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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 8, cena 9,- Kč

SRPEN 2021

Vydáno sice v rozvolněnějších proticovidových opatřeních, ale „covid“ je s námi dál….

Na „jarmarku“ u nás v kulturním programu vystoupí „Doubravanka“ (foto vlevo nahoře), „Memory Band Jiří
Schelinger“ (foto vpravo nahoře), „Flying Parties“ (vlevo dole), „Spolektiv“ (foto uprostřed),
písničkářka Eliška Kotlínová (vpravo dole).

Srpen
SRPEN, SRPEN,
BABIČKA ŽNE SRPEM,
DĚDA KOSÍ KOSOU,
SMÁČÍ BROUSEK ROSOU.

KOMBAJN SEČE, MLÁTÍ, SKLÍZÍ,
KLASY Z POLE RYCHLE MIZÍ,
ZRNO DÁME DO SÝPKY,
DO STODOLY OTÝPKY.

Ze srpnových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
- i když v srpnu ze strnišť občas fučí, horko nás přece ještě mučí
- když v srpnu naprší, slunce rychle všechno vysuší
- moc hub srpnových – moc vánic sněhových
- srpen zpočátku-li hřeje – zima pak se dlouho skvěje
- vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hojně rosa
- ráno je-li bez rosy srpnové, odpoledne pak bývá bouřkové
- srpen již k zimě hledí a rád vodu cedí
Pranostiky pro jednotlivé dny
1.8. – je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě velké chladno
4.8. – potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožichu (25.4.)
7.8. – na svatého Kajetána, otvírá se stodol brána
10.8. – Vavřineček ukazuje, jaký podzim nastupuje
18.8. – přinese-li déšť svatá Helena, potom otava je dlouho zelená
24.8. – Bartoloměj svatý odpoledne krátí a léto nenavrátí
29.8. – na dne Jana stětí – vlaštovky od nás letí
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SRPEN, SRPEN,
MĚSÍČEK ŽNE SRPEM,
HVĚZDIČKY HO PROSÍ,
AŤ JE NEPOKOSÍ.
Autor: Václav Fischer

ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci červenci se zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice nekonalo
Co schvalovali a o čem jednali lheničtí zastupitelé před 100 lety
Srpen 1921

na pokračování

V měsíci srpnu se uskutečnilo pouze jedno zasedání obecního zastupitelstva a to dne 28. tohoto měsíce.
Projednávalo následující body:
1) hlavním bodem jednání bylo řešení nedostatku vody v obci. Zastupitelstvo se usneslo, že do obce bude
pozván odborník, který by měl vypracovat a podat projekt a rozpočet, jenž by byl závazný pro dodavatele,
nikoliv však pro obec. Po obdržení rozpočtu uspořádá obec plebiscit (tzv. referendum) a dle jeho výsledku se rozhodne, zda
vodovod postavit, či návrh zamítnout. Obecní rada zplnomocňuje pány Františka Majera a Jaroslava Hansu, aby v rámci
objasnění situace a nabytí informací navštívili firmu A. Raab v Písku. Po jejich příjezdu bude opět svoláno obecní
zastupitelstvo, na kterém oba pánové podají zprávu o výsledku jednání.
2) Zastupitelstvo souhlasí s tím, že se dá Martinovi Kubešovi z č.p. 126 ještě jedna výzva, aby dříví a hnůj, složené před
školní budovou, do 8 dnů odstranil. Pokud tak neučiní, nechá obec vše odstranit na jeho náklady.
3) Zastupitelstvo souhlasí s žádostí zdejší občanské záložny o převzetí mostní váhy a to i s podmínkou, že členové záložny
budou platit pouze polovinu sazby. To vše pouze do doby, než mostní váha přejde automaticky do majetku obce.
4) Na žádost níže jmenovaných obcí zastupitelstvo schvaluje přijetí Františka Gajera i s manželkou z Chrobol, též Vojtěcha
Bezpalce s manželkou z Petrova Dvora a nakonec i Vojtěcha Broma s rodinou z Mičovic do svazku obecního.
5) Zastupitelstvo schvaluje žádost Františka Leva o pronájem části obecních drah nad jeho zahradou za určenou cenu.
6) Na výzvu Okresní správy politické v Prachaticích ze dne 26.8.1921 o zvolení nebo jmenování členů obecní komise pro
rozdělení stanoveného kontingentu obilí pro rok 1921 jsou navrženi tito pánové: Arnošt Gregora, František Schön, Jaroslav
Hansa, Jakub Pintr, Alois Kohout, Jan Košíček, Petr Nosek a Jan Schön.
7) Zastupitelstvo projednávalo žádost Jana Kindlmana z Dolánku č.p. 154 o poskytnutí dřeva v souvislosti s vyhořením jeho
domu dne 21.8.1921. Vyhovuje se v tom smyslu, že místo stavebního dřeva dá obec tři silné stromy k výrobě prken.
8) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby z pokladny chudých byly zakoupeny dětem Vojtěcha Fialy každému 2 košile, jedny
caikové šatečky a na zimu jeden pár dřeváků.
Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Stručně o pandemických opatřeních, která platí od 1.8.2021
•

•

•

Volný čas
U volnočasových aktivit se může setkat až 1000 osob ve vnitřních prostorech a 2000 osob ve venkovních
prostorech. Nesplňuje-li někdo podmínky, tj. očkování, test nebo prodělaná nemoc (tzv. OTN), smí být nově
součástí skupiny max. 20 osob. Dosud to bylo 10 lidí.
Obchody
Minimální rozestupy zákazníků se zkrátí ze 2 metrů na 1,5 metru. Rozestupy neplatí u členů jedné
domácnosti. Platí omezení kapacity na jednoho zákazníka na každých 10 metrů čtverečních plochy
prodejny. Nevztahuje se to na dítě v doprovodu dospělého.
Služby
Kadeřnictví, holičství apod. musí zajistit rozestupy křesel nejméně 1,5 metru. Provozovatel musí nadále
kontrolovat bezinfekčnost klientů (OTN). Pokud ji nedoloží, službu nesmí poskytnout.

Bary a diskotéky
•

Povoluje se už tanec na diskotékách a v klubech lidem. Pouze ale lidem s očkováním, potvrzením o
prodělání covidu v uplynulých 180 dnech nebo s negativním testem z odběrného místa starým do 24 hodin.

Bazény a sauny, wellness
•
•

Ruší se omezení kapacity na 75 procent, provozovatelé budou moci využít plnou kapacitu.
Hrady a zámky
Organizované skupiny do dvaceti osob, například při prohlídkách, se nemusí prokazovat certifikáty o
bezinfekčnosti.

Zoo a botanické zahrady
•

Prohlídky se může účastnit až 20 osob bez omezení (tedy bez povinnosti prokazovat OTN). Dále bude platit
omezení nejvýše 75 procent kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků.

Kultura a sport
•

Místo 5000 může být na venkovních akcích nově 7000 osob. U stojících diváků se zmenší povinné
rozestupy ze 4 na 2 metry čtvereční plochy. Od jeviště musí být odstup 2 metry. Na vnitřních akcích se počet
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•

•

mění z 2000 na max. 3000, všichni diváci musí být usazeni a všichni musí mít očkování, test nebo
prodělanou nemoc.
Je možné hostit i víc diváků nad uvedené limity až do naplnění plné kapacity míst k sezení. K tomu ale musí
být všichni očkovaní nebo po prodělané nemoci, přičemž potvrzení se má doložit už při koupi vstupenky.
Test v tomto případě stačit nebude.
Dětské akce
Navyšuje se počet účastníků dětských akcí z 500 na 1000 uvnitř, ve venkovních prostorách se počty mění z
1000 na 2000.

Galerie a výstavy
•

U výstavních prostor bude možné využít 75 procent plochy. Zůstává ale omezení na 10
m2 na osobu.

Virus si vozíme i z dovolené

Prachatický deník – 6.8.2021
Lehce přibylo nakažených Jihočechů koronavirem. Virus se šíří mezi mladými a vozí si
ho také ze zahraničí.
Za úterý 3. a středu 4. srpna přibylo podle Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích
v Jihočeském kraji 11 případů covid-19. Podle ředitelky KHS Kvetoslavy Kotrbové je počet momentálně
aktivních případů celkem 114.
Při návratu do ČR od 31. července 2021 platí, že osoby s ukončeným očkováním, či s prodělaným
onemocněním se nemusí testovat, jen vyplní příjezdový formulář. Děti od 6 do 12 let se musí podrobit testu
do 5 dní od návratu a vyplnit také formulář. Mladší mají výjimku z obojího.
Laboratoře ve středu přijaly k PCR vyšetření 896 vzorků a 333 od samoplátců, celkem tedy
1 229 vzorků za 24 hodin. „Ve středu jsme evidovali jedenáct případů, přitom devět z nich mezi mladými
lidmi mezi patnácti a čtyřiatřiceti lety. Co se týče aktivních případů, k dnešku máme tři na Strakonicku, po
šesti na Jindřichohradecku, Písecku a Českokrumlovsku, osm je na Prachaticku, šestadvacet na Táborsku a
Českobudějovicko má devětapadesát případů,“ uvedla Kotrbová.
Dle ředitelky protiepidemického odboru Jitky Luňáčkové je v karanténě 121 obyvatel jižních Čech.
Covid z Chorvatska i Španělska
Týdenní incidence byla v kraji 7,8 případů na sto tisíc obyvatel kraje, celá ČR měla 10,5 případů na sto tisíc
obyvatel, z regionů nejvíce Plzeňský kraj 26,6 a Praha 20,4 na sto tisíc obyvatel. Objevují se první případy
importů ze zahraničí. „Například v úterý šlo o dva mladé lidi vracející se z dovolené v Chorvatsku,“ sdělila
Kvetoslava Kotrbová.
Zájem o očkování bez registrace byl i během víkendu na českobudějovickém Očku poměrně velký.
V pátek si pro jednorázovou vakcínu Janssen přišlo 200 zájemců, v sobotu potom dokonce 320 lidí.
Za středu a čtvrtek přibylo v Jihočeském kraji dalších 20 případů. Laboratoře přijaly k PCR vyšetření
887 vzorků a 167 od samoplátců, celkem tedy 1 054 vzorků za 24 hodin. „Z těchto dvaceti případů už šlo
o šest importů onemocnění – v pěti případech z Chorvatska a v jednom ze Španělska, ve čtyřech šlo
o přenos v rodině a jednou se nám objevuje i hudební klub v Praze. Z dvaceti dnešních případů se patnáct
týká mladých lidí ve věku od 15 do 34 let,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Z NAŠICH ŠKOL

JB, JM

Ani o prázdninách prostory školy neutichly
Mateřská škola

Základní škola

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje
Máme za sebou první část prázdnin. A možná se ptáte, jak to nyní v naší škole vypadá.
Podobně jako v minulých letech ani letos škola o prázdninách neodpočívá. Pokračujeme v opravách jejích
vnitřních prostor. Od počátku července probíhá rozsáhlá rekonstrukce školní kotelny, na níž získal dotaci
zřizovatel školy. Kompletní obnovy se konečně dočkají podlahy ve všech třídách lhenické mateřské školy, v
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kabinetě a kanceláři MŠ, sborovně a dohledové třídě (resp. knihovně-studovně) ZŠ. Tato akce je
spolufinancována z dotačního programu SZIF - Program rozvoje venkova, celkový rozpočet činí 417 500 Kč.
V rámci dotace budou ve všech uvedených prostorách položena nová lina, ve třídách MŠ instalovány
koberce. Všechny rekonstruované místnosti jsou již nyní nově vymalovány. Letošní prázdninový provoz
mateřské školy je tedy realizován pouze v mičovické třídě MŠ.
Také vybrané učebny v základní škole jsou nově vymalovány a již za necelý měsíc přijmou své žáky. Nyní
netrpělivě čekáme, jak bude nový školní rok 2021/2022 vypadat. Všichni pevně doufáme, že se nebude
opakovat situace z minulého školního roku, kdy jsme téměř celý strávili na distanční výuce. Podle sdělení
ministerstva školství začne nový školní rok pro všechny žáky 1. září. Při výuce se budou dodržovat
hygienická opatření podobná těm z letošního června. Na počátku školního roku se předpokládá provedení
minimálně 3 kol antigenního testování dětí a žáků, a to ve středu 1. 9. (kromě prvňáčků), čtvrtek 2. 9. (žáci 1.
ročníku), pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Manuály s doporučeními k fungování škol budou podle MŠMT
k dispozici po 16. srpnu. Doporučení by se měla týkat i fungování družin či kroužků. Podrobnější informace
budou zveřejněny před zahájením nového školního roku na webových stránkách školy www.skolalhenice.cz.
Nyní máme ale před sebou ještě část prázdnin. Přeji všem, aby byly nadcházející srpnové dny příjemné,
klidné a plné nezapomenutelných zážitků.
Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ

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.

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.

LHENICKÉ STŘÍPKY
Městys Lhenice - oficiální fb stránky
městyse oznamují·

Ve spolupráci s Poštou Partner byl ve vstupní
chodbě na radnici umístěn Tchibo automat na
kávu s sebou.

Jaká byla naše „svatojakubská“ 2021

Proběhla již za rozvolněnějších protiepidemiologických opatření, jako vždy o
poslední červencové neděli, tentokrát vycházející přímo na den svátku
sv.Jakuba, na pětadvacátý červenec – za ranního polojasna, ale přes den
skoro jasna, kdy teplota dosahovala až +29°C, s přišedší večerní bouřkou…
Nijak se nelišila od poutí předešlých – jak jinak, než za zábavných pouťových
atrakcí na zrenovovaném náměstí a jarmarku se stánky ve středu městečka
(uzavřeném dopravě v průběhu pouti), i když ne tak početnými jak tomu
bývalo, se mší svatou ve sv.Jakubovi, oslavující našeho patrona, tradiční
chovatelskou výstavou v areálu MO ČSCH, rovněž s tradičním pouťovým
fotbalem se zápasy v sobotu i v neděli (více v rubrice „Co nového ve
lhenickém SK“), již o pátečním večeru a noci s předpouťovou sešlostí
kamarádů, přátel i náhodně přišedších v „party stanu“ za sokolovnou při
skupině „Veselé kalíšky“, o nedělním podvečeru a večeru pak při country
skupině „Vodáci“ na dvoře u „Vašků“, poté pro déšť z bouřky uvnitř v pivnici,
jakož i po celý pouťový víkend za sešlostí i na venkovních posezeních
u našich hospůdek „Na verpánku“, u „Pivnice u Vašků“, u „Hotelu pod Stráží
„ u sokolovny, nově i u kavárničky „Darinka“. Návštěvnost pouti byla
tentokrát snad asi mírně podprůměrná, ač o nedělním pouťovém dopoledni
byly příjezdové cesty do městečka v obležení parkujících aut.
Tak proběhla naše „svatojakubská“ roku 2021 – stále ještě v době
koronavirové.
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OBRÁZKOVÁ PROCHÁZKA LETOŠNÍ LHENICKOU POUTÍ
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Tip na prázdninový či dovolenkový výlet na kolech

Ne, není nutno vyjíždět za krásami či zajímavostmi někam daleko, neboť ty se nalézají i v blízkém našem
okolí. Co takhle vyrazit třeba na Lomec (po našem na Lomeček) ?
Lomec je jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách. Zdejší poutní kostel,
patřící k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě, byl vystavěn v létech 1692 až 1702
hrabětem Emanuelem Buguoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Jeho unikátní centrální
oltář s bohatými řezbami je variací na Berniniho oltář v chrámu páně sv.Petra v Římě. Na Lomci nenajdete
jen překrásný kostel. Stojí tu také původně buguoyský lovecký zámeček z roku 1709 – 1710, který později
sloužil jako fara a škola. Dnes zde působí Kongregace šedých sester sv.Františka. Každou první sobotu
v měsíci se zde pravidelně konají poutě a mše.
Po jedné z cest vedoucích na Lomec z Vodňan chodíval
básník Julius Zeyer (1841 – 1901), jež nese dnes název
„Zeyerova stezka“. Okolí Lomce je navíc chráněnou
památkovou zónou krajinného celku „Libějovicko-Lomecko“ a
je také významnou křižovatkou cyklotras.
– podle Wikipedie –
Výlet na Lomec, jakož i cesta tam, jdoucí malebnou
krajinou, opravdu stojí za to.

Redakční doplněk – Pověst o založení Lomce

Bouře na moři

Hrabě Karel Filip Buguoy byl vědec a velký cestovatel. Jednoho dne dostal kopii proslavené sošky Panny
Marie de Foye u Bruselu. Protože byla velmi malá, bral ji na svých cestách všude s sebou. Když roku 1685
plul z Říma do Španělska, zastihla loď veliká bouře. Tehdy hrabě slíbil Bohu a jeho Matce, že pokud plavbu
on i posádka přežijí, nechá postavit jako projev vděčnosti na svém panství v Čechách kostel a v něm na
oltáři umístí milostnou sošku. V tu chvíli se bouře uklidnila a všichni byli zachráněni. Hrabě se proto vydal
hledat vhodné místo pro stavbu nové kaple. Našel jej na „Lomeckém vrchu“. Tři měsíce na to zemřel, aniž
svůj slib stačil dokončit. Na smrtelné posteli prosil své syny, aby dílo dokončili. Tak se i stalo. Lomec byl
vystavěn.
- podle Wikipedie – kráceno -

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Za významným klarinetistou Bohuslavem
Zahradníkem naším Lhenickem
O prvním srpnovém víkendu se do našeho kraje vypravil jeden z rodinných
potomků Bohuslava Zahradníka, aby poznal místo jeho rodiště. Při
procházení Lhenicemi navštívil pro zjištění k tomu potřebných informací
kavárnu „Darinka“, kde jej odkázali na mne.
O Bohuslavu Zahradníkovi, jako významném rodákovi, jsme na stránkách
„Mého Lhenicka“ psali již vícekrát, a tak žádané informace jsem mu mohl
poskytnout s doporučením návštěvy Třešňového Újezdce, kde některý
z tamních obyvatel mu určitě ve vsi rodný Zahradníkův dům ukáže.
Kdo byl Bohuslav Zahradník
( 1947 † 1987)
- špičkový virtuózní klarinetista
- rodák z Třešňového Újezdce
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Bohuslav Zahradník (viz foto vpravo) se narodil 23.6.1947 v Třešňovém Újezdci. Na pražské konzervatoři
studoval u profesora Fr.Vacovského, na AMU u prof. Vladimíra Říhy. Od r.1971 byl členem České
filharmonie, kde působil jako 1.klarinetista.Vedle této činnosti spolupracoval jako sólový hráč prakticky se
všemi českými předními komorními soubory (např.Paďochovo kvarteto, Talichovo kvarteto). Z laureátství
v různých soutěžích připomeňme např.1.cenu Pražského jara v roce 1974, pařížskou Grand Prix akademie
Charlese Crosse za nahrávku Mozartova klarinetového kvintetu v roce 1981, z významných nahrávek např.
Debussyho I. Rapsódii a Weberův klarinetový koncert f moll s Českou filharmonií, koncerty Starých českých
mistrů s Pražským komorním orchestrem a další. Právem byl a stále je zařazován mezi nejlepší české
sólisty. Veřejnosti zanechal za svou krátkou uměleckou kariéru, kterou přerušilo tragické úmrtí, nesčetné
množství nahrávek, která hudební kritici dodnes označují za unikátní. Bohuslav Zahradník zemřel
25.listopadu roku 1987. Zprávu o jeho tragické smrti přinášíme citací z dobových novin : „Dva amatérští
horolezci přišli ve středu o život při sestupu z jedné ze skal v Divoké Šárce v Praze 6. Byli k sobě připoutáni
horolezeckými lany a poté, kdy se jeden z nich smekl, strhl s sebou i druhého a oba spadli z výšky šedesáti
metrů.“
Redakční dovětek:
Bohuslav Zahradník se narodil v Třešňovém Újezdci v domě čp.41 (po chalupě u Basistů). Jeho sestra
Libuše Zahradníková – Krčková (pamětníci vzpomenou) začínala po vystudování Pedagogické fakulty učit
v 60.letech minulého století na naší lhenické škole.
JB, JM

Jenom talent a předpoklady k prosazení nestačí
Při pročítání článků o přípravě prvoligového Dynama ČB na novou sezónu
jsem si povšiml, že do širšího hráčského kádru byl z dorostu zařazen
Dominik Mašek a v sestavách v přípravných zápasech Dynama se
objevovalo i jeho jméno.
Rozpomněl jsem se, že přeci Dominik před léty chodil do naší lhenické
základní školy a do třídy, jejímž jsem byl třídní. S rodiči bydlel ve
Lhenicích a jeho otec Miroslav Mašek krátce hrál v týmu mužů našeho
lhenického SK. Dominik již v té době dojížděl do Č.Budějovic do fotbalové
akademie k tréninkům i zápasům. Především v týdnu bylo pro něho někdy
obtížnější skloubit školní povinnosti s povinnostmi v akademii. Občas se
stávalo, že i ve všední den odjížděl hned po vyučování k utkání do
vzdálenějšího místa od Č.Budějovic a domů se vracel až pozdě večer.
V takovém případě jsme měli dohodu, že domácí úkoly může odevzdat o
den později. Jinak mu v učení nebylo ulehčováno. Měl jsem pro něho
pochopení, neboť něco podobného jsem před léty zažíval se synem Honzou, i když v mládežnických
kategoriích Dynama pro o něco starší fotbalisty. A tak jsem poznal blíže jejich „fotbalovou řeholi“, jako tehdy
obou dojíždějících o něco ztíženější.
Když Maškovi odcházeli ze Lhenic a Dominik z naší školy, dostal jsem od něho při rozlučce malý fotbalový
míč s vepsaným na něm poděkováním a podpisem: „Děkuju, pane učiteli – Dominik Mašek:“. Mám jej
dodnes (viz foto). Bylo to tehdy překvapivé a milé.
Dominik šel dál po fotbalové cestě za velkým fotbalem za píle, plnění povinností, za zodpovědnosti
I odříkání, ale i za radosti z fotbalu a prvních
úspěchů, též za nezbytné podpory stran rodiny. On
totiž jenom talent či předpoklady k prosazení
nestačí, a to nejenom ve fotbale…
Dominik Mašek podepsal profesionální smlouvu
- text i foto z webových stránek Dynama ČB –
Realizační tým ligového mužstva pravidelně dává
v přípravě
a
trénincích
příležitost
mladým
odchovancům klubu. Jedním z nich je ofenzivně
laděný obránce či křídelník Dominik Mašek. Ten za
Dynamo hraje už od přípravkových kategorií a svou
cestu k velkému fotbalu nyní povýšil na další level –
s Dynamem podepsal první profesionální smlouvu
(viz foto).
JB, JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Závody volají mladé hasiče!

V letošním roce jsme se rozhodli ponechat i prázdninové tréninky, abychom získali lepší
kondici. Toto rozhodnutí se nám vyplatilo a každý trénink je na formě dětí znát!
První letošní
závod, který
byl zároveň
naším třetím závodem celkem, se
odehrál 17.7. v Sudslavicích u
Vimperka.
Zde
soutěžilo
5
družstev mladších žáků a 7
družstev žáků starších. Naši
mladší hasiči vybojovali krásné
druhé místo s časem 26,14
sekund a starší žáci se umístili na
místě šestém s časem 1 minuta.
Druhý letošní závod se konal
31.7. ve Vitějovicích. Zde bojovalo
o vítězství 5 družstev mladších
žáků a 6 družstev starších. Naši
mladší žáci se zde poprvé setkali se světelnými terči a vybojovali čtvrté místo s časem 32,88 s. Naši starší
žáci poprvé zaběhli krásný čas 34,69 s.
Každý závod je pro nás všechny především velkou výzvou, protože všichni naši soupeři mají dlouholeté
zkušenosti! My zkušenosti teprve sbíráme, ale pereme se, co to dá! Další závod je již 14.8. v Žitné.
Za celý tým mladých hasičů děkujeme za podporu! Držte nám palce! Mgr.Jana Peštová

Hasičské táborničení

Již třetím rokem jsme pro naše hasičské děti připravili malé zpestření
prázdnin v podobě hasičského tábora. V letošním roce se nám zdařil výběr
termínu a tábora se účastnilo celkem 20 dětí.
Sešli jsme se letos již ráno 3.8 v 8:00 opět na „Štiftarů peckárně“, kde jsme
založili stanové městečko a připravili se na cestu na přehradu do Třebanic.
Zvolili jsme cestu přes „Obrázek“, kde jsme cestou plnili úkoly ze soutěže
Plamen. Zdolali jsme například: ručkování na laně ve vzdálenosti 3 metrů,
přenášení pacienta s obvázaným kolenem, určování topografických značek
či práce s mapou a buzolou.
Na přehradě jsme poobědvali řízky a začali jízdy na lodích. Jedno z plavidel
řídil Vojta Mášl a druhé střídavě Honza Brašnička a František Fencl mladší. I
když jezdíme třetí rok, tak to stále děti baví a stále můžeme zažít něco
nového. Letos to byla srážka s Veslonosem americkým, který klukům málem vyskočil až do lodi.
Když jsme si všichni pořádně užili jízdu na lodích, vyrazili jsme zpět na peckárnu, kde jsme si opekli buřtíky.
Po večeři si děti zastřílely ze vzduchovek nejen na plechovky, ale také na dřevěné špalíčky, kde si
natrénovaly přesnost své střelby. Po setmění jsme se všichni připravili na večerní stezku odvahy. Letošní
strašidla k nám přijela až z dalekých Vejrovic a vystrašila nejen děti, ale i nás vedoucí.
Druhý den se děti probudily do deště, ale zábavu jim to nezkazilo. Dopoledne následovalo vyhlášení úkolů,
které děti celé dva dny plnily a v poledne jsme se již všichni rozešli do svých domovů.
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další roky! Mgr.Jana Peštová
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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, případně prodělali nejdéle před 90 dny covid-19.

JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O památné lípě na jižním okraji našeho městečka
- patří mezi vyhlášené přírodní útvary na Prachaticku -

Co se nám o lípě podařilo shromáždit
Z publikace „chráněné přírodní útvary“ – rok vydání
1980
LÍPA SRDČITÁ – Tilia Cordata mill; katastrální
území Lhenice; parcela č.1360/3; na jižním okraji
obce, u výklenkové kapličky s parkovou úpravou
bezprostředního okolí, v nadm.výšce 558 m. Obvod
580 cm, výška 24 m; stáří stanoveno v roce 1971 na
242 let (v roce 2021 její stáří 292 let – pozn.red.);
uživatel pozemku MNV (nyní Městys Lhenice –
pozn.red.) Lhenice. Kmen stromu je vyhnilý, dutý je
trojúhelníkovitý otvor o výšce 70 cm. Průměr koruny je
19 m. V roce 1944 bylo prostranství u lípy oploceno.
V roce 1946 vybudována kamenná zídka k vyrovnání
okolního terénu. V roce 1954 byla odborně
zabezpečena sepnutím pěti větví čtyřmi ocelovými
táhly s rektifikačními články a objímkami. Dutina
v sedle kmenu byla zakryta dřevěnou stříškou. V roce 1976 byla u lípy umístěna informační tabulka s údaji o
chráněném stromu.
V roce 2003 odstraněno oplocení parku kolem lípy

Kresba od J. Kloudy

Němý svědek lhenické historie i současnosti
„Moje Lhenicko“ č.3 – březen 2007
Lípa na pokraji Lhenic (po Lhenicku po chalupě u Pepíčků“
čp.193), byla vsazena v tato místa kolem roku 1730. V samé její
blízkosti se nalézá kaplička,
zasvěcená Sedmi bolestmi
Blahoslavené Panně Marii, jež za ta léta k ní neodmyslitelně
patří (důkazem toho jsou např.obrazy – viz malba J.Kloudy
vlevo). Zda ke kapličce byla vsazena lípa či k lípě byla následně
vystavěna kaplička nebo k tomu došlo souběžně, lze se jen
domnívat (na kapličce není uveden letopočet – dle poskytnutých
informací oddělení regionálního rozvoje a památkové péče MÚ
Prachatice je původně datována do 18 století, v 80.letech
20.století datum opraven na začátek 19.stol.). Lípa je spojena
s přirozenou obměnou několika lhenických generací, s jejich
osudy, radostmi i strastmi. Staří odcházeli, mladí nastupovali,
přicházeli i noví obyvatelé, lípa zůstávala…
A CO VŠECHNO NAŠE LÍPA PAMATUJE ?
Tak vězte, že přežila všechny vrtochy počasí, jako ničivá povětří
(zaznamenaná u nás např. v létech 1792, 1929, 2007), bouře i
krupobití (např.roku 1827, 1890, 1921), tuhé zimy, mrazy a
přívaly sněhu (1827, 1921, 1922, 1923, 1927, 1929 i 2006),
veliká sucha (1834, 1922, 1929), naopak i deštivé povodňové
roky a to i ten apokalyptický 2002., jakož i veliké lhenické požáry
(ten největší LP 1861, kdy pro lhenické pohořelé byla sbírka
uspořádána i v Praze), „ustála“ i svůj „vlastní“ požár, když vzplála roku 1991.
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Byla již svědkem období panství Schwarzenberků (krumlovské větve), vůbec prvního sčítání lidu
(1754), vydání tolerančního patentu a zrušení nevolnictví (1781) i jeho dopadu na zdejší obyvatelstvo,
revolučního roku 1848 a zrušení poddanství a nabytí svobody pro Lhenické s volbou prvního lhenického
zastupitelstva a prvního lhenického starosty Fr.Praunhofera (v úřadě od roku 1849 do roku 1859),
následného rozvoje i útlumu řemesel v městečku a to i toho specificky krajového – „peckářského“,
souvisejícího s rozvojem ovocnictví u nás, 1.světové války (1914-1918) s mobilizací a odchodem Lheničáků
na frontu a i jejich návratu i s bolestnými zprávami o padlých, jak jejich počet dokladuje pomník na náměstí,
vzniku ČSR (1918) i s místními událostmi s tím spojené, období první republiky (např.se zavedením
vodovodu v městečku, jeho elektrifikací (1931), prvním spojením telefonickým (1924) a autobusovým
(1928), s rozvojem spolkového i politického života, záboru pohraničí (1938), kdy na krátký čas bylo v její
blízkosti i celniště, vzniku protektorátu a průběhu 2.světové války (1939-1945) i s místními válečnými
událostmi, byla svědkem osvobození Lhenic (1945) a radosti z mírového života, únorového komunistického
převratu (1948) se všemi jeho důsledky, kolektivizace zemědělství (vznik JZD u nás 1958 – zánik: 1.9.1994)
a následného nebývalého rozvoje ovocnářství za vzniku mamutího modelového podniku v podhorské oblasti
s „výrobou“ ovoce pro celý Jihočeský kraj, který se však po roce „89“ zhroutil jako hliněný Golem, sametové
revoluce (1989) s politickými a společenskými změnami a nabytými svobodami, jež převratně ovlivnily další
život v městečku, též v roce 2006 i navrácení Lhenicím statutu městyse atd.
Lípa svědkem rozvoje a přeměn našeho městyse
Lípa zajisté s potěšením „přihlížela“ i rozvoji našeho městečka, jeho přeměnám, zejména těm
stavebním, letmým pohledem nejviditelnějším. A tak za těch jejích 292 let „života“, vedle obytných domů,
„vyrostla“ radnice na náměstí (1815), které navíc ozdobila kašna s Karlem IV. (1853) a socha sv.Vojtěcha
(1802), aby ono samotné doznalo několika úprav, několikráte byla přestavována i jeho dominanta – sv.Jakub
(nejvýznamněji v létech 1734 až 1740, 1783, 1833, k jeho opravám dochází i v současnosti), vystavěna byla
školní budova (1881 – dnes úřad městyse a pošta), sokolovna (1935), aby po 2.světové válce, zejména pak
v 70. a 80.letech, přibyly další potřebné budovy, jako nová škola (1974) a za ní fotbalové hřiště (1969-70),
hotel na náměstí a nákupní středisko (1974), zdravotní středisko (1977), nové kino (1987), objekty v areálu
JZD, bytové domy v sídlišti (1970 a dál), v devadesátých létech minulého století pak došlo i na plynofikaci
městečka a na rekonstrukce kanalizací a vodovodního řadu a v počátku nového milénia a i v dalších letech i
na nové povrchy vozovek, chodníků, na další výstavbu bytových domů a rodinných domků v nových částech
městečka, v roce 2014 provedeny přestavby budov úřadu městyse a zdravotního střediska a v létech 2015
až 2018 velké proměny středu městečka revitalizací náměstí.

Fota – vlevo kresba od akademického malíře J.Kloudy- vpravo – posezení pod lipou „zastara“
Ve stínu lípy
Ve stínu její koruny si po generace hrály a hrají děti, pod jejími větvemi vznikaly a vznikají první
lásky, občas tu i Lheničtí ve volném čase odpočinuli a odpočinou. Tam, kam až snad sahají její kořeny,
bývalo i jedno z míst možného občerstvení a společenského a spolkového vyžití zdejších lidí v hospodě „U
Pepíčků“ (čp.193) a to i s tanečním sálem (do r.1952 – v sedmdesátých letech se sídlem stanice SNB),
naproti pak (v čp.243) se Sýkorovou kovárnou (do roku 1952 – poté s opravárenskou dílnou Fruty a JZD –
do r.1961) a hned vedle (v čp.263) s původně Kozákovou truhlárnou (od počátku padesátých let s
„komunální provozovnou“ a provozovnou podniku služeb, v současnosti v pronájmu k soukromému
podnikání Truhlářství bratří Kunešových), aby téměř v dosahu jejího větvoví (v čp.252) bývala Klouzova
autobusová doprava (od počátku padesátých let s garážemi ČSAD a od poloviny let osmdesátých do
poloviny let devadesátých s úřadovnou Lesní správy, poté dům v soukromém vlastnictví).
Kolem lípy procházívala procesí, v její blízkosti se kdysi i pohřbívalo (krátce v polovině 19.století –
od roku 1844 do roku 1855), tudy táhli i němečtí uprchlíci a i ustupující němečtí vojáci (1945), tudy vstoupila
do městečka i osvobozenecká americká armáda (1945), aby se nedaleko od ní počaly odvíjet i válečné
neblahé osudy amerických letců ze sestřeleného bombardéru i našich lidí, co jim pomohli (1944), u ní bývala
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seřadiště průvodů při různých slavnostech a oslavách v městečku, zde se dříve konaly i různé školní akce,
v místech, kde bývala Stehlíkova pila, se rozvíjela, ale i „uhasla“ místní konzervárna v r.1996 – (od roku
1948 jako družstvo „Lhena“, od roku 1953 jako Jihočeská Fruta, v 90.letech jako Rekord a.s., v současnosti
objekt k soukromému podnikání). Dnes kolem lípy každodenně spěchají našinci do svých domků „Na
Panské mezi“ a „Na Sadech“ a i ke svým lékařům do zdravotního střediska.
Hořela lípa, hořela…
(Lhenické aktuality – roč.1991, č.3)
Tak začínají slova známé lidové písně. Lze
si vůbec představit hořící lípu tak, jak se o ní
zpívá? Až do jednoho letošního zimního večera to
bylo zřejmě velice obtížné. Přišla však sobota
12.ledna 1991. Zimní temnotu najednou ozařuje až
neskutečná hořící pochodeň! Večerní klid narušuje
jen podivné praskání dřeva.Mohutné tělo památné
lípy HOŘÍ!!! Při pohledu na tuto nevšední smutnou
podívanou přepadá první přítomné svíravý pocit
úzkosti a strachu. Vždyť vlastně hoří odvěký
symbol českého národa a odvěký symbol češství a
slovanství! Na mysl přicházejí historické postavy
statečných Čechů, bránících nedotknutelnost
svých lip. Bezděčně se vybavuje vzdorovitý mlynář
z Jiráskovy Lucerny. „Co všechno asi tato lípa
pamatuje“, táží se mnozí nahlas, nečekajíce na
odpověď.

Lhenickými ulicemi zaznívá kvílivý zvuk
sirény a tmu prorážejí blikající modrá světla
majáků hasičského vozidla. Místní hasiči zasahují
velice rychle, pohotově a účinně. Zbavují přítomné
lhenické občany napětí, obav a bezmocnosti.
Jejich zásah je skutečně bleskový. Oheň mizí,
dlouho nevydržel odolávat v souboji s účinnou
stříkačkou. Lípa je zachráněna! Sešlo se tu hodně
těch, kterým osud staré lípy nebyl lhostejný. Snad
v nás zbylo, jak se ukázalo, alespoň trochu hrdosti
na odkaz našich předků! Ochranáři přírody znovu
překryli
ohořelou
dutinu
stromu
stylovou
šindelovou stříškou… Nezbývá, než čekat
s napětím na jaro. Zazelená se opět mohutná
koruna? Věřme, že ano. Lhenice by totiž přišly
(mimo jiné) o jednu významnou pamětihodnost a o
jedno z krásných zákoutí.

Památná lípa v plamenech
(Svědecká výpověď pana Bohumila Sýkory, bytem v čp.243 (zemřel v r.1993) – Lhenické aktuality
roč.1991, č.3)
„Večer kolem 19.00 hodin jsem pohledem z okna zjistil, že lípa hoří. Zalarmoval jsem rodinu, zeť, jako hasič,
běžel hned vyhlásit poplach. Hasiči přijeli brzy, během čtvrt hodiny, ale to již byla lípa v největších
plamenech. Hasiči strhli plechovou krytinu, vnitřek lípy v dutinách hořel až do koruny stromu. Muselo se hasit
seshora. Požár byl zlikvidován zhruba ve 21.30 hodin“.
A názor pana Sýkory, jako člena obecního zastupitelstva a občana Lhenic, na celou událost? „Je to
strom, kterého si všichni vážíme. Patří sem k nám, do Lhenic. Řada generací o strom pečovala a dnes
bychom nechali strom zahynout? Požárem byla lípa značně poškozena, ale věříme, že se ještě po určitých
zásazích (tzn.průřezu větví apod.) zachrání a z jara se zazelená. To je naším vroucím přáním a budeme to
očekávat s velkou nadějí. Chtěl bych poděkovat všem hasičům, hlavně pak panu Šístkovi za rychlý a
obětavý zásah. V současné době je lípa zabezpečena, ještě zbývá zakrýt dutiny v horní části koruny, což
bude možné až po zajištění vysouvacího žebříku. Uděláme všechno pro to, aby lípa znovu žila“. (Názory na
příčinu požáru se různily. Jako nejpravděpodobnější se však jevila hra dětí v dutině stromu, která tam
v inkriminovaný čas probíhala – pozn.red.)
Stará lípa se zazelenala a opět pokvete!
(Lhenické aktuality roč.1991, č.7)
Když 12.ledna letošního roku vzplála do
večerního ticha jako hořící pochodeň památná
lípa, v mnohém se zatajil dech a sevřela ho
úzkost. I přes rychlý a účinný zásah místních
hasičů vyvstaly oprávněné obavy o tohoto
velikána a kmeta mezi stromy v širokém okolí.
Brzy na to se objevili památkáři a ochranáři, kteří
261 let staré lípě prorokovali pravděpodobné jarní
znovuprobuzení. A tak se čekalo do jara. A
skutečně! Působilo to až dojemně, když mohutná
koruna se zazelenala a později nasadila i na květ.
„Lípa shořela, to nastanou zlé časy“, prohlásila při
požáru jedna z babiček, vycházejíc zřejmě
z dávných pověr. Lípa neshořela – žije! A v tom
možno spatřovat symbol. Lípa bude dále němým
svědkem historie Lhenic, bude svědkem
obrozeného života lidí žijících v tomto kraji.
Věřme, že šťastného.
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Bouřka běsnila i na našem Lhenicku. Vichrem nebyla ušetřena ani staletá lípa.
(Moje Lhenicko – roč.2011 – srpnové č.8)
13.červenec roku 2011, s teplotou dosahující tropického dne, upadal v poklidu do
letního podvečera, když se kolem 19. hodiny objevil nad Stráží zlověstný olověný
mrak, s nevšedně bělošedým okrajem a v dálce s ozývajícím se hromobitím, jenž
dával tušit blížící se bouřku. Tu vráz se zvedl tak silný poryv větru, že stromy v něm
nabývaly podoby napjatých luků a jen stěží odolávaly jeho přesile. Některé v souboji
s ním prohrávaly. Mezi nimi, již za bičujícího lijáku, křižujících blesků a dunících
hromů, žel i starobylá lípa na okraji našeho městečka. Za bolestného praskání se
z jejího třistaletého kmenu odlomila část rozložité koruny a mohutná větev spadla na
lhenickou výpadovku. Náhlý zátaras „uvěznil“ na silnici několik aut, které
vysvobodila siréna přijíždějící hasičské cisterny s následným pohotovým zásahem
lhenických hasičů s motorovými pilami. A nebyl to jejich zásah jediný.
Měli velice rušnou noc. Odstraňovali popadané stromy a ulámané větve z vozovek
po celém Lhenicku i za jeho hranicemi. Napáchané škody plně odhalilo až ráno,
v němž Lheničtí smutně vzhlíželi k památné lípě. Hned následující den po bouřce nastali úklidové práce. Též
státem chráněna „poraněná“ památná lípa se dočkala okamžitého odborného ošetření od arboristy (odborníka
na komplexní péči o stromy), Ing.Petra Pavliče. I tuto ztrátu části své koruny lípa přežila!
O naši památnou lípu je pravidelně pečováno, by tu i další léta s námi byla a dál se těšila zájmu našinců
i návštěvníků Lhenic
Jako chráněný přírodní výtvor je pravidelně ošetřována zdravotními řezy, zpevňováním a kontrolami spěr a
táhel v koruně, opravováno je i dřevěné překrytí dutého kmenu atd. a je pod stálým dohledem ochranářů. U lípy
je umístěna informační tabulka s označením památného stromu se základními údaji o ní.
Redakční doplněk:Letošní počasí bohaté na srážky, oproti sušším rokům předcházejícím, naší lípě viditelně
svědčí. Její koruna je svěže zelená, stejně tak, jako smuteční vrby vedle ní, co je navíc bujně rozkošatělá.
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURÍHO DĚNÍ
Letos se Ovocnářský jarmark, pořádaný
v rámci Slavností plodů 2021, uskuteční 23.10.2021 v Chelčicích.
Podrobnosti na webových stránkách obce Chelčice.

KINO
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SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK

Lhenický tým vstupuje do nové sezóny – tentokrát za startu
v I.B třídě sk.B – soutěžní ročník 2021/22
Po přeřazení z I.B třídy ze skupiny A do skupiny B zahájil tým přípravu na nový soutěžní ročník 2021/22 nadále
pod vedením trenéra Ivo Čecha, v níž tým odehrál tři vítězné přípravné zápasy – doma v rámci lhenické pouti
(24.7.) s účastníkem I.A třídy skupiny A – Strunkovicemi a s účastníkem OP Českokrumlovska – Křemží (31.7.)
za obou dvou shodných těsných výsledků 2:1 – venku pak (7.8.) s účastníkem I.A třídy skupiny A – Vimperkem
za hodnotné výhry 3:2 (o přípravných utkáních podrobněji níže).
Pro podzimní část soutěže je počítáno s tímto hráčským kádrem
(na soupisce u hráčů v závorce stálé číslo na dresu):
gólmani: Jindřich Dvořák (21), Tomáš Plojhar (35)
obránci: Kiš Dominik (2), Kiš David (3) – oba se zatím pro zranění a pracovní vytížení aktivně nezapojili, Kopf
Lukáš (6), Sura Richard (11), Tůma Tomáš (13), Ryšánek Kamil (24)
záložníci: Trojan David (5), Prenner Josef (8), Mrkvička Jaroslav (9), Balogh Lukáš (10), Beran Jakub (14),
Rosa Marek (16), Jirkovský David (15) a Šindelář Dominik (19) – zatím oba v jednání
útočníci: Mahák Michal (7), Schön Jiří (12), Fišer Martin (15), Vincik Petr (17).
Příchody: Jirkovský David, Šindelář Dominik – z SK Jankov – oba zatím v probíhajícím jednání
Odchody: Prenner Pavel do SK Jankov (KP) – zatím pro podzim; Bumba Pavel, Pilát Václav – oba ukončení
aktivní činnosti.

Přípravná utkání

- první z nich Lhenický fotbalový stánek opět ožil o lhenické pouti
SK Lhenice (I.B tř.sk.B) – Blaník Strunkovice (I.A tř.sk.A) 2:1 (1:1)
Sehráno: 24.7. ; branky: za domácí L.Balogh (28.´), J.Schön (53.´); za hosty R.Žurek (21.´)
Jak Lheničtí do zápasu nastoupili:
Dvořák – Tůma, Kopf, Ryšánek – Schön, Rosa, Beran, Trojan – Jirkovský, Balogh – Mahák.
Dále do hry: Plojhar – Vincik, Šindelář, Sura, Burda.
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- druhé přípravné utkání SK Lhenice (I.B tř.sk.B) – Sokol Křemže (OP Českokrumlovska) 2:1 (1:1)
Sehráno: 31.7. ; branky: za domácí – J.Mrkvička (42.´), Vl.Burda (71.´); za hosty – D.Čížek (17.´)
Jak Lheničtí do zápasu nastoupili:
Dvořák – Jos.Prenner, Tůma, Kopf, Ryšánek – Mrkvička, Rosa, Jirkovský, Šindelář – Fišer – Vincik
Dále do hry: Plojhar – Balogh, Beran, Trojan, Sura, Burda
- třetí přípravné utkání Šumavan Vimperk (I.A tř.sk.A) - SK Lhenice (I.B tř.sk.B) 2:3 (0:1)
- generálka na start do nového soutěžního ročníku vítězná pro Lhenické
Sehráno: 7.8. branky: za domácí – O Málek (55.´), T.Žofka (66.´);
za hosty – L.Balogh 2 (71.´, 84.´), D.Šindelář (35.´)
Jak Lheničtí do zápasu nastoupili:
Plojhar – J.Prenner, Tůma, Ryšánek, Trojan – Mrkvička, Rosa, Beran, Jirkovský – Fišer – Vincik
Dále do hry: Balogh, Šindelář

Fota z přípravných zápasů doma – vlevo o pouti 24.7. se Strunkovicemi 2:1; vpravo 31.7. s Křemží rovněž 2:1

Fotbal o lhenické pouti pokračoval i v neděli 25.7. mačem starých gard

SK Lhenice versus Tatran Prachatice 5:2 (3:2)
Branky za domácí – J.Růžička 2 (38.´, 65.´), P.Maxa (14.´), T.Stehlík (33.´), P.Pořádek (65.´); za hosty –
J.Šlosek (15.´), R.Švec z 11 (16.´)
V zápase hráči obou týmů dokazovali, že nadále jsou velkými fotbalovými srdcaři, a i když rychlost již není
taková jako bývala, v nohách to prostě stále je!

Společné foto plejerů lhenického SK a prachatického Tatranu po mači o lhenické pouti 25.7.2021.

Pan Jiří Barták „90“

V samém úvodu pouťového utkání SK
Lhenice – Blaník Strunkovice (24.7.)
domácí, Lheničtí pogratulovali nejstaršímu
členu lhenického SK, panu Jiřímu
Bartákovi k „devadesátinám“, kterých
dosáhl 23.7., a též mu poděkovali za
dlouholetou záslužnou práci pro klub a
stálou přízeň i přes pokročilý věk (viz fota)
Foto vlevo Jiří Barták – vpravo s
vedením klubu a zástupci týmu
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Vyjádření trenéra Ivo Čecha před vstupem do nové fotbalové sezóny
Foto vlevo – trenér Ivo Čech
V minulém příspěvku jsem psal o tom, co nás čeká v létě. Nyní nám zbývá týden do prvního
soutěžního utkání a vzhledem k tomu, že se nám zrovna sešlo celkem dost absencí díky
dovoleným, tak možno již tuto velmi krátkou přípravu, která zahrnovala i tři přípravná utkání,
zhodnotit. Scházeli jsme se tak, jak hráčům umožňovaly rodinné a pracovní povinnosti,
bohužel nám do celkem slušné účasti na dvou trénincích v týdnu zasáhla opět i zranění,
což vzhledem k úzkému kádru není vůbec příjemné. Musel jsem proto z různých důvodů
oželet až 6 hráčů na generálce ve Vimperku. Přestože výsledky nejsou v přípravě to
nejpodstatnější, zrovna v tomto zápase jsme ukázali, že když předvedeme zhruba to, co si
říkáme, tak můžeme uhrát slušný výsledek i se soupeřem z vyšší soutěže. Mistrovská utkání jsou ale o něčem
jiném a opět to bude hodně o našem přístupu. Co se týče kádru, povedlo se dotáhnout příchod Lukáš Balogha,
který jsem avizoval, měli jsme tu na zkoušce dva mladíky, kteří dosud hráli zejména za Dubné a já věřím, že
budou chtít zůstat, byli by přínosem, bohužel se jeden z nich v generálce zranil. Pavlu Prennerovi bylo
umožněno zkusit štěstí v Jankově, David Kiš jednoznačně upřednostňuje pracovní povinnosti a do přípravy se
nezapojil, někteří další ve fotbalové kariéře nepokračují, např. Bumba, Pilát, ale to jsem zmiňoval minule.
Hráčům přeji, aby jim drželo zdraví, těm zraněným (Kopf, Mahák, Schön, Kiš Dom.), aby byli brzy fit, mohli se
zapojit do činnosti a využívat krásný areál, který tu máme, včetně nově zrekonstruovaných kabin. Od nové
sezóny nevím co čekat, pauza byla opravdu dlouhá, v týmech dochází ke změnám a navíc tuto skupinu já
osobně vůbec neznám. Přestože máme poměrně značné nedostatky zejména ve fyzické kondici, na čemž
budeme pracovat, určitě bychom chtěli bavit fotbalem sebe i diváky, doufám, že budou chodit v hojném počtu.

Celková přestavba interiéru kabin provedena!
Lheničtí využili dobu „v zajetí“ koronaviru k úpravám ve fotbalovém stánku. Již v předjaří melioračním zásahem
provedli odvodnění hrací plochy, aby se poté pustili do totální přestavby vnitřních prostor kabin s tím, že práce
budou dokončeny do lhenické pouti (24.-25.7.2021). Tak se i stalo! Fotbal se v ten čas do lhenického
fotbalového stánku navrátil. Dobrá věc se podařila!

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat VŠEM, kteří se podíleli na rekonstrukci a
výstavbě nových prostor kabin SK Lhenice. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci
z Dotačního projektu Jihočeského kraje „Podpora sportu“ ve výši 830 000,- Kč.
Poděkování patří za vypracování projektu Tomáši Tůmovi a Janu Gregorovi ml., za
vlastní realizaci stavby stavební firmě „Sura“ ze Ktiše, jako generálnímu dodavateli, a
jejím zástupcům Janovi a Ríšovi Surům, též jejím řemeslným dodavatelům a to:
zdravotechnika fa. „Odys“ Prachatice, obkladačské práce Milan „Šnek“ Bartl,
sádrokartony fa. „Prema“ chlapců Prennerových, elektromontáže Jakub Beran za
dohledu Petra Ády Lukšovského, zvláště pak firmě „SMS Elektro“ za dodávku
veškerého elektroinstalačního materiálu ve vlastní režii. Za provedené truhlářské
práce Petru Trnkovi a všem členům SK Lhenice, kteří přidali ruku k dílu na
realizovaných brigádách.
Velký dík patří Městysi Lhenice za finanční pomoc ve výši spoluúčasti 250 000,- Kč.
Pevně věřím, že nové kabiny budou ještě po dlouhá léta u nás, ve Lhenicích plně využívány i dalšími
generacemi. Pavel Boška – prezident SK Lhenice (viz foto)

Fota z nového interiéru kabin po úpravách – vlevo šatna domácích, uprostřed šatna hostí, vpravo sprchy – nyní
již kabiny i s vybavením zcela odpovídají požadavkům soutěží, ve kterých týmy lhenického SK startují.

DOMÁCÍ PREMIÉRA V I.B TŘÍDĚ VE SKUPINĚ B
Neděle 15.srpna – již od 14.30 hodin !
1.kolo – SK Lhenice – Junior Strakonice B
- přeloženo ze soboty 14.8.
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Další fotbalový program mistrovských zápasů lhenického SK v srpnu a v počátku září
2.kolo – so 21.8. od 15.00 – Sokol Stachy – SK Lhenice
3.kolo – so 28.8. od 17.00 – SK Lhenice – TJ Dražejov
4.kolo – so 4.9. od 17.00 – SK Lhenice – Sokol Bavorov

JB, JM

INZERCE
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

PO UZÁVĚRCE

„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.
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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