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INFORMACE Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 04.07.2013

-------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 288/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodeje pozemků mimo
zastavěná území všech katastrů, kde není vyřešena pozemková úprava až do doby zahájení a vyřešení
komplexních pozemkových úprav.
Usnesení č. 289/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4
v položkách 4 – 9. Položky 8 a 9 budou kryty z hospodářského výsledku minulých let.
Usnesení č. 290/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje přepracovaný návrh revitalizace
náměstí Lhenice, který byl projednán na pracovním jednání se zastupiteli dne 19.06.2013 a se zástupci
odboru památkové péče a architektury Městského úřadu Prachatice. Návrh bude přílohou tohoto
zápisu.
Usnesení č. 291/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje:
a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci "Zateplení úřadu městyse Lhenice"
b) smlouvu o dílo, která je součástí zadávací dokumentace
c) členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek:
d) firmy k obeslání:
- Dřevotvar – řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, Chýnov
- ASARKO, s.r.o., Jivno 85, Jivno
- GSI INVEST, s.r.o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10, provozovna Vimperk
- PROTOM Strakonice, Písecká 290, Strakonice
- FASPRO, s.r.o., Riegrova 1891, České Budějovice
e) mandátní smlouvu na zajištění výběrového řízení za cenu 35.000,--Kč bez DPH firmou GPL-INVEST,
s.r.o. Strakonice
Usnesení č. 292/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. 1522
o výměře 30 m2, k.ú. Lhenice za cenu 85,--Kč/m2 + náklady s tím spojené firmě OTS JUSTIC, s.r.o.,
Praha.
Usnesení č. 293/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemků parc.č.
1507/11 o výměře 2.292 m2 a 1507/12 o výměře 377 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic za cenu 1.000,-Kč/ha/rok na dobu určitou do konce roku 2018
Usnesení č. 294/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej
pozemků parc.č. 885/63 o výměře 53 m2 a 885/87 o výměře 19 m2, k.ú. Lhenice za minimální
nabídkovou cenu 80,--Kč/m2 a náklady s tím spojené.
Usnesení č. 295/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Krotký kNN
přip. parc. 11/1“ (umístění stožáru NN, venkovního vedení NN) na parc. č. 1414/11 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 v celkové výši 2.040,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 296/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Markovec
kNN přip. parc 1378/31“ (umístění kabelu NN, pilíře NN) na parc. č. 1361/63 a 1542/1 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 v celkové výši 1.000,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 297/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice – sportoviště,
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kNN – parc.č. 140“ (umístění 2x pilíře NN, kabelu NN) na parc. č. 140/2, 140/1 a 136/38 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 v celkové výši 5.180,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 298/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí podání výpovědi z nájemní
smlouvy Sběrným surovinám, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 299/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje proplacení 50 % nákladů vodného
části občanů Horních Chrášťan napojených na veřejný vodovod za minulé zúčtovací období.
Usnesení č. 300/31/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařazení pojištění Základní školy
Lhenice do pojistky městyse Lhenice.
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo 4. července schválilo „upravený“ návrh podoby nového náměstí, který ještě doznal
změny od veřejného projednávání v září loňského roku. Ke změnám muselo dojít vzhledem k několika
závažným připomínkám a nesouhlasu dotčených vlastníků pozemků při projednávání dokumentace k
umístění stavby. Řízení tak bylo pozastaveno a architekt urychleně zpracoval nový návrh, který je
nakonec akceptován všemi zúčastněnými včetně odboru památkové péče MěÚ Prachatice. Můžeme
tak pokračovat v přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení. K
demolici domu čp. 122 tak pravděpodobně dojde až začátkem příštího roku. Myslím, že nikdo nechce,
aby na náměstí byl zbořený dům a na jeho místě se nic nestavělo. Bude určitě lepší, když se hned
bude moci začít stavět nové parkoviště, se kterým se právě na místě dnešní „Šimonoviny“ počítá, a
budovat terénní úpravy kolem radnice. Zateplení budovy úřadu, její nová fasáda a vybudování nového
vstupu dle návrhu, který je již dlouho vystaven v přízemí budovy úřadu, se bude realizovat ještě letos. S
tímto projektem jsme byli úspěšní v Operačním programu životního prostředí a získali jsme dotaci ve
výši 1,2mil. Kč.
Po ukončeném výběrovém řízení se můžeme těšit na nově upravenou budovu radnice.
Další velmi důležité rozhodnutí učinilo zastupitelstvo tím, že přistoupilo k digitalizaci našeho kina. Nové
filmy se již nedistribuují jako „35mm filmy“, které se daly promítat na našich starých promítačkách. A tak
se výběr filmů pro naše kino velice zúžil. Kino budeme digitalizovat v té levnější formě nákupem
technického zařízení ( speciálního projektoru a přehrávače doplněného o nový počítač a monitor), které
umožní multifunkční využití.
Toto zařízení včetně nového plátna bude vyžadovat investici cca 200 tisíc. Kdybychom však chtěli
digitalizovat na tzv. D-cinema, byla by tato investice více něž desetinásobná. Myslím, že i tato
digitalizace (tzv. E-cinema) bude pro naše městečko dostatečná a že si své příznivce mezi námi najde.
Vážení spoluobčané, protože jsme v období letních prázdnin, chtěla bych vám popřát krásnou
dovolenou a dětem hezké prázdniny.
M. Kabátová, starostka
....................................................................................................................................................................

„Městys Lhenice zveřejňuje Záměr č. 4/2013 na pronájem nemovitosti
čp. 67 ve Lhenicích – Hostinec u Vašků.
Více informací zájemci naleznou na úředních deskách městyse
nebo na www.lhenice.cz.
....................................................................................................................................................................
ordinace MUDr. M. Cahákové oznamuje, že bude probíhat
OD 29.7. - 2.8. 2013
DOVOLENÁ
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.

2

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.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
červen v MŠ
Červnové pěkné počasí přineslo do mateřské školy mnoho činností.

4.6. Přišly odpoledne děti s rodiči do „Školy nanečisto“ seznámit se s prostředím velké školy.
7.6. Třída předškoláků zhlédla středověké strhující šermířské souboje.
11.6. byl vypraven autobus opět pro třídu „Sůviček“. Cílem celodenního výletu bylo ZOO ve Dvorci u
Borovan, návštěva borovanského mlýna s „Pohádkovou půdou“ a prohlídkou římovské přehrady.
20.6. Uvítal děti koncert ZUŠ v sále kina.
24.6. V rámci rodinné výchovy si přišli s dětmi pohrát žáci osmé třídy. Děti společně stavěly hrady, bavily
se s barevným padákem a kreslily.
27.6. Pro nepříznivé počasí byl sportovní den přeměněn na dopoledne se soutěžemi v prostorách MŠ
Tento den byl slavnostní pro všechny předškoláky. V pěkném milém programu se předvedli hostům, byli
pasováni na „školáky“ svou budoucí učitelkou, paní A. Bukovskou.
Jménem zřizovatele naší MŠ paní starostka M. Kabátová, matrikářka Olga Ambrožová a knihovnice
Ivana Ragáčová předaly dětem dárky. Dostaly i polštářek postavičky „Sovičky“, kterou pro ně ušila
maminka Tomáška Bukovského. Ani jedna sovička nezbyla, všechny je maminky pro děti zakoupily.
Do ZŠ odchází tentokráte 23 dětí – oproti posledním třem letům, kdy šlo do 1. třídy 14 – 13 – 14 dětí, je
to opravdu o poznání více.
Ředitelství školy mateřské děkuje touto cestou paní Marii Reindlové, jako dlouholeté učitelce a poté
ředitelce, za léta zasvěcená naší školce.
MB

Základní škola
Základní škola
Červnové kalendárium
4.6. – škola nanečisto- návštěva dětí z MŠ v ZŠ i s rodiči- ( viz. foto )
5.6. – Lehkoatletická olympiáda 1. st. ZŠ Prachaticka – ( viz. článek níže)
6.6. – beseda ve spolupráci s prachatickým „ Phenixem“ na téma „Nebezpečí internetu“ – pro žáky 9. tř.
7.6. - vystoupení skupiny šermířů z agentury „ Pernštejn“ – pro žáky všech tříd i pro děti z MŠ
v tělocvičně školy (viz. foto)
7.6. - dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5. tř.
10.6. – 14.6. – turistický kurz na Lipně – pro žáky 8. tř.
10.6. – 12.6. – výlet na Lipno- pro žáky 9. tř.
12.6. – výlet na Červenou Lhotu a Třeboňsko – pro žáky 4. a 5. třídy
12.6. – Lehkoatletická olympiáda 2. st. ZŠ Prachaticka (viz. článek níže)
14.6. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5. třídy
14.6. – pěší výlet do Netolic – pro žáky 1. až 3. třídy
19.6. – koncert ZUŠ ve lhenickém kině – pro žáky 1. stupně
19.6. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4. třídy
24.6. – návštěva v MŠ – předškolní třídy – v rámci vyučování pro žáky 8.A a 8.B třídy
26.6. – školní akademie – dopoledne pro žáky všech tříd ve lhenickém kině, v podvečer pro veřejnost
(viz. článek a fota )
27.6. – poslední zvonění pro „deváťáky“, slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům ve školní
jídelně (viz. článek a foto)
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27.6. – rozloučení se školním rokem 2012/13 u ohně i s rodiči a tříd. učiteli
- pro žáky 3. třídy na starém hřišti
- pro žáky 5. třídy na hřišti za sokolovnou
28.6. – ukončení školního roku 2012/13 a předání vysvědčení – v 1. až 8. třídách

Statistika 2.pololetí šk.roku 2012/13
Celkem:
Prospěch:
Chování:

172 žáků – 82 dívek, 90 chlapců, 25 žáků 9.tř. končí povinnou školní docházku
93 žáků prospělo s vyznamenáním – 54,1%, 76 žáků prospělo – 44,2%, 3 žáci
neprospěli –budou konat opravnou zkoušku - 1,7%. Průměrný prospěch – 1,58
2.stupeň – 4 žáci – 2,3%, 3.stupeň – 3 žáci – 1,7%, důtka řed.školy – 6 žáků – 7%,
důtka tř.učitele – 6 žáků – 5,8%, napomenutí tř.učitele – 8 žáků – 5,2%, pochvala za
reprezentaci školy: 21 žák
– 12,2%, pochvala za úspěšnou reprezentaci školy – 31 žák – 18%
1.stupeň - 3883 hod., 2.stupeň- 5753 hod., celkem 9636 hod., průměr 56,02 hod.na

Absence:
žáka
Do 1.třídy nastoupí 22 nových žáků.

Kluci a děvčata z naší ZŠ vystupovali na stupně vítězů
Již tradičně získávají medaile na Lehkoatletické olympiádě škol Prachaticka
Lehkoatletická olympiáda 1. stupně ZŠ Prachaticka
Prachatice 5.6. – stadion Tatranu
Ze školní výpravy našich vybraných malých atletů byli nejúspěšnější:
kategorie 2. třídy – hod míčkem – Adam Sivera – stříbrná medaile – za výkon 26,79 m
kategorie 4.třídy – skok daleký – Radek Kunc – stříbrná medaile – za výkon 395 cm
kategorie 4. třídy – hod míčkem – Magdalena Krupičková – stříbrná medaile – za výkon 25,98 m
kategorie 5. třídy – běh 50m – Kristýna Pavlíková – stříbrná medaile – za výkon 7,9 s
kategorie 5. třídy – skok daleký – Natálie Kolářová – stříbrná medaile – za výkon 378 cm
kategorie 5. třídy – skok daleký – Radek Sivera – stříbrná medaile – za výkon 393 cm

Lehkoatletická olympiáda 2. stupně ZŠ Prachaticka
- Prachatice 12.6. – stadion Tatranu
kategorie ml. žákyně – skok daleký – Martina Cabajová – stříbrná medaile – za výkon 400cm
kategorie st. žáků – skok daleký – Pavel Sýkora – stříbrná medaile – za výkon 565 cm
- skok daleký – Michal Novotný – bronzová medaile – za výkon 525 cm
kategorie st. žáků – štafeta 4x60 m – ve složení – P. Sýkora, M. Novotný, P. Starý, T. Pop
zlatá medaile – za výborný dosažený čas 29,60 s
Blahopřejeme a oceňujeme příkladnou reprezentaci naší školy.

Poslední zvonění, poslední vysvědčení
Ve čtvrtek 27.7. se v 11.35 hod. pro „deváťáky“ naposledy rozezněl školní zvonek, aby za jeho
vyzvánění a za vytvořeného špalíru žáky a učiteli ze všech tříd opustili za aplausu, držíce se za ruce,
naši školu. O 16. hodině se v ní však ještě navrátili, neboť je ve školní jídelně čekalo slavnostní předání
posledního vysvědčení, a to za přítomnosti rodičů, učitelů a přátel školy. Při slavnostní rozlučce byli
v jejím úvodu přítomným představeni vycházející žáci, aby následně zazněly proslovy ředitele školy
Mgr. Karla Bicana a zástupců vycházejících žáků. Poté již došlo na předání vysvědčení z rukou třídní
učitelky Mgr. Marie Hambergerové s jejím průvodním hodnotícím slovem, za převzetí upomínkových
dárků od předsedkyně SRPŠ Mgr. Miluše Schwingerové a na obdarování učitelů a provozních
zaměstnanců květinami. Při této slavnostní příležitosti došlo též k oficiálnímu poděkování za dlouholeté
pedagogické působení na naší škole panu řediteli Mgr. Karlu Bicanovi, panu učiteli Mgr. Janu Bumbovi
a paní vychovatelce Marii Simotové při jejich odchodu do důchodu, kteří s děkovnými slovy převzali dar
od předsedkyně SRPŠ Mgr. M. Schwingerové a zástupců 9. třídy. Závěr oficiální části patřil
abiturientům, kteří se rozloučili písní „Pár přátel mít“, se kterou úspěšně vystoupili na školní akademii.
Společné posezení s občerstvením a s následnou diskotékou udělalo pomyslnou tečku za důstojným
rozloučením „deváťáků“ s naší školou.

Tradiční akademií naše ZŠ uzavřela na veřejnosti další školní rok
Tentokrát pod názvem „ Malé ohlédnutí za školním rokem 2012/13 a školními akademiemi “
Proběhla ve scénaři a režii Mgr. J. Bumby a za technického zabezpečení Mgr. K. Bicana, Mgr. V.

4

Kubíka a V. Schwingera, ve středu 26.6. v podvečer, ve lhenickém kině.
V první části akademie byli přítomní seznámeni prostřednictvím videoprojekcí se současným stavem
exteriéru a interiéru naší školy, jak je o ně pečováno a jak jsou přizpůsobovány současným potřebám
moderního vyučování. Následně, též za videoprojekce a za vystoupeních „naživo“, došlo k retroohlédnutí za minulými akademiemi v podobě úspěšných písní v nich, povětšinou z autorské dílny Mgr.
K. Majera, v provedení současných interpretek a pěveckého sboru. Poté, v další části, rovněž za
videoprojekce a „živého vystoupení“, byli diváci provedeni škol. rokem na naší škole, byli seznámeni
s individuálními i kolektivními úspěchy našich žáků a s jejich školní i mimoškolní činností. Za všechny
zájmové kroužky a útvary, které se svou činností mohou pochlubit na jevišti, se poté představily tři
taneční skupiny „ HM DANCING “(nejmladší, mladší a starší děvčata) pod vedením M. Cabajové. Po
nich ovládl jeviště strhujícím vystoupením „ROPE SKIPPING“ – hoši a děvčata skákající přes švihadla,
ozdobeni vavříny z různých soutěží této sportovní kategorie, pod vedením cvičitelek Evy, Pavly, Hanky,
Zuzany Vincikových. Závěr akademie obstaral pěvecký sbor již prázdninovými písničkami „ Tulácký
ráno“ a „Hurá na prázdniny“ a naši „deváťáci“, kteří s třídní učitelkou Mgr. Hambergerovou připravili
„rozlučkové překvapení“, obsahující ukázku z div. hry Ringo Čecha „Dívčí válka“ a společným
závěrečným zpěvem písně „Pár přátel mít“ ,kterým se rozloučili.
Z reakcí přítomným diváků lze usuzovat, že školní akademie naplnila očekávání a že se líbila.
Poděkování zaslouží všichni ti, kteří se na jejím úspěšném průběhu podíleli.

Po dlouhých létech pedagogického působení na lhenické škole odcházejí do výslužby
Léta nejde zastavit a tak v dlouhodobě stabilizovaném pedagogickém sboru dochází ke generační
výměně…
Shodně po 38 létech věrnosti lhenické škole odcházejí se závěrem škol. roku 2012/13 do důchodu
pan ředitel Mgr. Karel Bican (ve funkci ředitele 23 let) a pan učitel Mgr. Jan Bumba, po 32 létech
paní vychovatelka z ŠD Marie Simotová.
Poděkování
Spolu s nimi definitivně opouští naši školu i paní učitelka Mgr. Vladěna Jansová a to po
neuvěřitelných 50 létech ( 1963-2013) ! I po odchodu do důchodu dále po několik let vyučovala
některým odborným předmětům na částečný pracovní úvazek. Její dlouholeté působení na lh.
škole je a i bude jen těžko překonatelné! Byla by to dlouhá řada žáků několika generací, které
záslužně vyučovala a na které svým pedagogickým taktem výchovně působila. Vždyť ve svých
učitelských začátcích ve Lhenicích např. učila i pana učitele J. Bumbu, se kterým společně, již
natrvalo, odchází do výslužby. V myslích jejích žáků zůstává nezapomenutelně zapsána! S přáním
pevného zdraví a dobré pohody do dalších let – paní učitelko Jansová, děkujeme !
SRPŠ touto cestou děkuje při příležitosti odchodu do pedagogické výsluhy Mgr. Karlu Bicanovi,
Mgr. Janu Bumbovi a Marii Simotové za dlouholetou obětavou práci nejen pro děti, které prošly
naší lhenickou školou. Nemalou měrou se zapsali do paměti několika generací žáků, podíleli se na
zlepšování podmínek ve škole a snažili se, aby si žáci ze školy odnesli nejen potřebné vědomosti,
ale i řadu dalších nezapomenutelných zážitků. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, osobní
pohody a optimismu.
Za dlouholetou pedagogickou práci odcházejícím do důchodu poděkovala za zřizovatele školy –
Městys Lhenice paní starostka ing. Marie Kabátová, a to při sešlosti pedagogických a provozních
zaměstnanců 28.6.2013.
Poděkování ředitele školy
Při mém odchodu do důchodu děkuji za dlouholetou spolupráci a vstřícnost zřizovateli naší ZŠ –
Městysi Lhenice – jeho úřadu, zastupitelstvu, paní starostce Ing. Marii Kabátové i starostům
předchozím, pedagogickému sboru a provozním zaměstnancům na škole, SRPŠ a jeho vedení,
Radě školy, rodičům a přátelům školy, vedoucím kroužků a zájmových útvarů, místním
organizacím a v neposlední řadě všem sponzorům a firmám za podporu a pomoc.
Mgr. Karel Bican – ředitel školy
K poděkování se připojují i ostatní pedagogičtí pracovníci odcházející do výslužby: Mgr. Jan
Bumba, Mgr. Vladěna Jansová a Marie Simotová.
Malá fotogalerie z červnových akcí v ZŠ
foto č. 1 – 4.6. – škola nanečisto
foto č. 2 – 7.6. – z vystoupení šermířů v tělocvičně školy
foto č. 3 – 26.6. – školní akademie – z vystoupení pěveckého sboru
foto č. 4 – 26.6. – školní akademie - z vystoupení „ MH DANCING “ – tanečních skupin
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foto č. 5 – 26.6. – školní akademie – z vystoupení „ ROPE SKIPPING “ – skákačů přes švihadla
foto č. 6 - 26.6. – školní akademie – z vystoupení 9. třídy z div. hry „ Dívčí válka “
foto č. 7 – 26.6. – školní akademie – z „ rozlučky “ deváťáků s písní „ Pár přátel mít“
foto č. 8 – 27.6. – ze slavnostního předávání vysvědčení vycházejícím žákům ve školní jídelně
JB, JM

Napsali o nás…
Tři ředitelské židle obsadí nové tváře
Prachatický deník 18.6.2013 – Lenka Frölichová (kráceno)
Nejvíce zájemců bylo o post ve Lhenicích. Přihlásilo se pět kandidátů. Ve všech případech rady
zvedly ruce pro ženy.

Hned tři ředitelské židle obsadí po prázdninách ženy. Jedná se o základní školy v Husinci,
Lhenicích a ve Strážném, kde předchozí ředitelé končí.
Školský zákon
Podle paragrafu 166 jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě vyhlášeného
konkurzního řízení na období 6 let. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti
vyhlášení konkurzního řízení, složení konkurzních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na
vedoucí pracovní místa.
Také ve Lhenicích radní vybírali nové vedení školy. Do konkurzu se přihlásilo nejvíce zájemců
ze zmiňovaných škol.
„V průběhu konkurzu jeden kandidát odstoupil, takže jsme nakonec vybírali ze čtyř. Nyní končí
lhůta na odvolání, zatím jsme nezaznamenali žádný nesouhlas,“ uvedla starostka Lhenic Marie
Kabátová. Ředitelkou se tak stane Vladimíra Trnková, která vystřídá Karla Bicana. Ten odchází do
důchodu.

Počasí odsunulo plánované akce
Prachatický deník 19.6.2013 ( lef )

Chladné počasí prodloužilo ve Lhenicích nejen topnou sezonu, ale celkově se počasí posledních týdnů
podepsalo také na naplánovaných investičních akcích. Konkrétně se jedná o opravu komunikace okolo
zdravotního střediska, o opravu rybníka v Dolních Chrášťanech, na který obec získala dotaci dvě stě
tisíc, a také nové střechy na hasičské zbrojnici ve Lhenicích. Ta byla podpořena z dotace ve výši 115
tisíc korun. Podle starostky Lhenic Marie Kabátové musela být realizace, vzhledem k deštivému počasí,
oddálena. Na další akce pak vedení obce připravuje dokumenty pro vypsání výběrových řízení.

LHENICKÉ STŘÍPKY
Dětský střelecký den

Tak jako každý rok i letos připravili lheničtí myslivci pro děti ke Dni dětí soutěžní odpoledne. Dne 8.
června se kolem deváté hodiny začaly trousit na staré hřiště u hřbitova děti a často i s jejich rodiči. Na
prezentační listině se následně ukázalo celkem 36 jmen dětí různého věku. Hlavní soutěží byla střelba
ze vzduchovky a závody v pytlích vyplnily čas před samotným kláním. O proti minulým létům byly
střelecké výsledky poměrně vyrovnané a bylo znát, že někteří ze soutěžících, kteří ještě loni byli na
„střeleckém chvostu“ výsledkové listiny, potrénovali a výsledky se dostavily.
Jsme rádi,že střelecké dopoledne děti zaujalo, mají o ně zájem a je předpoklad, že se zde objeví další
„Sára Kunešová“, která s námi rovněž začínala a dnes vyhrává střelecké závody na republikové úrovni,
jak jste se mohli dočíst v minulém čísle ML. Pravda je i to, že někteří rodiče si vyzkoušeli své střelecké
umění bez dozoru svých dětí, protože by nedosáhli na jejich výsledky.
Závěrečné vyhodnocení střeleckého klání provedl pan Zdeněk Kuneš, který prvním třem předal diplomy
a medaile. Všichni zúčastnění dostali dárky, které byly poskytnuty sponzory – panem Gregorou,
Budějovickým Budvarem a firmou Praktik. Za což jim patří DÍK.
Po ukončení závodů došlo na opékání buřtů. Myslím si, že sobotní dopoledne se vydařilo. Bylo to vidět
i na dětech, kterým se ani nechtělo domů.
Zároveň bych rád poděkovat všem, kteří se na průběhu Dětského střeleckého dne podíleli.
Za MS Lhenice Petr Pořádek
obrázky ze střelecké soutěže

Hledání ztraceného času
(seriál)
tentokráte
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O budování koupaliště a o koupání na našem Lhenicku
Nastalo léto, a tak jsme se rozhodli k tomuto „retro – ohlédnutí“.
Lhenicko neoplývá příliš možnostmi ke koupání, neprotéká tudy žádný větší vodní tok a i vhodných
rybníků je tu poskrovnu…
Pamětníci vzpomínají na koupání na „Koubováku“ ( Koubovský rybník blízko Vodice), na Machováku
(rybník u Brusné) , v Hrbovských rybnících a na Hrádečku ( Horní a Dolní Nadýmač), později též i
v poněkud vzdálenějším Podroužku u Netolic. V různých časových obdobích byl některý z nich
Lheničáky upřednostňován. Lhenická omladina nepohrdla ani koupáním ve „Vejrovánu“, byl nejblíže,
byl přímo v místě. (jak dokazuje úryvek v následujícím čtení na léto). Lheničtí proto přemýšleli o
možnosti vyhledání a úpravě nějakého blízkého vhodného místa ke koupání. Při asanaci obecního
mlýna se zrodila myšlenka využít právě této lokality s tamním náhonem a vodní nádrží k úpravě a
přebudování na koupaliště. Ze stručných dobových kronikových záznamů možno vyzvěděl, že ve
volebním období 1960 až 1964 bylo započato právě zde s výstavbou koupaliště MNV Lhenice v akci Z,
a to za pomoci místních organizací, zejména TJ Sokola Lhenice, a že v konci tohoto období je dílo
dokončováno. Lhenické koupaliště se objevilo i na jedné z dobových pohlednic Lhenic. Jeho využívání
počalo býti po čase problematické. Vznikaly nesnáze s jeho údržbou, s přívodem vody náhonem
z potoka, s přísnými nařízeními týkajícími se provozování koupališť, proto mívalo jen statut požární
vodní nádrže), též i s okolními pozemky byly problémy atd. Občas se objevovaly snahy po obnově
koupaliště, zůstávalo povětšinou spíše u těch snah. Škoda….
Několika fotografiemi se navracíme k jeho budování. Jak dobové snímky dokládají, pomáhala i školní
mládež. Dříve narození, poznáte se na nich?
( fota jsou snad z období let 1963-1964 ?)
Foto vlevo nahoře – lokalita, kde bylo zbudováno později koupaliště – ještě s obecním mlýnem; vpravo
nahoře a vlevo dole – na budování koupaliště se podílela i školní mládež; vpravo dole – koupaliště se
začíná pomalu plnit vodou.
JM, JB

ČTENÍ NA LÉTO
Ukázka z posbíraných vzpomínek z druhé poloviny padesátých let a z počátku let šedesátých minulého
století lhenickými kluky z PKU (party Krumlovské ulice), sepsaných jedním z nich, Janem Bumbou –
pod názvem „Bylo nás taky pět a někdy i víc“.
„Vejrovák“ – rybník v lůně naší domoviny

Pranostiky nám praví : „Na Boží duch - do vody hup“, aneb „po Božím těle – do vody směle“! A my je
ctíme velice, ba je předbíháme, jelikož jsme netrpělivi vodního živlu. A pak nám ti starší a zkušenější
praví: „Jen si hrajte, hoši, zřejmě jste našli zdraví na hnoji“. My si z těch kárání pranic nevezmeme a
střemhlav se vrháme do Vejrováku, neb jest nejblíže a rozprostírá se v lůně naší vejrovské domoviny,
načež Vejrovák máme rádi a jsme s ním spjati tělem i duší od jara do zimy. Jen o prázdninách a dnech
volna dáváme za vděk jiným rybníkům, například Koubováku, jinak jsme mu na smrt smrťoucí věrni.
Jednou se stalo, že jsme opět dobývali vejrovskou zahrádku (výpusť rybníka), rafinovaně ukrytou asi
metr pod vejrovskou hladinou. Zatím, co její obránci, vyzbrojeni jednoduchými beranidly, hrdinně bránili
ostrov - zahrádku, druhá tlupa pirátská tento ostrov udatně všemožně dobývala, a to i s plavidly všeho
druhu, jimž vévodila automobilová pneu bratří Babůrků (vždyť jejich tatínek je automechanik u silnic) a
jež v útoku sehrávala rozhodující úlohu. Když byl útok nejprudší a piráti nejkrvelačnější, nikdo
z bojovníků si nepovšiml, že Jenda Veselý, co statečný obránce, stržen z ostrova, zmizel pod vodní
hladinu a tam polykal andělíčky, vida všechno zeleně a s bublinkami. Povšiml si však toho pan Václav
Kabát, konzervárenský to údržbář, jenž dlel na hrázi vejrovské za účelem „seštelování“ odběru vody pro
konzervárnu na místě samém. Jak si tonoucího povšiml, tak nelenil a střemhlav se vrhl do vejrovských
vln, a to v montérském oděvu a počal šátrat po Jendovi pod vodní hladinou. Jakmile bojovníci zjistili
vedle sebe vetřelce – zachránce, vráz bylo po boji a obránci ostrovní pevnosti, jakož i piráti divili se
velice, co se to děje a jedním dechem nepřáli si nic jiného, než to, aby zachránce Jendu brzičko
našátral. A když už se zdálo, že po všem je veta, tak k radosti všech na Vejrováku byl Jenda vyvržen na
hráz a po chvíli ticha a napětí počal kašlat vodu, až se mu u nosu udělala bublina a všichni se hned
smáli a veselili, že to tak báječně dopadlo a i pan Kabát se usmíval, že je Jenda zase živ a zdráv mezi
námi a vyndaval z kapes a šosu montérek umáčený občanský průkaz, ba i řidičský průkaz, hřeben a i
další věci osobní potřeby. Pan údržbář Kabát z našeho náměstí, jenž se pro nás všechny stal hrdinou zachráncem a všude jsme o jeho neohroženém činu rozprávěli, z ničeho nic utrousil : „Měl namále,
kluk!“ A nic. Sbalil „cajk“ a vydal se zpět do konzervárny.
JB,JM
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Okénko pro ženy
O prázdninách se cvičení JÓGA pro ženy nekoná. Sejdeme se opět v pátek 6. září ve stejném
čase.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a pohody – pokud někam cestujete...
ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ

..........................................................................................................................
ZVEME VÁS...
na

JARMARK sv. JILJÍ ve Lhenicích
v sobotu 7.9. 2013

PROGRAM:
NÁMĚSTÍ

10.00 hod zahájení – dechová kapela ŠUMAVANKA
12.00 hod SAX BAND – swingová kapela z Prachatic
13.30 hod – ČESKÁ BESEDA zatancují Baráčníci z Pištína
14.00 hod - VODÁCI – country kapela ze Lhenic
TRADIČNÍ JARMARK na náměstí + SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA CHOVATELŮ
(výstava chovatelů bude zpřístupněna pro veřejnost od 8.00 do 15. 00 hodin ve Školní ulici)
HŘIŠTĚ – Oslava „osmdesátin“ lhenického SK
10.00 - SK Lhenice – Sokol Křemže – mistr. utkání I. B tř. sk. A
15.00 – zápas minipřípravky
16.30 – SK Lhenice „STARÁ GARDA“ Vachopulos;

OKRESNÍ PŘEBOR

nastoupí:

Jakub Kohák alias Kája

Leoš Noha alias Áda Větvička ; David Novotný alias Jarda Kužel a další...

20.00 taneční zábava se

skupinou

KABÁT revival

na hřišti SK

Tyto „placky“ (buttony) SK Lhenice a Městyse Lhenice budou k
zakoupení na Úřadě městyse a ve lhenické knihovně
Budou sloužit jako vstupenky na zápas „OKRESNÍ PŘEBOR“
a skupinu KABÁT revival !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
JAWA SRAZ
3.8. 2013 na lhenickém náměstí
předpokládaný příjezd cca 13.00 hodin.
.....................................................................................................................................................................

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!

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
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-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.

Co nového ve lhenickém SK
„Osmdesátiny“ lhenického fotbalového klubu 1933 – 2013
Z historie SK

Vzkříšení lhenického fotbalu a léta 60. s postupem do krajské soutěže na jejich
konci
( šesté pokračování)
Nastal rok 1960 a zástupci fotbalistů (J.Trnka, J.Cibuzar, J.Brom, J.Tík) přicházejí do
výboru TJ Sokol (dříve DSO Sokol) se žádostí o znovu ustanovení oddílu kopané (dříve
odboru), neboť zájem o tuto hru narůstá, zejména pak mezi mladými v městečku. Žádosti
je vyhověno a členové oddílu se s vervou pouštějí do obnovy hřiště a vstupují do
pravidelné soutěže – do okresního přeboru Prachaticka, hrají přípravné a přátelské
zápasy, zúčastňují se turnajů. Překonávají rodící se těžkosti a i vznikající hráčské krize,
aby v druhé polovině šedesátých let došlo ke zkvalitnění úrovně jejich hry a to i díky
příchodu hráčů ze Ktiše a zejména pak těch oženivších se do Lhenic (J.Lukáče, Vl.Čecha,
M .Kvěcha) a též vojáků z Boletic. Seznávají, že hřiště v lese přestává odpovídat
fotbalovým nárokům doby a pouštějí se do výstavby nového travnatého fotbalového
stánku za sokolovnou (zatím bez kabin a tribun), hodnému fotbalového pokroku, za vděku
fotbalových lhenických generací příštích, jež na jejich budovatelské úsilí navázaly.
Fotbalové vyzrání a snažení přineslo kýžený postup do krajské soutěže I.B třídy
v soutěžním ročníku 1968/69 ještě na starém hřišti, aby ho Lheničtí touto úspěšnou
fotbalovou sezónou navždy se slávou opustili. (Za trenéra Jos. Šímy.)
Foto – lhenický tým z roku 1963 na hřišti v Netolicích
Mistrovská sezóna 2012/13 je již minulostí
A tým, jako podzimní půlmistr, v závěru I.B třídy sk. B jako by ztrácel motivaci, když již
vypadl z boje o postup, a dalšími ztrátami bodů v samém konci soutěž. roč. 2012/13 počal
vyklízet nejvyšší patra tabulky, aby se v konečném umístění nevešel na pomyslnou
„bednu“ a skončil těsně pod ní na čtvrtém místě. (viz. konečná tabulka níže). V příští
mistrovské sezóně 2013/14 se opět po roce navrací do A skupiny I.B třídy. Rezerva (SK
Kriš/Lh. B) mohla OP Prachaticka dohrávat naprosto v poklidu, neboť tentokráte nikdo do
nižší soutěže (OS) nesestupoval. Umístila se v soutěž. roč. 2012/13 na 9. místě. V OP
bude startovat i v nastávajícím ročníku. Žákovský tým skončil v OP Prachaticka na 4.
místě , když v příští fotbalové sezóně bude, žel, jeho činnost z důvodu nedostatečného
počtu hráčů utlumena a z tohoto důvodu nebyl do OP přihlášen. Zbývající chlapci mají
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možnost, podobně jako i dorostenci, startovat v mládežnických družstvech v sousedních
Netolicích, a to za úzké spolupráce s tamním fotbalovým klubem. Příslibem pro
budoucnost našeho SK je přípravka, která v právě ukončeném soutěž. ročníku okusila
start v mistr. soutěži (v OP - přípravek ml.), ve které obsadila 6. místo a v níž bude
startovat i v příštím ročníku 2013/14.
Červnové mistrovské zápasy
I.B tř. – muži
1.6. So – Frymburk – SK Lhenice 4:3 (1:2) – br. za Lh.: T.Tůma 1, R. Pořádek 1, J.
Prenner 1
8.6. So – SK Lhenice – Sedlec 3:0 (2:0) – br. za Lh.: J. Pokorný 1, R. Sura 1, J. Prenner
1(z 11)
16.6. Ne – Lažiště B – SK Lhenice 1:0 (1:0)
OP – muži
8.6. So – Zdíkov – SK Ktiš/Lh. B 2:1 (0:1) br. za Ktiš.: R. Sura 1
14.6. Pá – Sk Ktiš/Lh. B – Nebahovy 1:0 (0:0) br. za Ktiš.: J. Mrkvička 1
16.6. Ne – SK Ktiš/Lh. B – Čkyně B 7:1 (5:1) br. za Ktiš.: J. Mrkvička 3, J. Friš 2, J.
Prenner 1, D. Nový 1
21.6. Pá – Pěčnov – SK Ktiš/Lh. B 4:3 (2:2) br. za Ktiš.: J. Mrkvička 2, R. Pořádek 1
OP – žáci (8+1)
7.6. Pá – Šum. Hoštice – SK Lhenice 7:2 (5:1) br. za Lh.: P. Sýkora 1, O. Fakenberg 1(z
11)
16.6. Ne – SK Lhenice – Husinec 1:2 (1:1) br. za Lh.: P. Vincik 1
23.6. Ne – Sk Lhenice – Volary 0:3 (0:1)
OP – přípravky ml. (4+1)
5.6. St. – Turnaj ve Lhenicích
SK Lhenice – Vimperk A 2:22 (1:12) - br. za Lh.: K. Gregora 1, O. Barna 1
SK Lhenice – Stachy 3:8 (1:3) – br. za Lh.: K. Gregora 2, A. Sivera 1
12.6. St – vložený zápas do turnajů
SK Lhenice – Vimperk B 3:4 (2:2) - br. za Lh.: K. Gregora 1, O. Barna 1, T. Dvořák 1
Konečná tabulka soutěž. ročníku 2012/2013
I. B třída sk. B - muži
1

1.FC Netolice

26

80:29

61

2

Smrčina Horní Planá

26

55:21

53

3

FC Šumava Frymburk

26

45:50

47

4

SK Lhenice

26

63:48

45

5

FK Dynamo Vyšší Brod

26

57:52

37

6

SK Zliv

26

44:53

37

7

Blaník Strunkovice

26

42:41

35

8

FK Lažiště B

26

37:38

34

9

Sokol Stachy

26

51:56

34

10 Slavoj Husinec

26

45:49

33

11 SK Sedlec

26

47:66

29

12 FK Chelčice

26

42:66

28

13 FC Vltava Loučovice

26

39:56

22

14 FC Vlachovo Březí

26

35:57

21

A tým Lhenického SK se navrací do A skupiny I. B třídy
účastníci I. B sk. A – soutěž. roč. 2013/14 – celkem 14
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K. Újezd, Frymburk, Sedlec, H. Planá, Dříteň, Kaplice B, Č. Krumlov B, Lhenice, Kremže,
Větrní, Zliv, Přídolí, Nemanice, V. Brod. – Premiéra soutěž. roč. 2013/14 – SO – 18.8.
v 17:00 SK Lhenice – Kaplice B
Rezerva SK Ktiš /Lh. B nadále startuje v OP Prachaticka
účastníci OP – muži soutěž. roč. 2013/14 – celkem 12
Volary, Vimperk B, Lenora, Š. Hoštice, Vitějovice, Vl. Březí, Zbytiny, Zdíkov, Pěčnov,
Ktiš/Lh. B, Nebahovy, Vacov B, premiéra soutěž. roč. 2013/14 – o víkendu 24. – 25.8.2013
Přípravka v OP Prachaticka i v soutěž. roč. 2013/14
Účastníci – OP přípravky ml. – celkem 7
Vimperk A, Vimperk B, Lhenice, Lažiště, Vacov, Stachy, Prachatice B – soutěž bude opět
hrána formou turnajů – její zahájení bude upřesněno
14.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka v rámci „osmdesátin“ lhenického SK
o lhenické pouti – v sobotu 27.7.2013

Program turnaje
- (účastnické týmy byly v předstihu nasazeny ) ve 12:30 hod. – zahájení turnaje
ve 13:00 hod. – 1. vyřazovací utkání
SK Lhenice – Tatran PT – team 1999
ve 14:30 hod. – 2. vyřazovací utkání
Netolice – Blaník Strunkovice
v 16:00 hod. – utkání o 3. místo
v 17:30 hod. – finále
v 19:00 hod. – vyhlášení pořadí, předání cen
Občerstvení na hřiště zajištěno !
Ze zákulisí lhenického SK
Fotbalisté pokračují ve zvelebování svého fotbalového stánku. V letní soutěžní pauze se
zaměřili na zateplení stěn kabin a na zkvalitnění trávníku hrací plochy. Byl doset,
provzdušněn a „zapískován“.
Vsazeny v něj budou i nové branky. Renovovaný trávník bude „otestován“ při Memoriálu V.
Marka
(o
pouti
27.7.)
JB, JM
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