MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo12, cena 9,- Kč

PROSINEC 2013

Naše redakce přeje všem svým čtenářům krásné a spokojené vánoce v kruhu
rodiny, pevné zdraví a úspěšný celý nový rok.
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží, rok 2013 se blíží ke konci a tak trochu bilancujeme; co se nám povedlo nebo
nepovedlo, co budeme muset řešit v příštím roce nebo co je již hotovo. Není tomu jinak ani na radnici.
Pokud se ohlédnu, tak musím konstatovat, že se nám většina naplánovaných akcí podařila zrealizovat
(např. oprava některých komunikací, instalace FVE na střechách kina a ZŠ, rekonstrukce střechy na
hasičské zbrojnici ve Lhenicích, oprava hráze rybníka v Dolních Chrášťanech, oprava poničené kanalizace,
oprava některých kapliček a autobusových zastávek, v základní škole byly v 1. etapě položeny nové podlahy
v některých třídách a budeme pokračovat i v příštím roce ) . Podařilo se zrealizovat i některé další projekty
jako je např. digitalizace kina s tím, že znovuotevření kina je naplánováno po zaškolení promítačů, tj. na
leden 2014. Co se nám nepovedlo je demolice domu čp.122, vzhledem k tomu, že bylo přerušeno řízení o
umístění stavby projektu „Revitalizace náměstí Lhenice“ do konce října. V současné době již řízení
pokračuje a předpokládáme, že stavební řízení potrvá do jara 2014. Pokud získáme stavební povolení,
přistoupili bychom k demolici a hned bychom navázali realizaci 1. etapy projektu revitalizace náměstí právě
v okolí radnice. V polovině roku 2014 by také měl být dokončen projekt „Zateplení budovy úřadu městyse
Lhenice“, na který jsme získali dotaci ve výši 1,2mil. Kč a v současné době se realizuje. Další podpořený
projekt z Operačního programu životního prostředí ve výši 90% je výstavba sběrného dvora a mobilní
kompostárny. Realizace projektu je plánována na příští rok. V listopadu jsme podávali ještě žádosti o
dotaci na zateplení Zdravotního střediska a revitalizaci zeleně v osadách. Pokud budou naše žádosti
úspěšné, budeme tyto projekty realizovat příští rok. Projektů k realizaci na příští rok máme hodně a chtěli
bychom je realizovat z našetřených finančních prostředků minulých let. Navíc věřím, že se nám podaří
získávat dotace jako dosud.
Vážení spoluobčané, přeji Vám spokojené vánoční svátky strávené v kruhu svých blízkých, do nového roku
2014 pak hodně zdraví , štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Marie Kabátová, starostka

Kalendáře na rok 2014 si můžete vyzvednout na Úřadě městyse
….................................................................................................................................
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. 8/2013
Na pronájem
nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Městys Lhenice a
k.ú. Lhenice na listu vlastnictví č. 10001.
Jedná se o část pozemku parc.č. 808/34 o výměře 160 m2 v k.ú. Lhenice.
Podmínky pronájmu :
minimální cena je 1,--Kč/m2/rok
využití jako zahrádka na dobu neurčitou od 01.02.2014
Občané mohou své připomínky a své nabídky podávat do středy 15. ledna 2014 do 16,00 hodin na
adresu:
Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice v písemné podobě, v zalepené obálce označené „Záměr
č.8“ a „Neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat:
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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) navrhovanou cenu nájmu
3) zastupitelstvo může od záměru odstoupit bez udání důvodu
Ve Lhenicích 02.12.2013

Ing. Marie Kabátová starostka

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 36

ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 31.10.2013
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 337/36/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření
za 3. čtvrtletí 2013.
10 PRO
Ad 4) Usnesení č. 338/36/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtový výhled do
roku 2016.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 339/36/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku
parc.č. 140/2 v k.ú. Lhenice na dobu listopad 2013 až duben 2014 za cenu 1.000,--Kč/období.
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 340/36/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje prodloužit zveřejnění
záměru na prodej pozemku parc.č. st. 23 o výměře 70 m2 v k.ú. Horní Chrášťany – objekt bývalé
hasičské zbrojnice na dobu do 31.12.2013
10 PRO
Výpis ze zápisu č. 37
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.11.2013
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 341/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2014 cenu vody
jako dvousložkovou: vodné 34,96 Kč/m3 bez DPH, stočné 23,71 Kč/m3 bez DPH + pevná složka dle
skupiny vodoměru: skupina 1 do 2,5 m3/H 711,--Kč bez DPH, skupina 2 do 6 m3/H 2.652,--Kč bez
DPH, skupina 3 do 10 m3/H 5.716,--Kč bez DPH, skupina 4 do 15 m3/H 10.520,--Kč bez DPH.
9 PRO 2 PROTI
Ad 4a) Usnesení č. 342/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu č. 12116663 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Zateplení úřadu
Městyse Lhenice“.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 343/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na administraci projektu „Sběrný dvůr Lhenice“ za částku
20.000,--Kč bez DPH a „Kompostárna Lhenice“ za částku 20.000,--Kč bez DPH s firmou DiS, České
Budějovice
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy za výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora na
akci „Sběrný dvůr Lhenice“ ve výši 50.000,--Kč bez DPH a „Kompostárna Lhenice“ ve výši 40.000,--Kč
bez DPH s firmou DiS, České Budějovice
c) schvaluje uzavření mandátní smlouvy za provedení výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Lhenice“
ve výši 40.000,--Kč bez DPH a „Kompostárna Lhenice“ ve výši 40.000,--Kč bez DPH s firmou
SKLÁDKA RŮŽOV spol. s r.o., České Budějovice.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE
Ad 4c) Usnesení č. 344/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o dílo – Injektáž
úřadu Městyse Lhenice za částku 210.045,--Kč bez DPH s firmou MATTEO s.r.o. České Budějovice.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE
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Ad 4d) Usnesení č. 345/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvy na zimní údržbu
místních komunikací na období od 01.12.2013 do 31.03.2014 s panem Robertem Gregorou, Lhenice
čp. 156 a panem Václavem Čarkem, Třebanice čp. 17. Cena za prohrnování je 400,--Kč/hod. bez DPH
a pohotovost je 33,--Kč/den bez DPH.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 346/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje prodloužit zveřejnění
záměru na pronájem části pozemku parc.č. 808/34 o výměře 160 m2 v k.ú. Lhenice na dobu do
15.01.2014.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE
Ad 5c) Usnesení č. 347/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku
parc.č. 808/28 o výměře 460 m2 v k.ú. Lhenice za cenu 500,--Kč/rok na dobu neurčitou od 01.01.2014.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 348/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Jihozápad NUTS II., Výzva 27 –
Podpora zaměřená na vybavení základních škol pro výuku technických a přírodovědných oborů na 2.
stupni ZŠ
b) schvaluje předfinancování projektu z rozpočtu městyse Lhenice ve výši 1.650.000,--Kč s 15-ti %
spoluúčastí
c) pověřuje starostku zajištěním přípravy projektu a podáním žádosti.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 349/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí dotace Hospici
sv. Jana Neumanna ve výši 15.000,--Kč.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 350/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje navržený způsob
financování realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje
10 PRO 1 ZDRŽEL SE
Ad 9a) Usnesení č. 351/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a na Státní fond rozvoje bydlení na zmírnění závazné doby pro
výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby podle nařízení vlády č.146/2003 Sb. v bytových
domech čp. 419 a čp. 420 z doby neurčité na dobu 30 let.
11 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 352/37/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
11 PRO
Foto č.1 – opravy a položení asfaltového koberce se zbudováním chodníku v části Krumlovské ulice (kolem
památné lípy ke zdravotnímu středisku)
Foto č.2 - ze zahájení přestavby budovy Úřadu městyse Lhenice – z prováděné hydroizolace chemickou
injektáží
Foto č.3 – z provedeného nového přestřešení objektu hasičské zbrojnice a dílny pracovní skupiny městyse
JB,JM

V sobotu 18.1. 2014 pořádá Městys Lhenice
OBECNÍ PLES
na který jste srdečně zváni.
Hraje: MP 3 BAND z Českých Budějovic
Překvapení večera – chlapecká taneční skupina z dětského domova Žíchovec
Začátek od 20.00 hod. Vstupné: 90,- Kč
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Informace z našich škol
Mateřská škola
MŠ v listopadu
8.11. - vydala se průvodem třída „Motýlků“ na pěší výlet k velké kapli v „Brabcích“ a to zřejmě v
poslední vydařený, krásně prosluněný den letošního podzimu. Žel, „Berušky“ se pro velkou
marodku vypravit nemohly.
13.11. - to byly zase „Sůvičky“, co výšlapem zdolaly vrchol „Stráže“ nad naším městečkem, aby v ten
samý den se třída „Motýlků“ proměnila v keramickou dílnu. Děti v ní na „výbornou“ vyráběly za
asistence Mgr. Věrky Dytrychové knoflíky z hlíny, které po vypečení v peci v rodinném centru
obohatí stánek MŠ na školním vánočním trhu
25.11. - přijelo k nám, do MŠ divadlo „Sedmihlásek“ s pohádkou „O šípkové Růžence“.
27.11. - naše MŠ se opět proměnila v „adventní dílnu“ - tentokráte odpoledne pro tvůrce z řad rodičů,
jejichž zdařilé výrobky také poputují na stánek MŠ na školní vánoční jarmark“. I když, vzhledem k
nemocnosti dětí, nebyla účast rodičů taková, jak se očekávalo,přesto náš stánek bude zaplněn
bohatě, neboť maminky „stánkové zboží“ dodaly dodatečně z domova.
28.11. - se v naší MŠ konalo vánoční fotografování dětí.
MB

Základní škola
Listopadové kalendárium
1.11. – beseda o bibli s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 6.třídy
6.11. - účast na okrskovém kole ve florbale v PT vybraným školním družstvem za účasti pěti škol
Prachaticka – umístění: 1.místo s postupem do okresního kola ve Vimperku (27.11.) – blahopřejeme
6. – 15.11. – SCIO testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka a obecných
studijních předpokladů – pro vycházející žáky 9.ročníku – po dohodě s jejich rodiči v rámci přípravy na
přijímací zkoušky na střední školy
7.11. - beseda o bibli s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 8.třídy
14.11. – „ohlédnutí za zážitkovým kurzem“ žáků 6.třídy v Zátoni (9.-11.10.) – pro jejich rodiče – za projekce
fotografií a s ukázkami aktivit a her ze zážitkového kurzu
15.11. – zahájení plaveckého výcviku v plaveckém stadiónu v PT – pro žáky 3. a 4.třídy
20.11. – pečení perníčků v renovované „školní kuchyňce“ (viz článek a foto níže)
20.11. – „Vzdělávání a řemeslo“ – návštěva výstavy v ČB – zaměřené na prezentaci středních škol – pro
žáky 8. a 9.ročníku
21.11. – „Adventní dílna“ ve „školní kuchyňce“ – za zdobení upečených perníčků (z 20.11.) a výroby svíček
(viz článek a foto níže)
21.11. – beseda s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v PT v mateřské škole – pro rodiče
budoucích prvňáčků – ve spolupráci s MŠ
25.11. – návštěva Planetária v ČB – pro žáky 1. až 3.třídy
25.11. – školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9.třídy – nejlepší řešitelé s postupem do okresního
kola – Klára Vanková, Karla Hambergerová a Lucie Trnková – všechny z 9.ročníku
27.11. – start školního vybraného družstva v okresním kole škol ve florbale ve Vimperku – finalistů
z okrskových kol z Prachaticka a Vimperska – konečné umístění – 4.místo – chválíme za dobrou
reprezentaci školy
28.11. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími.
JB,JM

Perníčky…(předvánoční seriál z naší školy)
Díl 1. – Nápad
„Letošní výtvarnou adventní dílnu uspořádáme v nové cvičné kuchyňce. Ozdobíme vánoční perníčky…“
(výtvarník a hlavní garant dílny T. Kimmel s návrhem souhlasí)
Díl 2. – Nápad2
„…domluvíme se s I. Ragáčovou a napečeme a nazdobíme perníčky pro charitativní akci, která každoročně
probíhá při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí…“ (Iva s nápadem nadšeně souhlasí a dodává, že
suroviny na perníčky nám zaplatí městys)
Díl 3. – Termín
„… tradiční výtvarná dílna proběhne ve středu 21. 11. a perníčky napečeme den předem. Poprvé
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vyzkoušíme tři nové horkovzdušné pečící trouby a na pomoc přizveme dívky a chlapce z 8. a 9. tříd …“
(předběžně počítám se třemi kolegyněmi a 10 dětmi)
Díl 4. – Nápad3
„…a o pomoc a odbornou radu při zdobení perníčků požádáme rodiče našich žáků…“ (oslovuji paní M.
Postlovou, jejíž perníkové skvosty znám už z minulých školních jarmarků. Bez váhání souhlasí)
Díl 5. – Těsto
„…těsto je třeba zadělat alespoň den předem, aby se odleželo…“ (v úterý 19. 11. večer vzniká ve školní
kuchyňce pod čtyřmi páry rukou asi 7 kg perníkového těsta)
Díl 6. – Pečeme
„…20. 11. z nové cvičné kuchyňky nádherně zavoněly Vánoce…“ (péci přišlo 10 děvčat, 3 chlapci a sedm
dospělých. Za hodinu a půl bylo napečeno i uklizeno)
Díl 7. – Akce
A je tu očekávaný čtvrtek 21. 11. – Adventní školní dílna. V kuchyňce čekají čerstvé perníčky na zručné malé
i velké výtvarníky, v kreslírně je připraven materiál na výrobu svíček ze včelího vosku. Akce začíná!
Postupně se všechny připravené polotovary mění v krásná výtvarná dílka. Každý účastník si domů odnáší
vlastnoručně vyrobenou svíčku, pár voňavých nazdobených perníčků a hlavně předvánoční pohodu, která
v tu dobu ve škole zavládla.
Takže: „Veselé Vánoce!“

V. Trnková – ředitelka ZŠ

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Seriál ke čtyřicetinám naší školy (1974 – 2014)
tentokráte

Slavnostní otevření nové školy
Byl 25.leden roku 1974. V ten den se naplnil sen několika lhenických učitelských i rodičovských generací.
Slavnostně se otevírala nová pavilónová třináctitřídní škola, aby tak definitivně skončilo směnné vyučování
po lhenických provizoriích a započalo v podmínkách odpovídajících nové době. Stalo se tak s příchodem
druhého pololetí škol.roku 1973/74 – v první únorový den roku 1974.
Tolik očekávaný den „D“ nastal
- průběh onoho oslavného dne otevření školy
Na padesát pozvaných hostí se o deváté hodině shromažďuje k uvítání a občerstvení (to připravily ženy
z MOČSŽ a SRPŠ) ve lhenické sokolovně, jež je vyzdobena k 2.školnímu plesu následujícího dne (v sobotu
26.1.). Mezi nimi, mimo jiných, je náměstek ministra školství Prof.Dr.M.Cipro Csc. (spolužák na studiích
ředitele lhenické školy K.Hyndráka), nejvyšší představitelé krajských, okresních a místních státních a
stranických orgánů (tak to žádala doba), školští inspektoři, ředitelé škol na Prachaticku, zástupci dodavatelů,
investorů, dozorů a kontrolórů stavby, zástupci místních závodů, JZD a organizací, delegace ze spřátelené
slovenské Budči, vedená tamním ředitelem školy Jánem Kaňkou, redaktoři krajských a okresních novin, ČS
televize a rozhlasu. O desáté hodině se všichni odebírají na nádvoří nového školního objektu, kde před již
shromážděnými učiteli, zaměstnanci školy, žáky, zástupci SRPŠ, rodiči a širokou veřejností započíná vlastní
akt otevření za 1.části kulturního programu ve scénáři a režii Jana Bumby st. a to za vystoupení školního
pěveckého sboru a malých recitátorek. Poté dochází ke slavnostnímu přestřižení pásky zástupcem ministra
školství Dr. M.Ciprem, symbolickému předání klíče od nové školy předsedou ONV J.Proškem do rukou
ředitele ZDŠ K.Hyndráka a do schránky pod pamětní desku, připomínající otevření školy (ve vestibulu u
jejího vchodu), jsou vloženy tiskoviny (dodatečně též fotografie dokumentující tento významný akt).
Následně ředitel školy K.Hyndrák zve hosty do nové školní tělocvičny, kde pokračuje kulturní program
druhou částí, ve kterém vystupují pěvecké sbory – opět žákovský školní a též i ženský – oba řízené
p.učitelem J.Bumbou st. A zaznívají i tady básně v dětském přednesu. I zde pokračují oficiality. Jejich
vyvrcholením je slavnostní projev ředitele školy Karla Hyndráka s jeho poděkováním za výstavbu a předání
nové školy.
Výňatek z jeho projevu: „Dnes tedy otevíráme novou školu, na kterou čekaly celé lhenické generace.
Sen se naplnil. Jsme nedočkaví a bereme řemeslníkům odvedenou práci téměř z rukou. Již 1.února se
rozproudí život ve všech prostorách. A nemějte obavy, že skvělé možnosti, které nám nová škola nabízí,
nevyužijeme. Vychovávala-li stará škola v nuzných podmínkách řadu dnešních inženýrů, právníků, lékařů,
učitelů, ale i šikovných řemeslníků, pak výsledky naší školní práce budou stejně dobré, ba ještě lepší, jak
věříme. Moderní nové vybavení školy a její odborné učebny nás k tomu zavazují.“
Oficiality pokračují. Zaznívá další poděkování za novou školu. Jménem žáků tak činí Alena
Pelikánová a za ně i slibuje, že o novou krásnou školu budou, dle možností, příkladně pečovat. K dobré
náladě přítomných přispívá velkou měrou Podstrážanka, dechovka místní ZUŠky pod taktovkou jejího
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vedoucího Jana Markovce st. A to již slavnostní shromáždění v tělocvičně dospívá k svému závěru a všichni
pozvaní se vydávají na prohlídku celého objektu nové školy, kdy veřejnosti to bude rovněž umožněno
následujícího dne při „Dnu otevřených dveří“. To již v nové školní jídelně vzývá hosty slavnostně prostřená
tabule ke společnému obědu, aby poté zde strávili v družné a přátelské pohodě příjemné odpoledne a též
převzali upomínkové dárky, které pro ně připravily paní učitelky s dětmi.
Tak jsme u nás ve Lhenicích slavnostně otevírali novou školu toho památného dne 25.ledna LP 1974.
Malá fotogalerie z otevření nové školy
25.1.1974
Foto č.l - na nádvoří u vchodu do školy před slavnostním přestřižením pásky
Foto č.2 – předseda ONV symbolicky předává klíč od školy jejímu řediteli K.Hyndrákovi
Foto č.3 – hosté, občané a děti z naší MŠ na nádvoří školy při jejím slavnostním otevírání
Foto č.4 – školní pěvecký sbor a sbor lhenických žen při společném vystoupení v nové tělocvičně při
slavnostním shromáždění za řízení J.Bumby st.
Foto č.5 - o dobrou pohodu se postarala Podstrážanka pod vedením kapelníka J.Markovce st.
Foto č.6 – připravená slavnostní tabule ke společnému obědu pozvaných hostů v nové školní jídelně
Foto č.7 – pozvaní hosté při slavnostním shromáždění v nové tělocvičně
Foto-hádanka: poznáte na fotce č.5 tehdejší zpěváky Podstrážanky či některé její muzikanty – či na
fotu č.4 někoho z malých zpěváků ze školního sboru nebo z žáků – pionýrů na fotu č.1? JB,MJ

Napsali o nás
Navazujeme na obsáhlý článek v minulém čísle „Moje Lhenicko“ č.11/2013 „O poklidné víkendové noci
ozářily Lhenicko děsivé plameny“ z PT deníku a dalších zdrojů..
Obec nechce ubytovnu. Podnikateli je to jedno
MF dnes – Jižní Čechy – 11.11.2013 – autor Václav Janouš – kráceno, vybráno z obsáhlého článku
Lhenice jsou po Vimperku a Strážném další obcí, kde chce investor zřídit ubytovnu pro sociálně slabé a
Romy. Většina městyse je proti. Výstavbu oddálil požár.
Ve Lhenicích na Prachaticku panuje pozdvižení. Skoro všichni obyvatelé mají jednu jedinou starost.
Chtějí zabránit tomu, aby jim zde soukromý podnikatel udělal z bývalé zemědělské ubytovny dům pro
sociálně slabé a Romy. V současnosti mají chvíli klidu. Ubytovna na okraji obce v polovině října
kompletně shořela. Její majitel ale nyní jasně vzkázal: Dům opravím a sociálně slabé do něj nastěhuji.
O víkendu už na místě parta dělníků odklízela ohořelé trámy a nepořádek. Proti plánům společnosti
Bohemia Properte jsou všichni, kterých se ve Lhenicích zeptáte. Firma v minulosti patřila ruským
podnikatelům a dnes za ní stojí osmadvacetiletý Petr Schieh z Českých Budějovic. Dům patřil dříve
zemědělskému družstvu a v restitucích pak doputoval až k soukromé firmě. Ačkoliv v minulosti byl
zkolaudovaný jako ubytovna, bude dnes jeho majitel mít velký problém jej znovu obnovit. „V novém
územním plánu je toto území vedeno jako nerušivá výroba a doslova je v něm napsáno, že je
nepřípustné, aby tam byly byty či ubytovna. „Předpokládáme, že když dům kompletně vyhořel, na
novou stavbu by musel mít podnikatel už nové kolaudační rozhodnutí a to by bylo v rozporu s územním
plánem“, podotýká starostka Lhenic Marie Kabátová. Kromě toho původní dům byla montovaná
dřevostavba, která se dnes už nevyrábí. Přesto podnikatel Petr Schieh věří, že ubytovnu obnoví. „Nyní
začínáme kreslit, příští rok chceme stavět. Bude to klasická ubytovna a dodržíme stavbu tak, aby to
bylo to co před tím. „Obec od nás dostala nabídku, aby si ubytovnu odkoupila, a odmítla to“, prohlásil
v pátek Petr Schieh. Nabídku potvrdila i starostka Kabátová s tím, že se jednalo o pouhý e-mail a
podnikatel dal obci na rozmyšlenou tři dny. „Nabídka byla zcela neakceptovatelná, protože požadoval
za spáleniště miliony korun. Kromě toho jsme nedostali ani šanci to projednat, protože za pouhé tři dny
není možné věc projednat v zastupitelstvu a nechat si zpracovat znalecký posudek. Navíc neskončilo
ani policejní vyšetřování příčin požáru“, doplnila Kabátová. Podnikatel má ještě další problém, Pozemek
před shořelou ubytovnou směrem k bytovým domům patří sousedům Vladimíru a Marii Michálkovým.
Poté, co odjely hasičské vozy, část louky nechali Michálkovi rozorat. „Podnikatel za námi byl, abychom
s ním směnili část pozemku. Nakonec jsme se ale rozhodli, že toto v žádném případě neučiníme. Také
nestojíme o to, abychom měli v sousedství takovou ubytovnu. Nestojí o to tady v obci nikdo“, doplnil
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Michálek.
Touto lhenickou událostí se zabývala i jiná, další média, jak televizní, tak tisková. Např. časopis
RESPEKT v článku "Bydlení pro chudé" ze 3.11. a "Past za státní peníze" z 11.11. 2013.
Z posledně jmenovaného článku Hany Čápové vybíráme:
Past za státní peníze. Proč je v Česku tolik ubytoven pro chudé.
…Česká byznys s bídou nabírá obrátky ….Je to zajímavé. Petr Schieh (28) má kancelář v centru ČB.
Na jeho stole leží jen kalkulačka, občas po ní mezi řečí sáhne. „Na ubytovně mělo bydlet nějakých
šedesát lidí, každý by platil 3.600 korun měsíčně, to máme kolem dvou a půl milionu za rok,“ vyčísluje
původní plán, který zhatil požár. „Nechtěli ubytovnu, tak tam dostanou kontejnery. Už jenom z principu,“
črtá nový plán a znovu sahá po kalkulačce. „Bude to pro mě ještě zajímavější. Do kontejnerů se vejde
víc lidí, tak sto čtyřicet, měsíčně bude sice každý platit jen osmnáct set, ale i tak jsme na víc než třech
milionech korun za rok.“ Ubytovna je v podnikání Petra Schiela novinkou. Vyučený skladník si dodělal
maturitu na obchodní nástavbě, chvíli byl zaměstnán jako dispečer kamionové dopravy, pak založil
vlastní spediční firmu a pracovní agenturu Bohemia Works. Otevřít ubytovnu ho – jak říká – napadlo
letos v létě při poslechu televizních zpráv, že neonacisté pochodují k ubytovnám, kterých přibývá a lidé
v nich za mizerné bydlení platí relativně velké peníze. Schieh si z reportáží odnesl pocit, že právě
narazil na dobrý byznys: ubytoven je málo a lidí, kteří je potřebují, spousta. Navíc je to byznys bez
rizika, neboť sociálně slabým nájemníkům připlácí na bydlení stát. …… ubytovnu ve Lhenicích koupil
za nějakých dva a půl milionu korun. Poptal se ještě na úřadě práce a zajásal. Doplatky na bydlení,
jedna z dávek v hmotné nouzi, jsou celkem štědré. Záleží na počtu osob v rodině a velikosti
obce…..např. v Praze může člověk dostat až 7.500 korun, v menší obci kolem 5 tisíc korun a čtyřčlenná
rodina má rozpětí od 12 až po 18 tisíc měsíčně. Schieh se rozhodl, že za pokoj pro dva lidi bude chtít
kolem 7 tisíc měsíčně. Částku, za kterou barák koupil, by měl za rok zpátky. „Ještě jsem neotevřel a už
jsem měl plno. Stačilo obejít pár ubytoven v ČB a nechat na nich leták s nabídkou. Každý bude mít na
pokoji televizi a lednici, v přízemí bude kinosál, venku dětská hřiště“……..louku před ubytovnou mu
majitel odmítl prodat, raději ji pro jistotu částečně již rozoral. Nových sousedů se děsí také majitelka
sousední ubytovny Jana Motzová. Ta zůstala u kdysi běžné praxe, ubytovává turisty a děti na škole
v přírodě. „Z některých škol už mi volali, že jestli budou v sousedství sociálně slabí lidé, tak sem děti
přestanou jezdit. To bych to mohla rovnou zavřít.“….. starostka Marie Kabátová lituje, že nemůže
Schiehovu ubytovnu zakázat. „Objekt byl před třiceti lety zkolaudován pro bydlení, takže máme smůlu“,
říká…..
Obsáhlé články si mohou zájemci přečíst v místní knihovně, kde jsou jejich kopie. JB, JM

Naše lhenické kino opět zprovozněno
A to již s novým multifunkčním digitálním přístrojem E-CINEMA i s novým
plátnem, jak bylo před časem avizováno, aby umožňoval, krom promítání
filmů, i další projekce (jako např. při různých kulturních, společenských,
vzdělávacích akcích, besedách, při multifunkční prezentaci naší radnice, při
jejích připravovaných záměrech na veřejných zasedáních, ale třeba i při společném sledování přímých
televizních přenosů sportovních či různých významných událostí). Nová digitální projekce zaručuje
velice pestrý výběr filmů (všech s digitálním obsahem), daleko větším, než tomu bylo za již zastaralého
promítacího zařízení, které umožňovalo promítat filmy jen v klasických formátech
Filmová představení „v novém“ budou zahájena s příchodem nového roku 2014. premiérově pak v
sobotu 11.1. - od 15.00 hodin filmem pro děti ŠMOULOVÉ II.a poté od 18.00 hodin pro dospělé
„trhákem“ BABOVŘESKY.
Další následná filmová představení se uskuteční, jak bylo zvykem, vždy v pátek od 20.00 hodin, dětská
pak rovněž v pátek od 15.00 hodin.
Navštivte naše zmodernizované kino!
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Jste zváni!

JB,IR

Internetová Miss Gympl je ze Lhenic
Na internetu probíhala od 4.října do 28.listopadu tohoto roku soutěž MISS GYMPL.
Miss GYMPL byla soutěž studentek gymnázií v České republice o titul Miss GYMPL. Soutěž organizovali
členové České studentské unie. Soutěže se mohly účastnit všechny studentky gymnázií denní nebo dálkové
formy studia ve věku od 15 do 22 let. Vítězka soutěže získává právo nosit titul královny studentek gymnázií
pro daný školní rok. Zároveň soutěžící Miss GYMPL postupují do národního kola Miss o titul Miss Studentka
České republiky 2013/2014.
Do soutěže se přihlásila i studentka Gymnázia Prachatice, Karolína Vlachová, která je ze Lhenic. (Pro ty,
kteří ji neznají: Karolína je dcerou Petra a Martiny Havlových. Petra všichni známe, jako báječného „koňáka“
ještě z Nového Dvora, Martina je sestřičkou na LDN v prachatické nemocnici.) Karolína je nejen krásná, ale i
milá a vtipná, jak svědčí i její přihlašovací dotazník k soutěži:
Chodíš do školy ráda?
Když napíšu NE, lhala bych. Občas to člověk potřebuje ☺
Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět?
Čeština, biologie, angličtina, němčina.
Zadaná nebo zatím sama?
Momentálně nezadaná.
Jak by měl vypadat Tvůj ideální přítel?
Ideální přítel? To jde? ☺ Stačí, když bude tolerantní, hodný a bude mě mít rád takovou, jaká jsem.
Co uděláš, abys vyhrála titul MISS?
Tak pro začátek vyplňuji tento dotazník.
V pátek 29.listopadu byly vyhlášeny výsledky internetového hlasování a Karolína se umístila na
1.místě s počtem hlasů 3070 – stala se tak Miss Gympl 2013/2014. I. Vicemiss Gympl 2013/2014 se
stala Michaela Dudová z Ostravy s počtem hlasů 2670 a II. Vicemiss Gympl 2013/2014 Renata Ocásková z
Poděbrad s počtem hlasů 1902.

Karolíně moc blahopřejeme a pokud se zúčastní národního kola o titul Miss studentka České
republiky 2013/2014, tak přejeme hodně štěstí!
JM

Gentleman české country odešel
„Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chlad…“
„Pak na patník poslední napíšu křídou, jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád…“
(Úryvky z písně „Veď mě dál, cesto má“)
Zpěvák Pavel Bobek, pro některé Lhenické známý, přítel či kamarád, došel po své
cestě, jež ho vedla, žel až tam, kde končí… jak v písni zaznívá…
Jedna z jeho cest jej zavedla i k nám, do Lhenic. Poprvé tomu tak bylo spolu
se zpěváky Mirkem Palečkem a Michaelem Janíkem (9.11.1977), a to na pozvání
k vystoupení u nás tehdejší kulturní pracovnicí Marií Jarošovou, následně poté
24.9.1982, jak dokládá jeho zápis ve lhenické kronice kulturních akcí: „Pár přátel
mít, přeci stojí zato žít a jim zpívat… Lhenicím díky a brzy nashledanou!“
A že nešlo jen o zdvořilostní zápis, o tom svědčí jeho následující návraty už
mezi lhenické přátele, které zde našel, aby s některými z nich udržoval trvalé
kontakty. Krom Marie Jarošové to byli zejména Vodáci (ze lhenické country kapely),
s nimiž si i několikráte při jejich veřejných vystoupeních zazpíval. (Po „sametové
revoluci“ o převratném jaře 1990, v předvolební kampani OF na lhenickém náměstí,
na country bále v Hotelu pod Stráží, v rámci slavnosti svěcení zvonu a setkání
rodáků a jiných významných příležitostech). Několikrát vystoupil ve Lhenicích spolu s divadlem Semafor
(Šimkem, Sobotou a dalšími zpěváky a členy divadla), jezdíval do Lhenic na prázdniny či jen tak, na víkend,
za přáteli a za odpočinkem. Zdařilé bylo i jeho vystoupení v adventním čase roku 2004 (11.12.) spolu
s Nopovými v tehdejším klubu „Festa dela cesta“ ve lhenické sokolovně. Oblíbeným Lhenicím a Lheničákům
se připomínal pozdravy, PFkami a i rozhovory pro „Lhenický zpravodaj“ , jako např. rozhovorem ve
zpravodaji č.5/2000 po již zmiňovaném Country bále v rámci svěcení zvonu 14.5.2000:
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Poprvé jsi, Pavle, vystupoval ve Lhenicích s Mirkem Palečkem a Michaelem Janíkem 9.listopadu
1977 a od té doby ještě několikrát, ať již s Mirkem a Míšou, či se Semaforem. Spřátelili jsme se, našli jsme
v tobě skromného a milého kamaráda. Lhenice jsi navštěvoval i soukromě. Jaký je Tvůj vztah ke Lhenicím ?
„Je to možné, že už je to tak dávno, co jsme s Palečkem a Janíkem zjistili, že ze Lhenic se nedá jen tak
jednoduše po koncertu odjet, že tam je celá řada milých a přátelských lidí, naladěných na naše struny ? Asi
ano, své první lhenické prázdniny jsem zažil v roce 1981, kdy naší dceři bylo něco přes dva roky. Byli jsme
tam se ženou Martou skoro měsíc a Lhenice a jejich okolí jsme si zamilovali spolu s jejich obyvateli. Za dva
roky poté jsme tam byli na prázdninách znovu, tentokrát naše rodina s kamarádem Honzou a jeho (tehdy)
malým synem Hynkem „u dědy Marků“ na Brusné a moc se nám tam líbilo.“
Prozraď, prosím, našim občanům něco ze svého soukromí. Co je u Vás nového, co děti a manželka ?
„Od té doby jsem ve Lhenicích byl ještě párkrát koncertovat, naposledy, jak se domnívám, před deseti léty.
To to uteklo ! Mezitím jsem stačil zažít rozmnožení naší rodiny o syna, kterému bude 15, zatímco dceři,
která si své dětství ve Lhenicích moc nepamatuje, je už 21 roků. Moje žena má tolik práce, že se mnou na
oslavu do Lhenic nemůže jet. A já ? Já sám koncertuji, hraju a zpívám se skupinou Miloše Nopa a jeho
ženou Lídou. A do Lhenic se všichni moc těšíme.“
Co bys popřál Lhenicím a jejich obyvatelům ?
„Zatím jen mnoho dalších let ve zdaru, štěstí a zdraví. Víc budu moci říct až poté, co „svoje“ Lhenice zase
po letech uvidím. Ze srdce Váš PB.“
KDO BYL PAVEL BOBEK
(16. září 1937 Praha – 20. listopad 2013, Praha) český zpěvák stylů pop-music, country a rock and roll.
Vystudoval gymnázium a poté fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, kde získal titul
Ing.arch. Již na vysoké škole zpíval ve fakultní kapele „Fapsorchestra“, později ve Studiu bigbeatové hudby
a od roku 1959 v divadle Paravan. V létech 1963 – 1965 byl zpěvákem skupiny Olympic, od roku 1966
Country beatu Jiřího Vrabce a od roku 1967 po rok 1990 byl stálým členem divadla Semafor. V roce 1978 se
na americkém velvyslanectví sešel a i si zazpíval s legendou country music s Johnym Cashem, což
považoval za neobyčejné a nezapomenutelné. Roku 1980 byl oceněn ziskem Zlaté porty za zásluhy a rozvoj
country music a v roce 2013 byl Akademií populární hudby „Anděl“ uveden do „Síně slávy“. V poslední době
vystupoval se skupinou Malinaband.
Před osmi roky bojoval o život, překonal velmi vážnou chorobu a dva týdny strávil v umělém spánku.
S velmi závažnými zdravotními problémy se potýkal i v dalších létech, aby jim, žel, nakonec podlehl. Při
posledním telefonickém rozhovoru letos 16.září, kdy jsme mu blahopřáli k narozeninám, dlouze vzpomínal
na chvíle prožité ve Lhenicích, na vystoupení a různé zážitky, a též vyřizoval mnoho pozdravů všem
lhenickým přátelům. Za 14 dní po tomto rozhovoru byl odvezen do nemocnice,
odkud se již nevrátil….
Kdo by neznal jeho písně
Vždy jím vybírány kvalitně a s kvalitními českými texty, převážně původně americké
provenience. Mnohé z nich se staly hity či evergreeny, jako třeba: „Oh Ruby, nechtěj
mi lásku brát“, „Houston“, „Lásko, mě ubývá sil“, „Veď mě dál, cesto má“, „Pojď dál
a zpívej“, „Nedělní ráno“, „Cestou dlouhou“, „Muž na konci světa“, „Pojď stoupat jak
dým“, „Můj rodný dům“, „Bůh má mě rád“, „Má dívka „N“, „Všem dívkám, co jsem
měl kdy rád“ (s K.Gottem), „S tím bláznem si nic nezačínej“ (s M.Rottrovou) atd.
Pavla Bobka jsme poznali jako kamarádského, skromného a hluboce lidského,
oproštěného od hvězdných manýrů. Takovým pro nás zůstane v jeho písničkách.
Čest jeho památce !
Loučíme se s Pavlem úryvkem z jeho oblíbené písně z poslední doby, kterou nazpíval s Robertem
Křesťanem a namixovali ve studiu s hlasem již zesnulého Michala Tučného „Pane můj“ (Why Me – Kris
Kristofferson) s českým textem Víta Hrubína:
„ Pane můj, dals mně dost šťastnějch chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. pane můj,
marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě, zdá se, máš rád.....Ježíši, prosím tě o pomoc
tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím i vším, dej mi víru - čekám dál
v rukou tvých............“
JB, JM
Fota: Alan Pajer
Redakční dodatek: jménem všech lhenických přátel byl zaslán rodině – manželce Martě a dětem Kláře a
Pavlovi, kondolenční list.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Vítání občánků
V sobotu 17. listopadu přivítala paní starostka Ing. Marie Kabátová v obřadní síni naše nejmenší
obyvatele.
Děti z MŠ jim i jejich maminkám i tatínkům na uvítanou zazpívaly a přednesly básničky.
Byli uvítáni: Hromada Filip, Schwingerová Klára , Vogeltanz Viktor, Krotký Filip, Muška Jan, Sedlák
Michal, Trnková Karin, Elena Marie Nováková, a Anna Jungbauerová

Okénko pro ženy

PŘEJEME VŠEM ŽENÁM A JEJICH RODINÁM
KRÁSNÉ, POHODOVÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2014 JEN TO NEJLEPŠÍ.
Český svaz žen Lhenice
…..............................................................................................................................................................................................................................................

Krajské středisko ČSŽ opět připravuje v září 2014 zájezd do Francie do Cannes.
Přihlášky do 31.1. 2014 !

( u p. Eisové nebo Schacherlové)

Pozvánky na další akce
28.12. 2013 ve 13.00 hodin
se bude konat
III. Ročník turnaje ve STOLNÍM TENISE „NEREGISTROVANÝCH“
v sokolovně
Všichni jste srdečně zváni
…............................................................................................................................................

Pozvánka na XIV. Novoroční výstup na horu Stráž
1. ledna odpoledne. Vuřty na opékání s sebou.
Teplý tekutý chléb zajištěn!!!
Přijďte si vyvětrat plíce po Silvestrovské noci....
Na setkání s vámi se těší o.s. GRÁTIS a Klub českých turistů
…................................................................................................................................................................

Stíny Lhenicka
V minulém příspěvku jsem se zmínil, že byly zjištěny některé skutečnosti, které by mohly vést k pachateli
krádeží zejména pohonných hmot ve Lhenicích a okolí. V měsíci listopadu jsme evidovali odcizení nafty z
pracovních strojů firmy Strabag zaparkovaných v místě U Rokle směrem na obec Hradce. V průběhu
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prověřování bylo zjištěno, že v letních měsících při rekonstrukci silnice mezi obcemi Vadkov a Smědeč bylo
po násilném odstranění víček nádrží odcizeno z válců jmenované firmy více než 100 litrů nafty a že o naftu
po vyšroubování víčka nádrže přišel i majitel traktoru zaparkovaného v obci Hrbov. Dále bylo oznámeno
odcizení kovového odpadu z volně přístupného přízemí shořelého objektu ubytovny. Tyto případy byly
kvalifikovány jako přečin krádež či přestupek proti majetku a byly postoupeny ke sloučení k již předaným
případům na službu kriminální policie a vyšetřování. K dnešnímu dni se jedná již o více jak deset případů
protiprávního jednání majetkového charakteru. Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustil
mladý muž, který řídil automobil, přestože mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu.
Přečiny neoprávněné držení platební karty a krádež spáchal mladík, který doma odcizil platební kartu své
matky a vybral z ní finanční prostředky ve výši nejméně 13 tis. korun, které použil pro svou potřebu.
Městskému úřadu v Prachaticích bylo oznámeno k projednání řízení vozidla řidičem bez příslušného
řidičského oprávnění, stejně jako jednání majitele vozidla, který měl na něm upevněny jiné poznávací
značky, než byly vozidlu příslušným úřadem přiděleny. Stejný úřad bude řešit řidiče, který ve dvou případech
nepředložil při kontrole doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, osvědčení o registraci vozidla, navíc
nebyl připoután bezpečnostním pásem a vjel do prostoru lesa, čímž porušil kromě zákona silničního i zákon
lesní. Komisi při Úřadu Městyse byl k projednání oznámen přestupek proti občanskému soužití, kdy se dva
mladí muži na Sídlišti SNP nepohodli a došlo k výměně názorů a vyhrožování, stejně jako obdobné jednání
mladého páru v jejich společném bytě tamtéž. Dosud v šetření je přestupek proti majetku, odcizení
sanitárních věcí a elektromateriálu z objektu bývalé ubytovny, se škodou majiteli přesahující 3 tis. korun.
Na závěr bych chtěl za naše oddělení popřát všem občanům klidné a pohodové vánoční svátky a v roce
následujícím méně starostí, než měli v tom končícím.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Týmy lhenického Sokola v soutěžích na Prachaticku
Sokol Lhenice A i B v regionálním přeboru ve stolním tenise
REGIONÁLNÍ PŘEBOR I – listopadové zápasy
6.kolo 9.11. – Sokol Lhenice A – Libín PT-E 9:9 - body za Lh.: čtyřhry 2:0 – M.Pixa 1:3, Vl.Filip 1:0,
J.Houška 2:2, M.Špán 3:1, RGyöri 0:3
7.kolo 23.11. – HB Mostové jeřáby PT – Sokol Lhenice A 10:8 – body za Lh.: čtyřhry 0:2, M.Špán 2:2, M.Pixa
0:4, J.Houška 1:3, P.Petrovka 3:1
8.kolo 30.11. – Sokol Lhenice A – TJ Netopíce A – nesehráno do uzávěrky ML
Postavení Sokola Lhenice A v neúplné tabulce regionálního přeboru I (za 10 účastníků),
z 8 možných zápasů má odehraných 7 – k 30.11.2013 – na 6.místě s 13 body, se dvěma výhrami,
dvěma remízami a třemi prohrami - (63:63).
REGIONÁLNÍ PŘEBOR II – listopadové zápasy
7.kolo 2.11. – Sokol Lhenice B – volné kolo
8.kolo 9.11. – Libín PT-D – Sokol Lhenice B 2:16 – body za Lh.: čtyřhry 1:1, P.Petrovka 4:0, R.Györi 4:0,
V.Hůrský st. 4:0, V.Hůrský ml. 1:0, I.Kanaloš 2:1
9.kolo 16.11. – S.Loffer Čkyně – Sokol Lhenice B 9:9 – body za Lh.: čtyřhry 1:1, V.Hůrský st. 1:3, I.Kanaloš
0:4, R.Györi 4:0, P.Petrovka 3:1
10.kolo 23.11. – Sokol Lhenice B – SK Martyna Malovice B 17:1 – body za Lh.: čtyřhry 2:0, P.Petrovka 2:0,
V.Hůrský st. 4:0, V.Špán 4:0, R.Györi 4:0, V.Hůrský ml. 1:1
11.kolo 30.11. – TJ Netolice B – Sokol Lhenice B – nesehráno do uzávěrky ML
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce regionálního přeboru II (za 13 účastníků)
z možných 10 zápasů s devíti odehranými – k 30.11.2013 na 5.místě s 19 body – se čtyřmi výhrami,
dvěma remízami a třemi prohrami – (91:71).

Do „Prachatické ligy“ vstoupili již i futsalisté Sokola
Prachatická futsal liga má letos 8 účastníků. Tým lhenického Sokola do ní vstoupil nevydařeně – prohrami ve dvou
úvodních kolech. Prachatický deník napsal: „Lheničtí byli asi v úvodu „futsal ligy“ ještě na velkém fotbale“. (Většina hráčů
totiž startuje za SK Lhenice za tým A v I.B třídě, či za rezervu SK Ktiš/Lh.B v OP. Start ve futsal lize bývá pro ně
zpestřením zimní přestávky a doplňkem zimní přípravy na jaro, i když, po zkušenostech z předchozích ročníků, určité
nebezpečí zranění tady hrozí – poznámka redakce ML.)
1.kolo 23.11. – Club 111 PT – Sokol Lhenice 5:2 (5:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička, P.Pořádek
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2.kolo 23.11. – 1.FC Candát PT – Sokol Lhenice 12:1 (8:0) – branka za Lh.: P.Prenner ml.
3.kolo 1.12. – FC Zbytiny – Sokol Lhenice 6:6 (3:3) – branky za Lh.: P.Prenner ml.3, J.Pokorný 2, J.Mrkvička 1
4.kolo 1.12. – SK Strabag – Lubryco PT – Sokol Lhenice 8:5 (3:3) – branky za Lh.: P.Prenner ml. 2, J.Mrkvička 2, R.Sura
Postavení v tabulce Sokola Lhenice k 1.12.2013 (8 účastníků)
– 7.místo – 1 bod – 0 výher, 1 remíza, 3 prohry – skóre 14:31.
JB, JM

KČT LHENICE
Na závěr turistické sezony pořádal klub tradiční tajný výlet do okolí Lhenic, spojený s večerním
posezením při hudbě a tanci. Tentokrát připadl na sobotu 23. listopadu. Počasí bylo nepříznivé,
dopoledne poprchávalo a mlha zahalovala obzor. Odpoledne ve 13 hodin byl sraz na náměstí. Z oblohy
přestaly vypadávat kapky deště, zbyla jen ta mlha. Vedoucí a plánovač výšlapu Václav nás vedl cestou
k „ Obrázku“ a dále kolem celé Stráže jsme došli k hájovně. Odtud jsme sestoupili do Mičovic a
pokračovali po silnici do Jámy. Na kraji obce jsme odbočili vzhůru k Borovkům a odtud už to byl jen
kousek cesty přes louku a les do Vadkova, kde naše putování končilo. Dorazili jsme tam krátce před
čtvrtou odpolední. Na parkovišti před hospůdkou se pekl beránek, uvnitř bylo útulno a teplo. Brzy se
rozproudila zábava. Dorazili další účastníci a příznivci, Vodáci to rozbalili a tanec rozvířil vadkovský
parket. Pohoda večera však přece jen byla narušena krátce po dvacáté hodině, když se na WC
porouchal zámek dveří a uvnitř zůstali skoro na hodinu uvězněni dva muzikanti. Nakonec byli
vysvobozeni, zábava pokračovala v nezmenšené míře a skončila dlouho po půlnoci.
Poslední výlet i večerní posezení se vydařily a jen těžko se nám odcházelo a odjíždělo domů.
KČT Lhenice chce uspořádat k poslednímu prosinci silvestrovský výšlap na Knížecí Stolec. Bude
záležet jen na počasí a výšce sněhové pokrývky. Bližší informace budou těsně před akcí vyvěšeny na
nástěnce u mapy, popřípadě je bude možno získat na telefonu 720121690 ( K. Majer).

Co nového ve lhenické SK
„Osmdesátiny lhenického fotbalového klubu“
1933 - 2013
Z historie SK

„Jak šla fotbalová léta“
Rekapitulace
V tomto pro náš SK jubilejním roce 2013 jsme vás provedli jeho historií od založení až po jeho vstup do
nového milénia (po první pětiletku v něm – po rok 2005). Bylo tomu tak na pokračování v jednotlivých
na sebe navazujících vzestupných historických kapitolách – postupně otištěných v „Mém Lhenicku“
v roč.2013 následovně: v čísle 2 „Zrození lhenického SK“, v č.3 „Začínalo se na louce pod městečkem
a na hřišti v lese u hřbitova“, v č.4 „Fotbal nezlomila ani válka“, v č.5 „Poválečná doba ve znamení
kvality“, v č.6 „Předzvěst a nástup fotbalové doby temna“, v č.7 „Vzkříšení lhenického fotbalu a léta 60.
s postupem do krajské soutěže na jejich konci“, v č.8 „Tolik očekávaná I.B třída jen na tři soutěžní
sezóny“ a „Čtyři roky v šumavské lize než přišel návrat do I.B“, v č.9 „Postupem do I.B třídy k definitivě
ke krajským soutěžím“, v č.10 „Úspěšná 90.léta a v samém počátku nového věku“, v č.11 „V novém
miléniu výkonnostní pokles – ústup ze slávy“. Celou zpracovanou historii lhenického SK ve výše
uvedených kapitolách naleznete na oficiálních webových stránkách SK Lhenice, v „Hlavním menu“ –
v části „Historie“, ve složce „Jak šla fotbalová léta“ – na adrese www.sklhenice.cz
K historické úplnosti a pospolitosti zbývá závěrečná kapitola – „SK v posledním desetiletí“ (od
roku 2006 po současnost) – ta je právě zpracovávána.
PŘIPOMENUTÍ
Založení lhenického SK připadá přesně na měsíc listopad, na druhý jeho den roku 1933
čerpáno z 1.kapitoly „Zrození lhenického SK“- z jeho historie „Jak šla fotbalová léta“ - kráceno,
upraveno (v plném rozsahu – ML roč.2013, číslo 2):
„I Lhenickým se zachtělo bavit se atraktivní hrou, jež zove se fotbal, aby pro ně vzala za své
fotbalová živelnost druhým listopadem tisícího devítistého třicátého třetího roku. V ten den bylo
pány Janem Gregorou – předsedou, Janem Šimkem – jednatelem a Milošem Bártou –
pokladníkem úředně stvrzeno a oficiálně oznámeno ustanovení fotbalového spolku s názvem SK
Lhenice (SK – sportovní klub). S jeho vznikem byly též zvoleny klubové barvy (červená a bílá) a též
určen klubový znak (kruhový s třešničkami), aby v „mačích“ a i jindy byly členstvem ctěny a
vyznávány.“ Tak byla započata osmdesátiletá fotbalová cesta SK po dosaváde časy.
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Mistrovský podzim soutěžního ročníku 2013/14 dohrán
Jaký byl ?
Výrazně zaostal za tím loňským, neboť v něm se lhenické áčko stalo v I.B třídě ve skupině B jejím
půlmistrem a tehdy v zimní přestávce mohlo vážně pomýšlet na jarní boje o postup, což se také vyplnilo.
Přeřazení zpět do A skupiny I.B, po ročním působení ve skupině B, týmu nesvědčilo a to zejména v první
polovině mistrovského podzimu, neboť nepřesvědčivé výkony jej nečekaně poslaly až na chvost tabulky.
Nečekaně proto, že hráčský, vcelku úspěšný kádr nedoznal oproti loňské mistr. sezóně prakticky žádných
změn (až na zkušeného zadáka K.Mušku, kterého postrádal). Příčin bylo několik: zranění klíčových hráčů
(zejména J.Schöna) a i absence těch nejzkušenějších v některých zápasech (jako J.Motze, L.Kopfa), ne
zcela zvládnutá defenziva týmu, kdy nemálo gólů dával, ale ještě více jich inkasoval, o čemž svědčilo divoké
skóre. Věrní věřili, že hráči přec přes léto nezapomněli hrát fotbal. A oni je v poslední třetině mistr.podzimu o
tom přesvědčovali, když v zápasech před tím „chudým“ body povětšinou rozdávali, najednou „bohatým“
z horních pater tabulky je začali brát. Podzimní restart nastal ve vydařeném domácím utkání s jedním z lídrů
– Frymburkem, aby se počali vézt na čtyřzápasové vítězné vlně, co je vynesla do poklidnějšího středu
tabulky (19.10. Lh.-Frymburk 1:0, 26.10. Sedlec-Lh. 0:1, 2.11. Lh.-H.Planá 4:1, 9.11. Dříteň-Lh. 0:4).
Lhenické vítězné tažení zastavila až kvalitní krumlovská rezerva v jarní domácí předehrávce a podzimní
derniéře (Lh.-Č.Krumlov 1:2). Škoda… přesto na lhenické ačko tentokráte zcela poklidné fotbalové
přezimování nečeká, vzhledem k velice vyrovnané tabulce – až na posledního v ní – outsidera Sokol Přídolí
(viz tabulka níže).
O startech naší rezervy SK Ktiš/Lh.B a přípravky našeho lhenického SK v OP Prachaticka
v mistr.podzimu a o jejich hodnocení v něm byly podány již informace v minulém listopadovém vydání ML,
neboť mistr.podzim pro ně skončil dříve (do minulé uzávěrky ML).
Mistrovská utkání lhenického SK v listopadu
I.B tř. sk.A – muži
So 2.11. – SK Lhenice – H.Planá 4:1 (0:1) – branky za Lh.: J.Pokorný 2, J.Motz, R.Pořádek
So 9.11. – Dříteň – SK Lhenice 0:4 (0:3) – br.za Lh.: J.Schön 2, R.Pořádek 2
So 16.11. – SK Lhenice – Č.Krumlov B 1:2 (1:1) – br.za Lh.: J.Schön
OP Prachaticka – muži – SK Ktiš/LH B - mistrovský podzim dohrán
OP Prachaticka – přípravky ml. – mistrovský podzim dohrán
Postavení v tabulkách týmů SK Lhenice ve svých soutěžích po mistr.podzimu 2013/14
I.B tř. sk.A – muži
OP Prachaticka – muži
1. Větřní
14 10 3 1 32:14 33
1. Vl.Březí
11 11 0 0 66:7 33
2. Č.Krumlov B14 8 3 3 35:18 27
2. Volary A
11 6 3 2 39:19 21
3. Frymburk 14 7 3 4 33:21 24
3. Pěčnov
11 6 3 2 35:20 21
4. Sedlec
14 7 3 4 25:16 24
4. Š.Hoštice 11 6 0 5 28:23 18
5. Kaplice B 14 7 3 4 28:20 24
5. Lenora
11 5 3 3 26:28 18
6. Nemanice 14 6 4 4 31:21 22
6. Vacov B
11 5 2 4 31:29 17
7. Dříteň
14 6 3 5 33:26 21
7. Vitějovice 11 4 3 4 24:31 15
8. H.Planá
14 5 5 4 40:33 20
8. Vimperk B 11 4 1 6 23:43 13
9. Lhenice
14 6 1 7 35:30 19
9. Lhenice B 11 3 0 8 18:41 9
10. K.Újezd
14 5 1 8 28:40 16
10. Zbytiny
11 3 0 8 18:42 9
11. V.Brod
14 5 1 8 24:46 16
11. Nebahovy 11 2 2 7 19:34 8
12. Kremže
14 4 3 7 16:23 15
12. Zvíkov
11 2 1 8 17:26 7
13. Zliv
14 3 5 6 25:29 14
14. Přídolí
14 0 0 14 12:60 0
OP Prachaticka – přípravky ml.
1. Vimperk A 14 14 0 0 169:35
2. Vimperk B 14 13 0 1 162:46
3. Prachatice 12 6 0 6 79:66
4. Lhenice
14 6 0 8 75:96
5. Vacov
14 5 0 9 55:118
6. Stachy
14 3 1 10 67:117
7. Lažiště
14 0 1 13 39:168

42
39
18
18
15
10
1
JB,JM

INZERCE


Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
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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

Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Zahájen prodej bytů ve II.etapě
(spodní pavilon) s možností částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si
nezávaznou prohlídku těchto zajímavě řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí.

Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra,
vhodný na stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 777635870

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
Ježíšek naděluje:10% slevu na : vánoční dárkové poukazy*
veškeré masáže*lymfodrenáž*reflexní terapii*kompletní kosmetické ošetření pleti*koupi permanentky
do solária je s 20% slevou.
Poradenství je samozřejmostí zdarma.
Jak můžeme zvládnout vánoční svátky: Vůně dokážou ovlivnit lidské chování(působí na emoce) stejně
účinně jako zrakové podněty.CITRONOVÁ vůně svádí k UKLÍZENÍ:-).Pozitivně a svátečně Vás naladí
větvičky či éterické oleje z jedle,borovice,smrku,...mimo jiné pomohou na respirační choroby.Krásná
vůně např. z bergamotu je antivirální,antiseptická,analgetická,antidepresivní,sedativní,...odstraňuje
pachy(např. kouř z cigaret).Hotové krásně vonící směsi např.:Jéžišek,romantické vánoce,či vůně
mandarinky,pomeranče Vám navodí dětství a tím i jeho hravost,radost,těšení se z maličkostí a vůbec
vzpomínku na čistotu dětské duše.Obzvláště nám starším-my co jsme stáli ,,fronty"na
mandarinky,...Zvládnout STRES pomůže mimo jiné éterický olej z
pomeranče,levandule,bazalky,citronu,bergamotu,.....
Kouzelné vánoce a štastné prožití celého nového roku 2014 v plném zdraví a splnění i těch
nejbláznivějších přání ze srdce přeje : salonek Marty kálalové : aromaterapiemasáže,kosmetika.Lymfodrenáže,reflexní terapie a solárium.Kontakt : 775 98 15 71,e-mail:
Marta.kalalova@seznam.cz
JIVO – JIŘÍ VORÁČEK
Půjčovna nářadí,
Tylova čtvrť 432, Lhenice
Tel: 603 273 837, 739 061 250
JIVO – JIŘÍ VORÁČEK
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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

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

ezd
s odjezdem ze Lhenic ve 20:10 hodin
Máte možnost jet na činohru Dekameron podle stejnojmenné slavné předlohy Giovanniho Boccaccia, komedii plnou
vzrušujícího dobrodružství, vtipu a lásky od autorské dvojice M. Glasera – O. Šubrtové na otáčivé hlediště v Českém
Krumlově.
Pokud máte zájem jet na tuto činohru ve středu 9. 7. 2014, přihlaste se, prosím, v muzeu – infocentru Netolice do 10. 1.
2014 buď osobně, nebo na tel: sdělte požadovaný druh vstupenky. Celková cena zájezdu včetně dopravy je 750,- Kč za
dospělou osobu a pro držitele ZTP a ZTTP 475,- Kč. Platbu zájezdu lze rozdělit na dvě splátky – do 12. února složit
zálohu 370,- Kč za osobu a do 15. dubna doplatek do celkové ceny. Začátek představení je ve 21.30 hodin. Dle Vašeho
zájmu by byl vypraven autobus s odjezdem od muzea v Netolicích ve 20 hodin do Českého Krumlova a z náměstí ve
Lhenicích ve 2010 hodin. Všichni jste zváni.
„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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