MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo 5, cena 9,- Kč
KVĚTEN 2013
INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 25. 4. 2013
Usnesení č. 264/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2013
Usnesení č. 265/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Most ev.č. 12252-3 u obce Dolní Chrášťany“ (právo
strpění silnice a svahu, právo vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav silnice a
svahu) na části pozemku KN parc. č. 413/3 v k.ú. Dolní Chrášťany. Průběh a rozsah věcného břemene bude
vymezen v GP. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
Usnesení č. 266/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku KN
parc.č. 413/3 o výměře 74 m2 v k.ú. Dolní Chrášťany za účelem realizace stavby „Most ev.č. 12252-3 u obce
Dolní Chrášťany“. Smlouva je uzavírána na dobu realizace stavby. Výpůjčka končí vydáním právoplatného
kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Předmět výpůjčky bude využíván bezúplatně.
c) Smlouvu o budoucí Kupní smlouvě a smlouvu o zřízení stavby s názvem „Prodloužení komunikace na p.č.
1485/3 Lhenice“. Jedná se o koupi části pozemku parc.č. 1356/11, k.ú. Lhenice o výměře 10 m2 od manželů
Tomáše a Petry Popových, bytem Na Panské mezi 421, Lhenice za kupní cenu 40,--Kč/m2.
Usnesení č. 267/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí Kupní
smlouvě a smlouvy o zřízení stavby s názvem „Prodloužení komunikace na p.č. 1485/3 Lhenice“. Jedná se o
část pozemku parc.č. 1356/11 o výměře 10 m2, k. ú. Lhenice, která bude odkoupena Na Panské mezi 421,
Lhenice za dohodnutou kupní cenu 40,--Kč/m2.
Usnesení č. 268/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Lhenice
na spolufinancování projektu – 10% z Programu rozvoje venkova s názvem „Rekonstrukce a dovybavení
sokolovny“ ve výši 47.600,--Kč a příspěvku pro MAS ve výši 25.700,--Kč.
Usnesení č. 269/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Vadkov, o.s.
na akci „Úpravy a údržba víceúčelového zařízení Vadkov 21“ ve výši 49.778,--Kč a příspěvku pro MAS ve
výši 26.800,--Kč.
Usnesení č. 270/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje úrokovou sazbu platnou od 1.6.2013
do 31.5.2016 ve výši 2,08 % u smlouvy o poskytnutí úvěru č. 883/05/LCD uzavřené dne 16.05.2005.
Usnesení č. 271/29/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 86/9/2011 ze dne 30.06.2011 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
prodej pozemku parc.č. 886/16, k.ú. Lhenice
b) neschvaluje prodej pozemku parc.č. 886/16, k.ú. Lhenice
c) navrhuje vybudovat na pozemku parc.č. 886/16, k.ú. Lhenice veřejné parkoviště

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

Nové bezpečnější podlahy v ZŠ Lhenice
Projekt „Rekonstrukce osvětlení a protiskluzového nátěru podlahy tělocvičny“ byl v základní škole již
dokončen. Práce byly zahájeny již v loňském roce a pokračovaly ještě letos. Právě nyní probíhá
vyúčtování celého projektu.
Celkové náklady na projekt byly 265 038,45 Kč.
Projekt byl podpořen z GP Jihočeského kraje částkou 200 000,-Kč.

POZVÁNKA NA 1.červen – DEN DĚTÍ kino Lhenice
divadelní představení - O PRINCEZNĚ ANCE bližší info na plakátech

VÝZVA
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
JMÉNEM VELITELE HASIČŮ LHENICE VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU
PARKOVÁNÍ PŘEDE DVEŘMI NAŠÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE.
ZNEMOŽŇUJE NÁM TO PROVÉST PŘÍPADNÝ RYCHLÝ ZÁSAH
A POSKYTNUTÍ TAK POMOCI NÁM VŠEM!
NIKDO Z VÁS NEVÍ, JESTLI PRÁVĚ NEPOJEDEME K VÁM....
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
FRANTIŠEK FENCL , VELITEL
Úřad práce finančně podpoří vyšší zaměstnanost v okrese
část I. dotovaná pracovní místa (SÚPM) pro budoucí zaměstnance
Cílem tzv. společensky účelných pracovních míst /míst s dotací ÚP/ je vytvořit pracovní příležitosti pro
uchazeče o zaměstnání. Příspěvky nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým
organizacím.
Jsou to pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s ÚP
(vaším místem pro konzultace je buď pracoviště v Prachaticích nebo Vimperku) a obsazuje je uchazeči o
zaměstnání, přičemž takováto dohoda a projednání s úřadem práce vždy předchází nástupu uchazeče do
práce..
Tato dotovaná pracovní místa rozšiřují počet pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze
zajistit jiným způsobem pracovní umístění. Blíže lze k tomuto najít v § 113, zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti a vyhlášce MPSV ČR č. 518/2004 Sb.
Příspěvek přiznává úřad práce podle aktuální situace na trhu práce.
Jaké jsou druhy a výše příspěvků při zřízení SÚPM?
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Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout příspěvek na zřízení nebo vyhrazení dotovaného místa.
Výše příspěvku může činit na jedno zřízené SÚPM až čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství
v závislosti na předpokládaných nákladech na jeho zřízení.
Doba, po kterou se zaměstnavatel zavazuje zřízené místo obsazovat uchazeči o zaměstnání, bude
stanovena v dohodě a činí min. 2 roky .
Úřad práce může zaměstnavateli na vyhrazené SÚPM pro konkrétního uchazeče o zaměstnání poskytnout
částečnou nebo plnou úhradu vyplacených mzdových nákladů včetně odvodů pojistného. Příspěvek se
poskytuje měsíčně po předložení vyúčtování vyplacených mezd.
Doba, po kterou bude úřad práce poskytovat příspěvek na zaměstnance, bude stanovena v dohodě,
maximálně však na 9 měsíců.
A o jaké skupiny podporovaných uchazečů především půjde?
-

O mladé do 30 let s žádnou nebo minimální praxí.

- O osoby vracející se z mateřské či rodičovské dovolené,
- O dlouhodobě nezaměstnané uchazeče,
- Zdravotně hendikepované a případně další skupiny nezaměstnaných.
Nabízíme zaměstnavatelům své konzultační a poradenské služby, ať již na kontaktních pracovištích
v Prachaticích a Vimperku, případně u vás, ve vaší firmě, pokud o to projevíte zájem.
Mgr. Jan Dudek ved.odd.zaměstnanosti ÚP ČR KoP Prachatice

...........................................................................................................................................
INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Měsíc duben v MŠ byl hlavně zaměřen na pozorování změn v přírodě a kvetoucích jarních květin. Ty
pak byly hlavním námětem pro výtvarné ztvárnění.
12.4. Děti ze všech tříd MŠ navštívily místní knihovnu
30.4. „Sůvičky“ prožily „den s čarodějnicí“. Naučily se písničku, házely koštětem do dálky, kreslily její
podobiznu a vyšly si s ní na procházku. MB

Základní škola
Dubnové kalendárium
10.4. – účast na okresním kole Biologické olympiády v PT – kategorie D (viz článek níže)
16.4. – schůze pedagogické rady k třetímu čtvrtletí škol.roku 2012/13
17.4. – účast na okresním kole Matematické olympiády v PT – kategorie 8.třídy (viz článek níže)
22.4. – besedy ke školní prevenci ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Pohodová třída“ – pro
žáky 3. a 4.třídy
24.4. – účast na okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ v PT (viz článek níže)
25.4. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
Účast na okresních kolech vědomostních a dovednostních soutěží
Okresní kolo Biologické olympiády – kategorie D – Prachatice 10.4.
Umístění našich žáků: Tomáš Štrobl (7.tř.) – 3.místo s postupem do krajského kola; Lucie Pospíchalová
(7.tř.) – 14.místo; Zuzana Houšková (6.tř.) – 18.místo
Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie 8.tř. – Prachatice 17.4.
Umístění našich žáků: Eliška Pešková (8.B tř.) – 3.-4.místo; Linda Mušková (8.B tř.) – 9.-10.místo
Okresní kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ – Prachatice 24.4.
Umístění našich žáků:
I.kategorie (4.-5.tř.) – sólo: Kateřina Kvasničková (5.tř.) – 3.místo
II.kategorie (6.-7.tř.) – duo: Michaela Kupečková (6.tř.) – Zuzana Houšková (6.tř.) – 2.místo
IV.kategorie (8.-9.tř.) – sólo – volná kategorie: Lucie Prennerová (9.tř.) – 3.místo
Blahopřejeme a oceňujeme příkladnou reprezentaci školy.
Upřesnění výsledků matematické soutěže „Klokan 2013“ – z minulého vydání ML:
Kategorie Klokánek – 4.-5.tř: Markéta Krejčová (5.tř.) – 1.-2.místo – 99 bodů; Žofie Pavličová (5.tř.) – 1.2.místo – 99 bodů; Kristýna Pavlíková (5.tř.) – 3.místo – 85 bodů.
JB, JM
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Návštěva dětí v knihovně
V pátek 12.4. „přilétli“ na návštěvu do naší knihovny motýlci, berušky a sůvičky z mateřské
školy. Děti se seznámily s rozdělením a uspořádáním knih a péčí o ně. Po krátké besedě a
ukázce nových knih, byl předán každému z malých návštěvníků dárek v podobě papírového
ptáčka.....
Věříme, že s mnohými z nich se budeme v knihovně pravidelně setkávat. Knihovnice IR

Zprávy ze ZUŠ
První oficiální soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje vyvrcholila 27.dubna ústředním kolem v
brněnské ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. Prachatickou ZUŠ a zároveň celý náš okres zastupoval Matouš
Novák, jeden z deseti postupujících žáků z krajského kola. S moderním aranžmá Pavla Pavelky pro
barokní Toccatu a fugu d moll J. S. Bacha, bluesovou skladbou od Emila Hradeckého a živelnou
sambou Tico tico si vyhrál krásné druhé místo. Soutěžní repertoár připravoval Matouš pod vedením své
učitelky Jindry Pavelkové.
Ústřednímu kolu předcházela jako tradičně kola krajská, okresní a školní. Jako úspěšnou je možné
vyhodnotit i účast v krajském kole, kde Adam Rod (ZUŠ Vimperk) a Lukáš Balcer (ZUŠ Prachatice)
obsadili druhá místa a Štěpán Šanda, Hiep Ha Le a Matouš Novák (všichni tři ZUŠ Prachatice) obsadili
první místa.
Přestože letos šlo o první oficiální soutěž vyhlášenou MŠMT, klávesáci ze základních uměleckých škol
se setkávají již od devadesátých let na nejrůznějších přehlídkách. Tu první – Lhenické klávesy - pořádal
pro žáky z celé republiky deset let Jan Markovec. Za dlouhodobý rozvoj a popularizaci elektronických
klávesových nástrojů v uměleckých školách obdržel od pětičlenné poroty ústředního kola zvláštní
ocenění. Jakub Weiss – ředitel ZUŠ Prachati
Výtvarné tvoření ve Lhenicích
Při nedávném večerním posezení se zrodil nápad -ušít loutky a zahrát divadlo místním dětem. První
pracovní setkání proběhlo v keramické dílně lhenického kina. Původním záměrem bylo „ pouze ušít
maňásky“. Kreativita přítomných nebrala konce a budoucí pohádkové bytosti začaly nabývat skutečné
podoby. V pozdních večerních hodinách jsme se rozloučily s příslibem dalšího setkání.
IR + AV

Hledání ztraceného času
(seriál)
Opět přišly májové dny a tak si připomeňme ty z ne až tak dávné minulosti, jak je tehdy zaznamenal lhenický
kronikář Mgr. Jan Bumba a také dobovými fotografiemi.

Lhenicko vzdalo hold svým osvoboditelům
Pamětní deska, připomínající osvobození Lhenic americkou armádou ,
se po 44 letech navrátila na původní místo.
Oslava 45.výročí osvobození Lhenic americkou armádou.
(1.5. LP 1990)

Vlastně celé městečko a jeho okolí si připomnělo v úterý 1.5.1990 osvobození Lhenic
americkou armádou před 45 lety. Svědčily o tom davy občanů, které se shromáždily na našem náměstí.
A byla to vzpomínka věru důstojná. V 10.30 hodin vynesli hasiči za zvuků tónů čs.státní hymny ze své
budovy historické i státní prapory. Poté se společně s ostatními hasičskými sbory z okolí a mladými
sportovci a ostatními občany poklonili památce padlých v I.světové válce u pomníku u kostela. Vlajková
četa s československou a americkou vlajkou a historickými prapory, děvčata v národních krojích,
hasičské sbory, sportovci, pěvecký sbor, dechová kapela Podstrážanka a další přítomní – ti všichni před
starou radnicí nedočkavě očekávali vzácného hosta – zástupce vojenské mise amerického
velvyslanectví,pana plukovníka Bucknera s chotí. V 11 hodin 10 minut se dočkali. Vůz amerického
velvyslanectví vjíždí na lhenické náměstí. Vzácný host je uvítán děvčaty v krojích po staročesku –
chlebem a solí. Přítomni jsou i další hosté, zástupci ONV, pánové Vokurka, Šára a pplk. Alexa.
V podání lhenické „Podstrážanky“ zaznívají státní hymny (československá a americká). Po jejich
doznění se lhenickým náměstím nese oslavná báseň máje 1945. Poté přednáší předseda MNV pan
Jan Kozák slavnostní projev. Dále v českém jazyce zdraví lhenické občany pan plukovník Buckner. A
přichází vyvrcholení celé slavnosti – znovuodhalení pamětní desky. Za zpěvu písně „Čechy krásné,
Čechy mé“ provádí vzácný host vlastní odhalení desky. Moderátorka programu Lenka Neužilová uvedla
tento odhalovací akt slovy, která zněla v projevu předsedy revolučního národního výboru, pana
V. Stehlíka v květnu 1946 při historickém jejím odhalení (5.5.)
„Pro náš kraj v trvalou upomínku vsadili jsme naší osvobozenecké armádě tuto desku jako
trvalý a věčný symbol úcty, díků, lásky a přátelství“. Tolik citace.
Po písni dětského pěveckého sboru byli účastníci seznámeni s následujícím poselstvím americkému
lidu, které bylo předáno spolu s knihou a plaketou Lhenic panu Brucknerovi. Text poselství:
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„My, lheničtí občané, shromážděni u příležitosti 45.výročí osvobození našeho městečka americkou
armádou, vyjadřujeme svobodně po mnoha letech poděkování americké armádě a americkému lidu.
Nechť pamětní deska, která byla dnes znovu odhalena na naší radnici, se stane trvalým symbolem
úcty, lásky a přátelství našeho lidu a našich národů. Lheničtí občané – ve Lhenicích 1.5.1990.“
Celá oslava byla zakončena vernisáží výstavy historických fotografií a dokumentů o osvobození Lhenic a
slavnou Vejvodovou polkou „Škoda lásky“, která provázela vojáky spojeneckých armád na všech frontách
2.světové války. Po slavnosti koncertovali na náměstí naši „Vodáci“.
JB
Při přepisu toho článku pana učitele Bumby,který též sestavil scénář této oslavy, se mi vynořila
taková úsměvná vzpomínka (jako tehdejší kulturní pracovnici), kterou si dovolím krátce připomenou.Při
přípravě programu bylo jasné, že živě bude celou akci provázet naše dechovka Podstrážanka, pod vedením
pana Jana Markovce. Vcelku jsme se na všech skladbách shodli, ale nastal problém sehnat americkou
hymnu v notách, aby se jí naše kapela naučila hrát. Myslela jsem, že to nebude žádný problém.
Tu přeci musí mít každý…Ale omyl! Ani vojenské kapely, které dle mého mínění hrají na různých státnických
akcích od krajské až po tu ústřední, měly noty na všechny možné státní hymny, ale na tu americkou ne. Tak
jsme se obrátili na americkou ambasádu v Praze a kupodivu také oni, po přezkoumání knihovny a archivu,
zjistili, že noty nemají. Ovšem pracovníci ambasády byli velice vstřícní, o notový záznam si požádali do
Ameriky a během několika dní jsme noty obdrželi. Takže naše Podstrážanka byla určitě první v okrese, ne-li
v kraji, kdo uměl americkou hymnu zahrát. A tak byla zvána a velmi žádána i na další akce podobného druhu
v okolí.



Český den boje proti rakovině
11. ročník – středa 15. května 2013
motto: TIKÁ V KAŽDÉ RODINĚ
„Kupte si kytičku“ – tak Vás osloví ženy Českého svazu žen.
přispějete částkou nejméně 20,- Kč na léčbu proti této zákeřné nemoci.
V loňském roce se ve Lhenicích prodalo 150 kusů kytiček.
Děkujeme, že pomůžete i v letošním roce

LHENICKÉ STŘÍPKY
Čtyřikrát čarodějnice, ale jenom jedná májka.
Úterý 30. dubna letošního roku „rozdělilo“ městys Lhenice (míněno obyvatelstvo) do čtyř regionů,
neboli oblastí. Příčina byla jednoduchá – pálení čarodějnic, včetně stavění tradiční májky. TJ Sokol
uspořádal lampionový průvod od zdravotního střediska na místní fotbalové hřiště, kde zapálením vatry
si přítomní opékali vuřty. Jen tak mimochodem - na městys mohla být účast v průvodu o něco větší.
Za sokolovnou bylo tedy jedno hnízdo na pálení čarodějnic, tentokráte bez stavění májky. Šuškalo se,
že borci lhenického fotbalu hrají tři týdny za sebou „anglickou fotbalovou ligu “ (sobota, středa, sobota),
tak že jsou trochu unaveni nebo se nikomu nechtělo!?
Druhé „hnízdo“, kde se pálila čarodějnice, je staré fotbalové hřiště, kde se převážně rekrútovali
účastníci „chrastováci“. Čarodějnice jim za to, že jediní postavili májku, přilétla na koštěti se selátkem
na opékání, které se dobře zapíjelo mokem zn. Budvar. Chrastovští jdou dokonce i s dobou, neboď pod
přístřeškem „běžela“ televizní obrazovka, kterou, dokud bylo prasátko na rožni, stejně nikdo nesledoval
(bylo to zdůvodněno tím, že obrazovka přiláká oči při sledování sportovního přenosu).Třetí místo na
pálení čarodějnic bylo v bývalém parku za starou hasičárnou, kde na roštu po spálení čarodějnice, si
asi 20 účastníků opékalo špekáčky včetně naloženého masa. K prostředí „parku“ pár připomínek: Bylo
by třeba společnými silami tento prostor trochu zkulturnit. OS Gratis nabízí spolupráci tím,že by upravil
přepad vody ze žlíbku včetně odvodnění prostoru. Ostatní povrchové úpravy by provedli svatojánští
osadníci. Čtvrté hnízdo na pálení se odehrálo u „Martinovy peckárny“, které bylo spíše jako uzavřená
společnost.
Závěrem: V padesátých až šedesátých letech se stavěla jediná májka na lhenickým náměstí, kde
stavění bylo ztíženo elektrickými dráty, bez mechanizace, vuřty se opékaly mimo Lhenice po dostavění
májky. Letošní počasí ideální, oblasti prožívaly pálení dle svých představ, hasiči nemuseli zasahovat,
zkrátka pohoda.
J. Machart
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Popůlnoční pozdravení
Ano, je už pár minut posledního „Apríla“ (30.4.), je čtvrt na jednu v noci. Před chvilkou mě vzbudil pes
svým šíleným řevem. Nedalo mi to a zvedla jsem se z křesla, ve kterém, po úrazu páteře, „spím“.
Neviděla jsem nic. A najednou se proti mně, v kolíbce nad protějším domem, cosi kutálelo..? Zamrkala
jsem si, zda se mi to nezdá. Nezdálo. Blížilo se to, napadlo mě, že to bude nějaká krysa, na niž ten můj
hlídač tolik štěkal. Ale kdepak, na rohu domu, na kanálku, se ta koule odpíchla doleva jako maličký tank
a cupitalo to po chodníčku dolů.
Byl to krásný, veliký ježek. No – vidět ježka uvnitř obce, po půlnoci – to stojí za zaznamenání, ne?
To nebyl „Apríl“!
A když už jsem po té půlnoci tak „upovídaná“, prozradím ještě další novinku. Všichni známe přísloví:
„Na svatého Jiří, vylézají z děr hadi a štíři.“ Letos se tento den vrátil do služby široké veřejnosti i náš
hastrmánek Ferda – Vejrováček.
Kdosi šikovný od Zimandlů (Machartů) mu zahojil nožičku a spravil kalhoty. Už je zase fešák...A nelenil,
letos si s sebou na lodičce přivezl vrbičku a zapíchl ji ke dnu. Zdá se, že nevadne, pro jistotu si to
vrbové proutí drží mezi koleny. Pokud se opravdu uchytí, bude to pěkné. Vrba, která vyrůstá přímo z
hladiny rybníka.
Takže oznamuji, vodníček Vejrováček už opět rozdává úsměvy na potkání. Přijďte se kouknout. A
mračouni ? Ti budou mít kyselý úsměv, i kdyby jim med kolem „pusinky“ tekl!
V čase stavění májek lemují Lhenice opět rozkvetlé aleje. Tak se Vy, šťastní, docela určitě
nezapomeňte políbit pod rozkvetlým stromem.
My – méně šťastní, zase nezapomeneme navštívit své partnery na našem hřbitůvku a místo polibku
zapálíme světýlko....Krásné jaro Vám všem.
Jana Vaněčková

MS Lhenice pořádá dne 8.6. 2013
místní soutěž pro děti
VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
Střelba ze vzduchovky na 10 m 2x10 ran na mezinárodní vzduchovkový terč.
Místo konání: Na starém hřišti pod lesem
Časový rozvrh: 9.00 – 9.15 hod. - prezentace a přihlášení
9.15 - 9.30 hod. - zahájení soutěže a losování
9.30 hod. - zahájení střelby
Technické podmínky: střílí se dle rozlosování 2x10 ran na vzduchovkový terč. Vzduchovky, náboje a
terče jsou zajištěny.
Ostatní podmínky. Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků budou předány diplomy, medaile a věcné
ceny. Po předání bude dále probíhat tradiční opékání buřtů.
Informace pro členy MS Lhenice – sraz na starém hřišti v 7.30 hod.
Další informace na tel. 604 596 614; 731 168 005

Lhenické hry v sedle – 5. ročník 21.4.2013
Dne 21.4. se konal 5. ročník oblíbených hobby závodů na koních – „Lhenické hry v sedle“. Účastnilo se
jich téměř 20 dvojic (jezdců a koní) z Netolicka a blízkého okolí. Utkali se v těchto disciplínách:
1. parkur (50 cm a 80 cm), 2. slalom, 3.barely, 4. minimax a na závěr rychlostní dostih. Vedle hlavní
soutěže dostali prostor i ti nejmenší jezdci ve věku 3 až 6 let na ponících.
Akci pořádali manželé Kolářovi, kteří tímto děkují všem účastníkům za skvělé výkony a sportovní
chování. Divákům pak za velice příjemnou a povzbudivou atmosféru. Haňule a Honzovi Suchých,
Fandovi a Mírovi Fenclů za pomoc. Sponzorům – firmám SBAIZ s.r.o., České Budějovice, Karel
Gregora, Lhenice a Ing. Petr Lébr za věcné ceny
Jana Kolářová
Výsledková listina hlavní soutěž
Jméno jezdce, stáj
Jméno koně
BODY
1.
Jan Kolář, Ranč K Lhenice
Jestee
390
2.
Natálie Kolářová, Ranč K
Čertík
360
Lhenice
3.
Dan Liščák, Zvěřetice
Goldie
300
4.
František Alexa, Krtely
Black River
260
5.
Anička Fryšová, Libějovice
Garri
250
Nina Hausmanová, Lhenice
Prim
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6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.

Monika Čarková, Křepice
Lucie Ludačková, Libínské Sedlo
Martina Marková, Zvěřetice
Zlata Píštělová, Zvěřetice
Adéla Fryšová, Libějovice
Eliška Bernardová, Hracholusky

Lucio
Grand
Baby Love
Cris
Silva
Kopýtko

160
150
140
130
120

Markéta Cabajová, Lhenice
Marie Roučková, Zvěřetice

Indiana Kid
Baron

110

Nikola Růžičková, Hracholusky

Charlie

40

Eliška Müglová, Netolice

Mufasa

0

Iva Bernardová, Hracholusky

Kelt

Vítězové rychlostního dostihu:
1.Jan Kolář (Jestee), 2. František Alexa (Black River), 3. Dan Liščák (Goldie)8 005

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
2. května 2013 oslaví narozeniny paní Drahomíra Havlová. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti. Martina a Petr Havlovi s rodinou

Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
Stíny Lhenicka
V uplynulém měsíci došlo k vloupání do areálu chemického střediska ve Lhenicích, kde dosud
nezjištěný pachatel odcizil měděné kabely a další kovový materiál, čímž způsobil majiteli, včetně
poškození věcí, celkovou škodu přesahující 10 tisíc korun. Ze stejného areálu odcizil ve dvou
případech neznámý pachatel celkem pět akumulátorů z odstavených zemědělských strojů a rozvaděč z
vysokozdvižného vozíku. Škoda vzniklá majitelům dosahuje téměř 10 tisíc korun. Oznámením
Městskému úřadu do Prachatic bylo skončeno šetření k případu požití alkoholu mladistvou osobou na
náměstí ve Lhenicích, které jí umožnila její o něco starší kamarádka. Jako přestupek proti majetku je
evidováno odcizení smrkových trámů a prken v hodnotě 2 tisíc korun ze zahrady u domu v Horních
Chrášťanech. Dva přestupky v dopravě byly vyřízeny uložením pokuty v blokovém řízení. Přestupky
proti veřejnému pořádku bude vysvětlovat komisi při Úřadu Městyse místní mladík, který hlasitou
hudební produkcí rušil v nočních hodinách klid místních občanů, kteří to dvakrát v průběhu několika
dní oznámili na linku.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil duben
v samém úvodu Velikonoce na sněhu (Velikonoční pondělí 1.4. ); zasedání zastupitelstva Městyse
(4.4. a 25.4); akce v Rodinném centru; volejbalový turnaj ve lh. sokolovně, pořádaný pro Lhenické
klubem Hogo Fogo (1.4.); návštěvu místní knihovny dětmi z MŠ (12.4.); závody v parkurových
disciplinách, pořádané rodinou Kolářovou ze Lhenic (21.4.); lampionový průvod pro děti s
posezením u ohně, uspořádaný místním Sokolem (30.4.); závěrečné boje v OPI a v OP II stol.
tenistům Sokola; další výlety a výšlapy turistům z KČT; opožděný start do soutěží mistr. jara (pro
nezpůsobilé hrací plochy), fotbalistům z SK..
JB

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
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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.

Další připravované turistické akce
4.5.2013 -výlet Lhenice-Netolice(návštěva Hospůdky Na Horánku) – Lhenice. Sraz na náměstí ve Lhenicích
ve 12,30hod.
11.5.2013- výlet do VOJENSKÉHO PROSTORU BOLETICE
Trasa : Křišťanov-vojenský prostor Boletice-Tisovka -cca 15km
Sraz na náměstí ve Lhenicích v 8,00hod
1.6.2013- výlet Lhenice-Kralovice-Lhenice (večer hudba a táborák na Tomandlů zahradě)
Sraz na náměstí ve Lhenicích v 13,00 hod
4.6.2013-Štěrbů zahrada Vadkov-koncert Nezmarů
22.6.2013-Šumavské putování -Volary
28.6.2013-Štěrbů zahrada Vadkov-zahájení letní sezóny
Zveme všechny příznivce turistiky a dobré zábavy

Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice – turnaje na jaře
Dne 23. 3. 2013 se volejbalový klub „Hogo Fogo“ Lhenice zúčastnil turnaje v Nové Bystřici. Byl to turnaj
s mezinárodní účastí, kterého se zúčastnilo mimo lhenického ještě dalších pět týmů, a sice tým z Dřítně,
Žimutic, dva z Nové Bystřice a jeden ze Slovenska, konkrétně z Bánské Bystrice. Lheničtí se zúčastnili ve
složení: Petr Vincik, Josef Houška, Josef Vilímek, Michal Mahák, Jana Žáková a Anna Bártová, v těžké
konkurenci obsadili čtvrté místo. Vítězem se stalo družstvo z Dřítně. Herní úsilí bylo ukončeno krátkým
posezením v Bystřickém hostinci.
Velikonoční Velký pátek oslavil volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice účastí na přátelském utkání ve
Vidově, kam si odjeli zasportovat Petr Vincik, Michal Mahák, Petr Sládek, Josef Vojtíšek a Jana Žáková.
Bojovali v přátelské atmosféře jako lvi, odehráli několik zápasů, boj skončil remízou, která byla oslavena
v hospůdce ve Vidově.
Ve skvělé atmosféře a za hojné účasti hráčů i fandícího obecenstva uspořádal volejbalový klub Hogo
Fogo Lhenice pro lidi ze Lhenicka a okolí turnaj 1. 4. 2013 v sokolovně. Zúčastnilo se ho šest týmů, jejichž
členové bojovali statečně, sportovně a s radostí. Soupeření skončilo bez zranění a v dobré náladě
s následujícími výsledky: na prvním místě tým ALL STARS TEAM pod vedením Pepy Prennera, na druhém
místě tým z ulice Na Sadech, který do boje vedl Pavel Prenner, třetí místo obsadil tým z bytovky 350 Na
Panské mezi pod vedením Josefa Vilímka a následoval tým Panská mez pod vedením Jany Žákové, tým
Pozdní sběr pod vedením Petra Sládka a na šestém místě se umístil hostující tým ze Ktiše pod vedením
Richarda Sury.
Prozatím poslední turnaj, kterého se zúčastnili zástupci Lhenic, se uskutečnil 13. 4. 2013 v Týně nad
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Vltavou, kam odjeli bojovat Richard Štengl, Josef Vilímek, Jaromír Houška, František Vincik, Jana Žáková a
Anna Bártová. Po urputných bojích ve vysoké konkurenci obsadili sedmé místo z osmi zúčastněných týmů.
A. Bártová

Stolní tenisté Sokola mají v OP – I a v OP – II na Prachaticku dohráno.¨
Soutěžní ročník 2012/13 je již minulostí.
Konečné umístění: A tým v OP – I 6.místo; B tým v OP – II 11.místo (viz tabulky níže).
A tým Sokola v OP – I
Dubnové zápasy:
16.kolo – dohrávka – Sokol Lhenice A – TJ Netolice A 10:8 – body za Lhenice: Vl.Filip 4:0, M.Špán 3:1,
J.Houška 2:2, M.Pixa 0:4 – čtyřhry 1:1.
Konečné umístění jednotlivců v dvouhrách v OP – I v sout.roč.2012/13 - tři nejúspěšnější hráči Sokola
mezi 45 hráči, co odehráli více než 22 zápasů: Špán Miloslav - 11.místo –úspěšnost 65,15%; Houška
Jaromír – 18.místo –úspěšnost 53,23%; Filip Vladimír – 19.místo – úspěšnost 51,67%.
Konečné umístění dvojic ve čtyřhrách v OP – I v sout.roč.2012/13 – mezi 21 dvojicemi, co odehráli více
než 5 zápasů: Pixa Martin –Špán Miloslav – 9.místo – úspěšnost 61,54%; Houška Jaromír – Špán Václav –
úspěšnost 33,33%.
B tým Sokola v OP – II
Dubnové zápasy:
16.kolo - dohrávka – Sokol Lhenice B – Sv.Maří 9:9 – body za Lhenice: D. Bečvář 3:1; P. Petrovka 3:1; V.
Špán 2:2; V. Hůrský st. 0:4 – čtyřhry 1:1
17.kolo – dohrávka – Sokol Lhenice B – Slavia PT B 11:7 – body za Lhenice: V. Špán 2:1; P. Petrovka 1:2;
V. Hůrský st. 1:2; D. Bečvář 1:2 – čtyřhry 1:0; skeče 5:0
24.kolo – Sokol Lhenice B – SK Maryla Malovice B 11:7 – body za Lhenice: V. Hůrský st. 4:0; V. Hůrský ml.
1:1; D. Bečvář 1:3; V. Špán 4:0; I. Kanaloš 0:2 – čtyřhry 1:1
25.kolo – TJ Netolice B – Sokol Lhenice B 15:3 – body za Lhenice: I. Kanaloš 0:4; D. Bečvář 2:2; V. Hůrský
st. 1:3; V. Hůrský ml. 0:4 – čtyřhry 2:0
26.kolo – Sokol Lhenice B – SK Pinnfall bar Volary B 15:3 – body za Lhenice: V. Hůrský ml. 3:1; V. Hůrský st.
2:0; D. Bečvář 3:1; V. Špán 4:0; I. Kanaloš 1:1 – čtyřhry 2:0
Konečné tabulky OP – I a OP – II stol.tenis sout.ročníku 2012/13 na Prachaticku:
OP – I
OP – II

JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
„Osmdesátiny“ lhenického fotbalového klubu 1933 – 2013
Z historie SK
Poválečná doba ve znamení kvality
Poválečné období se vyznačovalo nespornou herní kvalitou. Vždyť po létech startu ve III.třídě oblastní
soutěže (od roku 1942) se v této fotbalové éře stal lhenický SK účastníkem II.třídy fotbalové oblasti, kdy
soupeři mu byly, mimo jiné, týmy až z Horažďovic, Týna nad Vltavou, Volyně atd. Nutno podotknout, že
se tak dělo za přispění „krajánků“ (v této době z Vodňanska), jak tomu vlastně bylo a je v každých
úspěšných lhenických fotbalových časech. Ač s každým soupeřem odehrávaly se lité boje, nebylo nad
slavná peckářsko – buchtářská derby (Lhenice – Netolice), neboť bez peckářů nebylo by buchtařů, což
platí i obráceně a to odjakživa až dosaváde časů. Přišel rok 1948 a s ním i únorový komunistický
převrat se zásadními změnami, které zasáhly i fotbal. Na základě „budování“ sjednocené tělovýchovy
zanikl lhenický SK, aby se na dlouhá léta stal jedním z odborů nově vzniknuvšího DSO (dobrovolná
sportovní organizace) Sokola Lhenice (a když i původní Sokol zanikl). Někteří z funkcionářů SK přešli
do nového vedení DSO Lhenice, někteří to nelibě nesli a zanechali činnosti. Nastalé změny se promítly
i do hráčského kádru. Z důvodu nedostatku hráčů vystoupil fotbalový oddíl v roce 1948 ze soutěže a
jeho činnost byla utlumena. Z tohoto hráčského odlivu se již vlastně náležitě nevzpamatoval, i když
snahy o jeho opětné oživení byly s problémy vyvíjeny mezi léty 1951 – 53, kdy fotbalový odbor DSO
Sokola Lhenice startoval v soutěži na úrovni prachatického okresu.

První jarní prohra až v derby
Počasí fotbalu v počátku mistr. jara nepřálo a tak pro nezpůsobilé hrací plochy měli Lheničtí
úvodní jarní kola v I.B tř. ve sk. B odložena.
Vstoupili do mistr. bojů až 13.4. remízou ve Zlivi (2:2). Los a přeložené dohrávky způsobily, že na
ně následně čekal „anglický hrací model“ dvou utkání v týdnu (sobota – středa) v osmi zápasech
(od 20.4. do 11.5.), z toho čtyři po sobě doma. Bylo otázkou, jak se Lheničtí s opožděným
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vstupem do mistr. jara vyrovnají, právě tak, jako i s náročností četnosti zápasů. Domácí sérii čtyř
utkání započali výhrou nad Loučovicemi 2:0 (So 20.4.), aby následně remizovali se Strunkovicemi
0 :0 (St 24.4.), zvítězili poté nad Husincem 4:2 (So 27.4.) a V. Brodem 1:0 (St 1.5.).
I když v těchto zápasech bodovali a neprohráli, ke spokojenosti s herním projevem bylo daleko, i
když se bodově dotáhli na v tabulce první Netolice (shodně na 40 bodů). Důvodů k hledání
ztracené formy by se jistě našlo vícero, ale tím stěžejním byl výpadek klíčových hráčů podzimního
půlmistra ze základní sestavy pro zranění (T. Tůma, R. Pořádek, L. Kopf, V. Pilát), se kterým se
musel vyrovnávat.
A přišlo derby – vrchol lhenického „anglického hrací modelu“ - přímá to konfrontace dvou celků
vévodící tabulce. V té Lheničtí propadli – Netolice – Lhenice 2:1 (So 4.5.). Nikoliv výsledkem, ten
byl, vzhledem k průběhu derby, uspokojivý, ale v rozdílu v herním projevu, který tentokráte vyzněl
jasně pro Netolické. Šňůra osmi zápasů v cyklu sobota – středa bude ještě pokračovat utkáními
se zachraňujícím se Vlachovo Březím ( - venku ve St. 8.5.) a doma s Chelčicemi bude ukončena
(So 11.5.)
Vzhledem k problémům, se kterými se lhenický tým potýkal a ještě potýká, může být s jeho
postavením v tabulce spokojenost. Hráčské výpadky (z nejrůznějších důvodů) nemají na mistr.
jaře konce. Nadále pokračují......
Čelo tabulky I. B tř. sk. B k 6.5.
1.Netolice 43 bodů (skóre 59:20), 2. Horní Planá 41 bodů, (skóre 38:15), 3. Lhenice 40 bodů
(skóre 50:32), 4. Frymburk 36 bodů (33:37)
Zápasy lhenického SK v dubnu a v počátku května
I.B sk. B – muži
So 13.4. Zliv – SK Lhenice 2:2 (1:1) - br. za Lhenice J. Prenner, J. Mrkvička
So 20.4. SK Lhenice – Loučovice 2:0 (0:0) – br. za Lhenice T. Tůma, J. Pokorný
St 24.4. SK Strunkovice 0.0
So 27.4. SK Lhenice – Husinec 4:2 (3:2) – br. za Lhenice K. Muška 2, J. Mrkvička 1, J. Prenner
(z11)
St 1.5. SK Lhenice – V. Brod 1:0 – br. za Lhenice J. Schön
So 4.5. SK Lhenice – Netolice 2:1 – br. za Lhenice J. Schön
OP - muži
Ne 14.4. Ktiš/ Lhenice B – Záblatí – 1:1 (0:0) br. za Ktiš J. Mrkvička
So – Ne 20. - 21.4. _ Ktiš/ Lhenice B – volné kolo
Ne 28.4. - Ktiš / Lhenice B – Volary 3:6 (2:4) br. za Ktiš: J. Růžička 2, P. Šíma 1
Ne 5.5. - Zbytiny – SK Ktiš / Lhenice B 5:2 (4:1) branky za Ktiš Jar. Exner, D. Nový
OP – žáci: Ne 14.4. Strunkovice – SK Lhenice 7:1 (5:1) br. za Lhenice P. Vincik 1
So 27.4. Husinec – SK Lhenice 2:3 (1:1) br. za Lhenice P. Sýkora 2, P. Vincik 1
Ne 5.5. SK Lhenice – Nebahovy/ Lažiště 2:2 (2:1) br. za Lhenice P. Vincik 2
OP – přípravky ml.
17.4. St – SK Lhenice – Vimperk B :13 :1 (1:6) – br. Za Lhenice A. Stehlík
24.4. St – Čkyně – SK Lhenice 8:2 (5:0) – br za Lhenice A. Stehlík 1, T. Dvořák 1
24.4. St – Vacov – SK Lhenice 1:14 (1:6) – br. za Lhenice K. Gregora 6, A. Stehlík 3, A. Sivera 3,
A. Šimon 1, T. Dvořák 1
1.5 St – SK Lhenice – Lažiště 0:9 (0:3)
1.5. St – SK Lhenice Tatran PT – B 14:2 (6:1) br. za Lhenice A. Stehlík 6, A. Sivera 2, T. Kunc 2,
K. Gregora 2, A. Šimon 1, M. Halabrín 1
Příští fotbalový program v měsíci květnu a v počátku června
I.B – muži – skupina B
St. 8.5. v 17.00 – Vlachovo Březí – SK Lhenice – dohrávka 15. kola
So 11.5. v 17.00 – SK Lhenice – Chelčice
So 18.5. v 17.00 – Stachy – SK Lhenice
So 25.5. ve 14.00 – SK Lhenice – H. Planá – změna času !!!
So 1.6. v 17.00 – Frymburk – SK Lhenice
OP – muži
Ne 12.5. ve 14.00 – Ktiš/ Lhenice B – Šumavské Hoštice
Ne 19.5. v 17.00 – Vacov B – Ktiš/ Lhenice B
So 25.5. v 17.00 – Lenora – Ktiš /Lhenice B – změna!!!

10

Ne 2.6.- ve 14.00 – Ktiš – Nebahovy
OP – žáci
St 8.5. v 10.00 – SK Lhenice – Šumavské Hoštice – dohrávka 13. kola
So 11.5. v 10.00 – Svatá Máří – SK Lhenice – změna času !!!
Pá 17.5. v 17.00 – SK Lhenice – Vitějovice – změna !!!
So 25.5. v 10.00 – Volary – SK Lhenice
So 1.6. v 10.00 – SK Lhenice – Strunkovice
OP – přípravky ml.
Čt – 9.5. - turnaj ve Stachách – změna !!!
St – 15.5. - turnaj ve Vimperku (A)
St – 22.5. - turnaj ve Čkyni
Čt – 30.5. - turnaj v Prachaticích (B)
St – 5.6. - turnaj ve Lhenicích

JB
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