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BŘEZEN 2013

INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.2. 2013

Usnesení č. 253/27/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet na rok 2013
v paragrafovém znění jako vyrovnaný ve výši 32.750.000,--Kč. Předložený rozpočet bude přílohou
zápisu.
Usnesení č. 254/27/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
schvaluje příjem daru do majetku městyse od Jihočeského kraje. Jedná se o pozemky v k.ú.
Lhenice v účetní hodnotě: KN č. 494/74 o výměře 22 m2 – 59,--Kč, KN č. 534/19 o výměře 38 m2
– 266,--Kč, KN č. 534/20 o výměře 16 m2 – 112,--Kč, KN č. 894/14 o výměře 41 m2 – 287,--Kč,
KN č. 1378/54 o výměře 12 m2 – 32,--Kč, KN č. 1378/22 o výměře 192 m2 – 516,--Kč, KN č.
1378/56 o výměře 317 m2 – 853,--Kč, KN č. 1480/2 o výměře 8 m2 – 400,--Kč.
Usnesení č. 255/27/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařazení správního území
městyse Lhenice do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních
Čech.
Usnesení č. 256/27/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor p. Tupému na dobu 6 měsíců do 30.09.2013.

Rozpočet na rok 2013 schválen !
Ve čtvrtek 28. února schválili zastupitele našeho městečka rozpočet na rok 2013 všemi hlasy přítomných
zastupitelů. Rozpočet ve výši 32 750 000 ,- Kč je vyrovnaný na straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen 15 dní na Úřední desce městyse a také byl zveřejněn na internetových stránkách. Během schvalování
rozpočtu nebyly ze strany občanů vzneseny k návrhu žádné připomínky a tak proces schvalování proběhl poměrně
hladce. Zastupitelům byl návrh předložen již na lednovém zasedání a některé drobné připomínky byly do rozpočtu
zapracovány.
Při zpracování rozpočtu se v příjmové části již projevilo nové rozpočtové určení daní, tím jsou daňové příjmy o 4
mil Kč vyšší.. Daňové příjmy jsou cca 19,3 mil. Kč. Tato výše byla stanovena jednak dle doporučení
ministerstva financí, které stanovilo odhad daňových příjmů pro rok 2013 a také s přihlédnutím ke skutečnosti
loňského roku. Oproti odhadu min. financí jsme byli trochu zdrženlivější a tak daňový odhad je nižší. V případě
příznivého vývoje můžeme provést rozpočtové opatření a realizovat další akce dle potřeby. Pro informaci uvádím
že k 31.12.2012 měla obec na svých účtech 9 221 972 Kč. Je to rezerva na možnost dofinancování dalších akcí
v případě získání dotací.
Seznam oprav a akcí je přílohou rozpočtu a je také uveřejněn na webových stránkách obce. Z nejzajímavějších
akcí uvádím například dokončení komunikací Na Sadech (3 mil Kč – mělo by ještě něco zbýt na nějakou další
komunikaci) a s tím související opravu kanalizace přes bývalý areál Fruty aby se omezilo vyplavování domů na
Panské zemi v okolí zdr. střediska. Pamatuje se také na opravy kapliček v osadách (150 tis. Kč).) a autobusových
čekáren (100 tis Kč). Počítá se také s realizací zateplení a vnitřních úprav budovy obecního úřadu (3 300 tis Kč),
kde čekáme na potvrzení přislíbené dotace.
Po delším váhání jsme nakonec také přistoupili k záměru na vybudování fotovoltaických elektráren na střeše
pavilonu ZŠ a kina. V současné době se připravuje výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že se celá „výroba“
spotřebuje v základní škole – samozřejmě s výjimkou prázdnin, je očekávaná návratnost investice kolem sedmi
let.
Pokračuje se v pracích na projektové dokumentaci na úpravu náměstí. Základní parametry plánované úpravy jsou
již odsouhlaseny, proběhlo několik setkání s občany, návrh je k prohlédnutí na OU. Pokusíme se na realizaci opět
sehnat nějaké dotace. V letošním roce by mělo dojít k demolici domu na náměstí který jsme pro tento účel
odkoupili.
Cesty a místní komunikace jsou stále největším problémem obce, nestačíme je renovovat a intenzivní deště
v minulých letech situaci ještě zhoršily. V rozpočtu nejsou také opomenuty příspěvky na provoz a opravy pro
místní spolky a sdružení.

Rozpočet je vždy kompromisem mezi požadavky a možnostmi. Co občan to názor, někdo upřednostňuje to, jiný
zase něco jiného. Vzhledem k tomu, že k rozpočtu nebyly ze strany občanů žádné připomínky, můžeme
předpokládat, že jsme se do potřeb obce tak nějak strefili.
Podrobný seznam akcí a schválený rozpočet je uveřejněn na Úřední desce a po celou dobu platnosti bude také
zveřejněn na webových stránkách obce.
Miloslav Eis, předseda finančního výboru

Návrh seznamu oprav, investic a příspěvků v roce 2013
Místní komunikace Na Sadech II. Etapa
Místní navigační systém
Oprava autobusových čekáren - II. Etapa
Oprava vodovodu v Krumlovské a Netolické ul.
Oprava kanalizace přes Frutu
Oprava hráze rybníka Dolní Chrášťany
ZŠ - kuchyňka - třída (spoluúčast k dotaci)
FVE- instalace na střeše ZŠ
Kino - výměna vchd. dveří a luxferů
Oprava kapliček
Příspěvek SK Lhenice a Sokol Lhenice
Příspěvek KČT, Volejbalový klub, včelaři, NNO Gratis
Smaltovaná hrobová čísla
3. změna územního plánu
Demolice domu čp. 122
Stavební a prováděcí dokumentace revitalizace náměstí
Příspěvky NO - spoluúčast k dotaci
Rekonstrukce střechy hasičárny - spoluúčast k dotaci
Zateplení a fasáda úřadu
Celkem
Realizace pouze v případě přidělení dotace
Kompostárna a sběrný dvůr
Celkem

(v tisících)
3 000
100
100
500
1 000
800
80
1 000
130
150
140
40
70
70
600
500
250
120
3 300
11 950
11000
1100

Podaná žádost

Upozornění občanům
Placení poplatků ze psů a z pronájmu pozemků a nebytových prostor a poplatků za odpady

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Únor v MŠ
- v tomto měsíci děti zhlédly tři divadelní představení. Divadlo „Kašpárek“ předvedlo hru VLOČKA

SNĚHURKA (4.2.);
divadlo LUK přivezlo pohádku NEPOSLUŠNÁ KŮZLATA (21.2.)
a v kině pak vyslechly PÍSNIČKY POHÁDEK
Na masopustní úterý se sešlo opravdu velké množství masek, a tak děkujeme všem maminkám za čas a přípravu.
(12.2.)
Teď už se těšíme všichni na jaro....

Základní škola
Únorové kalendárium
1.2. – pololetní prázdniny
7.2. – okresní kolo olympiády v českém jazyce v Prachaticích (viz článek níže)
13.2. – okresní kolo soutěže v německém jazyce v PT (viz článek níže)
20.2. – okresní kolo soutěže v anglickém jazyce v PT (viz článek níže)
27.2. - divadelní představení ve lhenickém kině pro žáky 1. a 2.stupně (viz článek + foto níže)
28.2. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
V okresních kolech vědomostních soutěží dali naši žáci o sobě vědět
7.2. – okresní kolo soutěže v českém jazyce v Prachaticích – kategorie I – 7.místo Martin Mrkvička 9.tř.
13.2. – okresní kolo soutěže v německém jazyce v Prachaticích – kategorie II A – 3.místo Lucie Trnková 8.B tř., 6.místo
Lucie Prennerová 9.tř.
20.2. okresní kolo soutěže v anglickém jazyce v Prachaticích – kategorie II A – 3.místo Eliška Pešková 8.B tř., 4.místo
Lucie Trnková 8.B tř.,
Blahopřejeme a oceňujeme příkladnou reprezentaci školy.

Divadlo se dětem líbilo
Ve středu 29.2. zhlédli naši žáci v rámci vyučování ve lhenickém kině dvě divadelní představení v provedení
brněnského muzikálového divadla „Slunečnice“. To první s názvem „Pohádkové melodie“ bylo svým obsahem určeno
dětem z 1.stupně a mateřské školy. Mnohé z písniček dobře znaly a tak si některé z nich společně s herci s radostí
zazpívali. Pro „starší“ publikum z 2.stupně pak poté divadlo „Slunečnice“ připravilo výběr melodií z nejznámějších
muzikálů, které se, dle reakcí v hledišti, také velice líbily.
JB

Lhenické střípky
Chovatelé bilancovali
(na výroční schůzi 15.2. 2013(
V roce 2012 jsme uskutečnili 2 členské schůze a to 20.7. a 16.11. Na těchto byla přijata usnesení – schválení zpráv
předsedy, pokladníka, revizní komise a plánu práce na rok 2012, v němž bylo zahrnuto uspořádání výstavy o lhenické
pouti, poskytnutí fin.pomoci na dětský den, zabezpečit odvozy zvířat na výstavy.
Chovatelský ples, ač byl velmi dobře připraven, navštívilo pouze 58 platících návštěvníků, takže čistý zisk
z plesu byl za poslední roky nejmenší. Proto bylo rozhodnuto ples v r.2013 nepořádat. Na dětský den jsme přispěli
částkou 637,-Kč na zaplacení nápojů pro děti. Velmi úspěšnou akcí byla tradiční pouťová výstava, kterou navštívilo cca
400 dospělých a přes 90 dětí. Potěšil i čistý fin.příjem 20.549,- a proto se budeme snažit tuto akci stále vylepšovat,
obzvláště proto, že v r.2013 nás čekají oslavy 30 let od založení organizace.
Poděkování patří obci za finanční příspěvek 10.000,-Kč na opravu vrat do areálu chovatelů a další opravy.
K výstavám, kterých jsme se zúčastnili: v lednu se Fr.Novák zúčastnil výstavy v Lysé nad Labem a to s kolekcí
holubů „Vídeňský slepičák“. Dále jsme obeslali okresní výstavu ve Vimperku (106 ks – 18 vystavovatelů), výstavu
v Soběslavi s účastí 59 ks – 9 vystavovatelů, výstavu v Č.Budějovicích s účastí 24 ks – 6 vystavovatelů a krajskou
výstavu exotů v Plané, kde náš člen M.Kubín získal nejlepší ocenění posuzovatelů.Mimo toto ocení jsme v r.2012
získali ještě 8x čestnou cenu, 1x cenu za nejlepšího holuba, 1x 2.místo a 1x 3.místo za kolekci holubů na okresní
výstavě. Výbor naší organizace se usnesl za r.2012 vyhodnotit 2 členy – Fr.Huňáčka za chov králíků a M.Kubína za
chov exotů.
Výroční členská schůze přijala další zájemce o členství, takže organizace má 33 členů. Dále byl zvolen výbor
místní organizace pro rok 2013, který bude pracovat ve stejném složení, tj.: předseda Jan Pavlík, členové – Fr.Schön,
Jan Novotný . Dále se čl.schůze zabývala registrací zvířat, veterinární prevencí (očkování králíků proti moru, očkování
holubů a drůbeže).
Závěrem poděkovali chovatelé Městysi za dobrou spolupráci a fin.podporu.
(Kráceno - vybráno z výroční zprávy předsedy MO ČSCH Jana Pavlíka, kterému děkujeme za poskytnutí informací.
Redakce.) MJ

Do třetice v letošní zimě pokryla naše Lhenicko bohatá sněhová nadílka
Foto zleva: po první sněhové nadílce 28.10.2012 ve výši 17 cm, otevřela oblaka svou náruč na druhou
nadílku 19.1. 2013 a uzavřela ji při výši 40 cm (snímek uprostřed). Poslední nadílku spustila oblaka 23.2.
2013 ( doufejme, že poslední). Ve stejné výši 40 cm. Napadlo celkem 97 cm.
Houbaři, na letošní sezonu strojte košíky a nůše, závlahy v lesích bude dostatek (pokud nepřijde mimořádné
sucho) úlovky budou bohaté.

Co peckářům nadělil únor
Zasedání zastupitelstva městyse (28.2.), pololetní prázdniny dětem v ZŠ (1.2.), výroční schůzi MO Českého svazu
chovatelů (15.2.), pokračující volnočasové aktivity žen – cvičení jógy, cvičení na trampolínách, závěrečné boje
Sokolům v Prachatické futsál lize a v okresních soutěžích ve stolním tenise, turistům v KČT ještě zimní výšlapy,
fotbalistům v SK pokračující zimní přípravu s přípravnými zápasy, filmová představení v kině….JB,

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším tatínkem,
panem Karlem Hošnou.
Rodina Eisova a Eyblova

OKÉNKO PRO ŽENY

8. března – blahopřejeme všem ženám k svátku

V pondělí 4. března se sešly ženy Českého svazu žen na jarním dámském klubu. Pod vedením paní Jany
Pohořalové jsme aranžovaly velikonoční dekorace a zároveň prožily příjemný večer plný inspirace a dobré
nálady...
M. Schacherlová

Slavnostní setkání při příležitosti oslavy MDŽ v Č. Budějovicích (4.3.) a v
Prachaticích (12.3.) se zúčastní i lhenické ženy.

Stíny Lhenicka
Během prvních dvou měsíců tohoto roku bylo na našem oddělení evidováno několik trestných činů a přestupků.
Jako přečin poškození cizí věci bylo kvalifikováno jednání dosud nezjištěného pachatele, který v areálu farmy v
obci Horní Chrášťany poškodil skleněnou výpň dveří zde zaparkovaného traktoru a způsobil majiteli škodu ve
výši 10 tis. korun. Neznámý pachatel vnikl do rekonstruovaného objektu bývalé MŠ ve Lhenicích a odcizil různé
nářadí a materiál v hodnotě cca 40 tis. korun. Škodu za téměř 9 tis. korun způsobil majiteli rekreačního objektu v
Hrbově pachatel, který odcizil obrazy, harmoniky a dopustil se tak přečinu porušování domovní svobody a
krádeže. Podle pokynu Okresního státního zastupitelství je prověřován přečin nebezpečné pronásledování, ze
kterého je podezřelý občan obce Vodice, jenž dlouhodobě kontaktuje prostřednictvím elektronických komunikací
a sms zpráv svou bývalou manželku. Prověřujeme i neplnění vyživovací povinnosti otcem na svého syna, uložené
zákonem o rodině, kdy povinnému vznikl od ledna 2010 dluh ve výši 42 tis.korun.
Jednání lhenického občana, který vnikl do obydlí souseda, bylo po konzultaci s dozorujícím státním zástupcem
kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a odevzdáno k projednání komisi při Úřadu Městyse.
Komisi bude opět vysvětlovat své konání i nepoučitelný místní občan, který odcizil a následně do Sběrny surovin
prodal kovovou rouru, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 400,- Kč. Tato komise se bude zabývat i rušením
nočního klidu nájemníky jednoho z obecních bytů na Sídlišti SNP. Případ odcizení stromů a vytvoření nelegální
skládky u obce Dolní Chrášťany byl z důvodu nezjištění osoby přestupce odložen. V šetření je přestupek proti
majetku, kdy dosud nezjištěný řidič tmavě modré Škody octavie natankoval na místní čerpací stanici téměř 30l
nafty a odjel bez zaplacení. Šetříme i dva přestupky proti majetku a občanskému soužití spojené s místní firmou
na zpracování masa, kde došlo k poškození dveří a drobnému fyzickému napadení z důvodu neshod při finančním
vyrovnání v rámci pracovněprávního vztahu. Ke komisi byl zaslán přestupek proti občanskému soužití týkající se
vzájemného slovního napadení mezi dvěma osobami v prostoru čerpací stanice ve Lhenicích, stejně jako
anonymní oznámení o týrání psa, které bylo kvalifikováno jako přestupek, neboť jeho majitel nehradí do obecní
pokladny poplatky stanovené Vyhláškou obce Lhenice.
Pravidelně se věnujeme i kontrolám dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pátráme po
osobách a odcizených věcech, kontrolujeme objekty sloužící k rekreaci.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

ZVEME VÁS
NA PLES..
16.3. - TURISTICKÝ PLES – hrají VODÁCI v sokolovně
začátek 20.00 hod.
Vstupné 100,Kč
NA KARNEVAL..
Sokol Lhenice ve spolupráci s Úřadem městyse Lhenice pořádá
DĚTSKÝ KARNEVAL
30. března 2013 ve 14.00 hodin v sokolovně
hraje: DYNAMICS BAND
Hasičský klub Vadkov srdečně zve na VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU v neděli 31.3. od
20.00 hodin – hraje Netolická pětka.

.......................................................................................
Tak jsme to neuhlídali.
Když Chrastováci postavili na starém hřišti přístřešek, tak se s ním pochlubili i v Mém Lhenicku s

tím, že doufají, že vydrží v původním stavu co nejdéle. Přístřešek sloužil všem slušným lidem, od
dětí ve školce po různé akce organizací či oslav narozenin, do počátku února v pohodě. Pak se našel
nějaký BLB, který si musel na lavičce a stolu dokázat svou sílu a vytrhat ze základů...Počítám, že v
takovém stavu dlouho nezůstane, ale nechápu ty jedince, kteří ničí věci, na jejichž stavbě se ani v
nejmenším nepodíleli.
Petr Pořádek

Miminkem roku 2012 Prachatického deníku je Lukáš Kopf ze Lhenic
Lukášek Kopfových ze Lhenic se stal na základě získaných čtenářských hlasů vítězem ankety „Miminko Prachatického
deníku za rok 2012“, po vítězství v anketě „Miminko měsíce srpna 2012“. Výhru za prvenství, hodinové fotografování
v ateliéru věnoval do soutěže Fotoateliér Petry Čepkové v Prachaticích!
Blahopřejeme!

Ve Lhenicích se narodilo nejvíce dětí za posledních pět let
Ve Lhenicích v roce 2012 přivítali šestadvacet narozených dětí, což je nejvíce za posledních pět let, neboť v letech
předchozích se narodilo v jednom roce mezi dvaceti až pětadvaceti dětmi. Aktuálně tak mají ve Lhenicích k poslednímu
dni roku 2012 1877 obyvatel. (Podle Prachatického deníku z 27.2.2013)
Nejoblíbenější jména dávána novorozeňatům v r.2012 na Prachaticku
Dívky – Tereza, Adéla, Ema, Eliška
Chlapci – Jan, Jakub, Tomáš – korespondují s celostátními statistikami oblíbených jmen.
Nejoblíbenější jména novorozenců v r.2012 ve Lhenicích: 2x Daniel, 2x Lukáš , 2x Aneta – jiná další shoda jmen
není.

Víte že…
V roce 2012 se narodilo ve Lhenicích 26 dětí, z toho 14 dívek a 12 chlapců.
Zemřelo 11 občanů Lhenic, z toho 6 žen a 5 mužů.
K trvalému pobytu se u nás přihlásilo 43 – z toho 13 dětí a odhlásilo se 33 osob – z toho 8 dětí.

Hledání ztraceného času
(seriál)
Pomozte hledat dávný malý úsek ztraceného času
(pokračování z minulého čísla)
Na úřad městyse se obrátil pan Günther Klimscha z Ostravy (viz foto vlevo) se žádostí o pomoc při pátrání po
časovém úseku v samém konci 2.světové války, který měl údajně strávit u nás, ve Lhenicích ve sběrném táboře
umístěném ve škole.
„Mailová korespondence“ s ním od našeho minulého vydání ML pokračovala.
„Především dobrý den a mnohokrát děkuji,že se tak angažujete v mém vzpomínání. (Avšak některá fakta mi
nesedí: datum příjezdu Američanů, (myslím si, že přijeli dříve,než je oficiálně uvedeno,ale připouštím,že se mohu
mýlit). Usmrcení mého kamaráda na kterého spadla špatně postavená, těžká americká vojenská motorka(stála před
hospodou, a pokud si vzpomínám, náměstíčko bylo hodně ze šikma. Poprvé v životě jsem spatřil lidský mozek a ten
nebohý můj kamarád, byl zajímavý ještě tím, že na každé ruce měl dva palce,které však byly srostlé. (V tomhle tom
se nemýlím,to se mi vrylo do paměti).
A teď,k těm časovým údajům: Moje maminka byla velmi hezká, v té době třicetiletá žena, záhy se k nám přihlásil
muž, bez jedné paže, propuštěný to americký voják, rodák z Opavy, (dodnes nevím,proč si vybral zrovna nás,ale
tuším to). Dostal od Američanů, krytý vojenský vůz tažený dvěma koňmi .Jmenoval se Heinz (Jindra) a že nás vezme
do Ostravy. Ve voze byly dvě palandy,na jedné jsme byli my, dva kluci a naše maminka a na druhé byla nějaká paní
Čechová se svou malou dcerkou,která byla také z Ostravy. Po několika málo hodinách po odjezdu z Lhenic nás
zastavila hlídka sovětské armády s tím, že v Praze se bojuje, takže dvě tři noci jsme nocovali na místě. Maminka
přišla o jediné letní šaty (padly za oběť sovětskému vojákovi, který nutně potřeboval nové onuce) a bývalý americký
voják Heinz (náš vozka a rodák z Opavy) přišel o jednoho koně a ještě si vzpomínám,že guláš byl tenkrát vynikající.
(Dali nám). Když jsme přijeli do Opavy,bývalý americký voják,rodák z Opavy,zaparkoval vůz (dar to americké
armády) na dvoře svého ranče,někde splašil pojízdný dětský sportovní kočárek, vřele se rozloučil s mou matkou i s
paní Čechovou a podél Spavice (řeka) jsme pěšky dorazili do Ostravy. Boje v Ostravě skončili zhruba 30.dubna a na
Hulváckém kopci ležely trosky sovětské stíhačky i s posledním sestřeleným pilotem. Dnes je tam pomníček s
pamětní deskou. Dozvíte se, že sestřelený pilot se jmenoval Ovčininkov a bylo mu už 19 let (proto ty pochybnosti o
datu příchodu amerických vojáků do Lhenic, ale jak uvádím, mohu se mýlit, byl jsem tenkrát šestileté děcko).
Nezlobte se na mne, že jsem se tak rozkecal a ještě jednou děkuji. Klimscha Günther.“
Výše otištěný dopis přináší další indicii, jež jím prožitou líčenou tragickou vzpomínkovou událost umísťuje

důkazně do našeho městečka: „Na mého kamaráda spadla těžká americká vojenská motorka (smrtelně ho zranila –
pozn red.), která stála před hospodou na náměstíčku a které, pokud si pamatuji, bylo hodně ze šikma“. (Náměstí
vyrovnávací zídka byla zbudována až v roce 1946 – pozn.red.)
Na naší výzvu ku pomoci při „pátrání“ se nám ozval náš čtenář, pan Vladimír Simota ze Lhenic:
„V té době, za přítomnosti amerických vojáků u nás, opravdu došlo k usmrcení malého chlapce. Ne však
německého, o tom nic nevím, ale mého kamaráda Vaška Hartů (Hartovi bydleli v čp.???????????) u tehdejší Pintrovy
opatrovny (před časem Dům s pečovatelskou službou – pozn.red.).
Jak k tomu došlo? Jako kluci jsme byli chtiví svézt se autobusem dopravce pana Klouzy ze Lhenic, který
tehdy provozoval autobusovou linku ze Lhenic do Č-.Budějovic. Stačilo nám tehdy svezení z náměstí do garáže na
kraji městečka ke Klouzům (dnes Schwingerovi čp. ?????????????) V ten tragický den jel s autobusem jako řidič pan
Mrkvan (byl zaměstnán u pana Klouzy). Při spatření projíždějícího autobusu na náměstí jsme se tehdy, jako i jindy,
nedočkavě rozběhli k němu a v tento tragický moment byl neopatrný Vašek autobusem stržen a řidičem nezaviněně
přejet. Stalo se to na náměstí před Šimonů (čp.??????????) v místě, kde stával sloup veřejného osvětlení a kde
autobusová linka mívala konečnou. I přes rychlý zásah americké vojenské zdravotní služby (sídlila „U Vašků“
nahoře v poschodí – pozn.red.) a i přes její pohotový převoz Vaška do nemocnice, zraněním podlehl. Ještě po létech
se mi vybavuje hrůzný obraz mého umírajícího kamaráda. Nemohla tato tragická událost panu Klimschovi, tehdy
jako malému chlapci, případně ve vzpomínkách na Lhenice splynout s touto mnou zažitou neblahou smrtelnou
nehodou ?“
Třeba jí mohl být také přítomen. Vždyť tomu bude již 68 let! Ovšem opět připomínáme, že v matrice
zemřelých přímo v obci Lhenice není žádné tragické úmrtí dítěte zaznamenáno.
Ještě k uváděnému datu – konec dubna 1945 panem Klimschou s onou tragickou událostí s těžkou
motorkou amerických vojáků. Je prokazatelné, že jako první vstoupili do Čech 18.4. 1945 v Ašském výběžku
pouze průzkumníci 1.pěší americké divize, hlavní sledy (V. a XII.sbor) Pattonovy 3.armády následně 5.5.1945, do
Lhenic pak průzkumný předvoj z 26. divize (dva obrněnci) 9.5.1945, hlavní sled 10.5.1945. Proto nemohli být
američtí vojáci koncem dubna u nás, ve Lhenicích.
Přibližme onu dobu konce války – jara 1945, kdy pan Klimscha z Ostravy údajně pobýval v naší
lhenické škole mezi německými rodinami ve sběrném uprchlickém táboře několika dobovými fotografiemi.
Foto č.1 – místo na lhenickém náměstí, kde v době pobytu amerických vojáků u nás došlo ke smrtelnému
zranění lhenického chlapce Vaška Harta – zmiňovaný sloup veřejného osvětlení v pozadí
Fota pořízena Janem Bumbou st. – duben a počátek května 1945. Z jeho dochovaných vzpomínek: Při
pořizování fotografií ustupujících německých vojáků mu pořádně zatrnulo, když tu jeden z nich vystoupil ze šiku a
namířil na něho zbraň. Naštěstí zůstalo jen u toho namíření a následném zařazení zpět mezi ostatní, aby pokračovali
v pochodu.
3
FOTO – HÁDANKA: Pozná někdo z vás, našich čtenářů některá z míst na pořízených fotografiích z ústupu
německých
uprchlíků a vojáků?
Tragická událost s ustupujícími německými vojáky na Lhenicku.
9.května 1945 Jan Penc a Bedřich Kessel zajišťovali v prostoru Lhenice – Vadkov zbraně, odhozené německým
vojskem. O 19.hodině tudy procházela německá jednotka hitlerjugend o síle 14 mužů, ozbrojených puškami. Jeden
z nich, který dobře hovořil česky, vyzval Jana Pence ze Lhenic, aby mu podal náboj do pušky. Ten tak učinil a
Němec založil náboj do zbraně a chladnokrevně vystřelil na Jana Pence. Když se Bedřich Kessel otázal, proč to
udělal, vystřelil i po něm. Jan Penc utrpěl průstřel plic a Bedřich Kessel, zraněný do břicha, byl odvezen do
nemocnice do ČB, kde 19.května 1945 svému zranění podlehl. (Podle knihy „Lhenice – zahrada jižních Čech“ – V
.Starý a kolektiv). JB, JM

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.

Sokolové v závěrečných fázích okresních soutěží
Stolní tenisté Sokola Lhenice v OP a OS Prachaticka
Soutěže ve svém závěru nabraly nečekaný obrat. Tabulky se měnili u zeleného stolu…(neoprávněným startem –
kontumacemi).
A tým Sokola v OP – I
Nehledě na rozhodnutí o osudech některých zápasů u „zeleného stolu“, udělali Lheničtí výhrou nad Mostovými jeřáby
PT velký krok k záchraně.
Výsledky únorových zápasů Sokola Lhenice A:
13.kolo - SL Čkyně – Sokol Lhenice 5:13 – body za Lh.: čtyřhry 1:1, M.Špán 4:0, P.Petrovka 2:2, Vl.Filip 2:2,
J.Houška 4:0
14.kolo - Sokol Lhenice – SK Malovice A (odloženo)
15.kolo - Sokol Lhenice – HB Mostové jeřáby PT 13:5 – čtyřhry 1:1, body za Lh.: P.Petrovka 3:1, M.Špán 3:1, Vl.Filip
3:1, M.Pixa 3:1
B tým Sokola v OP – II
Rezerva se propadla na samý chvost tabulky.
Výsledky únorových zápasů Sokola Lhenice B:
16.kolo – Sokol Lhenice B – ST Svatá Máří – nesehráno
17.kolo – Sokol Lhenice B – TTC Zálezly 8:10 – body za Lh.: čtyřhry 1:1, P.Petrovka 3:1, V.Hůrský st. 0:4, V.Špán 3:1,
D.Bečvář 1:3
18.kolo – Sokol Lhenice B – Slávia PT B – nesehráno
19.kolo – Sokol Lhenice B – ST Křišťál Lenora – nesehráno
Nejlépe umístění hráči Sokola A v OP – I – ve dvouhrách mezi 42 startujícími stol.tenisty, co odehráli více než 19
utkání – na konci února k 1.3.2013:
12.místo Miloslav Špán Sokol Lhenice A – úspěšnost 61,70%
15.místo Jaromír Houška Sokol Lhenice A – úspěšnost 56,82%
19.místo Vladimír Filip Sokol Lhenice A – úspěšnost 51,22%
Úspěšnost ve čtyřhrách Sokola Lhenice A v OP – I – mezi dvojicemi, co odehrály více než 5 zápasů - k 1.3.2013:
5.místo M.Pixa – M.Špán Sokol Lhenice A – úspěšnost 77,78%
TABULKY DODÁM – NECHCE SE MI DO NICH  . Později……

Sálovkáři Sokola Lhenice skončili v Prachatické lize druzí.
Sokol slaví úspěch v podobě stříbra.
Z jeho týmu vzešel i nejlepší střelec a nejlepší gólman Prachatické ligy – Jarda Mrkvička a Jindřich Dvořák.
Citace z PT deníku: „Tým Lhenic je velmi mladý. Jeho výkony byly často nadstandardní. Jeho čas ještě přijde.“
Po loňské třetím místě si Lheničtí v letošní sezóně v Prachatické lize polepšili o jednu příčku. Po základní části skončili
na 3.místě, ve čtvrtfinále přešli přes Zbytiny, v semifinále si poradili s BTK Rumpál a až ve finále nestačili na MSK
Bohemii.
Únorové zápasy Sokola Lhenice:

13.kolo – FK Candát – Sokol Lhenice 1:8 (1:4) – branky za Lh.: J.Mrkvička 4, J.Pokorný 3, J.Prenner 1
14.kolo – Sokol Lhenice – MSK Bohemia 3:3 (1:0) – branky za Lh.: J.Pokorný 3
15.kolo – Sokol Lhenice – Strabag Lubryco 9:5 (6:2) – branky za Lh.: J.Pokorný 3, R.Sura 2, J.Motz 2, J.Mrkvička 2
16.kolo – FC Zbytiny – Sokol Lhenice 3:13 (2:4) – branky za Lh.: J.Mrkvička 4, J.Motz 2, J.Pokorný 2, J.Prenner 2,
P.Pořádek 2, R.Sura 1
Čtvrtfinále:
Sokol Lhenice – FC Zbytiny 5:3 (3:1) – branky za Lh.: R.Sura 2, P.Pořádek, J.Prenner, J.Mrkvička
FC Zbytiny – Sokol Lhenice 3:7 (2:4) – branky za Lh.: J.Motz 2, J.Pokorný 2, P.Pořádek, R.Sura
Semifinále:
BTK Rumpál – Sokol Lhenice 4:2 (3:1) – branky za Lh.: R.Sura, J.Prenner
Sokol Lhenice – BTK Rumpál 4:0 (1:0) – branky za Lh.: J.Pokorný 2, J.Motz, P.Pořádek
Finále:
MSK Bohemia PT – Sokol Lhenice 4:0 (1:0)
Tým Sokola Lhenice – soupiska:
J.Dvořák – J.Motz, P.Maxa, J.Prenner, R.Sura, P.Prenner st., P.Prenner ml., J.Pokorný, J.Mrkvička, R.Pořádek,
P.Pořádek – hrající manager.
JB, MJ

Tabulka OP – I stolní tenis (k1.3.2013)

Tabulka OP – II stolní tenis (k 1.3.2013)

1. Ederstav Prachatice
2. Pinnfall bar Volary
3. Netolice
4. HB Mostové jeřáby PT
5. Martyna Malovice
6. Sokol Lhenice
7. Šumavan Vimperk A
8. Šumavan Vimperk B
9. Slávia PT
10. Seag. Loffler Čkyně

1. Libín 1096 PT E
2. TTC Zálezly
3. Netolice B
4. SK Rohanov
5. KTS Tatran Volary
6. ST Svatá Máří
7. Slávia PT B
8. Slávia PT C
9. Šumavan Vimperk C
10. Křišťál Lenora

15
11
10
8
6
6
4
4
2
0

0
1
0
1
3
1
3
1
1
1

0
3
5
6
5
6
8
8
11
14

192:78
172:98
158:112
136:134
134:118
114:120
134:136
98:136
93:159
65:205

45
38
35
32
29
26
26
22
19
16

11. Pinnfall bar Volary B
12. Martyna Malovice B
13. Sokol Lhenice B

16
13
11
10
11
10
9
8
6
5

0
1
1
0
0
0
2
6
0
1

0
3
6
9
5
6
4
6
11
9

216:72
200:106
186:138
189:153
165:123
168:120
171:99
167:121
134:172
139:131

48
44
41
39
38
36
35
34
29
26

1 0 18 50:292 21
2 0 15 61:245 21
2 1 12 98:172 20

Co nového ve lhenickém SK
Osmdesátiny lhenického fotbalového klubu 1933 - 2013
Příprava oslav
Již více než tři čtvrtiny století se fotbal organizovaně hraje pod svatojakubskou věží. A tak současní členové SK hodlají
vzpomenout jeho „osmdesátin“ důstojně a oslavně.
Za tímto účelem sešel se výbor klubu (8.2.2013), aby předběžně vytýčil průběh oslav v jubilejním roce. A tak ke
klubovým „osmdesátinám“ bude již zaměřen tradiční „Sportovní ples“ (v sobotu 9.3.2013), též čtrnáctý ročník Memoriálu Vojtěcha
Marka (28.7.2013 – v sobotu před lhenickou poutí), aby k vyvrcholení oslav mělo dojít při lhenickém jarmarku „Na sv.Jiljí“ (v sobotu
7.9.2013) za bohatého fotbalového a kulturního programu, za úzké pořadatelské spolupráce s Městysem Lhenice (na náměstí, na
hřišti SK, v sokolovně) a za srazu bývalých i současných hráčů a funkcionářů našeho SK.
Snahou pořadatelů je připravit, dle možností, opravdu pestrý a atraktivní program pro všechny zvané, pro všechny
příznivce lhenického fotbalu, ale i pro všechny návštěvníky Lhenic v tento den.
O vlastní programové náplni, která je v přípravách, bude veřejnost zavčasu
informována.

Z historie SK
Začínalo se na louce pod městečkem a na hřišti v lese u hřbitova.
(pokračování)

SK byl zakládán s velkým nadšením a v počátečním období se prokousával průvodními problémy a těžkostmi. Jeho
činnost byla tehdy zcela závislá na místních mecenáších a zapálenosti místních fotbalových nadšenců. Prvním hřištěm
SK stala se sokolská pronajatá louka, jež nacházela se pod městečkem. Až v roce 1936 naplnil se Lhenickým fotbalový
sen o vlastním hřišti (Sokolové tehdy nebyli fotbalu nakloněni).Po dlouhotrvajících jednáních byla v roce 1934
uzavřena mezi lhenickou obcí a SK nájemní smlouva, opravňující fotbalisty užívat pozemek v lese u hřbitova ku zřízení
hřiště. Fotbalový stánek byl skutečně v těchto místech za nesmírného úsilí členstva a příznivců zbudován. Jen znalý této
lokality dokáže ocenit dílo tehdejších budovatelů. Psal se rok 1936, když poprvé lheničtí borci vyběhli na nové hřiště
v lese u hřbitova. Zpočátku hrál lhenický SK převážně jen přátelské a turnajové zápasy, později i nižší regionální
soutěž. Na soupeřova hřiště se, dle pamětníků, hráči přepravovali jak se dalo – pěšky, na kolech, koňskými povozy či
prvními lhenickými automobily. Lhenický SK vykazoval organizovanou činnost po celé předválečné období a to až do
roku 1939, kdy přišedší válečné události nakrátko utlumily jeho aktivity.

Lhenický SK pokračoval v přípravě na mistrovské jaro
Přípravné zápasy:
So 16.2. – SK Lhenice (I.B sk.B) – SK Jankov B (I.B sk.A) 2:3 (1:2) – na „umělce“ v Prachaticích ZŠ Národní.
Branky za Lhenice: P.Lukšovský (42.´), J.Mrkvička (78.´) – branky za Jankov: V.Maxa 2 (3.´, 14.´), R.Hejda (73.´)
So 2.3. – Calofrig Borovany – SK Lhenice 5:5 (2:2) – v rámci soustředěn í v Borovanech (28.2. – 2.3.) na tamní
„umělce“. Branky za Lhenice: P.Lukšovský 2, J.Schön, P.Trnka st., J.Mrkvička.

Z programu dalších přípravných zápasů:
So 9.3. ve 14.00 – SK Lhenice A – SK Ktiš/Lh.B
So 16.3. – SK Lhenice (I.B sk.B) – SK Vacov (I.A sk.B) – generálka na mistrovské jaro – zavčasu bude upřesněno

Mistrovská jarní premiéra v I.B tř. ve sk.B
So 23.března od 15.00 hodin – SK Lhenice – FK Dynamo Vyšší Brod – lhenický SK vstupuje do
mistr.jara jako „půlmistr“ I.B tř. sk.B !
Následný mistr.zápas:
Ne 31.3. v 15.00 – FC Vlachovo Březí – SK Lhenice

Naši žáci ve finále turnaje „O pohár předsedy OFS“ - obsadili 2.místo.
O vítězi rozhodli penalty.
Hala ZŠ ve Vlachově Březí – 23.února 2013
Účastníci turnaje – startující v OP Prachaticka: (hráno v rozestavení 4+1)
skupina A
skupina B
1. Tatran Volary
1. SK Lhenice
2. FC Šum.Hoštice
2. Blaník Strunkovice
3. Slavoj Husinec
3. FK Lažiště/Nebahovy
4. TJ Vitějovice
4. SK Svatá Máří
Zápasy SK Lhenice ve sk.B:
SK Lhenice – FK Lažiště/Nebahovy
1:0 – branka P.Vincik
SK Lhenice – Blaník Strunkovice
1:1 – branka J.Schwinger
SK Lhenice – SK Svatá Máří
3:0 – branky P.Sýkora 2, P.Vincik 1
Semifinále – ze sk.A i B postup z 1. a 2.místa:
1.SK Lhenice (postup ze sk.B) – FC Šum.Hoštice (postup ze sk.A) 3:1 - br.za Lh.: P.Sýkora 2, P.Vincik
– jen zápas SK Lhenice
Finále:
SK Lhenice (sk.B) – Tatran Volary (sk.A) 1:1 – br.za Lh.: P.Sýkora 1
Na penalty vítězem Tatran Volary.
Za 2.místo v turnaji obdrželi naši žáci pohár a míč.
Soupiska SK Lhenice na turnaji:
T.Pop – P.Sýkora, P.Vincik, J.Schwinger, O.Fakenberg, J.Fousek, F.Sýkora, R.Kunc – trenér V.Hůrský.

JB, JM
Na závěr soustředění v Borovanech na góly bohatá plichta
s domácím Calofrigem
hráno v sobotu 2.3.2013
Calofrig Borovany (I.B sk.A) – SK Lhenice (I.B sk.B) 5:5 (2:2)
Sestava:
P.Trnka st.
P.Prenner ml. R.Sura J.Motz P.Šíma
(46.´ P.Prenner st.) (46.´ T.Pelda)
Vl.Burda J.Beran P.Trnka st. J.Pokorný

46.´P.Lukšovský)
J.Mrkvička
J.Schön
P.Lukšovský 2 (50.´, 66.´)
P.Trnka st. – z 11 (43.´)
J.Schön (20.´)
J.Mrkvička (85.´)
J.Beran – nedal penaltu (v 65.´)
Na borovanské „umělce“ nastoupili Lheničtí v dosti kombinované sestavě. Trenér P.Boška má nemálo starostí se
Branky za Lhenice:

zraněními ve svém týmu (T.Tůma, R.Pořádek, L.Kopf). Do tohoto utkání z nejrůznějších důvodů z kádru také
nenastoupili gólmani L.Šísl, J.Vágner a dále K.Muška, V.Pilát, P.Borovka, J.Prenner.

Vážení a milí zákazníci,
zveme vás do nově zřízené tělocvičny na Náměstí 2. Využili jsme volné prostory provozovny Heleny Mášlové
a zařídili pro vás malou tělocvičnu. Budeme ji využívat jak pro zdravotní cvičení tak i pro posilování.
Tělocvična je vybavena cvičebními stroji, které mnozí z vás vyzkoušeli ve fitness centrech.Můžete trénovat
nejen během dne, ale i ve večerních hodinách. Pomůžeme vám sestavit cvičební plán, aby vaše cvičení bylo
co nejoptimálnější.
V březnu začínáme se zdravotním cvičením.Nabízím dopolední i odpolední hodiny.Zdravotní cvičení je
určené pro všechny, kteří se chtějí hýbat, trápí je bolesti pohybového aparátu a cvičení mají doporučená
lékařem, fyzioterapeutem.Skupinka bude pouze 5-6ti členná.
Osobní setkání předem je nutné.
Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na společně strávené chvíle.
Informace podává Helena Mášlová na místě nebo po telefonu : 728 341 033, e-mail: lhenice@email.cz
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