MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo 4, cena 9,- Kč
DUBEN 2013
Více než šedesát krásných masek se sešlo v sobotu 30.3. na dětském karnevalu ve lhenické sokolovně.
Spousta her, sladkých odměn, hudby, tance a balónků, to všechno dětem zpestřilo odpolední
zábavu.......

INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 04.04.2013
Usnesení č. 257/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje závěrečný účet roku 2012
b) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Usnesení č. 258/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci FVE na střeše kina a ZŠ
b) rozpočtové opatření č. 1
Usnesení č. 259/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy Lhenice Mgr. Karla Bicana k 30.06.2013 a rozhodlo vyhlásit
konkurz na pracovní místo ředitele/ky ZŠ Lhenice, okres Prachatice
b) pověřuje starostku městyse Lhenice jmenováním členů konkurzní komise:
člen komise za zřizovatele – Mgr. Martin Pixa
člen komise za zřizovatele – Ing. Marie Kabátov
náhradník za zřizovatele – Miroslav Šístek
člen komise za státní správu
člen komise za pedagogické pracovníky ZŠ Lhenic – Mgr. A. Vejvodová
člen komise za Krajský úřad Jihočeského kraje
člen komise za Českou školní inspekci
člen komise za školskou radu
c) jmenuje paní Olgu Ambrožovou tajemnicí konkurzní komise

Usnesení č. 260/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice kNN Bílá parc. 1081/1“ (umístění zemního
kabelového vedení NN, nového pilíře s kabelovou skříní, uzemnění, umístění 2 kabelových spojek) na parc. č. 1080
v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v GP. Jedná se o úplatné zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem.
b) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem České Budějovice na realizaci stavby: „Lhenice – p. Burda, kNN – parc.č. 898/2“ na pozemku parc.č. KN 1473/1,
k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického vybavení. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové
výši 500,--Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 261/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice na realizaci stavby: „Lhenice – p.
Burda, kNN – parc.č. 898/2“ na pozemku parc.č. KN 1473/1, k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického vybavení. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,--Kč bez DPH na dobu neurčitou.
.
Usnesení č. 262/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje darovací smlouvu v hodnotě 156.000,--Kč od
manželů Pechových a Hošnových na splaškovou kanalizaci pro rodinné domy v délce 156 m2, která vede po pozemcích
parc.č. 1470 a 908/2, k.ú. Lhenice.
Usnesení č. 263/28/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje změnu smlouvy o dílo č. 841/UA/012/12.

.........................................................................................................................................

Městys Lhenice ve smyslu § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích vyhlašuje
KONKURZ

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace městyse
Základní škola Lhenice, okres Prachatice
s předpokladem nástupu do funkce ke dni 1. srpnu 2013.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do pátku 10.05.2013 do 13, hod. na adresu:
Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice
Celé znění konkurzu včetně požadavků na uchazeče a náležitostech přihlášky jsou
zveřejněny na úřední desce městyse Lhenice a na www.lhenice.cz
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ !!!!!!
Vzhledem k tomu, že se v poslední době zvýšil počet nezabezpečených volně pobíhajících psů po
veřejných prostranstvích bez jakéhokoliv dozoru a tito psi pak ohrožují a obtěžují ostatní občany
naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme majitele
těchto psů, že jsou povinni dle zákona 264/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání své psy
zabezpečit proti útěku.
Zastupitelstvo se na svém jednání 4.4.2013 touto problematikou zabývalo a z diskuze vyplynula
potřeba zavedení Obecně závazné vyhlášky, která bude s odkazem na výše uvedený zákon
specifikovat zákaz volně pobíhajících psů. Obecně závaznou vyhlášku připravujeme a bude
schválená v co nejkratší lhůtě.
Děkujeme všem majitelům psů, kteří mají své miláčky náležitě zabezpečené

Upozornění občanům
Je nutné zaplatit poplatky ze psů a z pronájmu pozemků a nebytových prostor a poplatků za
odpady

Zápis do MŠ Lhenice se koná 14.5. od 9,30 do 14.00 hod v budově MŠ.
................................................................................................................................................
INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
-MŠ v březnu
S velkým odhodláním vynášely všechny děti ve středu 20.3. Babici Zimnici za městečko
do strouhy. Tentokrát je ale Morana urputnější než kdy jindy. Ve středu 27.3. nás přijel
potěšit „Hafan ze zahrady“ s divadlem Viďadlem. Velikonoční týden byl opět ve znamení
barev – na třídu každý den v jiném tónu byl krásný pohled, ale maminky měly praní navíc… Za svěžím jarním
osením, klíčícím na oknech školky, se proháněly sněhové vločky.
KV

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.
(Jiří Žáček - Aprílová škola)
20.3. - vynášení „Babice Zimnice“ v MŠ

Základní škola
Březnové kalendárium
4.3. - 5.3. - besedy ke školní prevenci – organizovány ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ - pro
žáky 3. tř. Na téma „Škodlivost alkoholu“
- pro žáky 4. tř.na téma „Vztahy ve třídě“
4.3. - účast na okresním kole „Chemické olympiády v PT
8.3. - návštěva prachatické „Dřípatky“ (viz článek níže) – výukový program pro žáky 3. tř.
11.3. - 15.3. - jarní prázdniny
20.3. - matematická soutěž „Pythagoriáda“ - školní kolo pro žáky 6.; 7.; 8.. tř.
20.3. - účast na okresním kole sotěže v recitaci (viz článek níže)
21.3. - účast v krajském kole Matematické olympiády v ČB – (viz článek níže)
22.3. - účast na okrskovém kole soutěže ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ v Netolicích (viz článek níže)
22.3. - 25.3. - matematická soutěž „Klokan“ - školní kolo pro žáky 2. až 7. tř. (viz článek níže)
27.3. - účast na okresním kole Biologické olympiády v PT (viz článek níže)
28.3. - 29.3. - Velikonoční prázdniny
Naši žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
na úrovni kraje
Matemetická olympiáda - krajské kolo v ČB (21.3.) - účast Kateřina Mazancová (9 tř.) - za postup z 2.
místa v okresním kole v PT této soutěže (23.1.)
Na úrovni okresu
Biologická olympiáda - okresní kolo v PT (27.3.)
Kat. C – Kateřina Mazancová ( 9. tř.) - 2. místo s postupem do krajského kola
Alena Vejvodová ( 9. tř.) - 4. místo
Martin Jungbauer ( 8.A tř.) - 10. místo
Chemická olympiáda – okresní kolo v PT ( 4.3.) Kateřina Mazancová ( 9. A tř.) - 11. místo
Soutěž v recitaci – okresní kolo v PT ( 20.3.)
kat. I. Josef Pavlič ( 3. tř.) - účast
kat IV. Helena Pešková ( 9.tř.) - účast
na úrovni okrsku
soutěž ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ - okrskové kolo v Netolicích ( 22.3.)
kat. (2. - 3. tř.) - bez postupu do okresního kola
Martina Kytlicová ( 3.tř.) - 1. místo
Eliška Hrabětová ( 3. tř.) - 2. místo
Zuzana Šejnohová ( 2. tř.) - 2. místo
I. kat. ( 4.-5. tř.)
Kateřina Kvasničková (5. tř.) - 2. místo s postupem do okresního kola
Michaela Schwingerová (5.tř.) - 3. místo
II. kat. (6.-7. tř.)
Zuzana Houšková (6.tř.) - 2. místo s postupem do okresního kola
Michaela Kupečková (6. tř) – 3. místo s postupem do okresního kola
III: kat. (8.-9. tř)
Lucie Prennerová (9.tř.) - 3. místo
IV. kat. (8. - 9. tř. - volný výběr)
Lucie Prennerová (9 tř.) - 2. místo s postupem do okresního kola
Lucie Trnková (8. tř.) - 3. místo
Blahopřejeme a oceňujeme příkladnou reprezentaci školy.
Školní kola soutěží
Matemetická soutěž „ Pythagoriáda“ - (20.3.)
kat. VI.roč. Sára Kunešová – 1. místo
kat. VII.roč. Lucie Pospíchalová – 1. místo
kat. VIII.roč. Eliška Pešková – 1. místo – dle získaných bodů s postupem do okresního kola.
Matematická soutěž „klokan 2013“ ( 22.3. - 25.3.)
kat. „Cvrček“ - (2. - 3. tř.) max. Počet bodů 90
Tomáš Jelínek (3. tř.) - 1. místo – 68 bodů
Jindřich Grill (3.tř.) - 2. místo – 60 bodů
Josef Pavlič (3. tř.) - 3. místo – 57 bodů
kat „Klokánek“ (4. - 5. tř.) - max. Počet bodů 120
Markéta Krejčová (5.tř.) - 1. - 2. místo – 90 bodů
Kristýna Pavlíková (5.tř.) - 3. místo 85 bodů

kat. „Benjamín“ (6. - 7. tř.) - max. Počet bodů 120.
Iveta Nídlová (7. tř.) - 1. místo – 59 bodů
Sára Kunešová (6. tř.) 2. místo 53 bodů
Kristýna Pešková ( 6. tř.) 3. místo 40 bodů

Naši učitelé slavili svůj svátek
Pro učitele a učitelky ZŠ a MŠ, rovněž i pro ty, co jsou již na zaslužilém odpočinku ve výslužbě, a pro
provozní zaměstnance, připravil úřad našeho Městyse oslavu Dne učitelů s občerstvením, která se
konala ve středu 27.3. v sokolovně.
V jejím úvodu paní starostka Ing. Marie Kabátová přítomným poděkovala za odvedenou záslužnou a
náročnou pedagogickou práci a poblahopřála jim k jejich svátku. Též poinformovala o finančních
investicích, které Městys vynakládá na školství. Poté se k poděkování a blahopřání přidali ředitel ZŠ
Mgr. Karel Bican a ředitelka MŠ Mgr. Kateřina Vanková a za odborovou organizaci na škole její
předsedkyně, Mgr. Vladimíra Trnková. Následnou volnou zábavu tentokráte zpestřilo „karaoke“, při
kterém si všichni s chutí zapěli známé hity a „evrgríny“ a v dobré náladě se příjemně bavili.
JB

Lhenické střípky
Paní Zima se neměla k odchodu
. Když 23.3. pokryla zima náš kraj již potřetí za svého letošního panování vydatnou sněhovou přikrývkou,
předpokládalo se, že to byl již opravdu její poslední zoufalý záchvěv. Omyl! Ještě se zdaleka nevzdala,
neboť příchod jara astronomického i kalendářního naprosto nerespektovala a do sněhového příkrovu opět
zahalila naše Lhenicko. Ten sice během několika dní zmizel, aby však rozmarná paní Zima zakrátko svátky
jara – Velikonoce oblékla do bílého sněhového kabátu a dala jim tak spíše vizáž Vánoc. Opravdu letos již
naposledy?
Březen - za kamna vlezem, duben- ještě tam budem?

Velikonoce 2013
Přestože se letošní Velikonoce počasím nevydařily, vodickým koledníkům jeho rozmary nevadily a na
koledování se sešli v hojném počtu. Ale za to stálým a věrným účastníkům (i když letos v malém počtu)
udělalo "čáru přes rozpočet", a to v pravém slova smyslu. Pravidelná hra v čáru o peníze se nemohla
hrát a tak se alespoň pekala vejce. A kdo měl o letošních velikonocích nejtvrdší? Vyhrály vejce z
Brusné, slepičky Pavla Macharta.
Pro zajímavost: V letošní zimě přilétla sněhová nadílka z oblak celkem 5x. Naposledy na Bílou sobotu.
Kdyby se dal sníh "pytlovat" a skladovat, tak děti až v jeho výši 1,26 m by nebyly vidět. Tolik jej v
letošním roce napadlo...
J. Machart

ZVEME VÁS

Městys Lhenice Vás srdečně zve na
VZPOMÍNKOVOU JÍZDU K OSVOBOZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH
úterý 7. května 16.45 hod. na lhenickém náměstí.
K poslechu hraje country kapela „Vodáci“.
Možnost prohlídky historických vozidel.

.......................................................................................
PERSPEKTIVA PROPOJENÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
Projekt Perspektiva propojení pracovního a rodinného života navazuje na předchozí projekty, které
organizátor realizoval v Prachaticích, Husinci, Křemži a dalších místech regionu. Od dubna do června
bude probíhat první etapa projektu určeného rodičům dětí do 15 let ve Lhenicích. Projekt nabízí

rodičům podporu při hledání dalšího směřování a pracovního uplatnění.

Z rodinného centra
Jste rodičem dítěte do 15 let? Řešíte jak sladit práci a péči o děti? Chcete změnit profesi nebo začít
podnikat? Hledáte možnosti přivýdělku na mateřské a rodičovské dovolené?
Projekt účastníkům nabízí 10 celodenních seminářů, navazující ekonomické poradenství a pracovní
diagnostika, (re)kvalifikační kurz dle vlastního výběru, podporu v začátcích podnikání. Součástí nabídky
je péče o děti účastníků během jednotlivých aktivit, proplácení cestovného, pro část absolventů nová
pracovní místa (poloviční úvazky), proplacení poplatku za zřízení živnostenského oprávnění atd.
Všechny aktivity jsou zdarma.
Organizátorem projektu je IMPAKT (www.impakt.cz) IČO: 22664157. Projekt Perspektiva propojení
pracovního a rodinného života (CZ.1.04/2.1.01/91.00183) je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .
Místo konání celodenních seminářů: Úřad městyse / Rodinné centrum, každou sobotu od 20. 4. do 29.
6. 2013. Úvodní seminář (s možností vstoupit do projektu) proběhne v sobotu 13. 4. 2013.
V případě zájmu o účast a o jakékoli další informace nás kontaktujte:
mojeperspektiva@seznam.cz / kontaktní osoba: Petula Dolečková (tel.: 774 806 368)
................................................................................................................................................

Rodinné centrum: pozvánka na besedu
Srdečně zveme všechny maminky a tatínky pečující o nezletilé děti na diskusní večer
s PhDr. Nesnídalem na téma:
Současná rodina a její problémy
Diskuse bude zaměřena na následující okruhy otázek:
Problematika samoživitelek a samoživitelů pečujících o nezletilé děti
Pomoc rodičům při řešení jejich problémů při skloubení péče o dítě a zaměstnání
Zapojení se do pracovního procesu po mateřské dovolené
Kde?
Prostory nové výtvarné dílny (kino)
Kdy?
Úterý 16. 4. 2013 od 19.30 hodin
Občerstvení zajištěno!
Přihlásit se můžete přímo v Rodinném centru (po, st, pá 9.00 – 12.00 hodin) nebo na tel.
737 041 751 – paní Mašková, e-mail: milamas@email.cz
Beseda se uskuteční v rámci projektu „Práce – most k mým dětem“, jehož partnerem je Český
svaz žen Jihočeského kraje.

NAPSALI O NÁS…
Zlatý Amos ze Lhenic
Před deseti lety Mgr.Jan Novotný zvítězil v celostátní konkurenci v anketě o
nejoblíbenějšího učitele, vyhlašované každoročně. Jako Zlatý Amos 2003 je
pravidelně zván na „korunování“ svých následovníků. Tak tomu bylo i letos, kdy
Amosovu korunu si slavnostně nasadila nová nositelka titulu „Zlatý Amos“
Růžena Hlůšková ze ZŠ Kunovice. JB
foto Tröster Martin, Českobudějovický deník

Učitel musí být i hercem
Prachatický deník 26.3.2013 – autor: Martin Tröster.
Přátelé ho někdy oslovují Jane Ámosi Novotný. Oprávněně. Hodiny dvaasedmdesátiletého učitele
matematiky a fyziky Jana Novotného ze Lhenic si totiž oblíbili natolik, že jej v roce 2002 přihlásili do ankety o
nejoblíbenějšího učitele. A kantor, který si již devátým rokem užívá zaslouženého odpočinku v penzi,
v početné konkurenci zvítězil. „Bylo to před vánoci roku 2002, právě jsme seděli na promítání filmu v kině,
když mě žákyně deváté třídy vytáhly do předsálí a daly mi podepsat nějaký papír,“ vzpomíná Jan Novotný.
Byla to právě přihláška do ankety Zlatý Amos. Nejdříve váhal, zda do toho jít, pak ale svolil. Zejména díky
naléhání své maminky. Učitelem přitom Jan Novotný vůbec neměl být. Po jedenáctiletce, kterou absolvoval
v Českých Budějovicích, se totiž hlásil na vojenskou technickou akademii Ant.Zápotockého v Brně. Jenže
vojenský dril, který tam musel každý dodržovat, jej od dalšího studia odradil už při prázdninovém přípravném
kurzu. „Napsal jsem tehdy domů, že ve škole nebudu. Nakonec jsem přestoupil na vyšší pedagogickou školu
do Budějovic, kde bylo volné místo už jen v oboru matematika a fyzika. To mi vyhovovalo“, vypráví Jan
Novotný. Po ukončení studií začal svou pedagogickou dráhu v Záblatí – prý jako každý pořádný učitel
z Prachaticka. Od roku 1961 vyučoval v prachatických základních školách. „A hned jsem jako čerstvý
absolvent vojenské služby začal za nemocnou kolegyni suplovat ruční práce, měl jsem i děvčata na tělocvik,“
vybavuje si s úsměvem Jan Novotný, jenž pak působil i v Netolicích a dlouhá léta vedl lhenickou základní
školu. Své žáky si Jan Novotný dovedl vždy získat i přesto, že jeho předměty nepatří mezi nejoblíbenější.
„Učitel musí být tak trochu i herec, vždy je třeba nějakým vtípkem probudit děti, které při hodině pospávají,“
dodává kantor, jenž se prý vždy snažil být svým žákům autoritou i přítelem.
Lheničtí opraví další část vozovky
Prachatický deník 20.3.2013 – autor: Leona Fröhlichová
Do několika zásadních akcí by se měli podle schváleného rozpočtu pustit v letošním roce ve Lhenicích.
Zastupitelé rozpočet jednomyslně odhlasovali na konci února, když do něho byly zapracovány některé
připomínky. S návrhem rozpočtu se totiž mohli seznámit už na lednovém zasedání. Nejzásadnější letošní
akcí, s níž je v rozpočtu počítáno, je dokončení komunikace Na Sadech. „Jedná se o druhou etapu opravy
komunikace. Ta vede směrem ke zdravotnímu středisku a dále pak do nové zástavby. Vloni jsme dokončili
první etapu, nyní chceme opravit zbytek povrchu. Součástí této etapy je i oprava parkoviště před zdravotním
střediskem a kousek chodníku, který u komunikace je,“ vysvětlila starostka Marie Kabátová. V rozpočtu se
počítá se třemi miliony korun. To ale není podle starostky konečná cena. „Doufáme, že se nám podaří
vysoutěžit nižší cenu,“ poznamenala. S touto etapou souvisí i oprava kanalizace přes bývalý areál Fruty, aby
se omezilo vyplavování domů. V rozpočtu jsou vymezeny prostředky i na opravy kapliček v osadách a
autobusových čekáren. Počítá se i se zateplením a vnitřními úpravami obecního úřadu, kde je vymezena
částka více než tři miliony korun a Lheničtí čekají na potvrzení přislíbené dotace.
Obecní domy jsou zapsány
Prachatický deník 3.4.2013 – (lef)
Se seznamem budov, které jsou v majetku městyse, se mohli seznámit zastupitelé.V seznamu je
uvedeno nejen současné využití budov, ale i jejich technický stav, návrh využití do budoucna a předpoklad
investic. Starostka obce Marie Kabátová navíc v této souvislosti informovala o současné situaci budovy
s číslem popisným 67, kde je hostinec, jemuž končí nájemní smlouva a nemovitosti bývalého domu
s pečovatelskou službou. U obou nemovitostí navrhla zastupitelům prohlídku.

Hledání ztraceného času
(seriál)

Tentokráte o ředitelích na lhenické škole
Vzkvetnou-li školy naše
vzkvetne celý náš národ
vzkvetne všechen
po nás nastávající věk.
J.A.Komenský
Ředitelé, působící na lhenické škole v různých dobách, za různých podmínek a poměrů, či nejrůznějších
důvodů i po různě dlouhá časová období, se snažili se svými učitelskými sbory naplňovat výše uvedená
slova J.A.Komenského…
Ředitelé na lhenické škole v její historii – od roku 1881 po rok 2013
1881 – 1902 - Josef Hamáček
1902 – 1906 – Diviš Trenkwic
1907 – 1916 – František Jaroš
1916 – 1918 – Rudolf Pintr – řídící obecné školy
1918 – 1920 – Tomáš Hojdar – ředitel školy hospodářské
1919 - 1920 – J.Eremiáš – řídící školy obecné
1920 – 1923 – Rudolf Pintr – řídící obecné školy
1920 – 1923 – Tomáš Hojdar – ředitel měšťanské školy (nově otevřená) a ředitel hospodářské školy
1923 – 1928 – Tomáš Hojdar – ředitel spojených škol obecné a měšťanské
1928 – 1937 Jan Mařík – ředitel lhenických škol
1937 – 1938 Václav Muška – zatímní ředitel
1938 – 1939 – Antonín Beránek (škola však byla řízena zatímním ředitelem Františkem Slámou
1939 – 1945 – František Sláma – ředitel školy
1945 – 1952 – Alois Medek – ředitel měšťanské školy, Václav Hart – řídící obecné školy
1952 – 1953 – Alois Medek – ředitel školy (obecná a měšťanská byly spojeny)
1953 – 1955 - Karel Stocký – ředitel školy
1955 – 1965 – Václav Muška – ředitel školy
1965 – 1978 – Karel Hyndrák – ředitel školy (od r.74 již v nové škole)
1978 – 1991 – Jan Novotný – ředitel školy
Od r. 1991 – Karel Bican – současný ředitel školy
Ředitelé s nejdelším funkčním obdobím na lhenické škole
Za povšimnutí stojí, že právě první a zatím poslední ředitel mají odsloužených nejvíc funkčních let.
Mgr.Karel Bican – 23 let (1991 - 2013)
Josef Hamáček – 22 let (1881 – 1902)
Oba působili na škole již před tím jako učitelé. Karel Bican od počátku kalendářního roku 1976, Josef
Hamáček od roku 1865
O ředitelích lh.školy v nejstarším jejím historickém období
(v původní školní budově – v současnosti Úřad Městyse Lhenice)
Josef Hamáček – rodák z Úval u Prahy, od r.1865 zvolen škol.výborem za hlavního učitele, když spolu
s ním působí ve třech třídách (v té době v pronajatém domě A.Gregory) též D.Trenkwic a Karel Kopeček (ve
3.třídě je tehdy 110 dětí, ve 2.třídě 120, v 1.třídě 151 – pro současné učitele nepředstavitelné a nejenom pro
ně). Hamáček je významnou učitelskou osobností na Prachaticku, je členem okresní školní rady, je
výborným hudebníkem, podílí se na založení učitelské jednoty Budeč, je organizátorem kulturního života
v městečku i učitelstva na Prachaticku (schůze či plesy se konají ve Lhenicích), je zvolen do ústředního
výboru Spolku jednot učitelských v Království českém, je zvolen za delegáta na zemskou učitelskou
konferenci v Praze, předsedá učitelskému sjezdu v ČB (za účasti 600 učitelů), za jeho přispění se škola
rozšiřuje na pětitřídní, stává se ředitelem v nové lhenické škole (r.1881), na jejímž zbudování má zásluhy,
v ní organizuje pro pěstitele kurz, by lhenické ovocnictví nezaostávalo, inspekce provedené na škole
vyjadřují plnou spokojenost. V r.1893 je mu ministrem kultury a vyučování udělen titul ředitele, pro
zkvalitnění výuky navrhuje počítadlo. Za jeho ředitelování je ve šk.roce 1896/97 v pěti třídách tento stav
žatstva: v 1.tř. 58, ve 2.tř. 59, ve 3.tř. 69, ve 4.tř. 74, v 5.tř. 83. Nelze nezmínit se o neslavném konci
Hamáčkově, jenž zcela zastínil jeho na svou dobu pokrokové a záslužné působení. Jako dlouholetý
předseda a účetní lhenické záložny měl hlavní podíl na defraudaci peněz, s neblahým dopadem na mnohé
Lhenické. Dodnes si místní lidé vypravují, že ač již nemocen, nezemřel prý smrtí přirozenou, ale náhle
sebevraždou otrávením (1.5.1902).
Diviš Trenkwic – po smrti Hamáčkově stal se v r.1902 ředitelem, když byl zprvu jmenován zatímním
ředitelem a až později získal definitivu. V této funkci však nesetrval dlouho, jelikož roku 1906 odešel po 42
letech učitelské služby na trvalý odpočinek. Jako učitel uváděn na lh.škole již v r.1865.

František Jaroš – jmenován do funkce zemskou školní radou v r.1907, aby působil na škole jako ředitel až
do r.1916, kdy odešel do důchodu (více není v zápisech o něm uváděno).
Rudolf Pintr – Jarošův nástupce od r.1916 do r.1918. Po dvouleté dovolené se znovu navrací jako řídící
obecné školy, kdy střídá zatímního jejího správce J.Eremiáše. V r.1923 definitivně odchází do výslužby. Jako
učitel na Lh.škole je uváděn již v r.1896. I když od jeho působení v ní uplynulo již 90 let, na Lhenicku se
některé jeho údajné výroky, svědčící o jeho nesporné silné osobnosti, ale též i o tehdejších možných
pedagogicko-výchovných metodách, se tradují dodnes: „Chytil jsem Kašpara Mášla za prsa, praštil jsem
s ním do lavice, až měl bouli velikosti vejce“. Nutno dodat, že tyto památné citáty jsou a byly vždy vykládány
s úsměvem a bez zloby k tehdejšímu učiteli.
Tomáš Hojdar – stal se v r.1918 ředitelem vzniknuvší školy hospodářské a v r.1920 i nově zřízené školy
měšťanské a po odchodu R.Pintra do důchodu (1923) i školy obecné, spojené s měšťanskou školou. V této
funkci setrval až do r.1928, kdy opustil Lhenice. Na škole uváděn již v r.1908 jako správce krátce existující
školy pokračovací.
Jan Mařík – po odchodu T. Hojdara do Uhříněvsi u Prahy, kde byl jmenován ředitelem chlapecké a dívčí
měšťanské školy (v r.1928), stal se jeho ředitelským nástupcem lhenických škol, a to až do r.1937.
Bezesporu jedna z nejvýraznějších lhenických učitelských osobností. Jan Mařík výrazně zasahoval i do
místního společenského a spolkového života, kdy kladl důraz na význam mimoškolní činnosti. Měl smysl i
pro přicházející pokrok do školství. Např. byl za něho pořízen radiopřijímač a rozvod školního rozhlasu do
tříd, školní fotoalbum, nové pomůcky atd. Památné jsou Maříkovy výroky, svědčící o výrazné individualitě:
„Pořádek spočívá v maličkostech a vše vždy na svém místě,“ o čemž svědčily např. podrobné popisy a
návody jím vytvořené u všeho možného použivatelného ve škole, ale třeba i v sokolovně i jinde. S ředitelem
Maříkem se často pokračovalo, jak on sám nazýval pobyt ve škole po vyučování pro žáky nezbedné a
zaostávající v učivu, jak vzpomínají pamětníci. O tom, že za jeho „ředitelování“ byly ostře sledovány mravy
žáků i v době po vyučování, dokládá např.další jeho tradovaný výrok: „Při mé odpolední obchůzce – co to
zřím!? Václav Majer – an se pase na mých plodech!“ Ředitel Jan Mařík nepatřil mezi obdivovatele míče
kopaného a tak jeho vyznavače častoval jako „zbůhdarma honící se za nafouklou kůží“. Ani po odchodu do
výslužby (v r.1938) neztrácel zájem o dění ve škole i v městečku.
(Kráceno. Podrobněji v bulletinu „400 let školy lhenické“ – autor Mgr. Jan Bumba – vydáno v r.1996.)
FOTO – PŘÍLOHA
Nejstarší fotografie ze školního alba, zavedeného tehdejším ředitelem školy Janem Maříkem v r.1937. Žel,
právě u nejstarších snímků bez uvedení datumů jejich pořízení. Fotografie prvního ředitele ve zbudované
škole (z r.1881), Josefa Macháčka se nedochovala.
Foto č1: uprostřed zleva ředitel Diviš Trenkwic (ve funkci 1902 – 1906), vedle učitel Václav Kindlman
Foto č.2: ředitel František Jaroš (ve funkci 1907 – 1916)
Foto č.3: ředitel Rudolf Pintr (ve funkci 1916 – 1918 a 1920 – 1923)
Foto č.4: sedící zleva uč. Karel Koch, uč .Pavla Gregorová, ředitel Tomáš Hojdar (ve funkcích 1918 – 1928),
vedle na snímku budoucí ředitel Jan Mařík (ve funkci 1928 – 1937), uč .Aloisie Pintrová

...........................................................................................................................
Aktuality z MAS
V rámci 8. výzvy SPL (Strategického plánu Leader) bylo vybráno 25 projektů s
celkovou dotací 4 656 564 Kč. Jedná se o 12 podnikatelstkých subjektů, 5 obcí a 7
neziskových organizací. Tabulku vybraných a nevybraných projektů najdete na
www.masrozkvet.cz
Dne 2. dubna 2013 byla vyhlášena 9. výzva SPL pro příjem Žádostí o dotaci, otevřena
je Fiche 11. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace, církve a jejich
organizace. Programovým výborem byla schválena max dotace 80 tisíc na jednu Žádost.
Do Programu na podporu konání kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech 2013 bylo přijato 28 žádostí, podpořeno bude 27 projektů v celkové částce 70 tisíc Kč.
Termíny akcí jsou uvedeny na webových stránkách MAS pod záložkou Akce.
V současné době probíhá ve spolupráci s MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s projekt s názvem: S Peklíkem
na vandr. Cílem je rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek v regionech MAS, a to především
pěší turistiky.
Dojde k aktualizaci databáze turistických služeb, k vyhledání a vyznačení nové sítě turistických a
vycházkových tras. Chtěli bychom oživit historickou obchodní Lineckou stezku a vytvořit síť odpočinkových
zastavení, jedno z 27 odpočivadel bude např. v Ratiborově Lhotě. V rámci projektu budou také uspořádány
živé akce podporující zvýšení návštěvnosti regionu.
Realizací druhého projektu spolupráce s MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s a MAS Vodňanská ryba s
názvem "Zdraví nás baví" vznikne na Prachaticku, Strakonicku, Českobudějovicku a Písecku síť 23

venkovních tělocvičen pro dospělé. Díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví budou uživatelé
jednotlivých cvičebních strojů proškoleni a také vznikne instruktážní a propagační DVD. Ve Lhenicích bude
jeden cvičící stroj u kina a druhý na Sídlišti SNP.
Více informací na www.masrozkvet.cz

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
Stíny Lhenicka
V březnu byl na našem oddělení prověřován přečin zanedbání povinné výživy, jehož se dopustil otec
nezletilé dcery neplacením soudem stanovených plateb, čímž mu vznikl na výživném dluh ve výši 7.500,korun. Přečinu porušování domovní svobody se dopustil občan Lhenic, momentálně žijící u své matky ve
východních Čechách, který neoprávněně vnikl nezajištěným oknem do rodinného domu v ulici Prachatická a
zde odcizený zesilovač prodal prostřednictvím jiné osoby do bazaru v Prachaticích a majiteli tak způsobil
škodu ve výši 3.000,- korun. Oba tyto případy byly postoupeny Okresnímu státnímu zastupitelství. Dosud
nezjištěný pachatel dvakrát v průběhu čtyřech dní po prostřižení oplocení, vypáčení zámků a rozbití oken
vnikl do rekračních objektů u Třebanic, ze kterých odcizil televizory, motorové pily a koženou bundu. Svým
jednáním způsobil majitelům škodu přesahující 50.000,- korun a dopustil se přečinů krádeže, porušování
domovní svobody a poškození cizí věci. Prověřováno je i odcizení pracovního nářadí z rekonstruovaného
bytového domu v Netolické ulici, kde pachatel krádeže způsobil majiteli škodu ve výši 12.500,- korun.
Ke komisi pro projednávání přestupků byla oznámena majitelka psa, který při volném pohybu v obci poškodil
zaparkovaná motorová vozidla a způsobil dosud přesně nevyčíslenou škodou. Na volně přístupném sadu se
dosud nezjištěný pachatel zmocnil pětimetrového hliníkového žebříku, rozlomil jej a připravil k odvezení,
čímž majiteli vznikla škoda ve výši 3.000,- korun. V šetření je přestupek proti občanskému soužití obtěžování mladé ženy ze Lhenic ze strany muže prostřednictvím sms zpráv z mobilního telefonu, stejně
jako přestupek proti veřejnému pořádku – znečištění veřejného prostranství, odstavné plochy u cesty
směrem na Hradce. Napadení ženy jinou ženou ve Svatojánské ulici bylo postoupeno k projednání komisi
Úřadu Městyse. Komisi budou své jednání vysvětlovat i tři místní mladíci, kteří si z oploceného pozemku
vynosili a k odvezení připravili železné trubky v hodnotě cca 1.500,- korun. Dva mladí lidé z Mičovic se na
konci měsíce bavili na Sídlišti SNP tím, že zvonili krátce před půlnocí na domovní zvonky, otevírali na
chodbách okna, ze kterých poté vyhazovali velikonoční výzdobu a obuv nájemníků. Jeden přestupek v
dopravě byl vyřešen udělením blokové pokuty za neodpovídající technický stav vozidla.
Opět bych chtěl požádat všechny občany, aby byli všímaví a nebáli se s informacemi obrátit na policii, neboť
se stále častěji objevují protiprávní jednání zejména majetkového charakteru, kdy pachateli jsou v některých
případech i naší spoluobčané mladšího věku a nestálého zaměstnání. Chraňte nejen svůj majetek, je určitě v
našem společném zájmu, aby těchto případů bylo co nejméně.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení
Co peckářům nadělil březen
Zasedání zastupitelstva Městyse až (4.4.), „jarní“ dámský klub (4.3.), jarní prázdniny dětem v ZŠ (11. –
15.3.), Sportovní ples v sokolovně (9.3.), divadelní představení „Tři bratři v nesnázích“ divadla „Háta“ ve
lhenickém kině (13.3.), Turistický ples v sokolovně (13.3.), Den učitelů pro zaměstnance ZŠ a MŠ
v sokolovně (27.3.), zasněžené velikonoce (28.3. – 1.4.), s bohoslužbami ve sv.Jakubovi, s pekáním a
sekáním vajíček, pro nepřízeň počasí bez tradiční hry „v čáru“ u Vojtěcha před starou radnicí, s pomlázkou a
koledou na velikonoční pondělí, s velikonoční taneční zábavou ve Vadkově (31.3.), turistům první „jarní“
výšlapy turistům s účastí na setkání turistů KČT na Kleti k zahájení nové turistické sezóny (23.3.), dětský
karneval v sokolovně (30.3.), fotbalistům z SK pokračující přípravu na mistr.jaro a odložené úvodní zápasy
mistr.jara, (23.3. a 31.3.), pokračující volnočasové pohybové aktivity Lheničáků v sokolovně a v tělocvičně
ZŠ, stolním tenistům Sokola závěrečné boje v OP I a v OP II na Prachaticku…

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
KČT Lhenice pořádá – zájezd – 10.8.-17.8.2013
KRUŠNÉ HORY
-10.srpna – Loučná-Fichtelberg(1215m),rozhledna-Boží Dar-Klínovec(1244m),
rozhledna-Loučná.(při použití lanovky) cca 13km
-11.srpna- Bublava-Aschberg(936m),rozhledna-Mühlleiten-SchneckensteinSachsenberg-Bublava(výhledy,naučná stezka) cca 19km
-12.srpna- Abertamy-Plešivec (1028m),rozhledna-Božídarský Špičák(1115m)Boží Dar(rašeliniště,naučná stezka) cca 16km
-13.srpna- Bublava-Olověný vrch(802m),rozhledna-Nancy-Rájecké údolí-ŠpičákPřebuz-Rolava-Rájecké údolí(skalnaté útvary,výhledy,př.park)cca 17km
-14.srpna- Pernink-Perninský vrch(997m)-Tisovský vrch(967m),rozhledna-Horní
Blatná-Blatenský vrch(1043m),rozhledna-Horní Blatná cca 18km
-15.srpna- Nová Ves-Prunéřovské údolí-Hasištejn-Místo-Blahuňov-Málkov
(pěkná údolní cesta,vodopád,hrad,lapidárium plastik) cca 16km
-16.srpna- Hora Sv.Šebestiána-přechod-Satzung-Schmalzgrube-JöhstadtVejprty-Bärenstein-Vejprty(Hirtstein 890m-výhledy,Glösenstein 800m
výhledy, Bärenstein 898m,rozhledna) cca 22km(při použití vlaku 16km)
-17.srpna- Jáchymov-prohlídka města-památky-odjezd 15,00-16,00hod
Odjezd : 10.8.2013 ze Lhenic ,Info:p.Majer 720 121 690,p.Müglová 606 161 519
Cena : 4.500,-Kč (záloha 3.000,-Kč do 30.4.2013),cca 50,-Euro(lanovky,občerstvení)
V ceně zájezdu:doprava autobusem s bufetem,ubytování,polopenze
Pojištění:každý účastník si zařídí cestovní pojištění u své pojišťovny.

BŘEZEN V KČT
Letošní březen byl jedním z nejchladnějších za poslední roky a turistice nepřál. 23.3. proběhl sraz
jihočeských turistů na Kleti, kterým byla zahájena sezóna. Za mrazivého počasí se vydalo z Třísova na
vrchol Kletě na 150 turistů, mezi kterými byla i hrstka našich členů. Sezónu zahájil předseda KČT pan J.
Stráský. Při této příležitosti byly pokřtěny i dvě nově objevené planety zde na kleťské observatoři. Dostaly
název po známých turistech Náprstek a Fritz.
Lheničtí turisté pak sestoupili do Chvalšin, odkud je odvezlo auto zpět do Lhenic.
16.3. proběhl také ve lhenické sokolovně tradiční country bál, pořádaný naším klubem. Počáteční obavy z
malé účasti se nenaplnily a po osmé večerní byl sál zcela zaplněn. Při písničkách Vodáků se začalo hned
tancovat a během večera proběhla také výuka country tanců.
Všichni se dobře bavili a mnozí se rozcházeli domů až v ranních hodinách.

Stolní tenisté v okresních soutěžích finišují
V okresním přeboru jsou již jasná první dvě místa, jasno je v tabulce i o sestupujících. Lheničtí se v konci
soutěže
pohybují v klidném jejím středu a jejich postavení neovlivní ani poslední dohrávka 16.kola
s Netolicemi (viz tabulka). B tým Sokola se zbavil v okresní soutěži pomyslného „Černého Petra“ pro
poslední tým v tabulce, ač jeho držitel nesestupuje – není kam (viz tabulka).
A TÝM SOKOLA V OP - I
Březnové zápasy
17.kolo – Sokol Lhenice A – SK PB Volary A 8:10 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: Vl:Filip 1:2, M.Pixa 2:2,
J.Houška 2:2, M.Špán 1:2, WO – 2:0
18.kolo – Slavia PT A – Sokol Lhenice A 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: Vl.Filip 2:2, M.Špán 4:0, J.Houška
2:2, D.Bečvář 0:4
Nejlépe umístění hráči Sokola A v OP – I ve dvouhrách mezi 45 startujícími, co odehráli více než 22 zápasů:
( k 31.3.)
M.Špán – Sokol Lhenice A – 12.místo – úspěšnost 64,52%
J.Houška – Sokol Lhenice A – 18.místo – úspěšnost 53,45%
Vl.Filip – Sokol Lhenice A – 22.místo – úspěšnost 48,21%
Úspěšnost ve čtyřhrách Sokola Lhenice A v OP – I mezi 21 dvojicemi, co odehrály více než 5 zápasů: (k
31.3.)
M.Pixa – M.Špán – Sokol Lhenice A – 9.místo – úspěšnost 66,7%
B TÝM SOKOLA V OP – II
Březnové zápasy
19.kolo – Sokol Lhenice B – SK Křišťál Lenora 10:8
21. kolo – Tatran Volary – Sokol Lhenice B 11:7
22.kolo – TJ Slavia PT C – Sokol Lhenice B 12:6

23.kolo . Libín PT E – Sokol Lhenice B 18:0
Do konce soutěže OP – II zbývá odehrát 24.kolo – SK Lhenice B – SK Maryla Malovice B, 25.kolo – TJ
Netolice B – Sokol Lhenice B, 26.kolo – Sokol Lhenice B – SK PB Volary
Tabulka OP – I stol.tenis (k 31.3.2013)

Tabulka OP – II stol.tenis (k 31.3.2013)

Co nového ve lhenickém SK
„Osmdesátiny“ lhenického fotbalového klubu 1933 – 2013
Z historie SK
„Fotbal nezlomila ani válka“
(pokračování – část třetí)
Fotbalová činnost se nezastavila ani v době „protektorátu“ a nezhatil ji ani odchod několika hráčů na totální
nasazení do Německa (a ani tam nezapomínali na fotbal, který jim pomáhal překlenout toto těžké období –
např. Václav Majer (z čp. 75) v Heidenheimu hrál ve vybrané jedenáctce, sestavené z „nasazených“ chlapců
snad z celé Evropy). Od roku 1942 startoval lhenický SK již v pravidelné soutěži a pokračoval i ve
zvelebování hřiště – bylo částečně rozšířeno a byly zbudovány dřevěné kabiny. V konci války a těsně po ní,
dle pamětníků, nastala báječná doba fotbalu, neboť v té době se domů, do Lhenice navraceli ti, co je válečné
osudy rozsely po světě a zbaveni útrap a v radosti z konce války, „mydlili“ prý na hřišti nadšeně fotbal od
rána do večera…
Foto vlevo: další jeden z nejstarších snímků týmu lhenického SK – na starém hřišti v lese – z konce 30.let
20.stol. – vpravo: Václav Majer (z čp.75) v týmu totálně nasazených v německém Heidenheimu za
2.svět.války – první v pokleku zleva

Z přípravy na mistrovské jaro
Hráčský kádr, který oproti podzimu nedoznal změn, (v přípravných zápasech se objevoval navíc pouze
Tomáš Pelda), pokračoval v přípravě dle plánu na mistr. jaro, do kterého lhenický SK vstupuje jako lídr I.B tř.
sk.B (1.místo - 29 bodů). Trenéru P. Boškovi však přibylo vrásek, neboť vyvstal problém s gólmany, když
ještě před nedávnem zdál se být tento post, vzhledem k jejich věku a kvalitě, na delší čas vyřešen (dle abc
pořadí: P. Trnka roč.1965, L. Šísl roč.1992 – zraněn, J. Vágner roč.1989 – přerušil aktivní činnost). A aby
problémů nebylo málo, tým se bude muset zřejmě v počátku mistr. jara obejít pro vleklá zranění i bez
klíčových hráčů – kapitána T. Tůmy, nejlepšího střelce R. Pořádka a L .Kopfa. Na jak dlouho, toď zatím
neznámou …

Přípravné zápasy
A – tým
16.3. SK Lhenice (I.B tř.sk.B) – SK Vacov (I.A tř. sk.B) 0:4 (0:0) – ne příliš vydařená generálka na mistrov
ské jaro – hrána na hřišti ve Vitějovicích
B – tým
6.4. SK Ktiš/Lh.B (OP) – Sokol Chvalšiny (OP) 3:3 (0:1) – hráno na umělce v PT – branky za Ktiš:
J.Růžička, P.Šíma, P.Prenner ml.
Zápasy mistr.jara sout.roč.2012/13 v březnu
I.B tř. sk.B – muži
So 23.3. SK Lhenice – FK Dynamo Vyšší Brod – premiéra mistr.jara nesehrána pro nezpůsobilou hrací
plochu – po vzájemné dohodě obou soupeřů přeloženo na středu 1.5. od 16.30 hod.!
Ne 31.3. FC Vlachovo Březí – SK Lhenice – nesehráno z nařízení JČFS – pro nezpůsobilé hrací plochy přeloženo na 8.5. v 16.30
Ač Lheničtí nesehráli úvodní jarní kolo s V. Brodem (23.3.), zůstali nadále na 1.místě I.B tř. sk.B, neboť

Netoličtí v něm bodově tratili za remízu 1:1 s Lažištěm B na umělce v PT a i přesto ,že H. Planá v něm plně
bodovala v Husinci za výhru 0:2. Druhé jarní kolo – velikonoční (30.3. – 31.3.) bylo z rozhodnutí JČFS
přeloženo na náhradní termíny. Čelo tabulky k 31.3., které se ještě více vyrovnalo: 1. Lhenice 29 bodů,
2.Netolice 28 bodů (na skóre), 3.H. Planá 28 bodů.To již ale nemá platnost. Netoličtí (6.4.) vyhráli nad Vl.
Březím 6:0 a vyhouply se do čela tabulky. Lheničtí nadále nehráli.

Mistrovská utkání lhenického SK v dubnu a v počátku května
I.B sk.B – muži
So 6.4. – SK Lhenice – Strunkovice ve 14.00 hod. - nehráno pro nezp. hrací plochu – přeloženo na středu
24.4. v 17.30
So 13.4. – Zliv – SK Lhenice v 16.30 hod.
So 20.4. – SK Lhenice – Loučovice v 17.00
St 24.4. - SK Lhenice – Strunkovice v 17.30 hod. - dohrávka
St 27.5. – SK Lhenice – Husinec v 17.00
St 1.5. – SK Lhenice – V.Brod v 16.30 . dohrávka z 23.3.
So 4.5. – Netolice – SK Lhenice v 17.00 – derby – považováno za utkání mistr.jara
OP – muži
So 6.4. – Pěčnov – SK Ktiš/Lh.B v 16.30 – jarní mistr.premiéra – přeloženo na termíny 22.6. či 23.6.
Ne 14.4. – SK Ktiš/Lh.B – Záblatí ve 14.00
20. – 21.4. – volné kolo
Ne 28.4. – SK Ktiš/Lh.B – Volary ve 14.00
Ne 5.5. – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B v 11.00
OP – žáci
Ne 7.4. – SK Lhenice – Volary v 10.00 – jarní mistr. Premiéra – přeloženo na 22.6. či 23.6.
Ne 14.4. – Strunkovice – SK Lhenice v 10.00
So 20.4. – SK Lhenice – Š.Hoštice v 10.00
So 27.4. – Husinec – SK Lhenice v 11.00
Ne 5.5. – SK Lhenice – Lažiště/Nebahovy v 10.00
OP – přípravky ml.
St 17.4. – SK Lhenice – Vimperk B v 16.00 – vložený zápas – jarní mistr.premiéra
St 24.4. – turnaj ve Vacově
čas bude upřesněn
St 1.5. – turnaj ve Lhenicích
čas bude upřesněn
St 8.5. – turnaj ve Stachách
čas bude upřesněn

Tři úvodní zápasy mistr. jara lhenickým SK nesehrány!
To tu ještě nebylo!
Pro nezpůsobylé hrací plochy v počátku jara proto na Lhenické nyní čeká „ anglický hrací model“ dvou
zápasů v týdnu, a to od 24.4. do 11.5. (Stř. 24.4. SK Lh. - Strunkovice, So 27.4. SK Lh. - Husinec, Stř. 1.5.
SK Lh. - V. Brod, SO 4.5. Netolice – Sk Lh. Stř. 8.5. Vl. Březí – SK Lh, So 11.5. SK Lh – Chelčice)
Jak se z jeho náročností vyrovnávají?

Ze společenské klubové kroniky
V rámci oslav „osmdesátin“ lhenického SK zdařile proběhl v sobotu 9.3. v sokolovně „Sportovní ples“, s jehož
průběhem, návštěvností, celkově přátelskou atmosférou, jakož i s kapelou „Situace“ mohla býti stran
pořadatelů i účastníků spokojenost. Výbor SK touto cestou děkuje všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu
podíleli, též děkuje za dary do bohaté tomboly.
JB.MJ

ZVEME VÁS NA 2. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
VK HOGO FOGO LHENICE
4.5.2013 na venkovním kurtu (ZŠ Lhenice)
Bližší info na tel: 721330795

INZERCE
 Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
 TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy,
bundy, trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m
30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu.
Tel: 388 321 492
 PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!) Tel: 739 034 258

 Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
 "Hledáme vhodný pozemek, větší zahradu či ovocný sad pro pěstování ovoce a zeleniny
ve Lhenicích a okolí. Uvítáme vaše nabídky. Petr Vogeltanz (rodina Šímova),
VogeltanzP@seznam.cz, 605824912"
 Prodám pergolu (altán) – o rozměrech 2,50mx2,30m. Materiál boroice. Tel: 723493797- Lhenice
Prodej pozemku 2583m2 v obci Lhenice. Cena 250,-Kč/m2. Pozemek určen pro umístění RD,
možno 2NP + podkroví. Tel.: 734600490
Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Poslední volný byt z I.
etapy
nových bytů
v bývalé MŠ za zvýhodněnou cenu s možností částečně splácet formou nájmu. Zahájena výstavba
II.etapy - pro informace volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 388321566, kancelář
ČB – Karla IV. 3 u náměstí.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
Poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského,
obchodního, rodinného, trestního, pracovního a správního
práva, např. sepisování listin, zastupování před soudy a
jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v trestním řízení,
zakládání obchodních společností apod.
www.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel.
723042218,
schonova@advokati-krumlov.cz
Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov
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