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

LISTOPAD 2013

„šesťáci“ z naší lhenické ZŠ na „Zážitkovém kurzu“ v Zátoni ( 9. - 11.10.)

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 35
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 29.10.2013
-------------------------------------------------------------------------------------ZM schválilo tento program jednání : 1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Podání žádostí o dotace – ROP, MMR
Ad 2) ZM projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č. 34 ze dne 03.10.2013.
Přijatá usnesení:
Ad 3) č. 336/35/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR z dotačního titulu č. 2
„Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“. Název akce „Stoka místní komunikace
Hoříkovice – ke Kozákům“. Předpokládaná cena akce je 670.909,57 Kč včetně DPH.
6 PRO
Výpis ze zápisu č. 34
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 03.10.2013
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 4a) č. 325/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na krátkodobý pronájem části
pozemku parc.č. 140/2, k.ú. Lhenice na dobu listopad 2013 až duben 2014. Minimální cena 1.000,--Kč/období.
8 PRO
Ad 4b) č. 326/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č.
1470, k.ú. Lhenice.
8 PRO
Ad 4c) č. 327/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č.
808/34 o výměře 160 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok
s využitím jako zahrádka na
dobu neurčitou od 01.01.2014.
8 PRO
Ad 4d) č. 328/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č.
808/28 o výměře 460 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok s využitím jako zahrádka na dobu
neurčitou od 01.01.2014.
8 PRO
Ad 5a) č. 329/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. na realizaci stavby s názvem „Třebanice-Hradce:rekon. kab.
vedení“ (umístění zemního kabelového vedení NN, provedení podvrtů) na pozemcích parc. č. 658/16, 490/1, 2129 v k.ú.
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Třebanice. 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.
8 PRO
Ad 5b) č. 330/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s BANK.SYS, s.r.o., Nad Vavruškou 15/695, Praha 8. Jedná se o uložení
inženýrských sítí (připojení a provozování dešťové a splaškové kanalizace a její případné následné údržby, opravy či
rekonstrukce) na pozemku parc.č. 760/2, k.ú. Vodice u Lhenic. Rozsah věcného břemene bude vymezen v GP. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.000,--Kč na dobu neurčitou.
8 PRO
Ad 5c) č. 331/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření Smluv o dílo s firmou Kancelář
ekonomického a finančního poradenství, České Budějovice na zpracování žádostí o dotace z OPŽP „Krajina Linecké
stezky – Lesopark Lhenice“, „Krajina Linecké stezky – aleje“ a „Odstranění sedimentů a obnova dvou rybníků /
retenčních
nádrží
v KÚ
Lhenice“
za
cenu
20.000,--Kč
bez
DPH
za
každou
smlouvu.
7 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 6 a) č. 332/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledek VZMR na projekt opravy a prodloužení MK – Krumlovská s názvem „Místní komunikace
Krumlovská SO01 – prodloužení místní komunikace
SO02 – výstavba chodníku na parcele 1360/3
SO03 – pokládka asfaltové vrstvy na komunikaci na parcele 1485/3“
b) pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou STRABAG a.s. Prachatice 8 PRO
Ad 6 b) č. 333/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledek VZMR na projekt „Lesní hospodářský plán (LHP) Lhenice 2015-2024“
b) pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou ING-FOREST, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem.
8 PRO
Ad 7b) č. 334/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s realizací cest označených ve schváleném plánu
společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vadkov a v navazujících částech katastrálního
území Lhenice, Smědeč a Mičovice, jako cesty: VPC.3.6., VPC.3.4., DPC.3.1. a DPC.3.8. a souhlasí s tím, že po
realizaci výše uvedených cest tyto převezme do svého majetku.
8 PRO
Ad 7c) č. 335/34/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje záměr na provedení hydroizolace chemickou injektáží
budovy úřadu městyse.
8 PRO
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 úterý 31. prosince 2013 do 14,00 hodin 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)
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 04.11.2013
Ing. Marie Kabátová starostka

Informace pro občany
Nové webové stránky Městyse Lhenice
Webové stránky obce byly aktualizovány a zpřehledněny pro snazší
orientaci. Podívejte se. www.lhenice.cz
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JAK JSME NA LHENICKU VOLILI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V pátek a sobotu 25. - 26.10. 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Obec: Lhenice
Okrsky
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr.
v%
2
2
100,00 1 547
913
59,02
912
910
99,78
Název strany
1
4
20
21
6
17
11
3
2
23
18
15
9
10
5
13
24
7
22
14

Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Dělnic.str.sociální spravedl.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Suver.-Strana zdravého rozumu
Koruna Česká (monarch.strana)
Romská demokratická strana
LEV 21-Národní socialisté
Aktiv nezávislých občanů

Hlasů
175
146
124
122
91
77
72
34
21
19
9
5
4
4
3
2
2
0
0
0

19,23 %
16,04 %
13,62 %
13,40 %
10,00 %
8,46 %
7,91 %
3,73 %
2,30 %
2,08 %
0,98 %
0,54 %
0,43 %
0,43 %
0,32 %
0,21 %
0,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

O poklidné víkendové noci ozářily Lhenicko děsivé plameny.
Obrovským ohněm vzplála ubytovna v bývalém objektu ZD. Lehla popelem.
K nevůli místních lidí se měla stát domovem nepřizpůsobivých, jak se potvrdilo.
I přesto její majitel na tomto podnikatelském záměru trvá i nadále.
Podle Prachatického deníku ( z 21.10., 22.10., 24.10.) a dalších zdrojů.
Kolem půlnoci ze soboty na neděli (z 19. na 20.10.) vzbudily obyvatele Lhenic hasičské sirény. Hořelo v objektu bývalého
ZD. Velký požár ubytovny doprovázely dunivé rány praskajícího skla v oknech a pukající střešní krytiny. Hasiči měli co
dělat se zkrocením ohně a ochlazováním okolních objektů (garáží, bytovek, penzionu Ingrid). Vzhledem ke konstrukci
stavby z hořlavého materiálu, i přes pohotový a fundovaný zásah hasičů, lehla popelem. Ještě druhý a třetí den po
požáru dohašovalo zásahové družstvo lhenického SDH vzplanuvší ohniska na požářišti.
Oficiální vyjádření k požáru mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů:
„Šlo o požár objektu o rozměrech 40x15 m. Vzhledem k tomu, že se jednalo o montovanou budovu (typu „okálu“), tak
zcela shořela (až na podezdívku stavby). Zasahující hasičské jednotky ( profesionální z Prachatic a Křemže, dobrovolné
ze Lhenic a Netolic) uvnitř naštěstí nikoho nenalezly. Budova nebyla užívána, byla odpojena od energií (elektriky, plynu).
Škoda byla předběžně odhadnuta na dva a půl milionu Kč,-. Příčina požáru je v šetření!“
Byl požár založen úmyslně?
Již při požáru samotném kolovaly mezi shromážděnými lidmi spekulace, že mohl být oheň založen úmyslně, vzhledem
k tehdy ještě nepodloženým zvěstem o záměru majitele ubytovat v tomto objektu nepřizpůsobivé občany (k této verzi se
přiklání majitel – viz jeho vyjádření níže), či že mohl být případně založen samotným jeho vlastníkem (tuto možnost on
sám vyvrací – viz jeho vyjádření níže).
Policisté na výše uvedené domněnky a vůbec na příčiny vzniku požáru odpověď zatím neznají, jak vyplývá
z vyjádření policejní mluvčí Martiny Jaklové:
„Hned v pondělí dorazil sice na místo požáru psovod se psem, ale výsledky zatím vyšetřovatelé v ruce nemají. Pes
nějaké stopy na místě našel. Ty nyní vyhodnocují znalci. To, zda povedou k určení příčiny požáru, budeme vědět v řádu
několika týdnů. Policisté provádějí výslechy a případ šetří. Příčiny požáru zatím nebudeme dále komentovat.“
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Možnost žhářství někoho z místních vyvrací v Prachatickém deníku ( 24.10.) paní Marie Jarošová: „Nechce se mi
připustit tato možnost. Kdyby tomu tak mělo být, tak nevíme, kdy může zapálit něco dalšího.“
Vyjádření zainteresovaných k oné události
Petra Schieha, stojícího za společností „Bohemia Property s.r.o., jíž shořelá ubytovna patří: „Do vyhořelého
objektu, do jehož rekonstrukce bylo vloženo cca 2 miliony Kč,-, jsem skutečně chtěl nastěhovat sociálně slabé romské
rodiny zhruba za měsíc. Nikdy jsem to Lhenickým neřekl, ale je to tak. Objekt byl zkolaudován jako ubytovna a tak
nebylo nutné žádat o povolení mého záměru úřady či jej zveřejňovat.“
Nyní P. Schieh prý nemá žádné jiné prostory, kam nepřizpůsobivé nastěhovat. K jejich ubytování tak hodlá i nadále
využít svých nemovitostí ve Lhenicích a to navezením čtyř desítek stavebních buněk, jak uvádí. Dle něho nutno nyní
vyčkat konce vyšetřování a na rozhodnutí stavebního odborníka, co s objektem dál.
Jeho vyjádření k samotnému požáru:
„Příčiny požáru nelze hledat v technických závadách či v nedbalosti z naší strany. Budova nebyla ještě napojena na
energie ( tak se mělo stát v nastávajícím týdnu), byla zcela prázdná, nikdo v ní nepracoval. O pojišťovacím podvodu také
nelze mluvit, objekt nebyl pojištěný. Přikláním se k možnosti úmyslného založení.“
Vyjádření a stanovisko paní starostky Lhenic, Ing. Marie Kabátové:
„O podnikatelském záměru P. Schieha jsme nebyli informováni. Proto na vyvolané krátké schůzce s majitelem jsem od
něho osobně chtěla jeho záměr slyšet. Potvrdil mi, že na využití svých nemovitostí ve Lhenicích pro ubytování
nepřizpůsobivých i nadále trvá i přesto,že ubytovna lehla popelem. To jej neodradilo a nadále bude dělat všechno proto,
aby svůj záměr u nás realizoval. Jednání se stavebním úřadem v PT a jeho dohlídka v této záležitosti se po dohodě
uskuteční. Za současného stavu objektu bude podnikatel stanovisko stavebního úřadu potřebovat. Jednání se chci
osobně zúčastnit a vzhledem k napjaté situaci, hodlám využít i služeb právního zástupce. Trvám na názoru podloženém
platným územním plánem, který podobnou podnikatelskou aktivitu v této části městyse zakazuje. Pan podnikatel si
neustále stojí za tím, že objekt byl zkolaudován jako ubytovna a jako takový ho chce využívat i do budoucna. Pokud
hodlá dočasně situaci řešit navezením stavebních buněk k ubytování, měl by ho ale platný územní plán zajímat. Není
možné stavět je na jiných pozemcích, než na stavební parcele pro ubytovnu. A i pak je sporné, zda – li je to vůbec
možné.“
Výrok podnikatele P. Schieha o nastěhování romských rodin do stavebních buněk ve Lhenicích nezůstal bez
odezvy. Za údivu paní starostky již na úřad našeho městyse volali zástupci několika firem, že by mu rádi pomohli a to
nabídkou dodání a postavení buněk za dobrou cenu…
Redakční dovětek
Z ubytovávání nepřizpůsobivých občanů se stal „podnikatelský bum“. Výhodný byznys, který mnohde města a obce
dostává do nesnází. Svým způsobem jsou tak často vydírány, neboť nesouhlasí – li s těmito podnikatelskými záměry,
bývají nuceny ubytovací objekty odkupovat, čímž v obecních rozpočtech vznikají nečekaná vydání, brzdící naplánované
potřebné investice…např. Strážné na Prachaticku (viz. článek v Prachatickém deníku z úterý 22.10. 2013 s titulkem „S
odkoupením ubytovny rozpočet nepočítal, musí omezit investice“).
Nesouhlas našich občanů s podnikatelským záměrem – ubytovat v našem městečku nepřizpůsobivé – byl např. vyjádřen
v šotu v „Událostech v regionech“ na ČT ( vysíláno 24.9.) JB, JM

- děsivý požár zachvátil celou ubytovnu
Foto Štěpán Jaroš

Informace z našich škol
Mateřská škola
MŠ v říjnu
Hned na začátku měsíce jsme uvítali návštěvu starších kamarádů z osmé třídy základní školy. Přišli si
pohrát do třídy Sůviček a navázat tak kontakty s předškoláky, které napřesrok v září uvedou do školního
dění. Výstupem návštěvy byli mimo jiné společně vytvoření krásní papíroví draci.
Říjen byl také bohatý na kulturní události, kromě pohádky Princezna a kouzelná píšťalka Divadla KOS jsme v kině shlédli
hudební představení divadla z Brna.
Děti ze Zpívánek také přispěly krátkým programem při zahájení Slavností plodů v Libějovicích (27.10.). Děkujeme všem!

DRAKYJÁDA
Několik optimistických rodin vyrazilo s draky za úplného bezvětří v sobotu 12.10. na louku za Lhenicemi. Po počátečním
marném snažení draky zvednout usilovným běháním jsme byli odměněni souvislým poryvem větru. Deset draků
najednou se na nás z oblohy smálo a děti měly co dělat, aby se udržely na zemi. Takže zase za rok na stejném místě…
Za Náves KV

SLAVNOST SVĚTEL
Srdečně zveme děti a rodiče na tradiční průvod s lampióny na připomínku „vyhnání tmy“ z naší
republiky 17.11. 1989.
Sraz na náměstí v 16,30 hod. Něco na opékání s sebou. Možná nám zasvítí i úplněk!
V případě deště se akce nekoná. Za Náves KV

foto: návštěva „osmáků“ v MŠ

Základní škola
Říjnové kalendárium
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9. - 11.10. „Zážitkový kurz“ v Zátoni – pro žáky 6. třídy (blíže viz článek níže + foto)
10.10. - účast vybraného žákovského škol. družstva na okr. kole škol Prachaticka v malé kopané v PT –
tentokráte do semifinále z jedné ze skupin nepostoupilo
14.10. - návštěva prachatické „Dřípatky“ na projektu „Dubový vršek“ - pro žáky 4. třídy
16.10. - „Naše posvícení a Lhenické mětýnky“
- školní akce ke světovému dni výživy (blíže viz článek + foto níže)
17.10. - třídní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd k volbě povolání
17.10. - dvě hudební představení divadla „Slunečnice“ z Brna ve lh. kině – pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
18.10. - „podzimní noc“ - ztrávená společně ve škole s plněním různých úkolů – pro žáky 4. třídy
21.10. - pravidelná pracovní schůzka školního ekotýmu
22.10. - Česko – bavorský dějepis – akce ve škole v rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem organizovaná
lhenickou „MAS“ - pro žáky 7. a 8. třídy
23.10. - podzimní turistická vycházka do okolí Lhenic (pro žáky 1. až 3. třídy)
24.10. - „Techniktag“ - akce ve škole v rámci přeshraniční spolupráce s Německem organizovaná lhenickou „MAS“ - pro
žáky 8. třídy (blíže viz článek)
29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny
31.10. - konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
JB

NAŠE POSVÍCENÍ
Ve dnech 16. – 25. října proběhla na ZŠ akce „NAŠE POSVÍCENÍ“. V rámci mezinárodní kampaně Food Right
Now - Postavme se hladu připravila společnost Člověk v tísni akci „Naše posvícení“, která proběhla ve středu
16. 10. 2013 na světový den výživy. I naše škola se do této akce přihlásila a ve školní jídelně nám paní
kuchařky připravily menu z místních surovin - pochutnali jsme si na „Jihočeské baště“. Tento den jsme si všichni
připomněli, že ne všude na světě se mají lidé tak dobře, že v řadě zemí je téma hladu aktuální. Doprovodným
programem této celostátní akce byla na naší škole výstavka „Lhenických mětýnek“. Děti přinesly a vystavily
přes 50 krásných zdobených sladkých výtvorů, za které všichni zúčastnění obdrželi děkovný certifikát.
Akce se vydařila a věřím, že se z ní stane hezká tradice.
PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství ZŠ děkuje paní Lucii Vačkářové za darování krásné araukárie – (okrasné rostliny), která příjemně
zvelebila vstupní prostor školy.
VT

„šesťáci na zážitkovém kurzu“ v Zátoni (9.-11.10.)

výstavka mětýnek v ZŠ (16.10.)

DEN TECHNIKY NA ZŠ LHENICE
Ve čtvrtek 24. října 2013 se na Základní škole Lhenice konal „Den techniky“, tzv. Techniktag, do kterého se
zapojili žáci 8. třídy.
Od 9 do 12 hodin probíhala praktická technická výchova, kdy se žáci rozdělili do dvou skupin a jedna z nich se
odebrala na stanoviště, kde se zabývali prací se dřevem a vlastnoručně si nařezali a smontovali 2 funkční
dřevěné vozíky. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na práci s elektrem, kde si žáci v průběhu dne sestavili vlastní
funkční rádio. Z této akce si každý kromě zážitků odnesl také diplom, tzv. výuční list.
Den Techniky byl převzat z Bavorska, kde se s touto formou technické výuky seznamují v průběhu několika dnů
žáci 6. tříd z více než 110 škol v Bavorsku. Kurzy vedou profesionálové z praxe, pracovníci z místních firem,
což umožňuje postupně efektivní nábor učňů a pracovních sil. Část tutorů pak tvoří pedagogové z odborných
škol, což podporuje u žáků a studentů výběr technických oborů.
Naše pozvání do Lhenic přijal pan Altmann a pan Kaiser, zakladatelé TechnikTag v Bavorsku a spolu s dalšími
dvěma odborníky vedli tyto 2 kurzy, což bylo pro žáky velkým přínosem, jelikož se jistě naučili i spoustu nových
německých slovíček. Naše poděkování patří také paní ředitelce a učitelům, kteří nám s organizací akce
pomáhali.
Odpoledne pak proběhl workshop "Jak efektivně podpořit zájem žáků o technické vzdělávání" - předávání
praktických zkušeností - Bavorsko - Jižní Čechy.
Rádi bychom tuto akci na škole zopakovali i v příštích letech se zapojením místních řemeslníků, hledáme
dobrovolníky a rodiče ochotné zapojit se a podpořit zájem dětí o technické vzdělání.

MAS

Zážitkový kurz
Ve středu 9.10. jsme vyrazili se svými učiteli a učitelkami na zážitkový kurz do Zátoně do Penzionu POD
PRALESEM. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a prohlédli si pokoje. Poté jsme sešli ke klubovně a vybrali si
pozice na naší lodi „Polární Záře“. Rozdělili jsme se do skupin a sepsali si svá přání, obavy, očekávání a
pravidla našeho pobytu. Pak jsme začali plnit různé úkoly, hrát hry a pomalu se blíž poznávat s celým
kolektivem. Večerní hry a radovánky byly nejlepší, ovšem taková rozcvička s paní ředitelkou také nebyla
k zahození. Po večerce, která byla ve 22 hodin, jsme padli vyčerpáni a vykoupáni do svých pelíšků. Ráno nás
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pak páni učitelé a paní učitelky přišli vzbudit, ale nechtělo se nám vylézt z našich postýlek. Po dobré snídani
(švédské stoly) začal denní program, který byl nabitý hrami, např. Knedlík, Bum prásk, Obracení lodi,
Rýmovačka, Co o mně nevíš, Autogramiáda, Vědecká expedice a podobné hry.
Zážitkový kurz jsme si moc užili. Když jsme třetího dne odjížděli, byli jsme smutní.

Velké poděkování patří pánům a paním učitelkám:
Vladimíře Trnkové
Tomáši Trnkovi
Tomáši Kimmelovi
Ivaně Kazdové
Michaela Schwingerová a ostatní děti ze 6. třídy
JB
…..................................................................................................................................................................

Žáci a učitelé ZŠ Lhenice Vás srdečně zvou na
tradiční VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční v úterý 3. prosince 2013 od 16:00 hodin do 17:30 hodin před budovou
školy.
Přijďte nasát trochu vánoční atmosféry, nakoupit drobné dárky a ochutnat náš vyhlášený
vánoční punč…
Část zisku z jarmarku bude jako každoročně věnována Hospici sv. J. N. Neumanna
v Prachaticích.

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.
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…na Velikonoční koledování chodí všechny děti společně, průvod rodičů to „jistí vzadu“ .

Marčíkův Bajaja okouzlil malé i velké

Vypsaná fixa hraje na slavnosti založení O.s. Náves (viz foto)
Pak také stavíme společně májku, pod kterou si s kytarou zazpíváme. Vrcholem léta je již zmíněná pouť,
při té letošní, jubilejní, jsme se potěšili především vystoupením Víti Marčíka a kapelou Traband.
Všechno je spíše komorní, nekomerční, založené na sousedské chuti a ochotě. Sama jsem původně
z města a cítím, jak to bývalo výborně vymyšlené, v každém čase roku bylo, na co se těšit.
Poměrně zavedené jsou i akce ve Lhenicích, v říjnu Drakyjáda, 17. listopadu Slavnost světel, v únoru
filmový festival Expediční kamera. Mateřské centrum letos funguje již 6 let a loni jsme zahájili provoz
výtvarné dílny, do které se hlásí čím dál víc dětí, večer chodí tvořit dospělí.
Sdružení kromě výtvarné dílny organizuje Pohybovky v Sokolovně, nově přibyly „Tanečky pro radost“
v prostoru úřadu. Doufám, že čas mi dovolí opět otevřít kroužek flétny.
Jaké máte plány do budoucna?
Bylo by skvělé zřídit v kině filmový klub – společenství lidí, co dají přednost návštěvě kina před domácím
DVD, kteří se přijdou podívat na film, ale také potkat se s ostatními, posedět… Máme krásné kino a je
škoda ho nevyužívat. Nově zakoupená technika všechno usnadní a hlavně se našel člověk, který je
ochotný se tomu věnovat.
V Chrášťanech plánujeme opravit hasičárnu na místní klubovnu, budova je v žalostném stavu.
Naučná stezka po Lhenicku je také výzvou. Uvidíme, co přinese příští plánovací období evropských dotací.
Právě na lidech, kteří na sebe vezmou odpovědnost něco podniknout a dotáhnout, to stojí – jak kroužky,
tak centrum, ostatní akce. Pomáhají dělat místo k životu takové, o jakém sníme… 
Těm všem chci touto cestou moc poděkovat: vedoucím centra Romaně Bukovské a Aleně Tampierové,
vedoucím kroužků Věře Dytrychové, Ivetě Pavličové, Majdě Kimmelové, Hance Kolešové, Petře
Havlíčkové, Luďkovi Tomanovi,
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pomoc s webem Luďkovi Hejrovskému a Andree Bergerové, Jardovi Jindrovi a všem Chrášťanským.
Děkujeme také Městysi Lhenice a naší MASce, že s námi spolupracují a podporují nás.
Na závěr bych chtěla pozvat všechny, kdo mají nějaký nápad, co ve Lhenicích chybí a vědí, jak na to, a
chtějí něco dělat, nebo se zapojit a pomoci nám třeba s organizací akcí: Jste velmi vítáni! Napište mail na:
naves@seznam.cz
Díky za odpovědi.
www.osnaves.cz
Za O.s Náves, Kateřina Vanková
Redakční poznámka: Část tohoto rozhovoru s Mgr. K. Vankovou je otištěná znovu, neboť rozhovor v
minulém čísle ML nebyl omylem vydán v plném rozsahu.

Napsali o nás
Policie: Nebyla to vražda, šlo o úmrtí
Žena z Brusné na Lhenicku zemřela bez cizího zavinění.
Prachatický deník 24.10.2013 – Jana Vandlíčková
Podle policejních informací za smrtí ženy nebyl násilný trestný čin. Od nedělního rána mají kriminalisté
vyšetřovat vraždu v osadě Brusná asi dva kilometry od Lhenic. Takovou informaci dostali včera redaktoři Prachatického
deníku. Policisté ale ústy své mluvčí Martiny Joklové závažný trestný čin vyvrátili. Okolnosti úmrtí: Policie byla o případu
v Brusné informována v neděli 20. října kolem 7.30 hodin ráno. - Na místo přivolaný lékař mohl pouze zkonstatovat smrt
pětapadesátileté ženy, ale nedokázal upřesnit další okolnosti. Policie nařídila soudní pitvu, ta určila, že smrt nastala bez
cizího zavinění a případ šetří jako náhlé úmrtí. Zdroj: Policie ČR Prachatice Mluvčí potvrdila, že v rodinném domě v
Brusné bylo v neděli ráno nalezeno tělo pětapadesátileté ženy. Záchrannou službu a policii na místo události přivolal
druh zesnulé ženy. „Lékař ale nebyl na místě schopen určit, zda žena zemřela bez cizího zavinění," uvedla Martina
Joklová s tím, že byla nařízena pitva. Už včera dopoledne prachatičtí kriminalisté znali její výsledek. „Prokázalo se, že
šlo o náhlé úmrtí," ujistila mluvčí s tím, že takových případů jsou na Prachaticku desítky.

Co s ubytovnou, řekne úřad.
Prachatický deník 2.11.2013 – Miroslav Fuchs
Co se shořelou ubytovnou, řekne úřad. Zbyly jen ohořelé zbytky budovy. Poté, co ve Lhenicích shořela
ubytovna, v níž měly najít azyl nepřizpůsobivé osoby, požádala starostka Marie Kabátová o pomoc právníka. Jak bude
prostor vypadat do budoucna? Je možné na původním místě stavět? Na otázky Prachatického deníku odpovídal právní
zástupce Lhenic Josef Šírek.
Vlastník objektu již dříve deklaroval, že svůj záměr nehodlá opustit a chce nastalou situaci řešit umístěním
stavebních buněk. Proti tomu argumentuje úřad územním plánem, který takový záměr neumožňuje. Je už toto na
pořadu jednání?
Formálně vzato je tu momentálně vyhořelý objekt. Počátek je v tom, že na základě podnětu občanů chtěl
stavební úřad provést kontrolní prohlídku stavby, zda se tam nekonají nepovolené stavební úpravy. Jednatel se z
původního termínu omluvil z důvodu pobytu v zahraničí. Následně objekt vyhořel, takže se stavební obhlídka uskutečnila
v úterý. Z objektu zbylo v podstatě jen obezděné první podlaží a momentálně je na majiteli objektu, aby provedl svým
statikem prohlídku objektu a sdělili svůj další záměr. Z mého pohledu by mělo dojít k podání žádosti o odstranění zbytku
stavby, protože na tom se stavět nedá. Záměr se stavebními buňkami je podle mého názoru z právního hlediska
nerealizovatelný, protože, jak jste se sám zmínil, podle platného územního plánu je využití této lokality k bydlení
nepřípustné. Spor se vede o to, že když obnoví stavbu původně kolaudovanou jako ubytovnu, budou ji moci využívat k
bydlení. Vedle právních možností jsou i možnosti faktické. Skutečně se může stát, že vlastník nastěhuje do lokality
stavební buňky a pak se rozjede řízení o odstranění a podobně, nabízí se více variant. Nicméně teď platí, že by se měl
vlastník co nejdříve vyjádřit k tomu, jak naloží se zbytkem objektu a jaké mají další záměry.
Lze již nyní předjímat, jak by bylo řešeno využití stavební parcely po odstranění zbytku objektu? Ten sice byl
původně kolaudován jako ubytovna, nicméně jako takový už dnes neexistuje. Přesto zůstává stavební parcela,
byť v místě, kde územní plán neumožňuje bytovou výstavbu?
Ve stavebním zákonu existuje ustanovení, které se týká mimořádných událostí. To bylo do zákona včleněno
zejména z důvodu škod po povodních, kdy lidé měli poškozené domy a potřebovali je rychle opravit a stavět, byly na to
vázány i finanční prostředky. Proto bylo do zákona prosazeno ustanovení, podle něhož, jedná-li se o obnovu domu,
probíhá zjednodušené stavební řízení, na které není potřeba povolení. Jedná se o institut, na který poukázal jednatel
společnosti, protože toto ustanovení se netýká jen povodní, ale i požáru. Otázkou zůstává, zda je možné uplatnit je i na
tento případ, tedy zda bude společnost potřebovat stavební povolení na obnovu domu nebo ne. To se teprve bude řešit,
pokud vlastník přijde se záměrem ubytovnu obnovit. Podle mého názoru to možné není, nicméně o tom bude rozhodovat
stavební úřad, případně odvolací orgán eventuálně soud, ale to je otázkou budoucnosti.
I v případě, že by stavební úřad obnovu povolil, neměl by být takový objekt v rozporu s původní podobou bývalé
ubytovny?
Mělo by to být objemově, tedy zastavěná plocha i objem v metrech krychlových, by měly být stejné včetně
podlaží. Pokud by objekt přesahoval původní rozměry a hmotu objektu ať už do šířky či výšky, pak by nespadal pod
mimořádné ustanovení stavebního zákona, ale jednalo by se o přístavbu nebo nástavbu, shrnuto novou stavbu. O tu se
bude, podle mého názoru, jednat vždy, protože objekt tak, jak byl původně postaven, dnes není možné obnovit, protože
budova byla pořízena v osmdesátých letech a dnešní předpisy jsou přísnější. Podobné případy jsou, lidově řečeno,
během na dlouhou trať. Dají se již nyní říci alespoň rámcové termíny?
Nejprve by měl vlastník objektu stavebnímu úřadu předložit záměr a projektovou dokumentaci. Pokud využijí
mimořádného ustanovení stavebního zákona, ani by nemusel shánět stanoviska dotčených orgánů státní správy, včetně
například hasičů, což mi připadá směšné, a teoreticky mohou začít rovnou stavět. Jedna věc je ale teoretická rovina,
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druhá faktická.

Čtěte více na: http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/co-se-shorelou-ubytovnou-rekne-urad20131102.html
O požáru ve Lhenicích bylo i několik televizních reportáží na všech programech, najdete je např. na
TN.CZ 19.10. – nebo IVysílání ČT, události v regionech 24.10.

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem

Seriál ke čtyřicátinám naší školy (1974 – 2014)
tentokráte
„O umělecky hodnotné výzdobě interiéru“
I na něj bylo při výstavbě nové školy pamatováno. K provedení byl přizván malíř a grafik, středoškolský profesor, Jiří
Rejžek. Byla vytypována dvě místa, kde jeho výtvarné práce měly zkrášlit čelní stěny a to vstupního vestibulu ( naproti
hlavnímu vchodu do školy) a školní jídelny. V obou případech zvolil výtvarnou techniku „štukolustro“ ( popsána níže).
V tom prvním stala se námětem „Kytice“ ( u vchodu), v tom druhém ( v jídelně) „Život na Lhenicku“ – s typickými výjevy
z minulosti a současnosti tohoto kraje ( s domy v jihočeském selském baroku, s kvetoucími stromy, husami s mávajícími
křídly, s postavou na koni, s vozem žebřináčkem, hrajícími si dětmi s projíždějícím traktorem v pozadí.) Škoda, že toto
hodnotné výtvarné dílo bývá v běžném školním provozu opomíjeno, přehlíženo…
Kdo byl Jiří Rejžek
( * 16.2. 1914 Strakonice † 28.9. 1986 Strakonice)
- malíř, grafik, středoškolský profesor na pedagogické škole v Prachaticích ( v létech 1966 až 1981)
maturoval na strakonickém gymnáziu v roce 1933, poté ( v roce 1939) absolvoval Vysokou školu architektury a
pozemního stavitelství, kde studoval obor výtvarné výchovy pro střední školy, stal se členem Svazu výtvarných umělců
„Mánes“. Střední pedagogická škola v Prachaticích měla to štěstí, že jej získala do svého pedagogického sboru. Mezi
studentky, které Rejžek vyučoval a které výtvarně ovlivňoval, patří např. i absolventky této školy, paní učitelky lhenické
MŠ M. Bumbová, A. Pavlíková, M. Reindlová a také i Marie Jarošová, u které oceňoval její výtvarný talent. Na svého
pedagoga – výtvarníka a umělce velmi rády vzpomínají.
Díla Jiřího Rejžka jsou v majetku Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie na Hluboké, Ministerstva kultury ČR,
Prácheňského muzea a dalších institucí a soukromých osob. Jsou vystavována doma i v zahraničí.
Kde bral náměty pro vytvořené dílo v naší ZŠ
Byly čerpány ze skutečnosti, zachyceny ve skicách v jeho náčrtníku, posbíraných v našem městečku, v Novém dvoře,
v rozkvetlých alejích, z her dětí z místní MŠ při vycházkách apod.
Co je „štukolustro“
Výtvarná technika – podobá se umělému mramoru, barvy se vmíchávají do jemné vápenné malty, nanášené ve vrstvách,
spočívá dále ve seškrabávání, broušení, vyhlazování.
JB, JM
Autentické dobové snímky z uměleckého tvoření „štukolustra“ v jídelně ZŠ a z přítomnosti Jiřího Rejžka (vpravo
s vousy) na slavnostním otevření nové lhenické školy. (25.1. 1974) Foto Karel Hyndrák

Informace pro občany
Městys Lhenice
pořádá dne 8. prosince (2. adventní neděle)
zájezd do pražského divadla Hybernia
na

nový původní český muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU
hrají:
Bára Basiková, Martina Pártlová, Jiří Zoniga; Kamil Střihavka, Felix Slováček ml, Lucie
Černíková, Jiří Štědroň, Michaela Nosková, Kristýna Leitová......a další
Program: odjezd ze Lhenic 7.30 hod.
začátek představení 11.00 hod.
konec představení 13.30 hod.
Po skončení představení individuální prohlídka Prahy spojená s adventními trhy na
Staroměstském náměstí..
Odjezd z Prahy v 18.00 hod.
Předpokládaný příjezd do Lhenic ve 20.00 hod.
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Cena vstupného + doprava

430,- Kč

Vstupenky bude možné zakoupit na Úřadě městyse Lhenice nebo v místní knihovně od

pondělí 18.11. 2013

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna výpůjční doby v knihovně
PO 12.00 – 16.00 HOD
ÚT 12.00 – 16.30 HOD
ST 12.00 – 17.00 HOD
ČT 12.00 – 16.30 HOD
PÁ
ZAVŘENO
….................................................................................................................................................................
Česká spořitelna
Klientům České spořitelny přišla ve čtvrtek 31.10. potěšitelná SMS, která oznamuje, že
od 6.11.2013 zahájí ve Lhenicích provoz mobilní pobočka. K dispozici bude každou středu od
9.00 do 12.30 a od 13.30 do 17.00 hodin.
Otevření nové prodejny potravin
V sobotu 26.10.2013 zahájila svůj provoz prodejna Potraviny Lhenice s.r.o. Flop, Netolická ul., čp. 261 (pana Karla
Gregory) – bývalá výkupna ovoce, tzv.“Cikánka“. Otevírací doba je pondělí až pátek od 6.30 do 18.00 hodin a
v sobotu od 7.00 do 11.00 hodin.
Velice hezká a prostorná prodejna nabízí široký sortiment zboží.V brzké době jej rozšíří o masnu, která v obci výrazně
chybí. Výhodou obchodu je velký (oplocený) prostor k zaparkování aut a snadný nákup. Největším přínosem bylo
otevření prodejny zejména pro obyvatele sídliště, kteří ji uvítali . V den otevření zde učinilo nákup přes 400 rodin, aut se
tu vystřídalo za celou sobotu mnoho.
A tak za předpokladu, že na nákup šli partneři nebo i celé rodiny, lze předpokládat, že ji mohlo navštívit na 1000
návštěvníků. Přijďte se podívat i vy. Uvítá Vás mladý, sympatický a ochotný personál.
JM
Foto z prvního otevíracího dne Štěpán Jaroš.

foto: Interiér nové prodejny

její mladý personál

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Okénko pro ženy
Krajské středisko Českého svazu žen České Budějovice – připravuje opět na rok 2014

zájezd do Maďarských lázní Bükfürdo . Termín: 18. - 25. května 2014. Cena zájezdu :
4.800,- Kč (bez stravování)
Přihlášky do konce listopadu u A. Eisové a M. Schacherlové

ZO ČSŽ ve Lhenicích srdečně zve ženy a dívky na
DÁMSKÝ KLUB - „ Vaříme s radostí a moderně s Tuppervare “ ve čtvrtek 21. listopadu
od 17.00 hodin v restauraci U Tomáše.
Přijďte se seznámit s novými recepty, technikou a pomůckami, vše s ochutnávkou pod skvělým
vedením Toničky Podlahové !!!

Stíny Lhenicka
V říjnu bylo oznámeno poražení a odcizení několika vzrostlých stromů v kú. obce Hrbov, na základě něhož byly
zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádež se škodou prozatím vyčíslenou na 10 tis. korun. Jako poškození cizí
věci se škodou vyšší než 2 mil. je evidován případ požáru rekonstruované ubytovny ve Lhenicích. Stejně je kvalifikováno
jednání dosud nezjištěného pachatele, který na parkovišti na Sídlišti SNP posprejoval několik automobilů a způsobil tak
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jejich majitelům škodu za 45 tis. korun. Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se dopustil řidič, který v
obci Lhenice řídil osobní automobil, ačkoli to měl zakázané rozhodnutím soudu.
Neshody mezi žáky základní školy oznámil jeden z nich na linku 158. Po příjezdu hlídky a vysvětlení situace došlo k
domluvě a po sdělení informací rodičům byla věc založena.
Dosud v šetření je přestupek proti občanskému soužití, kdy mělo dojít k napadení mezi občany na Sídlišti SNP. Dva
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly vyřízeny uložením pokuty v blokovém řízení. V prvním
případě šlo o způsobení dopravní nehody v obci Hradce, ve druhém pak neměl řidič vozidla kompletní povinnou výbavu.
Dále jsme evidovali tři případy odcizení pohonných hmot ze zemědělských a pracovních strojů, ty jsou stále v šetření a v
poslední době byly zjištěny některé skutečnosti, které by mohly vést k pachateli těchto krádeží.
K tomuto bych rád poznamenal, aby občané neváhali kontaktovat policii v případě jakýchkoli poznatků či přímo v době,
kdy se nějaké nepravosti dějí.
Pravidelně probíhají dopravněbezpečnostní opatření, věnujeme se také pátrání po osobách a věcech, kontrolujeme
rekreační objekty v našem služebním obvodě.

Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Ty letošní se v rámci „Chelčicko – Lhenického regionu“ konaly v neděli 27.10. v Libějovicích, kde v kulturním
programu vystoupily i děti z naší lhenické MŠ. Jako tradičně byly součástí oslav i soutěže, kterých se
zúčastnili i někteří Lheničtí.
Vítězové soutěží a umístění našich
Slivovice roku 1. místo Radek Pintr (Mičovice)
2. místo Bukovský Josef (Lhenice)
3. místo Cenko josef (Libějovice)
Jablko roku
1. místo Petrášek Stanislav (Krtely)
2. místo Zemcheba (Chelčice)
3. místo Valenta Vojtěch (Chelčice)

Ovocná dobrota roku 1. místo Dana Babická ( Chelčice)
2. místo Cinádrová Markéta (Nestanice)
3. místo Slavíková Irena Lhenice
Ovocný destilát roku
1. místo Centko Pavel (Libějovice)
2. místo Soukup Karel (Libějovice)
3. místo Osswald Jos (Hunding)

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
KČT LHENICE
V neděli 6.října uspořádal klub turistů odpolední pěší výlet na Kralovice. Tento tradiční výšlap se měl
uskutečnit už v červnu, ale pro malou účast byl přeložen na podzim. Počasí nám přálo, déšť
z předcházejícího dne už nepokračoval a my se mohli vydat na cestu. Kolem Stráže do Ratiborovy Lhoty a
dále jsme pokračovali na Pizel, kam jsme asi po hodině a půl došli. Zdálo se, že na této oblíbené trase nás
už nemůže nic překvapit, ale překvapilo. Po mlžných výhledech do krajiny a malé zastávce, kde se vzal, tu
se vzal přicupital k našim nohám divočák. Chybělo mu jedno oko, ale choval se přátelsky a po počátečních
obavách došlo i na focení. Kousek cesty nás doprovázel, pak zahnul do lesa a zmizel. To už nám chyběl jen
malý kousek do Kralovic. Po příchodu do hospůdky jsme se na divočáka vyptávali, ale nikdo o něm nic
nevěděl. Chvíli jsme poseděli, občerstvili se a cestou přes Hoříkovice se vrátili domů.
V sobotu 23.listopadu pořádá KČT Lhenice tajný výlet do okolí Lhenic, který tradičně ukončuje turistickou
sezonu. Sraz účastníků je ve 13 hodin na náměstí. Po ukončení výšlapu následuje posezení ve Vadkově
s občerstvením a hudbou. Zveme všechny turisty a příznivce.
K. Majer

Týmy lhenického Sokola za zelenými stoly v okrese (Prachaticko)
Zápasy v říjnu:
A tým v OP – I – stolní tenis
Sokol Lhenice A – SKP Prachatice 9:9 – záříjová dohrávka I.kola
Body za Lh.: čtyřhry 2:0 – M.Pixa 2:2, J.Houška 2:2, R.Györi 1:1, M.Špán 2:2, V.Špán 0:2
3.kolo (5.10.) – Šumavan Vimperk A – Sokol Lhenice A 10:8
Body za Lh.: čtyřhry 0:2 – Vl.Filip 0:1, M.Špán 3:1, J.Houška 2:2, R.Györi 1:3, P.Petrovka 0:3
4.kolo (19.10.) – Ederstav PT – Sokol Lhenice A – nesehráno
Postavení Sokola Lhenice A v neúplné tabulce k 1.11.2013 – mezi 10 účastníky – sehrána Sokolem A tři utkání ze čtyř –
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7.místo – 6 bodů – 1 výhra – 1 remíza – 1 prohra (28:26)
B tým v OP – II – stolní tenis
3.kolo (5.10.) – ST Sv.Maří - Sokol Lhenice B – nehráno
4.kolo (12.10.) – KST Tatran Volary – Sokol Lhenice B 9:9
Body za Lh.: čtyřhry 2:0 – V.Hůrský st. 2:2, V.Špán 1:3, P.Petrovka 3:0, R.Györi 2:2
5.kolo (19.10.) – Sokol Lhenice B – ST Křišťál Lenora 10:8
Body za Lh.: čtyřhry 2:0 – I Kanaloš 0:1, P.Petrovka 3:1, R.Györi 3:1, V.Špán 2:2, V.Hůrský st. 0:3
6.kolo (26.10.) – Sokol Lhenice A – Slávia PT A 5:13
Body za Lh.: čtyřhry 1:1 – V.Hůrský st. 0:4, D.Bečvář 0:4, P.Petrovka 3:1, R.Györi 1:3
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce k 1.11. 2013 mezi 13 účastníky - sehrána Sokolem B pět utkání ze
sedmi – 10..místo – 10 bodů – 2 výhry – 1 remíza – 2 prohry (41:49) sehráno
JB, JM

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

V novém miléniu výkonnostní pokles
Ještě počátkem prvního desetiletí nového století a tisíciletí přináležela Lhenickým účast v I.A třídě. Osvědčený
kádr se ale již pozvolna dostával za „výkonnostní zenit,“ počal si říkat o omlazení, doznával změn. V soutěžním ročníku
2000/01 ještě s trenérem J.Veselým, v ročníku 2001/02 již s krátkodobým působením trenéra J.Mikoláška. V něm se tým
dostal do akutního sestupového ohrožení a tak přichází zkušený trenér Ing. B.Přibík, kterému se podaří s kmenovými
domácími hráči, ale i za pomoci nové „krajánkovské vlny“ o rok a půl sestup oddálit (v této době do týmu postupně přišli
či jím jen „procházeli“ např. K.Jedlička, J.Babůrek, J.Jakš, M.Pánek, V.Hrachovec, R.Hřib), avšak na konci ročníku
2002/03, přes veškerou snahu, přichází sestupový pád do I.B třídy! Uzavřelo se tak, žel, celkem osmileté působení
v druhé nejvyšší krajské soutěži – I.A třídě (v ročnících 1993/94 až 1997/98 a 2000/01 až 2002/03) ! Další následující
soutěžní mistrovské sezóny se již odehrávaly v I.B třídě, vesměs bez postupových ambicí a ta poslední (2007/08),
dokonce se záchranářským úsilím o vůbec udržení krajské soutěže! Výjimkou byl jeden soutěžní ročník a to 2004/05,
kdy se zablýsklo na lepší fotbalové časy, ve kterém lhenický tým do posledního utkání bojoval s prvními Volary z druhého
místa o postup. Druhý lhenický postupový „comback“ do I.A se však nekonal! Předchozí dlouhodobost a koncepčnost
lhenických trenérů vzaly v této fotbalové etapě za své (roč. 2000/01 – ještě trenér J.Veselý, roč. 2001/02 J.Mikolášek –
od jara B.Přibík, roč. 2002/03 B.Přibík, roč.2003/04 tandem Jos. Motzových – od jara V.Hrachovec, asistent M.Šístek,
roč. 2004/05 V.Hrachovec – asistent M.Šístek, Jos.Lukač, roč.2005/06 Vl.Čech – asistent M.Šístek, roč.2006/07 a
2007/08 tandem P.Trnka – M.Šístek. Dělo se tak v obtížné, ale nutné a neodvratné generační hráčské přestavbě kádru,
za častého přílivu a odlivu hráčů (např.P.Maxa, T.Bürger, M.Kudláček, M.Brabec, Fr.Brož, P.Capůrka), ale i vlastních
odchovanců – J.Motz, P.Bumba, J.Beran, R.Pořádek). Nejvíce se při tomto „omlazovacím řezu“ (v r.2003) sázelo na
obnovené dorostenecké družstvo (současně za zrušení již neperspektivní rezervy), co dokázalo v sout.ročníku 2005/06
stát se vítězem I.A třídy skupiny B (trenéři P.Trnka – P.Borovka, vedoucí družstva M.Jaroš). Avšak dorostenecká fúze do
kádru mužů zůstala dlužna očekávání a tak pomoc zkušených matadorů (např.V.Hůrského, V.Hrachovce) byla nadále
nezbytná.
Jaká fotbalová léta příští čekají na lhenický SK? Zejména ta úspěšná, z 90.let minulého století a samého
počátku nového věku a renomé v nich získané, zavazují.

lhenický SK do nového milénia (na fotu z roku 2000 tehdejší všechna družstva SK – A a B tým, žáci)
Po propadu do suterénu tabulky restart do jejího středu
Po zpackaných zápasech, kdy „áčko“ lhenického SK v I.B třídě ve sk.A tratilo body venku i doma povětšinou s týmy
z dolní poloviny tabulky,a nejhůře na tom bylo po prohraném utkání 13.10. v K.Újezdu 4:3, kdy se ocitlo v tabulce se
sedmi body na 11.místě (při skóre 24:27), nastal jeho výkonnostní restart. Lhenické „nakopla“ 19.10. domácí nejtěsnější
výhra nad týmem z tabulkového výsluní – Frymburkem 1:0, aby následovaly další dvě, a to 26.10. v Sedlci 0:1 a poté i
znovu na domácím hřišti 2.11. přesvědčivá s H.Planou 4:1. Tři vítězství po sobě a zisk 9 bodů za ně poslaly peckáře do
středu tabulky. Napomohla k tomu především zlepšená zodpovědnější defenzíva celého týmu, jeho znovunalezení
sebevědomí a též i návrat do základní sestavy zkušeného matadora J.Růžičky a po zranění J.Schöna. Věřme, že
zlepšený týmový výkonnostní trend mužstvo potvrdí i ve dvou zbývajících zápasech mistr.podzimu – 9.11.- v Dřítni a poté
i doma 16.11. v jarní předehrávce s Č.Krumlovem B.
Obdobně mizerně, ba i hůře na tom byla rezerva SK Ktiš/Lh.B, nejkritičtěji po čtyřech prohraných říjnových zápasech
v řadě, s volařským debaklem 9:1 (pro nedostatečný počet hráčů nedohráno) na konci této série a kdy se jen potvrdilo,
jak závislý je B tým na pomoci hráčů z kádru „áčka“. Rezerva se poté v tabulce (k 26.10.) propadla se 6 body na samé
její dno. K vylepšení postavení v tabulce v OP došlo až v samém závěru mistrovského podzimu, kdy lhenická rezerva
doma uštědřila vimperské rezervě pořádnou „nakládačku“ 8:1 (2.11.), aby po této vítězné podzimní rozlučce se v tabulce
zbavila „Černého Petra“.
Přípravka má v OP mistrovský podzim již také odehraný. Jaký byl a jak hodnotit její start v pravidelné soutěži a vůbec její
sportovní činnost? Vesměs jen kladně, neboť jak s jejím trenérským vedením, se zájmem a fotbalovým růstem
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benjamínků, právě tak, jako i s podporou a přístupem jejich rodičů může být spokojenost. V samotných zápasech při hře
možno vysledovat pokroky našich nejmenších fotbalistů a jejich čtvrté místo v tabulce OP( za - sedmi účastníků)
odpovídá jejich možnostem a schopnostem, i když umístění v tabulkách a honba za body nejsou v této věkové kategorii
vůbec tím nejpodstatnějším.

Mistrovská utkání lhenického SK v říjnu a v samém počátku listopadu
I.B tř. sk.A
so 5.10. – SK Lhenice – Nemanice 2:4 (0:3) – branky za Lh.: T.-Tůma, J.Pokorný
ne 13.10. – K.Újezd – SK Lhenice 4:3 (3:1) – br. za Lh.: J.Mrkvička, J.Motz, J.Pokorný
so 19.10. – SK Lhenice – Frymburk 1:0 (0:0) – br. za Lh.: J.Schön
so 26.10. – Sedlec – SK Lhenice 0:1 (0:0) – br. za Lh.: P.Lukšovský
so 2.11. – SK Lhenice – H.Planá 4:1 (0:1) – br. Za Lh.: J.Pokorný 2, J.Motz, R.Pořádek
Umístění SK Lhenice v I.B tř. sk.A (14 účastníků) k 3.11.2013
9.místo, 16 bodů – 5 výher, 1 remíza, 6 proher - skóre 30:28
OP Prachaticka
so 5.10. – Pěčnov – SK Ktiš/Lh.B 5:0 (2:0)
ne 13.10. – Vacov B – SK Ktiš/Lh.B 6:0 (2:0)
ne 20.10. – SK Ktiš/Lh.B – Nebahovy 1:3 (0:2) – br. za Ktiš: J.Mrkvička
so 26.10. – Volary A – SK Ktiš/Lh.B 9:1 (6:1) – br. za Ktiš.: D.Nový – nedohráno pro nedostatečný počet hráčů Ktiše –
dosažený výsledek na hřišti má platnost
ne 3.11. – SK Ktiš/Lh.B – Vimperk B 8:1 (4:0) – br. za Ktiš: P.Prenner ml., 2, S.Bečvář 2, P.Pořádek, J.Beran, J.Mrkvička,
J.Grill
Umístění SK Ktiš/Lh.B v OP (12 účastníků) k 3.11.2013
9.místo – 9 bodů – 3 výhry, 0 remíz, 8 proher – skóre 18:41
OP Prachaticka – přípravky ml.
st 2.10. – SK Lhenice – volno
čt 10.10. – turnaj č.6 v Prachaticích –
Tatran PT – SK Lhenice 8:1 (5:1) – br. za Lh.: J.Berger
Šumavan Vimperk A – SK Lhenice 5:2 (2:2) – br. za Lh.: A.Stehlík 2
St 16.10. – turnaj č.7 ve Vimperku –
Šumavan Vimperk A – SK Lhenice 8:2 (5:1) – br. za Lh.: A.Stehlík, K.Gregora
SK Lhenice – FK Lažiště 9:1 (4:1) - br. za Lh.:K.Gregora 6, A.Stehlík 2, B.Tesař
st 23.10. – turnaj č.8 ve Lhenicích –
SK Lhenice – Šumavan Vimperk A 6:15 (4:7) – br. za Lh.: K.Gregora 2, A.Stehlík 2, A.Kanalošová,
T.Dvořák
SK Lhenice – SK Vacov 2:4 (1:2) – br. za Lh.: A.Stehlík 2
Program mistr. zápasů SK Lhenice v listopadu
I.B tř. sk.A –
so 2.11. ve 14.00 – SK Lhenice – H.Planá 4:1 (0:1) – br. za Lh.: J.Pokorný 2, J.Motz, R.Pořádek
So 9.11. ve 14.00 – Dříteň – SK Lhenice 0: 4 (0:3): - br. za Lh: J. Schön 2, R. Pořádek 2 (1z11) – po uzávěrce ML
So 16.11. ve 13.30 – SK Lhenice – Č.Krumlov B – jarní předehrávka 14.kola
OP Prachaticka - muži – místr.podzim dohrán
OP Prachaticka - přípravky ml. – mistr.,podzim dohrán

Jeden z „létajících trenérů“ mezi benjamínky lhenického SK
V rámci akce „FAČRu“ „létající týmy trenérů“, v níž radí „jak na to“ při fotbalových trénincích pro nejmenší,
zavítal o čtvrtečním podvečeru ( 17.10) na lhenické hřiště trenér přípravky Dynama Č.Budějovice Mgr. Petr
Požárek….
Se lhenickou ml. přípravkou předvedl přítomným trenérům, ale i rodičům ukázkovou tréninkovou jednotku
pro tuto věkovou kategorii s komentářem jejích jednotlivých fází a cvičení v nich. Důkazem smysluplnosti této
akce bylo nadšení spolu s horlivostí malých fotbalistů při plnění zadaných tréninkových úkolů právě tak, jako
i získané podněty pro trenéry pro další jejich práci z vlastní ukázky tréninku či ze závěrečné konzultace
s trenérem Požárkem. Podnětná poté byla i jeho konzultace s rodiči, v níž se např. dozvěděli, jak rozvíjet u
svých dětí vztah k fotbalu, též i jak individuálně procvičovat jejich všestrannou tělesnou zdatnost a míčovou
techniku, neboť samotné tréninky k tomu nestačí, a to třeba formou zadávaných domácích cvičení jejich
trenérem, jak bylo doporučeno. …Přítomní trenéři, po absolvování zdařilé akce, měli možnost získat
potvrzení o doškolení k prodloužení licence C, vydávané příslušným OFS.
JB, JM
(foto – lheničtí benjamínci s trenérem Mgr. P. Požárkem)
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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
Prodám garáž ve Lhenicích na sídl.SNP. Cena dohodou. Kontakt: Kmochová - 734 476 797"
dále prodám – obývací stěnu (černou) a kuchyń. linku. Zn. levně

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
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

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

„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
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