MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo10, cena 9,- Kč - rozšířené vydání věnované oslavám

ŘÍJEN 2013

Z vystoupení české besedy Baráčníků z Pištína na oslavách při trhu na sv. Jiljí 7.9. foto:D. Dostál

INFORMACE Z RADNICE
Z á p i s č. 33
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 05.09.2013

-------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 308/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2013.
Usnesení č. 309/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí půjčky TJ Sokol Lhenice na
předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova s názvem „Vybavení Sokolovny pro společenské akce“ ve výši
148.600,--Kč.
Usnesení č. 310/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v položkách 10 – 12.
Usnesení č. 311/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na nemovitost čp. 67,
parc.č. st. 69/1 o celkové výměře 481 m2 v k.ú. Lhenice (Hostinec u Vašků) s panem Tupým, Lhenice 372 za cenu
pronájmu 50.000,--Kč ročně na dobu určitou 5 let.
Usnesení č. 312/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje prodej pozemku parc.č. 885/87 o výměře 19 m2, k.ú. Lhenice za cenu 80,--Kč/m2 + náklady s tím spojené
Usnesení č. 313/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odkup pozemků parc.č. 1483/2
o výměře
163 m2, k.ú. Lhenice , parc.č. 1483/4 o výměře 83 m2, k.ú. Lhenice , Lhenice 348, parc.č. 1483/9 o výměře 90 m2, k.ú.
Lhenice , parc.č. 1483/3 o výměře 118 m2, k.ú. Lhenice a parc. č. 1070/8 o výměře 20 m2, k.ú. Lhenice za cenu 42,-Kč/m2 + náklady s tím spojené včetně zpracování geometrického plánu.
Usnesení č. 314/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice na realizaci stavby s názvem
„Lhenice – kabel NN, p. Mráz“ na pozemku parc.č. 1076/8, k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického vybavení. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,--Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 315/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Umanec: kNN přip parc 136/37“ (umístění
kabelu NN) na pozemku parc. č. 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 500,--Kč bez DPH.
c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Hrbov
parc.č. st 47: úprava NN vedení“ (umístění nového sloupu, uzemnění, uložení kabelu NN) na pozemku parc. č. 576/2
v k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v GP. Jedná se o úplatné zřízení věcného
břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek vypracuje
oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný.
Usnesení č. 316/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Hrbov parc.č. st 47: úprava NN vedení“ (umístění
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nového sloupu, uzemnění, uložení kabelu NN) na pozemku parc. č. 576/2 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v GP. Jedná se o úplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a
náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný.
d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Horní
Chrášťany ČOV kNN parc 600/14“ (umístění stávající trafostanice, kabelu NN) na pozemcích parc. č. 739/7, 579/1 v k.ú.
Horní Chrášťany. 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 6.860,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 317/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany ČOV kNN parc 600/14“ (umístění
stávající trafostanice, kabelu NN) na pozemcích parc. č. 739/7, 579/1 v k.ú. Horní Chrášťany. 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 6.860,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 318/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Vadkov – Štrobl: kNN přip parc 226/42“ (umístění
nového pilíře s kabelovou skříní, uzemnění, kabelových spojek, uložení zemního kabelu NN) na pozemku parc. č.
669/36 v k.ú. Vadkov. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v GP. Jedná se o úplatné zřízení věcného
břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek vypracuje
oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný.
Usnesení č. 319/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 297/31/2013 ze dne 04.07.2013 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice –
sportoviště, 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.
b) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem
„Lhenice – sportoviště, kNN – parc.č. 140“ (umístění 3x pilíře NN, kabelu NN) na pozemcích parc. č. 140/2, 140/1,
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 4.300,--Kč bez DPH.
Usnesení č. 320/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření smlouvy o provádění inženýrské činnosti
ve výstavbě pro stavbu Zateplení úřadu městyse Lhenice s Ing. Petrem Novákem
za cenu 65.000,--Kč.
Usnesení č. 321/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje projednat možnosti podání žádostí
do 50.
výzvy Operačního programu životního prostředí na zateplení zdravotního střediska, regeneraci veřejné zeleně v
osadách, úpravu Linecké stezky a vyčištění Vejrovského rybníka včetně úpravy lesního pozemku nad ním.
Usnesení č. 322/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje zpřístupnění dětského hřiště u MŠ veřejnosti za
podmínek stanovených provozním řádem a za dozoru dospělé osoby.
Usnesení č. 323/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje vypracovat záměr na rozšíření stávajících ploch
dětských hřišť na veřejných prostranstvích.
Usnesení č. 324/33/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej objektu bývalé
hasičské zbrojnice v Horních Chrášťanech parc.č. st. 23 o výměře 70 m2, k.ú. Horní Chrášťany za nabídkovou cenu.
OA,IR

Městys Lhenice zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů :
Z Á M Ě R č. 6/2013
Na prodej
nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Městys Lhenice na listu
vlastnictví č. 10001.
Jedná se o prodej pozemku parc.č. st. 23 o výměře 70 m2 v k.ú. Horní Chrášťany – objekt bývalé hasičské
zbrojnice.

Podmínky prodeje :
 Nejvyšší nabídková cena
 Záměr využití objektu v souladu s Územním plánem
Občané mohou své připomínky a nabídky podávat do středy 30. října 2013 do 16,00 hod na adresu: Městys
Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice v písemné podobě, v zalepené obálce označené „Záměr č.6“ a
„Neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat :
1) identifikaci zájemce
- u fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popř. jinou kontaktní
adresu, číslo telefonu, u podnikajících fyzických osob IČ, ověřenou kopii živnostenského listu.
u právnických osob: obchodní jméno (název, sídlo, IČ, č. bankovního účtu, ověřenou kopii z obchodního
rejstříku, telefonní spojení, popř. kontaktní adresu)
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2) návrh kupní ceny
3) zastupitelstvo může od záměru odstoupit bez udání důvodu
4) zastupitelstvo si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem
5) při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší uvedenou cenou
Ve Lhenicích 27.09.2013

Ing. Marie Kabátová - starostka

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 19. ŘÍJNA 2013
Ve Lhenicích bude sběr odpadu prováděn na jednom místě a to na stavebním dvoře za
sběrnou surovin v sobotu po celý den. Nebudou tedy po Lhenicích již stanoviště a vůz
nebude po Lhenicích jezdit. V ostatních částech obce zůstává stejný systém jako dosud.

Ve Lhenicích budou kontejnery již v pátek od 14.00 – 18.00 hodin

sobota od 8.00 – 16.00 hodin
Prosíme občany ve Lhenicích, aby při odvozu odpadu měli u sebe průkaz totožnosti,
protože ze zákona je tento odpad odebírán zdarma pouze pro občany s trvalým pobytem
na území městyse Lhenice.
Ostatní občané,včetně chalupářů, musí odpad likvidovat na vlastní náklady.
Občané mohou při tomto sběru rovněž odevzdat vysloužilá elektrozařízení (ledničky,
televizory, svítidla zářivky a podobně), pneumatiky, případně i nebezpečný odpad (zbytky
barev, případně použité obaly, které jsou označeny jako nebezpečné).
Při sběru, prosíme, dbejte pokynů pracovníků městyse, kteří jsou poučeni, kam
který odpad odložit
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SLAVNOSTI PLODŮ 2013
27. – 28. 10. v Libějovicích
Pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko - Lhenického (Jablko roku
2013, Pálenka kategorie Slivovice a kategorie Ostatní ovocný destilát roku 2013, Ovocná dobrota –
kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek roku 2013) uvádíme podmínky k účasti a
místa odevzdávání vzorků:
Vzorky odevzdávejte ve dnech 21. 10. – 25. 10.- pondělí až pátek v úředních hodinách na úřad městyse Lhenice
nebo přímo na Obecním úřadě v Libějovicích (lze i v sobotu 27.10.2013 od 13 do 16 hod)
Jablko roku 2013 – do této soutěže odevzdávejte jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 4-5 kusech s popisem:
PĚSTITEL, OBLAST, ODRŮDA. Prosíme každou odrůdu přihlášenou do soutěže zabalit zvlášť.
Slivovice a Ovocný destilát roku 2013 – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem:
VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota roku 2013, kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek – do této soutěže
odevzdávejte vzorky dle uvážení. Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast, které musí být
jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz…), nikoli z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE +
ADRESA + RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí
Ovocnářského jarmarku v neděli 27. 10. 2013. Prosíme všechny přihlášené, aby se v případě umístění na 1. – 3.
místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně. M. Hůrská

Rekonstrukce rybníka v Dolních Chrášťanech byla podpořena
z Grantového programu Jihočeského kraje
V měsících červenci až září 2013 proběhla rekonstrukce rybníčka v Dolních Chrášťanech. Kamenná hráz
rybníka byla ve špatném stavu, zejména pak strana k silnici 3 třídy potřebovala již nutnou opravu ,aby došlo
zároveň ke zpevnění krajnice vozovky. Vzhledem k tomu, že návesní rybník v Dolních Chrášťanech je
evidován i jako požární nádrž, bylo potřeba opravu hráze řešit. Nechali jsme si zpracovat projekt na opravu
hráze a podali žádost o dotaci do Grantového programu Jihočeského kraje a náš projekt byl úspěšný.
Maximální výše dotace byla 200 tisíc. Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby vyhrála firma
ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci rybníka v Dolních Chrášťanech byly 942
497,- Kč a dotace z GP Jihočeského kraje byla 200 000,- Kč.
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původní hráz

rekonstrukce hráze

zrekonstruovaný rybník v Dolních Chrášťanech

Informace z našich škol
Mateřská škola
Září v MŠ
Tento měsíc byl náročný zejména pro děti, které
nastoupily poprvé do kolektivu. Stálo to mnoho
slziček a pak hodně pedagogického umu ze strany
obou učitelek..
V polovině září (17.9.) zhlédly děti v MŠ veselé představení divadla
„Kašpárek“ „O včelce Máje“.
Všechna výtvarná činnost byla záměrně zaměřena k barevnému
podzimnímu období, právě tak jako i bohatá výzdoba MŠ. Dětem z
MŠ se nabízí možnost výběru z těchto kroužků: ze dvou
Výtvarných; Zpívánek; Angličtiny; Pohybových her a Veselých
tanečků.
MŠ touto cestou děkuje Radku Bálkovi za zářivě žlutě vymalované
společné chodbové prostory k MŠ a ZŠ. MB
kolektivní práce „Motýlků“ - barevný strom
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Základní škola
Škola opět zavolala. Nový školní rok 2013/14 započal.
Záříjové kalendárium:
2.9. – zahájení nového školního roku ve všech třídách – v 1.třídě slavnostně – za přítomnosti rodičů, hostů a
vedení školy
3.9. – „Deváťák je kamarád“ – přátelská návštěva žáků 9.A a 9.B třídy se svými tř. učiteli u „prvňáčků“ v jejich
třídě
5.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy
7.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 6.třídy
10.9. – nové vybavení „školní kuchyňky“ – od 11.9. její montáž s následným zprovozněním
12.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 4.třídy + schůzka školního žákovského ekotýmu – v rámci zapojení do
projektu „Ekoškola“
19.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků 7. a 8.třídy
24.9. – „Východ Arabského poloostrova“ – beseda pro žáky 8. a 9.ročníku v Prachaticích
26.9. – další schůzka žákovského ekotýmu + třídní schůzky pro rodiče žáků 2. a 3.třídy
30.9. – „Osmáci v mateřské škole“ – návštěva v rámci úzké spolupráce ZŠ a MŠ

Možnost k volnočasovým aktivitám. Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro děti
v naší ZŠ ve škol.roce 2013/14:
V letošním školním roce budou pracovat v ZŠ Lhenice tyto kroužky DDM Prachatice, pracoviště Netolice:
• Odbíjená (12 – 16 let) - vedoucí Mgr. Václav Kubík
• MH Dancing (8 – 18 let) – vedoucí Markéta Cabajová
• Rope Skipping (5 – 18 let) – vedoucí Hana a Pavla Vincikovy
• Výtvarný (6 – 16 let) – vedoucí Mgr. Tomáš Kimmel
• Kuchtíci (6 – 15 let) – vedoucí Martina Suchánková
JB, ZP, MJ

O výročním trhu na sv. Jiljí vzpomenuto a oslaveno významných jubileí
V den tradičního obnoveného výročního jarmarku na sv. Jiljí v našem městečku – v sobotu 7.9. 2013 jsme
společně vzpomněli a oslavili kulatá výročí - 730 let od první písemné zmínky o našich Lhenicích,
„osmdesátin“ lhenického SK a „třicátin“ - MO ČSCH.
K těmto oslavám probíhal bohatý a pestrý celodenní program na náměstí, ve fotbalovém stánku SK a ve
spolkovém areálu chovatelů...
Co oslavného se dělo na lhenickém náměstí
Tam již od rána a po celé dopoledne probíhal jarmark s 25 stánky a to s nabídkou rukodělných výrobků
(např. s keramikou, dekoračními předměty a rukodělnými výrobky), též s marmeládou, medovinou,
domácími sýry, jogurty, květinami, hračkami, knihami, pečivem, cukrárenskými a pekařskými výrobky,
zeleninou, lhenickým moštem a i burčákem. O 10. hodině zahájila oslavný den starostka Ing. Marie
Kabátová, aby se následně na připraveném pódiu v kulturním programu postupně představili: dechová
kapela Doubravanka (v 10.00 hod), swingová kapela Sax Band z Prachatic (ve 12.00 hod), baráčníci z
Pištína s Českou besedou (ve 13.00 hod), a lhenická country kapela Vodáci (ve 14.00 hod).
Po celý den měli Lheničtí i návštěvníci Lhenic možnost občerstvovat se pěnivým mokem, nealkoholickými
nápoji, kávou, klobásami či pečenými steaky, ale i výborným gulášem, připraveným našimi myslivci a
podávaným v průjezdu u Šimonů.
Co oslavného se dělo v areálu chovatelů (MO ČSCH)
Ti k „třicátinám“ existence spolku nachystali zdařilou soutěžní výstavu domácí drůbeže, králíků, exot. ptactva
s předáním diplomů nejúspěšnějším vystavovatelům a i dortů zasloužilým členům MO ČSCH, jako zvolenou
formu poděkování za obětavou práci.
I chovateli bylo pamatováno na občerstvení pro návštěvníky. Tady bylo „ k mání “ pečené prasátko s
nezbytným chlazeným pivečkem z naraženého soudku.
Co oslavného se dělo ve fotbalovém stánku SK
Zde si to od 10:30 hod. rozdalo v mistr. utkání 3. kola I.B tř. sk. A naše „áčko“ se Sokolem Křemží, aby
v podobě přesvědčivé výhry 5:1 přišlo jako první s narozeninovým dárkem našemu lhenickému SK
(podrobně o tomto zápase v samostatném referátu). Odpoledne (ve 14:30 hod.) nejprve přispěchali jako
gratulanti naši nejmenší – benjamínci z přípravky – budoucnost lhenického fotbalu, aby se ve fotbalovém
klání poměřili se svými maminkami a dokazovali, co si již z fotbalové abecedy osvojili. Ač maminky v něm
byly poraženy 7:2, prohru přijímaly rozverně s viditelnou hrdostí, jaké znatelné fotbalové pokroky jejich
ratolesti dělají pod vedením trenéra Petra Trnky. Vždyť i ony – maminky, jejich pečlivým opečováváním, mají
na tom zásluhu! Jejich utkání řídil Petr Trnka – gólman A týmu. Početní diváci jejich společné fotbalové
představení (v rodinných dvojicích se stejným číslem, ale v odlišném dresu soupeřova týmu, aby bylo
zřejmé, která maminka ke kterému malému fotbalistovi patří) odměňovali téměř stálým potleskem. A poté (v
16:30 hod.) již nastalo „gró“ oslav. Na osm set diváků bylo netrpělivě zvědavo na gratulanty nejočekávanější,
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na herce – fotbalisty z Okresního přeboru z oblíbeného televizního seriálu a divácky úspěšného filmu, až
v litém boji „vletí“ na lhenickou starou gardu. Kdo očekával nekompromisní, konfrontační mač, mýlil se,
neboť ten nabídl jen a jen pobavení kouzelnou hrou, jež zove se fotbal a sílu mámení míče kopaného, aby
se tak naplnil záměr hostitelů i samotných exekutorů – hráčů. Na čistotu a regulérnost hry s přehledem
v bdělosti dohlížel prvoligový sudí a starosta blízkých Holašovic Jan Jílek. Dříve, než dal píšťalkou pokyn
k slavnostnímu výkopu zápasu, který provedla starostka Lhenic Ing. Marie Kabátová a která po jeho
provedení byla galantně v podpaží odvedena z hrací plochy gentlemany - herci – fotbalisty, Danem
Novotným alias Jardou Kuželem a Jakubem Kohákem alias Kájou Vachopulosem, došlo k děkovnému aktu.
Za dlouhou, více než čtyřicetiletou aktivní činnost ve lhenickém SK a věrnost k němu, byli u příležitosti
tohoto významného jubilea SK oceněni (dle abc pořadí) pánové : Mgr. Jan Bumba, Milan Kvěch, Jan Veselý.
Za aplausu hráčů i diváků ocenění předali starostka Ing. Marie Kabátová a prezident SK Pavel Boška, který
při tomto slavnostním aktu převzal od zástupců sousedského klubu a největšího fotbalového rivala 1.FC
Netolice dar k „osmdesátým“ narozeninám SK. Následně již nastalo devadesát minut „galapředstavení“
fotbalové zábavy, při níž se hrou náramně bavili hráči i diváci a kterou okořenilo celkem 12 branek, jež vsítili
na straně vítězů – Okresního přeboru 3 Jirka Růžička, 2 David Novotný alias Jarda Kužel (z toho jedna
vlastní) a po jedné Leoš Noha alias Áda Větvička, Jakub Kohák alias Kája Vachopulos a Vašek Hrachovec –
na straně poražené lhenické gardy pak 2 góly Olda Svoboda a 2 Igor Kanaloš (jedna vlastní OP). Konečný
výsledek 7:5 nebyl tentokráte až tak podstatný. O přestávce mezi poločasy a i po fotbalovém mači
docházelo k hromadnému fotografování obou týmů i se zájemci z řad diváků a též i jednotlivě s herci – hráči
z Okresního přeboru a došlo i na jejich autogramiádu.
Samý závěr oslav ve fotbalovém stánku SK – večer a noc patřily cca sedmi stům přítomných, co se přišli
bavit rockovou muzikou se skupinou Kabát – TABÁK revival a poté diskotékou. I tady panovala skvělá
nálada – pro mnohé až do ranního kuropění...
Tak jsme u nás v den tradičního trhu na sv. Jiljí v dobrém pobavení a veselí, čemuž přispělo i krásné počasí,
vzpomněli tří kulatých výročí. Dle ohlasů účastníků se jejich oslavy na všech místech, kde probíhaly, vydařily.
Vydané Buttony (placky) k těmto jubileím, s emblémy a i daty výročí (Městyse Lhenice, lhenické MO ČSCH
a lhenického SK) a poslouživší i jako vstupenky, budou tyto oslavy ještě po létech připomínat.....JB,MJ,IR

Malá fotogalerie z oslav při trhu na sv. Jiljí
na náměstí

z vystoupení Doubravanky

jarmark na náměstí
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vítězní členové ČSCH

trhovci

z utkání na hřišti SK – čestný výkop starostky
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z vystoupení skupiny Kabát revival

foto: D. Dostál

společné foto obou týmů

NÁVES SLAVÍ 10.NAROZENINY!
Občanské sdružení Náves oslavilo letos v září 10. výročí svého založení.
Sdružení působí především v oblasti kulturních akcí a aktivit pro děti a mládež.
K jeho jubileu blahopřejeme a přidáváme rozhovor se zakladatelkou sdružení
Kateřinou Vankovou.
Jak vlastně sdružení vzniklo?
Kolem poloviny devadesátých let minulého století , se začala utvářet skupinka lidí (hlavně
studentů), která se sjížděla na statku u Fendrychů v Dolních Chrášťanech. Občas se
pořádalo divadelní představení, koncert, nebo výstava. V létě 2003 dozrál čas dát spolku
formální podobu. Na počest založení jsme postavili na chrášťanské návsi lavičku, večer
tehdy zahrála dnes vyhlášená Vypsaná fixa. Vypsaná fixa hraje na slavnosti založení
O.s. Náves (viz foto)
Jaké své aktivity považujete za nejdůležitější?
Naším prvním projektem byla chrášťanská pouť na konci
léta, je to taková „vlajková loď“, na které se podílela
velká část sousedů. V Chrášťanech si užíváme oslavy
tradičních akcí, jak je rok přináší – na Štědrý den se
většina vsi sejde v kapličce, popřejem si, ochutnáme,
kdo co vypálil, pak chodí Tři Králové, následuje
Masopust, který se v blízkosti drží jen v Jámě…
Velikonoční koledování chodí všechny děti společně,
průvod rodičů to „jistí vzadu“ . Díky za odpovědi.

Napsali o nás
Městyse více peněz ze státní kasy nedostaly
Spíše o návrat k historickému označení stojí za tím, že se z obcí v roce 2006 staly opět městyse. Jinou
výhodu to totiž nemá.
(Prachatický deník 2.10. 2013 – kráceno)
Prachaticko – Čtyři městyse se nachází v prachatickém regionu. Jedná se o obce, které velikostně a významově stojí
mezi obcí a městem. Starostové městysů se shodují na tom, že v jejich případě se jedná o historické obnovení statutu,
který jim patřil. Obvykle přišly tyto městyse o své označení ve 20. století a staly se obcemi.
Z oslovených starostů městysů na Prachaticku vybráno k tomu jen vyjádření naší paní starostky Ing. Marie Kabátové:
„Také Lheničtí vidí označení Městys jako návrat k historii. „Městysem jsme se stali v roce 1544. Ve dvacátém století jsme
byli opět označeni jako obec a následně jsme se přihlásili k tomu, že jsme městys,“ uvedla starostka Marie Kabátová.
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Města a městyse na Prachaticku (viz mapka)
Pojem městys
V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy ( tím se městyse lišily od vsí) a
výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo
mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné.
Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status ministerská rada na základě detailní
žádosti obce. Podle „Statistického lexikonu v Republice československé“ byly v roce
1930 na území ČSR 503 městysi.
Od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR na návrh obce pro vyjádření vlády.
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/
JB, IR

Na mapce města a městyse na Prachaticku

Lhenicko – houbaři vyhledávaná lokalita?
I letos rostou…..
Na Lhenicku byla nalezena další houbařská zajímavost, jak uvádí jeden z článků, otištěný ve čtvrtečním „Deníku“
19.9.2013. Po vzácném květnatci archerovým, o jehož výskytu v našem kraji, o jeho nálezech u nás a o jeho
charakteristických znacích, jsme informovali v ML – v srpnovém vydání v roč.2012. Tedy, jak dokládáno, další zde
objevená houbařská kuriozita (viz článek níže).
„Sluka je jednou z nejchutnějších hub“
(„Deník“ 19.9.2013 – kráceno, upraveno)
České Budějovice – Mykologická poradna
„Dobrá zpráva – houby konečně rostou, není to sice žádný rozpuk, ale deště z konce
prázdnin přinesly výsledek. Přicházejí k nám do poradny opět houbaři ve větším počtu“, hodnotí
mykolog Miroslav Beran. „Přinášejí k nám např.různé druhy holubinek, hřiby, václavky a jiné, ale i
jednu zajímavost – sluku svraskalou. Je jednou z nejlepších hub, ovšem zaměnitelná s pavučinci,
z nichž některé druhy jsou jedovaté. Měl by ji sbírat jen ten, kdo ji dobře zná. Od pavučinců se sluka
odlišuje tím, že třeň a klobouk spojuje blána, která se pak změní v blanitý prsten. Pavučince mají
oproti tomu místo blanky pavučinku.“ Sluku přinesl do poradny Jiří Janovský z Č.Budějovic s dcerou
Nikolou. „Našli jsme ji u Lhenic. Myslel jsem si, že je to sluka, ale jeden místní mi říkal, že ne, tak
jsem se radši přišel poradit“, prozradil houbař a byl rád, že se nespletl.
Redakční dodatek: Sluka svraskalá se vyskytuje v lesích všech druhů, hlavně však v podhorských
polohách a na půdách kyselejších v létě a na podzim. V některých krajinách skoro chybí.“
O tom, že se na naše Lhenicko vypravují houbaři za štědrými úlovky svědčí i odpověď na jednu
z otázek v rozhovoru v Prachatickém deníku (17.9.2013) s vášnivým houbařem, panem Vojtěchem
Kosmatou z Prachatic (jinak majitelem pizzerie v Husinci a též známým z husineckého fotbalu).
„Prozradíš lokality, do kterých jezdíš houby sbírat?“ Mezi jím jmenovanými houbařskými místy
nechyběly Lhenice…
JB,MJ
sluka svraskalá

Hledání ztraceného času
Seriál

Ke „čtyřicátinám“ naší školy
„O výstavbě nové školy“
( v letošním školním roce oslaví významné jubileum - 40 let od slavnostního otevření - 1974-2014)
V minulém našem časosběrném putování jsme se „zastavili“ u výstavby a otevření lhenického školního
provizória (tzv.“školičky“), které mělo dočasně řešit svízelnou situaci, jak ji popsal tehdejší ředitel ZŠ
Karel Hyndrák v projevu při otevření nové školy (výňatek): „Zvyšující se stav žáků, příliv nových
pomůcek vytvářely situaci stále tíživější, až neúnosnou. Nepomohla ani přístavba dvoutřídního pavilonu
„školičky“ v akci Z. Učilo se ve dvou hostincích, celý den se v těchto třídách svítilo, školní družina živořila
v upravené stáji, školní jídelna ve starém soukromém domě (Netolická ul.čp.158), kabinety byly na půdě
a v upravené stodole, ke školnímu cvičení sloužila sokolovna. Takový byl nevyhovující stav lhenického
školství, než byla zbudována a otevřena škola nová.“.................
Sen několika učitelských a rodičovských generací se naplnil.
7.5.1971 byla zahájena výstavba pavilónové třinácti třídní školy, aby slavnostně byla otevřena
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25.1.1974 (o jejím slavnostním otevření v příštím vydání ML). Lhenicko dlouho usilovalo o novou školu –
celých 50 let, jak se dozvídáme z kronikových záznamů bývalého ředitele školy, Václava Mušky: „Již
v roce 1920 byla zřízena nově měšťanská škola s tím, že bude dočasně umístěna v budově obecní školy
a to jen do doby, než bude přikročeno k nové její výstavbě. Ale bránili se poplatníci a hlavně ti, kteří o
tom rozhodovali v obecním zastupitelstvu. V roce1938, s novým zákonem o újezdních měšťanských
školách, zahájil nový zatímní ředitel (V.Muška) nová jednání, která i přes pokračující odpor poplatníků (ti
nechtěli nést třetinu nákladů) zdárně pokračovala, aby je však utlumil „Mnichov“. Osvobození naší vlasti
v r.1945 dalo předpoklady k novým jednáním. Občané chtěli pomoci dobrovolnou sbírkou a sebrali
v krátkosti 250.000,-Kčs. Ke stavbě však nedošlo, okres schválil výstavbu nové školy v Husinci. A tak
peněz ze sbírky bylo použito na výměnu oken ve staré školní budově. Po roce 1948 přišly další naděje.
Bude-li JZD, bude i nová škola.“ Tolik kronikář V.Muška.
Ale její výstavba byla opět odsunuta na léta 1963 – 1975. Nakonec se stavbu podařilo za značného
úsilí zařadit na počátek let sedmdesátých… Náročným zbudováním nové školy za 14 miliónů Kč byl
pověřen tehdejší OSP (Okresní stavební podnik) Prachatice, který se stavby během cca dva a půl roku, i
přes vznikající těžkosti, dokázal vypořádat se ctí v požadovaném termínu.
Malá fotogalerie z výstavby nové školy (v létech 1971 – 1974)
Foto č.1 – výstavba školy započíná – buldozery se zahryzly do země
Foto č.2 – 4 – škola pod rukama stavbařů z OSP Prachatice vyrůstá
Foto č.5 – na stavbě školy se podíleli i Lheničáci – zedníci OSP PT.
Poznáváte je? (Naše foto –hádanka)
JB, MJ

fotoč.1
foto č.2

foto č.3

foto č.4

foto č.5
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ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Stíny Lhenicka
V měsíci září byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci výtržnictví, kterého se dopustil mladý muž tím, že
nejprve slovně a poté fyzicky postupně napadl dvě osoby na místě přístupném veřejnosti.
Jiný místní mladík je podezřelý z přestupku podání křivého vysvětlení, neboť v průběhu prověřování trestné
činnosti uvedl po řádném poučení vědomě nepravdivé údaje a jeho jednání bylo oznámeno k projednání
komisi při Úřadu městyse. Tato komise by měla řešit i vzájemné slovní a fyzické napadení mezi
zaměstnavatelem a jedním z pracovníků v objektu firmy v ulici Netolická, stejně jako přestupek proti
veřejnému pořádku, kdy jeden z obyvatel (bývalého) Domu s pečovatelskou službou, rušil v nočních
hodinách svého souseda hlasitou hudební produkcí. Komisi při Městském úřadě v Prachaticích bylo
oznámeno jednání mladého muže, který umožnil požití alkoholického nápoje osobám mladším 18-ti let a je
podezřelý z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem. Dva přestupky proti majetku, odcizení
mobilního telefonu z prostor rekonstruované ubytovny a odcizení jízdního kola z bytovky, jsou dosud v
šetření.
Pravidelně se věnujeme i pátrání po osobách a věcech, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním
obvodě a v průběhu září proběhlo také několik dopravněbezpečnostních opatření zaměřených na
dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Lhenické střípky
Tentokráte byl Dunaj klidný
Když občanské sdružení „GRÁTIS“ se v zimním období rozhodovalo, z kterých navržených alternativ na jarní
či letní zájezd vybrat, zvítězila červnová – kombinovaný zájezd autobus - lodˇ s trasou Mauthausen, Melk,
Krems, z toho lodí Melk-Krems. Termín byl stanovený na 6.června 2013 z prozaických důvodů, nebude ještě
horko, dovolené nebudou v plném proudu. To jsme ještě ani ve snu netušili, co nás čeká okolo tohoto
termínu. Sv.Petr na přelomu měsíce května a června popustil stavidla o něco výše, anebo si trochu zdříml a
výsledek si ještě dobře pamatujeme. Záplavy sice v menším rozsahu, ale i to stačilo, že lodě na Dunaji
zůstaly v přístavech a provoz byl na něm zastaven, proto i náš zájezd, plánovaný na 6. červen, byl zrušen.
Zvolili jsme proto náhradní termín na 10.září roku 2013. S tímto termínem jsme se trefili jak do pěkného
počasí, tak i stanoveným programem.
V úterý ráno v 6 hodin jsme odstartovali ze lhenického náměstí a po krátké občerstvovací zastávce jsme
dorazili na práh koncentračního tábora do Mauthausenu. Symbolické vstupné jedno euro nikoho neodradilo,
přesto 6 účastníků zůstalo před branami tábora z důvodů dřívější návštěvy z minulých let. Stručně trochu
historie k táboru. V srpnu 1938, po anšlusu Rakouska, byli do tohoto tábora převezeni první vězni. Celkem
prošlo tímto táborem od roku třicet osm do května čtyřicet pět, kdy tábor osvobodili Američané, jich prošlo
dvěstě tisíc. Nejvíce vězňů bylo nasazeno do kamenolomu „Wiener Graben – Vídeňský příkop“ na lámání
kamene, který museli v náručích vynášet po schodech nahoru, který se po opracování odvážel auty nebo
železnicí na místa určení. Tolik ve stručnosti, podrobný popis dění v táboře v době válečných let by nestačil
na tři stránky ML.
Po prohlídce jsme autobusem dorazili do šestitisícího městečka Melk, jehož dominantou je nádherný, v roce
1080 založený benediktinský klášter, kde nás nejvíce upoutala pozlacená výzdoba, která se v takovém
rozsahu málokde v Evropě vidí. Odpoledne v půl třetí jsme se nalodili na lod´ společnosti „Blue Danube“,
abychom při krásném počasí dopluli údolím Wachau do Kremsu. Bylo nádherné pozorovat z paluby lodě tu a
tam mrskající se nad hladinou ryby, nebe bez mráčku, zkrátka nádhera. Na každém kopci (a těch bylo),
viditelném z lodě, byl vystavěn budˇ hrad, zámek nebo klášter. Podél celé plavby jsme obdivovali stovky
hektarů přilehlých vinic. Jednu malou perličku - po dobu plavby se nám málem zasnoubila jedna účastnice
zájezdu s fešáckým kapitánem lodi, co bude dál, nevíme.
Největší překvapení na nás čekalo, když nás po lodní přepravě vyvezl autobus na vyvýšeninu, kde je
postaven klášter Göttweig (449n.v.).Již z úpatí kláštera je nádherný výhled do dálek. Podívaná, která stojí za
to. Klášter byl založen v roce 1083 a benediktíni jej získali v roce 1094, velkou přestavbou prošel klášter až
v roce 1719. Na závěr jsme si letmo prohlídli předměstí Kremsu Stein. Městečko Krems je známo tím, že se
zde v letech 1130-1190 razily nejstarší rakouské mince „Kremser Phennig“. Večer kolem šesté hodiny jsme
s dobrým pocitem dobrého zájezdu a hlavně počasí nasedli do autobusu, aby nás po hodině jízdy k hranicím
skropila dešťová přeháňka. Závěrem, škoda že se neobsadila všechna místa v autobuse, mohl být zájezd o
něco levnější. Poděkování patří CK Saturn, konkrétně bc.Ivaně Priharové, průvodkyni paní Štajdlové Janě a
panu řidiči Broučkovi Vladimírovi za bezpečnou jízdu.
za OS GRÁTIS J. Machart

11

Foto: účastníci zájezdu pořádaného OS GRÁTIS (10.9.2013)
SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Informace z KČT

Foto: z týdenního zájezdu „Krušné hory 2013“ (10. - 17.8.)

Víkendový zájezd na Českou Kanadu
Ve dnech 21.9. – 22.9. uspořádal KČT Lhenice zájezd na Českou Kanadu. V sobotu ráno se vydáváme přes Netolice,
kde nabíráme další účastníky, směrem na Jindřichův Hradec. V Lásenici odbočujeme a přes Novou Bystřici a Klášter se
dostáváme pod Jelení vrch. Tady začíná naše putování. U vojenských opevnění z 2. světové války vystupujeme
z autobusu. Ten odjíždí směr Kunžak a odtud pak do rekreačního areálu Sistemo u rybníka Zvůle, kde je domluveno
ubytování a grilování přivezeného pašíka. Tam také musíme pěšky dojít. Je po deváté hodině, opevnění jsou zavřená, a
proto vyrážíme po turistické značce na asi tři kilometry vzdálený hrad Landštejn. Počasí je proměnlivé, chvílemi mrholí,
chvílemi vysvitne i sluníčko. Okolní les je plný hub, někteří neodolají a sbírají je. Zřícenina hradu Landštejn,
pocházejícího ze 13. století, nás vítá svou mohutností. Hrad byl vybudován jako opěrný bod na pomezí Čech, Moravy a
Rakouska. Dominuje mu velká hranolová věž s vyhlídkou nejen na Českou Kanadu, ale i dále do Rakouska. Po
prohlídce zacházíme do jedné ze dvou podhradních restaurací a objednáváme si dobrou bramborovou polévku,
někteří dávají přednost houbovému guláši. Po modré značce pokračujeme k Rožnovské nivě( horské louce), na které
byl vybudován bizoní ranč. Přicházíme k němu kolem dvou nově vybudovaných rybníků a alejí staletých stromů.
Dostáváme chuť na bizoní steak, specialitu zdejší restaurace. Bohužel máme smůlu, restaurace je připravena na
svatební veselí a nám nezbývá, než se posadit ven na terasu a spokojit se s pohárem piva, sklenkou čaje a bizoní steak
pozorovat, jak běhá v ohradě. Chvíle odpočinku a po ní poslední úsek našeho sobotního putování. Pod vrchem Šibeník
se dělíme na dvě party, část jde k cíli kratší cestou po silnici, zbytek po delším turistickém značení. Kolem čtvrté
odpoledne nás vítá linoucí se vůně pečícího se pašíka. Docházíme do kempu a usedáme pod přístřešek. Pivo za
patnáct korun nám chutná a brzy je hotová i výborná pečínka. Začíná se rozjíždět zábava. Kolem osmé večerní se
stěhujeme do společenské místnosti, kde nás vítají roztopená kamna a teploučko. Hraje se, zpívá a tancuje. Po půlnoci
jdeme spát. Ráno snídáme zbytky z prasátka a čistí se zapůjčený gril. V deset hodin nás odváží autobus na nedělní
nenáročný výlet. Cílem je obec Valtínov a její okolí. Ranní mlha se zvedá a obloha vyjasňuje. Z louky pod Havlovou
horou pokračujeme pěšky k nedalekému vrcholu, kde stojí nová rozhledna U Jakuba. Dřevěná stavba s konstrukcí
šestibokého hranolu připomíná svým tvarem tužku. Stožár s výškou 40,7m je druhou nejvyšší stavbou tohoto typu v ČR.
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Po pohodlném širokém schodišti vystupujeme na vyhlídkovou plošinu. Na mnoha schodech jsou jmenovky. Dovídáme
se, že si můžeme koupit schod rozhledny a na zakoupeném schodu bude pak vyryto i naše jméno. Po výhledech do
krajiny scházíme k nedalekým kaskádám rybníků a retenčních nádrží. Celá stavba je citlivě zasazena do okolní malebné
krajiny. Vystupujeme na louku nad rybníky a v lese hledáme raritu tohoto místa, skalní útvar zvaný Ďáblova prdel.
Konečně ji nacházíme, nedělní program je naplněn a my se vracíme zpátky do Valtínova, kde čeká autobus. Jsou dvě
hodiny odpoledne, restaurace zavřená, cesta k domovu otevřená. V Jindřichově Hradci stavíme u známé pumpy a
čepujeme do láhví jindřichohradecký rum. V Lásenici ještě přestávka na opožděný oběd, a pak už jen asi dvouhodinová
jízda domů, kam dorážíme kolem osmnácté hodiny. Zajímavé putování Českou Kanadou končí, nové nápady a náměty
na pokračování zůstávají. Snad někdy příště.
Karel Majer

Stolní tenisté Sokola vstoupili do nové mistrovské sezóny
Ve druhé polovině září odstartoval stol.tenistům na Prachaticku nový soutěžní ročník – soutěže družstev –
OP (okresní přebor) s 10 účastníky i OS (okresní soutěž) se 13 účastníky. V obou soutěžích má lhenický
Sokol zastoupení.
Účastníci OP Prachaticka:
Sokol Lhenice A, Šumavan Vimperk A a B, Ederstav PT, TTC Zálezly, SKP – PT, Pinnfall bar Volary, Libín PT
– E, Mostové jeřáby PT, Netolice A
Účastníci OS Prachaticka:
Sokol Lhenice B, Slavia PT – A a B, Křišťál Lenora, Svatá Máří, Vimperk C, Libín PT – F, Rohanov, Löffer,
Čkyně, Volary B, Netolice B, Malovice B
Složení týmu Sokola Lhenice A:
(Soupiska pro OP) – M.Špán, Vl.Filip, J.Houška, V.Špán, M.Pixa, T.Hunčovský, D.Bečvář
Složení týmu Sokola Lhenice B:
(Soupiska pro OS) – V.Špán, P.Petrovka, D.Bečvář, V.Hůrský st.,, V.Hůrský ml., I.Kanaloš, T.Hunčovský,
R.Gyori
JB, JM

Úvodní zápasy Sokola Lhenice
OP-I
1. kolo – 21.9. Sokol Lhenice A – SKP – PT - odleženo
2. kolo – 28.9. Sokol Lhenice A – TTC Zálezly 11:7
body za Lhenice: čtyřhry 1:1
Vl. Filip 2:2, P. Petrovka 1:1
R. Giori 3:1, M. Špán 3:1
1. V. Špán 1:1
OP – II
1.
kolo – 21.9. Šumavan Vimperk C – Sokol Lhenice 8:10
body za Lhenice; čtyřhry 1:1
- V. Hůrský 2:2, V. Hůrský ml. 0:2,
P. Petrovka 3:1, R. Giori 3:1,
I. Kanaloš 1:1
2.
kolo – 28.9. Slavia PT – B – Sokol Lhenice - odloženo

JB, MJ

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

Z historie SK
(osmé pokračování)

Úspěšná 90.léta a v samém počátku nového věku
Devadesátá léta 20.století a samý počátek století a tisíciletí nového patří vůbec k nejúspěšnějšímu
období lhenického fotbalu. Nové trenérské duo J.Bumba – J.Veselý otevřelo s „gruntu“ tvořícím se týmem
novou kapitolu fotbalu pod svatojakubskou věží. Dokázalo navázat na dlouholeté kvalitní Johnovo trenérské
lhenické působení a na koncepční práci s mládeží v 80. létech (za existence přípravky, mladších a starších
žáků a dorostu) a dlouhodobě dobré vedení klubu, s výraznou osobností Vojtěchem Markem. Podařilo se
poskládat kvalitní tým z vlastních odchovanců, doplňovaný i o hráče ze sousedních klubů, kteří měli
zkušenosti i ze startů ve vyšších soutěžích a vytvořilo z něj p artu, táhnoucí za jeden provaz. Fotbalové
„tamtamy“ fungovaly a lhenický fotbal stával se lákavým a tudíž v té době nebyla nouze o přišedší kvalitní
hráče (a tak v tomto období do Lhenic postupně přicházeli, ale i odcházeli např. J.Reindl, V.Srbený, J.Motz,
L.Petrášek, P. Pilař, V. Wimberský, M a P.Ludačkovi, I.Major, S.Brix, Z.Novák, L.Štohanzl, P.Boháč, P.Šilhan,
R.Švec, P.Švarc, M.Bárta, M.Sklář a i další. A úspěchy se dostavily. Po adaptačním startu týmu v soutěžním
ročníku 1991/92 v I.B již ten následující 1992/93 přinesl postup do I.A a to způsobem zcela vyjímečným,
suverénním! Lheničtí se v něm stali „šampionem I.B“, kdy v tažení za jeho ziskem lámali rekordy, když mezi
sebou měli i nejlepšího střelce ze všech krajských soutěží – V.Hůrského s 33 brankami (např.podle
tehdejšího týdeníku „Gól“ získal lhenický tým v konečné tabulce vůbec nejvíce bodů ze všech vítězů I.B tříd
v celé ČR – v sout.roč.1992/93).
A následovaly soutěžní mistrovské sezóny v I.A 1993/94 až 1997/98, s nejlepším celkovým
umístěním v soutěžním ročníku 1993/94 – 5.místo a průběžným pak v soutěžním ročníku 1994/95, kdy po 7.
a 8.kole byly Lhenice na čele I.A třídy a ještě po 15.jarním kole na místě druhém, aby pro vnitřní neshody
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následoval šestizápasový výpadek bez bodového zisku s následnou trenérskou výměnou osvědčeného
tandemu J.Bumba – J.Veselý a to nakrátko, na dva soutěžní ročníky (1995/96 – trenér Vl.Čech, 1996/97 –
trenéři P.Ludačka – Jos.Lukač), aby se v soutěžní sezóně 1997/98 k týmu navrátili. Kvalitu tehdejšího
lhenického týmu dokazují i dvě cenná vítězství v zimním turnaji v Prachaticích v roce 1994 a 19 95 za účasti
týmu z divize a KP. Lheničtí však v této době zažili i „Bartyzalovu fotbalovou apokalypsu“ ( insultaci sudího
Bartyzala v rozhodujícím utkání o udržení v 1.A s Akrou Č.B. v samém závěru soutěžního ročníku 1997/98)
s krutými tresty pro hráče i klub a co zejména – s pádem do I.B třídy!
Na její neblahý finanční dopad na klub doplatilo dorostenecké družstvo, které bylo odhlášeno ze
soutěže. Lheničtí se dokázali se všemi tvrdými důsledky a sankcemi vyrovnat a v následném soutěžním
ročníku 1998/99, přezevšechno zlé, udrželi přináležitost ke krajským soutěžím ( bylo jim odebráno 8 bodů) a
hned poté, v mistrovské sezóně 1999/2000 zaútočili na postup do I.A třídy a to opět famózně, když 5 kol
před koncem soutěžního ročníku měli již I.A třídu (s trenérem J.Veselým) zajištěnou! Během tohoto desetiletí
se tak stali podruhé mistrem I.B třídy, skupiny B!
90.léta přinesla i další významné události pro klub. V roce 1994 došlo k fůzi Tatranu Dol.Chrášťany
s TJ Sokolem Lhenice a lhenické" béčko" pak převzalo účast v OP od Chrášťanských a klub pak hřiště na
chrášťanském Hýblu. Rok 1998 se pak zapsal do lhenické historie rozpadem TJ Sokola Lhenice a
osamostatněním oddílu kopané ve znovuzrozeném SK Lhenice, s návratem ke lhenickým fotbalovým
tradicím se vším všudy, sahajícím až do roku 1933!
Týmy SK, co vybojovaly dva suverénní postupy
do I.A třídy:
Vlevo – šampión I.B tř.sk.B – sout.roč. 1992/93

Vpravo - šampión I.B tř. sk.B – sout.roč. 1999/2000

SK Lhenice – nováček I.A třídy – sout.roč. 1993/94

JB, JM

Mistrovský podzim zatím za očekáváním
Po nevydařeném vstupu do nového soutěž. ročníku 2013/14 v srpnových třech mistr. zápasech ( pouze se získaným
jedním bodem – 17.8. Lh. – Kaplice B 2:3, 25.8 Č. Krumlov B – Lh. 6:1, V. Brod – Lh. 4:4 ) sice A tým přinesl k oslavě
„osmdesátin“ SK ( 7.9) hodnotný dárek v podobě přesvědčivého vítězství nad Křemží ( Lh. – Křemže 6:1), aby však hned
poté ( 14.9) přišla další prohra ve Větřní (Větřní – Lh. 2:0). A aby těch zápasů bez bodového zisku nebylo málo,
následoval ( 21.9) další, zpackaný zápas doma a to doposud ze tří odehraných druhý. ( Lh. – Zliv 1:2). Striktně nezvyklý
pohled do tabulky, oproti minulé mistr. sezóně, se naskýtal po pěti odehraných utkáních. ( 12. místo – 4.body za
divokého skóre 12:16) ve sk. A I. B třídy. Budiž vzato v potaz, že Lheničtí v těchto utkáních nenastupovali v optimální
sestavě. Jako by z výsledků na tým dopadla „psychická deka“. S určitými obavami proto byla (28.9) očekávána
následující konfrontace zatím s „outsiderem“ I. B třídy sk. A – Přídolím na jeho hřišti ( posledním na 14. místě s 0 body,
při skóre 7:27), neboť lh. tým navíc totiž ještě postrádal J. Motze, J. Pokorného, V. Piláta a již dlouhodoběji J. Schöna a
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K. Mušku). I přesto zvládl utkání přesvědčivě s výsledkem 1:6. Restartuje tato jednoznačná výhra tým k výšinám
v tabulce tak, jak byl v ní vídán v minulém soutěž. ročníku? Obdobně jako „áčko“ vedla si i rezerva SK Ktiš / Lh. B v OP
Prachaticka. Ač je v zápasech pravidelně doplňována hráči z kádru A týmu, pohybuje se zatím na chvostu tabulky, když
bodově tratila i na svém domovském ktišském hřišti s lídrem soutěže – Vl. Březím ( 15.9. – Ktiš / Lh.B – Vl. Březí 0:7).
Bez hráčů z „áčka“ by jen těžko, pro nedostatečný počet rezervistů, svá utkání odehrávala.
Spokojenost může být se startem přípravky v OP Prachaticka. Pravidelné soustavné kvalitní vedení našich fotbalových
benjamínků trenérem P.Trnkou se již projevuje i na jejich výsledcích (druhým rokem se účastní OP přípravek ml., který je
hrán turnajově).
JB, MJ

Mistrovská utkání v měsíci září
I.B tř. sk.A
So 7.9. SK Lhenice – Křemže 5:1 (3:1) – v rámci oslavy 80 let SK – branky za Lh.: R.Pořádek 2, J.Růžička, J.Motz,
J.Mrkvička
So 14.9. Větřní – SK Lhenice 2:0 (1:0)
So 21.9. SK Lhenice – Zliv 1:2 (1:1) – branka za Lh.: J.Mrkvička
So 28.9. Přídolí – SK Lhenice 1:6 (0:3) – branky za Lh.: R.Pořádek 2, J.Mrkvička, P.Borovka, T.Tůma, R.Sura
Umístění SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.A k 30.9.2013
9.místo – 7 bodů – skóre 19:19 (14 účastníků)
OP Prachaticka – muži
Ne 1.9. SK Ktiš/Lh.B – Š.Hoštice 4:1 (2:0) – branky za Ktiš: J.Grill, D.Nový, P.Prenner ml., P.Borovka (z 11)
Ne 8.9. Vitějovice - SK Ktiš/Lh.B 2:1 (1:0) – branka za Ktiš: P.Borovka (z 11)
Ne 15.9. SK Ktiš/Lh.B – Vl.Březí 0:7 (0:5)
Ne 22.9. Zbytiny - SK Ktiš/Lh.B 3:0 (1:0)
Ne 29.9. SK Ktiš/Lh.B – Zdíkov 3:2 (2:2) – branky za Ktiš: J.Mrkvička, J.Prenner, P.Pořádek
Umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP k 30.9.2013
9.místo – 6 bodů – skóre 8:17 (12 účastníků)
OP Prachaticka – přípravky ml.
St 4.9. Turnaj č.1 ve Lhenicích
SK Lhenice – Lažiště 8:2 (4:0) – branky za Lh.: K.Gregora 3, T.Dvořák 2, Š.Trnka, M.Halabrín, A.Kanalošová
SK Lhenice – Stachy 10:3 (5:2) – branky za Lh.: K.Gregora 5, B.Tesař 2, T.Stehlík, J.Berger, A.Kanalošová
St 11.9. Turnaj č.2 ve Vimperku
Vimperk A – SK Lhenice 14:1 (6:0) – branka za Lh.: T.Dvořák
SK Lhenice – Lažiště 6:1 (3:0) – branky za Lh.: A.Stehlík 3, K.Gregora, B.Tesař, T.Dvořák
Čt 19.9. Turnaj č.3 ve Lhenicích
Vimperk A – SK Lhenice 10:3 (8:2) – branky za Lh.: K.Gregora 2, A.Stehlík
Stachy – SK Lhenice 3:8 (1:3) – branky za Lh.: T.Dvořák 3, K.Gregora 3, A.Stehlík, B.Tesař
St 25.9. Turnaj č.4 ve Lhenicích
SK Lhenice – Vimperk B 5:20 (1:10) – branky za Lh.: K.Gregora 2, A.Stehlík, A.Barna, T.Dvořák
SK Lhenice – Stachy 12:3 (7:2) – branky za Lh.: A.Stehlík 7, K.Gregora 2, M.Halabrín 2, T.Dvořák
Umístění SK Lhenice v tabulce OP přípravek ml. K 30.9.2013
3.místo – 15 bodů – skóre 53:55 (7 účastníků)

I.B tř. sk. A

Program mistrovských utkání SK Lhenice v říjnu a v listopadu
OP Prachaticka – muži

So 5.10. – v 16.00 – SK Lhenice – Nemanice 2:4 (0:3) br. za Lh. T. Tůma, J. Pokorný (po uzávěrce ML)
So 5.10. – v 16.00 – Pěčnov – SK Ktiš/Lh.B
Ne 13.10. – v 16.00 – K.Újezd – SK Lhenice
Ne 13.10. – v 16.00 – Vracov B - SK Ktiš/Lh.B - změna!
So 19.10. – v 15.30 – SK Lhenice – Frymburk
So 26.10. – ve 14.30 – Sedlec – SK Lhenice
So 2.11. – ve 14.00 – SK Lhenice – H.Planá
So 9.11. – ve 14.00 – Dříteň – SK Lhenice
OP Prachaticka – přípravky ml.
St 2.10. – SK Lhenice – VOLNO
St 9.10. – turnaj č.6 v Prachaticích
Ze soupisek týmu z mače

Ne 20.10. – ve 14.00 - SK Ktiš/Lh.B - Nebahovy
So 26.10. – ve 14.30 – Volary A - SK Ktiš/Lh.B
Ne 3.11. – ve 14.00 - SK Ktiš/Lh.B – Vimperk B
St 16.10. – turnaj č.7 ve Vimperku
St 23.10. – turnaj č.8 ve Lhenicích

JB, MJ

Poděkování
SK Lhenice jménem prezidenta SK Pavla Bošky, výboru a členstva děkuje Městysi Lhenice – jeho starostce Ing.
Marii Kabátové za úzkou spolupráci a finanční podporu při zdařilé oslavě „osmdesátin“ SK.
U příležitosti 80 let SK též děkuje Marii Jarošové za dlouholetou pravidelnou spolupráci s Mgr. Janem Bumbou
při podávání informací o činnosti SK veřejnosti.
Díky
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DRAKYJÁDA
Mateřská škola a Rodinné centrum Lhenice
srdečně zvou na akci pro celou rodinu.

12.října od 15 hodin
Draci budou na oblohu vypuštěni od 15 hodin na osvědčené louce
směrem na Třešňový Újezdec- 10 min. Od Lhenic.
Káva a čaj na místě, něco k tomu na zub můžete přinést......
V případě deště se akce nekoná.
VÍTR PŘISLÍBIL ÚČAST! TĚŠÍME SE NA VÁS.

INZERCE











Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a jiný
textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na
potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
"Hledáme vhodný pozemek, větší zahradu či ovocný sad pro pěstování ovoce a zeleniny ve Lhenicích a
okolí. Uvítáme vaše nabídky. Petr Vogeltanz (rodina Šímova), VogeltanzP@seznam.cz, 605824912"
Hledám pronájem zahrádky (oplocené). Prosím nabídněte na tel: 605 779
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Nabízíme k pronájmu dům 4+1 v Třešňovém Újezdci. Koupelna záchod a kuchyň jsou nové. K dispozici je
velká zahrada. Nájemné činí 6000 Kč + energie. Kontakt: rudolf.belec@cgnt.eu
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"Prodám garáž ve Lhenicích na sídl.SNP. Cena dohodou. Kontakt: Kmochová - 734 476 797"

Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Poslední volný byt z I. etapy
nových bytů
v bývalé MŠ za zvýhodněnou cenu s možností částečně splácet formou nájmu. Zahájena výstavba
II.etapy - pro informace volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 388321566,
kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ

Poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a
správního práva, např. sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v
trestním řízení, zakládání obchodních společností apod.

www.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796
Tel: 723042218, schonova@advokati-krumlov.cz
Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice

POŠTA LHENICE
,,VŠE POD JEDNOU STŘECHOU"
Vážení občané, klienti České pošty,
chtěli bychom vám přiblížit rozmanitost nabízených služeb pošty Lhenice:
Základní sortiment:
• placení složenek - pokud u nás máte Era osobní účet - poradíme vám, jak ušetřit na poplatcích
• posílání dopisů po České republice - možnost vystavení slevové ,,Zákaznické karty"
• posílání cenných a jiných balíků
• možnost nákupu: obalů a obálek, známek na dopisy, dálničních známek, kolků, dobíjecích
kupónů do mobilního telefonu, SIM karet
• dobíjení mobilního telefonu
Ostatní sortiment:
• drobný prodej - plyšové a jiné hračky, společenské hry, pomůcky do školy, kalendáře pro rok
2014, knihy, křížovky
• denní tisk a časopisy
• losy od společnosti: TERNO, SAZKA, FORTUNA, TIPSPORT
Bankovní služby:
• Poštovní spořitelna:
• Era osobní účty: s bonusem do 31. října - poukázka 200 Kč při
založení účtu, roční poplatkové prázdniny za vedení účtu v případě,
že bude do konce listopadu na účtu zřízen trvalý příkaz, inkaso nebo
platba SIPO
• Era kontokorent: pro studující VŠ a pracující klienty do 26 let vedení
zdarma
• Era kreditka: první rok vedení karty zdarma
• Era spořící účet: roční úroková sazba 1,2 %
• Era osobní účet pro podnikatele: s bonusem do 31. října poukázka 300 Kč na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic
ČEPRO, prvních šest měsíců vedení účtu zdarma, při aktivním
využívání účtu dalších šest měsíců vedení účtu zdarma
• Era půjčky: neúčelové, na bydlení, pro podnikatele
• Česká pojišťovna:
◦ Životní pojištění: úrazové pojiště MULTIRISK - měsíční pojistné již
od 250 Kč, domluvíme vám schůzku s našim specialistou, který vám
přizpůsobí pojištění podle vašeho přání
◦ Neživotní pojištění: pojištění domácnosti, sdružené pojištění vozidla
• Stavební spoření:
◦ Českomoravská stavební spořitelna
◦ Raiffeisen stavební spořitelna
• Penzijní spoření:
◦ Penzijní fond České pojišťovny
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◦ Penzijné fond Stabilia (ČSOB)
Doufáme, že si z našeho nabízeného sortimentu vyberete to pravé pro vás.
V měsíci říjnu je v odpoledních hodinách pošta posílena o dalšího pracovníka, který se vám bude plně
věnovat.
Jsme tu s vámi i do budoucna!
Případné dotazy můžete řešit přímo s paní vedoucí pošty Lhenice - Růženou Štěpánovou (tel. 388 321
210) nebo s vedoucí pošty Netolice Bc. Alenou Kočovskou (tel. 388 324 520). Vaše pošta Lhenice

JIVO – JIŘÍ VORÁČEK
Půjčovna nářadí,
Tylova čtvrť 432, Lhenice
Tel: 603 273 837, 739 061 250
JIVO – JIŘÍ VORÁČEK
VODOINSTALATÉRSTVÍ – TOPENÁŘSTVÍ
Nabízím své služby v oboru vodoinstalatérství, topenářství – montáž, opravy, revize
Ústřední a podlahová topení včetně tepelných čerpadel
JIVO – JIŘÍ VORÁČEK
ÚKLIDOVÁ FIRMA, Tylova čtvrť 432, Lhenice
Úklidová firma JNO si dovoluje nabídnout své služby
Zajišťujeme profesionální úklid.
Dále nabízíme – čištění koberců, sedacích souprav a automobilů.
Tylova čtvrť 432, Lhenice Tel: 603 273 837, 739 061 250

Podlahářské práce od A – Z

František Kasal - Poradenství, realizace, zaměření, odborná pokládka, doprava,
prodej
Kontakt: 775 965 560 E-mail: K.podlahy@seznam.cz
...................................................................

18

19

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty
přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,

384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks

20

