MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 6, cena 9,- Kč

ČERVEN 2014

-z oslav 40 let nové lhenické školy (23.-24.5) - „děkovačka“ při škol. akademii „Dobří holubI se vracejí“ - ve lh. kině.

INFORMACE Z RADNICE

Výpis ze zápisu č. 43
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 29.05.2014

-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 2) Usnesení č. 394/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku
parc.č. KN 1493, ostatní plocha o výměře 18.160 m2, k.ú. Lhenice, silnice III/12253 a dále
k pozemku parc.č. KN 777,
ostatní plocha o výměře 13.192 m2, k.ú. Vodice u Lhenic, silnice III/12253. Služebnost spočívá ve zřízení stavby silnice,
pozemní komunikace a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, správy, údržby a oprav této stavby na pozemcích
parc.č. KN 1493, k.ú. Lhenice a KN 777, k.ú. Vodice u Lhenic. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Právo odpovídající
služebnosti zaniká, nastanou-li takové trvalé změny na věci, že již nemůže sloužit účelu, pro který bylo toto právo
sjednáno nebo zrušením smlouvy písemnou dohodou stran. (jedná se o průtah Vodicí, který nebyl ještě proveden)
Ad 3) Usnesení č. 395/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
11PRO
a) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2013
b) schvaluje celoroční hospodaření městyse Lhenice bez výhrad
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 4.918.840,10 Kč na účet 432 - Nerozdělený zisk
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 396/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice ve výši
184.656,86 Kč tak, že část
ve výši 50.000,--Kč bude použita do fondu odměn a zbývající část ve výši 134.656,86 Kč bude převedena do fondu oprav
na vymalování chodeb v ZŠ
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 397/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje pokrytí mínusového výsledku hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 4.270,--Kč
z rezervního fondu MŠ
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 398/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 429/4 o
výměře 288 m2, k.ú. Třešňový Újezdec.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 399/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.
552/1, k.ú. Hrbov u Lhenice.
11 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 400/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na výpůjčku částí
pozemků parc.č. 359/2 o výměře cca 220 m2 a 362/2 o výměře cca 630 m2, k.ú. Mičovice do doby vyřešení komplexní
pozemkové úpravy v obci Mičovice.
11 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 401/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1050/1, k.ú. Dolní Chrášťany
b) schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku parc.č. 1050/1, k.ú. Dolní Chrášťany
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 402/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
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věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Schön: kNN přip parc 450/11“. Jedná se o síť technického
vybavení (uložení kabelu NN, umístění kabelové spojky) na pozemku parc. č. 1438/15 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou
znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí
budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena DPH platná v platné výši.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 403/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Třešňový Újezdec – p. Raška, kNN – parc.“ (nové kabelové vedení NN) na pozemcích parc. č.
691/1 a 697/1 v k.ú. Třešňový Újezdec. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 150-2704/2013
zhotovený firmou GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako
časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 4.700,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 404/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – kNN, Stauber- parc.č. 56/1“ (umístění zemního kabelového vedení NN a kabelové
spojky) na pozemku parc. č. 887/1 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 9442676/2013 zhotovený firmou GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se
sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 115,--Kč + DPH.
11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 405/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu č. 12135994 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Sběrný dvůr Lhenice“.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č 406/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Potvrzení o poskytnutí dotace dle
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 16.05.2014 (Identifikační číslo EIS IS SFZP
12136094) na realizaci akce „Kompostárna Lhenice“.
11 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 407/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek poptávkového řízení na výměnu a montáž oken Hostince u Vašků čp. 67 v Prachatické ulici s tím, že
vítězem se stala firma OTHERM CB s.r.o., České Budějovice, na 2. místě se umístila firma VEKRA CB s.r.o., České
Budějovice a na 3. místě firma N OKNA s.r.o., České Budějovice
b) doporučuje starostce uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou OTHERM CB s.r.o., České Budějovice a v případě
neuzavření smlouvy s vítěznou firmou, uzavřít smlouvu s dalším uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 7e) Usnesení č. 408/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000,--Kč organizaci Portus Prachatice, o.p.s., Prachatice.
11 PRO
Ad 7f) Usnesení č. 409/43/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dočasné finanční
výpomoci formou výpůjčky, který bude zahrnovat termín prodloužení termínu výpůjčky do 31.08.2014. 11 PRO
Ověřovatelé: P. Pořádek Mgr. K. Vanková
VÝZVA

Městys Lhenice vyzývá nájemce, kteří doposud neuhradili nájemné z hrobových míst a též z
pozemků a nebytových prostor a také majitele psů k uhrazení poplatků, aby tak učinili co
nejdříve.
Bližší informace na tel. č. 388 321 297 nebo 775 321 293
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Průměrná volební účast v EU – 43,09%
Volební účast v ČR – 18,20%
Zástupci ČR získali 21 mandátů v Evropském parlamentu
Výsledky hlasování
Jihočeský kraj
Volební účast 17,75% - nejvíce hlasů získalo ANO – 16,08% hlasů
Lhenice
Celkem v seznamu voličů zapsáno – 1.573
Vydaných obálek – 217
Odevzdaných obálek – 217
Platných hlasů - 217
Volební účast – 13,80%
Strana
počet hlasů procenta
Strana
počet hlasů procenta
TOP 09, STAN 38
17,51%
Úsvit
9
4,14%
KDU-ČSL
29
13,36%
Rozumní
3
1,38%
ANO 2011
27
12,44%
ND (nár.dem.)
1
0,46%
KSČM
24
11,05%
LEV 21
1
0,46%
ČSSD
22
10,13%
PB (pravý blok) 1
0,46%
Piráti
18
8,29%
DSSS, SPE
1
0,46%
ODS
16
7,37%
Republika
1
0,46%
Svobodní
13
5,99%
ČS (suverenita) 1
0,46%
SZ (str.zelených) 11
5,06%
KČ (koruna čes.) 1
0,46%
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JAK VOLILI NAŠI SOUSEDÉ
Prachatice
Netolice
Volební účast – 16,48%
Volební účast – 17,31%
Strana
počet hlasů procenta
Strana
počet hlasů
procenta
TOP 09, STAN
236
15,80%
KDU-ČSL
51
14,12%
ANO 2011
207
13,86%
TOP 09, STAN
51
14,12%
KSČM a ČSSD
203
13,59%
ANO 2011
51
14,12%
Chvalovice
Ktiš
Volební účast – 8,28%
Volení účast – 10,65%
Strana
počet hlasů procenta
Strana
počet hlasů
procenta
ČSSD
6
50,00%
KDU-ČSL
9
20,45%
KSČM
2
16,66%
ODS
7
15,90%
ANO 2011
2
16,66%
TOP 09, STAN a Úsvit
5
11,36%
Mičovice
Vitějovice
Volební účast – 16,04%
Volební účast – 13,68%
Strana
počet hlasů procenta
Strana
počet hlasů procenta
KSČM
8
18,60%
ANO 2011
16
29,09%
TOP 09,STAN a ANO
5
11,62%
TOP 09, STAN
9
16,36%
Svobodní a Piráti
5
11,62%
ČSSD
9
16,36%
Pro srovnání - výsledky hlasování do Evropského parlamentu ve Lhenicích
v minulých a předminulých volbách
Minulé volby se konaly 5. – 6.6.2009, počet zapsaných do seznamu voličů 1.504, počet platných hlasů 351. V obci
odvolilo 23,4% voličů.
Pořadí největších stran dle počtu hlasů: 1. ODS – 123 hlasů, 2. ČSSD – 71, 3 hlasů, shodně KDU-ČSL a KSČM – 41
hlasů.
Předminulé volby se konaly 11. a 12.6.2004 , zapsáno bylo 1.421 voličů, právo volit využilo 325 občanů.
V obci odvolilo 22,87% voličů.
Pořadí stran s nejvíce hlasy: 1. ODS – 112 hlasů, 2. KSČM – 52 hlasů, 3. KDU-ČSL – 48 hlasů.

Vzpomínková slavnost osvobození Lhenic americkou armádou – 7.5. 2014
Měla tradiční průběh – za položení věnce našimi hasiči k pamětní desce v průčelí staré radnice, za projevu
místostarosty M. Šístka a zastávky kolony hist.americ. bojových vozidel z plzeňského MILITARY CAR CLUBU
US ARMY.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
KVĚTEN V MŠ:

4.5. - uvítaly naše děti nové občánky v obřadní síni úřadu městyse písničkami a
básničkami.
14.5. - ve všech třídách (Motýlků, Berušek, Sůviček) proběhly besídky ke „Dni matek“ s připraveným programem pro
maminky
20.5. - přijelo k nám divadlo „KOS“ s pohádkou „Udatný Matyáš“.
V červnu se mohou děti těšit na výlety, sportovní dopoledne na hřišti SK, na divadelní představení a slavnostní rozlučku
dětí ze třídy“ Sůviček“ s MŠ ve lh. kině a na koncert lhenické „ZUŠky“ tamtéž. MB

Více informací a fotografií na webových stránkách MŠ na adrese: www.mslhenice.cz

Základní škola
KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM:
2.5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Prachaticích – pro žáky 4.třídy
5.5. – „I já sem patřím“ – akce ve spolupráci s „Cassiopeiou“ z ČB na téma „Vztahy mezi spolužáky“ – l.část - pro žáky
7.třídy
6.5. – dopravní soutěž škol Prachaticka v PT „Nebojte se silnice“ – (viz článek níže)
9.5. – filmové představení „Za plotem“ ve lhenickém kině – pro žáky všech tříd
13.5. – soutěž „Pythagoriáda“ – okresní kolo v PT – v ní úspěšní řešitelé David Urbaník a Radek Sivera (oba ze 6.třídy)
13.5. – „Literátor B-24-D Black Magic nedoletěl“ – beseda s Mgr.Janem Bumbou k 70.výročí této válečné události na
Lhenicku – pro žáky 1. až 3.třídy
14.5. – školní výlet do města Tábora – pro žáky 1. až 3.třídy
14.5. – vycházka školní družiny do okolí Lhenic
15.5. – okresní kolo „Poháru rozhlasu“ v atletice v PT – (viz článek níže)
16.5. – „Biologická olympiáda“ – krajské kolo v ČB – účast žáka Tomáše Štrobla (z 8.tř.) jako vítěze okresního kola
19.5. – beseda na téma „Šikana“ – ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky 6.třídy
19.5. – „I já sem patřím“ – akce ve spolupráci s „Cassiopeiou“ z ČB na téma „Vztahy mezi spolužáky“ – 2.část -pro žáky
7.třídy
20.5. – krajské kolo „Poháru rozhlasu“ v atletice v Táboře – (viz článek)
21.5. – návštěva divadla v ČB na představení „Popelka z krejčovského cechu“ – pro žáky 4.třídy
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22.5. – generálka školní akademie „Ke čtyřicátinám naší škole“ ve lhenickém kině – pro žáky všech tříd
23.5. – ředitelské volno - k přípravám oslav 40.výročí slavnostního otevření nové lhenické školy
23.-24.5. – oslavy „čtyřicátin“ naší lhenické školy – (viz článek + fota)
26.5. – každoroční fotografování třídních kolektivů
27.5. – školní výlet do města Tábora – pro žáky 6. až 9.ročníků
28.5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4.třídy
29.5. – třídní schůzky všech tříd a konzultační odpoledne pro rodiče se všemi vyučujícími
30.5. – jarní noc ve škole s připraveným programem – pro žáky 4.třídy
ÚČAST NAŠICH ŽÁKŮ V DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH
Výjimečný úspěch vybraného družstva starších žáků naší ZŠ v „Poháru rozhlasu 2014“ v atletice
Družstvo st.žáků ZŠ Lhenice tvořili a v jednotlivých disciplínách startovali: Tomáš Pop, Michal Novotný a Petr Starý - běh
na 60 m a skok daleký, Oto Fakenberg a Martin Tupý – skok vysoký, Jan Schwinger a Petr Vincik – běh na 1500 m,
Roman Liška, Václav Novotný, Jan Schwinger – vrh koulí, štafeta 4x60 m – ve složení Tomáš Pop, Petr Starý, Michal
Novotný, Jan Schwinger.
Do celkového bodového hodnocení družstva v „Poháru rozhlasu“ jsou započítávány v každé disciplíně dva nejhodnotnější
výkony z maximálně tří startujících z každého jednotlivého zúčastněného družstva.
Družstvo st.žáků naší školy vítězem okresního kola Poháru rozhlasu s postupem do jeho krajského kola.
Prachatice – stadion Tatranu – čtvrtek 15.5.2014
Účastníci a celkové jejich pořadí: 1. ZŠ LHENICE – 5433 bodů, 2. ZŠ Prachatice Národní – 5020 bodů, 3. ZŠ Netolice –
4898 bodů, 4. ZŠ Zdíkov – 4680 bodů, 5. ZŠ TGM Vimperk – 4599 bodů, 6. ZŠ Volary – 4590 bodů, 7. Gymnázium a
SOŠe Vimperk – 4233 bodů, 8. ZŠ Vimperk Smetanova – 3269 bodů.
Krajské kolo „Poháru rozhlasu“
Tábor – úterý 20.5.2014
Účastníci a celkové jejich pořadí: 1. ZŠ Písek E.Beneše – 5800 bodů, 2. ZŠ Nová Bystřice – 5764 bodů, 3. ZŠ Vodňany
Bavorovská – 5501 bodů, 4. ZŠ Kaplice Fantova – 5466 bodů – 5.ZŠ Tábor Husova – 5420 bodů, 6. ZŠ LHENICE – 5245
bodů, 7. ZŠ Tábor Zborovská – 5221 bodů, 8. ZŠ Soběslav Komenského – 5188 bodů, 9. ZŠ Č.Budějovice Máj – 5035
bodů. Pokud by naši chlapci zopakovali celkový vítězný bodový zisk družstva z okresního kola i na krajském kole,
posunuli by se v něm celkově na 5.místo.
Nejhodnotnější výkony jednotlivců družstva st.žáků ZŠ Lhenice
v okresním a krajském kole „Poháru rozhlasu 2014“
Skok vysoký – Oto Fakenberg – 160 cm – za stejný výkon na okr.kole 1.-2.místo; na krajském kole 5.místo
Běh na 60 m – Petr Starý – 7,66 s – na krajském kole 3.místo
Skok daleký – Petr Starý – 5,52 m – na kraj.kole 4.místo
Vrh koulí – Jan Schwinger – 11,89 m – na kraj.kole 3.místo
Štafeta 4x60 m – 29,90 s – na okr.kole 1.místo, na kraj.kole 30,11s - 6.místo
Naši žáci na dopravní soutěži škol Prachaticka „Nebojte se silnice“
Prachatice – dopravní hřiště – úterý 6.5.2014
Nejlepší umístění našich v kategorii jednotlivců: kat.chlapci 5.-6.třída – 6.místo Martin Hölcl (6.tř.) z 18 zúčastněných;
kat.dívky 5.-6.třída – 7.místo Barbora Pavlíková (6.tř.) z 18 zúčastněných; kat.dívky 7.-8.třída – 5.místo Lucie
Pospíchalová (8.tř.) z 18 zúčastněných.
JB, JM
Více z činnosti a aktivit na škole + fota ve fotogalerii na webových stránkách na adrese: www.zslhenice.cz

Jak jsme oslavili “čtyřicátiny” naší lhenické školy
(1974 – 2014)
A byly to oslavy důstojné a vydařené, probíhající v pátek 23.5. a v sobotu 24.5.2014.
ŠKOLNÍ AKADEMIE “DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ”
Slavnosti byly zahájeny o pátečním večeru ve lhenickém kině školní
akademií pod názvem “Dobří holubi se vracejí”, ve které se představili
bývalí žáci školy, které jsme mohli v nedávné době vídat při různých
školních vystoupeních a kteří své „alma mater“ přišli k jejímu jubileu
pogratulovat. V komponovaném programu, uváděném vtipně a zdařile
Janem Trnkou, se v jeho úvodu představili v ukázce ze hry divadla Járy
Cimrmana „Posel světla“ Jíří Šandera, Alexandr Ragáč, Luboš Čelko a
Jan Jaroš (viz foto vlevo), aby poté sólově vystoupil se skladbami ve hře
na klávesy Tomáš Stiborek a v duetu Pavel Janovský a Petra
Kupečková zazpívali několik písní, dle svého výběru. Následně
vystoupily děti ze zájmových útvarů, vedené na naší škole bývalými
žákyněmi, co své volnočasové záliby ze svých školních let nyní touto
formou přenášejí na své malé následovníky, a to v MH Dancing - vedený Mirkou Cabajovou a Rope Skipping – cvičení se
švihadly – vedený Evou, Hanou a Pavlou Vinckovými. Jako hostující obohatila program děvčátka z baletní třídy
prachatické „ZUŠky“, která hodlá v příštím školním roce ve své lhenické pobočce takovou třídu, bude-li zájem, otevřít. Dle
reakce publika se všichni vystupující líbili a sklidili zasloužený potlesk.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu dopoledne oslavy pokračovaly „Dnem otevřených dveří
školního areálu“, v němž bývalí žáci, ale i ostatní návštěvníci se mohli
přesvědčit o tom, jak se škola ve svém exteriéru i interiéru proměnila,
barevně zkrásněla, jak se přizpůsobuje dobovým potřebám současného
vyučování. Na vystavených fotografiích třídních kolektivů za těch 40 let
měli možnost se i nalézt a zavzpomínat tak na školní léta, v prezentaci
snímků z výstavby školy a jejího slavnostního otevření mohli spatřit, jak
se realizoval a poté i naplnil sen několika lhenických generací a
v prezentaci ze zážitkových kurzů se zase navrátit do školních let 2007
až 2013. U stánku u vchodu do školy bylo možno využít nabídky
upomínkových předmětů a v renovované školní kuchyňce,
jež
posloužila jako „kavárnička“, se občerstvit.
ŠKOLNÍ AKADEMIE „KE ČTYŘICÁTINÁM NAŠÍ ŠKOLE“ (24.5.)
Vyvrcholením oslav v ten den odpoledne stala se školní
akademie (opět ve lhenické kině), nesoucí příznačný název
„Ke čtyřicátinám naší škole“, v nacvičení a předvedení žáky
naší lhenické ZŠ. Obsahovala dvě části. Ta první ve scénáři
a režii Mgr. Jana Bumby byla malým ohlédnutím za ne až tak
dávnou historií nové školy, za její výstavbou („foto-klipem“
z dobových fot za reprodukce písně „Dělání“) a za jejím
slavnostním otevřením („foto-klipem“ z dobových snímků za
reprodukce písně „Zpíváme krásným dnům“ plné optimismu,
jak tomu tehdy bývalo) a „retro“ programem, jenž byl
tehdejšími žáky školy toho památného dne 25.1.1974 při
slavnostním otevření uveden, aby jej žáci současní, „naživo“, a i v dobovém oblečení, znovu po 40 letech autenticky
předvedli. Druhá část akademie ve scénáři a režii Mgr. Evy Sosnové (za pomoci zejména žáků 6.třídy) se již přenesla do
současnosti, do soudobé naší školy, za nahlédnutí, jak školní život v ní se odvíjí, jak v ní pulsuje, jak ve třídách ve zkratce
probíhají vyučovací hodiny jednotlivým předmětům a to pohledem žáků, kteří se nakrátko vžili i do rolí paní učitelek a pánů
učitelů i s jejich charakteristickým vystupováním a typickými výroky a to zábavně a vtipně, aby v předváděných
vyučovacích hodinách nebyli opomenuti ti žáci, kteří byli úspěšní v nejrůznějších vědomostních a dovednostních
soutěžích, jimž žáci v rolích učitelů předali diplomy. Závěr „vyučování“ na jevišti uzavírala hodina hudební výchovy, při níž
do výuky byli vtaženi i diváci, kteří si společně s dětmi zazpívali. Závěrečná aplaudující „děkovačka“ svědčila o tom, že se
přítomní dobře pobavili, mnozí i zavzpomínali a při „jevištním vyučování“ si něco možná i zopakovali.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Proběhlo na závěr oslav o sobotním podvečeru i za účasti zástupců zřizovatele školy - našeho městyse – současné
starostky Ing. Marie Kabátové, bývalého starosty Vlastimila Čecha a členy Školské rady – ředitelky MŠ Mgr. Kateřiny
Vankové, Ivety Pavličové a Petra Pořádka a bývalých ředitelů školy Mgr. Karla Bicana a Mgr. Jana Novotného. A sešla se
zblízka i zdaleka většina současných i bývalých paní učitelek a pánů učitelů i provozních zaměstnanců, které uvítala
pozdravným projevem současná ředitelka Mgr. Vladimíra Trnková. V příjemné atmosféře, při připraveném rautu firmou
bývalé žákyně Aleny Noskové, se zavzpomínalo na působení ve lhenické škole, samozřejmě se hovořilo i o její
současnosti a také i o jejích perspektivách. Žel, mezi nimi nemohli býti ti, kteří nás již opustili navždy a kteří působili
v nové škole v jejích počátcích: pan ředitel Karel Hyndrák, zástupce ředitele Vladimír Michálek, paní učitelky a páni učitelé
Jan Bumba, Milada Hyndráková, Marie Novotná, Marie Pešková, Antonín Říha, Marie Schönová, Josef Vlček právě tak,
jako i někteří z bývalých provozních zaměstnanců – čest jejich památce!
Tak jsme u nás při oslavách vzpomněli 40.výročí od otevření nové lhenické školy 23.-24.5. LP 2014.
JB,JM
Poděkování ředitelky ZŠ Mgr. Vladimíry Trnkové za zdařilý průběh oslav.
Ve dnech 23. a 24. května proběhly v naší škole slavnosti k 40. výročí otevření NOVÉ ŠKOLY. Součástí oslav
byl den otevřených dveří a školní akademie, která byla tentokrát rozdělena do dvou částí – vystoupení bývalých žáků a
hostů v pátek, v sobotu pak školní akademie v netradičním pojetí.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci oslav, všem žákům, učitelům
i provozním zaměstnancům, zvláště pak Mgr. E. Sosnové za nastudování školní akademie, Mgr. T. Kimmelovi (a celé
rodině Kimmelů) za nápaditou a vkusnou výzdobu interiéru školy, za výzdobu pavilonu 1. stupně Mgr. A. Bukovské, Mgr.
H. Kasalové (a její dceři Haně) a Mgr. Z. Petráškové. Za přípravu pohoštění a práci ve „ školní kavárně“ děkuji Mgr. M.
Hambergerové, Mgr. A. Vejvodové a Mgr. M. Zámečníkové. Dík patří také Mgr. J. Bumbovi za poskytnutí dobových
fotografií a Mgr. K. Bicanovi za přípravu výstavy fotografií. Poděkování si zaslouží i pracovnice školní kuchyně M. Pešková
a M. Kimmelová, které připravily část pohoštění na setkání současných a bývalých zaměstnanců školy.
Mé poděkování patří také zástupcům školské rady, kteří nám ochotně pomohli s distribucí upomínkových
předmětů a propagačních materiálů. Sborník, magnetky, přívěsky a buttony („placky“) jsou i nadále všem zájemcům
k dispozici v ředitelně naší školy.
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Zvláštní poděkování patří všem, kteří nám finančně přispěli, především našim sponzorům (firma Elektro S.M.S
s.r.o., F- interiér – zakázkové truhlářství, Agromechanika Lhenice v.o.s., SURA & CO s.r.o., zámečnictví – J. Trnka,
Pěstitelská pálenice a moštárna K. Gregora, Mgr I. Schönová – advokátka, P. Trnka - truhlářství, F. Kasal – podlahy,
Studio Avalon – A. Nosková) a v neposlední řadě všem návštěvníkům našich oslav za jejich dobrovolný příspěvek škole.
Mgr. V. Trnková, ředitelka školy
Více fotografií na adrese: http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/40_let_lhenicke_skoly/ a www.zslhenice.cz .
Více z činnosti a aktivit na škole + fota ve fotogalerii na webových stránkách na adrese: www.zslhenice.cz

Hledání ztraceného času
100 let od vypuknutí I.světové války
Červenec 1914 – listopad 1918
„Do zákopů táhnou řady nesmírné…“ (úryvek z dobové písně)
Po sarajevském atentátu na rakouského následníka trůnu
Ferdinanda d´Este (zavražděn 28.6.1914) trvalo jen krátce,
co byla vyhlášena mobilizace a úředníci C.K.hejtmanství
počali po všech obcích roznášet vyhlášku „Mým národům“,
sdělující, že všichni muži do 36 roků, způsobilí vojenské
služby, jsou povinni dostavit se do 24 hodin ke svým plukům.
Postupně dále byli do války mobilizováni muži od 17 až do
52 let…
Českoslovenští legionáři – i ti byli z našeho Lhenicka……vpravo: mobilizační vyhláška
z 26.7.1914
Proto v neděli 26.července LP 1914 byl i v našem městečku a osadách přilehlých dnem slz
a zármutku, u nás v čas lhenické svatojakubské pouti – tenkrát prý smutné a uplakané –
nářek žen, matek a dětí byl předzvěstí bolestných ran příštích, neboť mnozí z těch, kteří
narukovali, již se domů nenavrátili, jak dokazují jména na pomníku padlých na našem
náměstí. Bylo z našeho Lhenicka takových 76.
Pomník padlých na lhenickém náměstí – z pamětní knihy městyse Lhenice z let 1918 – 1937.
Fota: pomník
padlých
v 1.světové válce
na lhenickém
náměstí – vpravo
detail jmen na
pomníku

„ Dne 15.srpna 1923 odhalen byl na náměstí našem pomník padlým našim spoluobčanům ve válce světové. Pomník tento
jest z Hořického pískovce, návrh provedl J.Matějů, tesal jej profesor Ducháček. Na pomník ten konaly se sbírky po celé
naší osadě. Pomník tento byl při odhalení odevzdán na další časy ku opatrování škole lhenické. Jsou na jeho desce
vytesány jména našich padlých spoluobčanů, skorem z celé naší farní osady, jediné toliko obec Jámu vyjímaje a kteráž na
postavení jeho také ničím nepřispěla. Z našeho městečka se jich tam nalézá 35 a sice: 1) Fiala Antonín, data neznámá. 2)
Petr Fencl, nastoupil k vojsku 26.7.1914, vstoupil na Rusku dne 1.9.1918 do čs.legií a zemřel při návratu na cestě domu
ve Vladivostoku v r.1919. 3) Jaroš Ludvík nastoupil k vojsku 26.7.1914 a padl v r.1917 v Itálii, kde tamtéž pohřben,
prodělal celou dřívější válku na Balkáně. 4) Antonín Gregora nastoupil k vojsku 13.1.1915 a padl 18.4.1915 u města
Doliny v Karpatech a pohřben tamtéž. 5) Frant.Hansa nastoupil k vojsku službu 15.8.1915 a padl dne 5.6.1916 ve Vlagu
na Itálii, kde též pohřben. 6) Hraba Vojtěch, data neznámá. 7) Kindlman Frant. nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel
25.1.1915 v Öfuláku v Uhrách. 8) Kindlman Antonín nastoupil k vojsku 1.10.1911, padl 21.5.1916 na Krnu a pohřben
v Zlatorogu na Itálii. 9) Kalíšek Frant. nastoupil k vojsku 1.2.1915 a padl 6.4.1915 u Kystopatu v Karpatech, kde též
pohřben. 10) Krotký Jakub nastoupil k vojsku 26.7.1914, padl 5.3.1915 na výšině Zolobína u Javorzec a tamtéž i pohřben.
11) Kubeš Ludvík, data neznámá. 12) Kovář Jindřich nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel v nemocnici v Sombostéty
v Uhrách. 13) Kuneš Jan nastoupil k vojsku 25.2.1915 a zemřel v Kyjevě v Rusku jako zajatec. 14) Lev Jan nastoupil
k vojsku 5.1.1918 u Zborova, kde též pohřben. 15) Majer Jakub nastoupil k vojsku 23.7.1914 a padl 4.2.1916 u Černovic a
pohřben v Synkově Bukovina. 16) Karel Mígl nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel 25.5.v nemocnici v Košicích. 17) Josef
Majer nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel 27.2.1917 v nemocnici v Aradu v Uhrách. 18) Majer Jan nastoupil k vojsku
v r.1917 a od 18.8.1918 nezvěstný na Itálii. 19) Míchl Václav nastoupil k vojsku 26.7.1914 a padl 4.9.1917 u Mediána pod
Hermádou v přímoří, pohřben v moři. 20) Nosek Jakub nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel v r.1917 v Kyjevě v Rusku
jako zajatec. 21) Novotný Jakub nastoupil k vojsku 26.7.1914 a zemřel 4.3.1918 v nemocnici ve Vídni. 22) Pintr Jan
nastoupil k vojsku 26.7.1914 a stal se téhož roku nezvěstným u řeky Driny. 23) Pintr Martin nastoupil k vojsku 26.7.1914 a
zemřel 15.6.1916 jako zajatec v městě Ryazany v Rusku. 24) Páral Václav nastoupil k vojsku v r.1915 a padl 16.9.1917
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v Proseku u Terstu, kde též pohřben. 25) Pintr Josef nastoupil k vojsku 26.7.1914 a od těch dob nezvěstný. 26) Šíma
Konrád nastoupil k vojsku 25.8.1914 a padl 18.11.1914 na bojišti srbském, pohřben v Sejli. 27) Štěpán Karel, rodák ze
Strakonic, nastoupil k vojsku 15.8.1915 a padl 13.1.1918 na Monte Asolone, provincie Vincenza v Itálii. Kde pohřben
neznámo, jelikož bojiště opanoval nepřítel. 28) Šíma Frant. nastoupil k vojsku 27.8.1918na Sividále v Itálii, kde též
pohřben. 29) Šíma Rudolf nastoupil k vojsku 11.5.1916 a padl 27.4.1917 u Jámiána, pohřben v Nabrezíně na Itálii, hrob
č.444. 30) Štifter Frant. nastoupil k vojsku v r.1915 a padl v r.1917 u Zborova. 31) Trnka Václav nastoupil k vojsku
26.7.1914 a padl 30.9.1915, pohřben jest na Malém Vrchu u Tolmína v Přímoří. 32) Trnka Václav nastoupil k vojsku
17.10.1914 a padl na hoře Madžůr v Karpatech a tamtéž pohřben. 33) Trnka Jan nastoupil k vojsku 1916 a padl 1.3.1917
na Deberdu, kde též i pohřben. 34) Trnka Jan nastoupil k vojsku v r.1914 a zemřel v nemocnici v Žilině na Slovensku. 35)
Vačkář Jan nastoupil k vojsku v r.1914 a od r.1915 nezvěstný na srbském bojišti.“

Pomníky padlých v I. svět. válce v našich osadách
Vlevo – pomník padlým v Hrbově, uprostřed v Dol. Chrášťanech - celkový
pohled a detail , vpravo ve Vodici

Pomníky padlých v I.světové válce jsou v našem regionu umístěny také na návsích v Hrbově, v Dolních
Chrášťanech a ve Vodici. Jména padlých na pomníku v D.Chrášťanech si můžete přečíst na detailním
fotu (uprostřed nahoře), rok, kdy byl pomník zbudován a ani jeho autora se nám zatím nepodařilo zjistit.
Pomník v Hrbově byl zbudován v r.1922, což je vytesáno v dolní části pomníku a vytesána jsou tam
následující jména: Bárta Václav, Bárta Filip, Čížek Josef, Holub Dominik, Jonát Matěj, Lát Josef, Ochec
Alois, Ochec Karel, Podlaha Tomáš, Soukup Karel, Šebesta Josef, Šteinocher František, Vágner Matěj.
Pod jmény je vytesán text: „Padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918 a vavřínový půlvěnec. Ve
Vodici je na pomníku (foto vpravo) uvedeno datum 28.X.1914, což ale není datum zbudování pomníku a
ve vodické kronice, uložené v digi-archivu v Třeboni (stejně jako ta hrbovská), není o pomníku zmínka.
Vytepána jsou zde i jména: Rud.Huttner, Sim Kalíšek, Jak.Fišer, Dom.Novotný, Jan Jakubec, Fr.Tejml,
Fr.Šortner, Jan Zámečník, Kar.Švehla, Fil.Urba, Mat.Prener, Kar.Pavlík, Václ.Filistein, Jos.Štěpák. Jeden
z těchto 14 padlých spoluobčanů je ruský legionář a to Sim. Kalíšek.
Pokud má někdo bližší informace o těchto pomnících, velice je v redakci při našem bádání
uvítáme. JB, JM
PŘIPRAVUJEME:
I.světová válka v naší pravidelné rubrice v ML „Hledání ztraceného času“
Z tohoto důvodu uvítáme vaše příspěvky, vážení čtenáři, které se týkají 1.světové války a vztahují se k našemu Lhenicku
– jako dochované fotografie, dopisy či zápisky z fronty, sepsané paměti apod. Rádi je v této rubrice uveřejníme.
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Výsledková listina okrskové soutěže v požárním sportu ve Ktiši 10.5. 2014
Kategorie muži I.
1. místo - Jáma
2. místo – Ktiš
3. místo - Tř. Újezdec
4. místo – Vodice
5. místo – Mičovice
6. místo - Vadkov
7. místo - Lhenice
Kategorie ženy I.
1. místo – Ktiš
2. místo Tř. Újezdec

Kategorie muži II.
1. místo - Jáma
2. místo – Ratiborova Lhota
3. místo - Ktiš
4. místo - Lhenice
5. místo - Vadkov

Lhenické stíny
V měsíci dubnu jsme evidovali přečin podvod, kdy poškozený zaplatil předem za notebook nabízený na internetu, ale
pak jej neobdržel ani nedostal zpět své peníze. Nebyl to v republice ojedinělý případ, proto jsme věc postoupili ke sloučení
na oddělení, kde již byly vedeny úkony trestního řízení. Dále jsme prověřovali pokácení a odcizení olší v kú. obce
Hoříkovice. Jednání přestupce, kterým způsobil Lesům ČR škodu ve výši 3 tis. korun, bylo komisi oznámeno k projednání
pro podezření z přestupku proti majetku. Komise se bude zabývat i jednáním mladého muže, který měl nejprve slovně a
poté fyzicky napadnout svou přítelkyni. Podobný incident si tento mladý pár zopakoval i v měsíci květnu na Sídlišti SNP a
tuto věc k dnešnímu dni stále šetříme jako přestupky proti občanskému soužití a majetku.
Chtěl bych upozornit na rostoucí počet případů podvodných jednání prostřednictvím internetu, které zpravidla končí tak,
jak je i uvedeno výše, poškozený je bez objednaného zboží i peněz.
Také se přiblížil čas prázdnin a tím i zvýšený provoz na silnicích. Buďme všichni, nejen řidiči motorových vozidel, k
ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích ohleduplní.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

Lhenické střípky
Pozdrav příštím generacím
Ve středu 28. května byl položen poslední soklový kámen na budově
úřadu Městyse, při její rekonstrukci Pepou Grillem, Jindrou Slavíkem a
Lukášem Műglem. „Mistry kamenické“ napadla zajímavá myšlenka,
zabudovat pod soklovou podezdívku – mobilní telefon, lhenickou vlaječku,
odznak a pohlednice, mince, „květnové Moje Lhenicko“ a dopis pojmenovaný
jako „Pozdrav příštím generacím“ s podpisem jmenovaných. To vše uložili do
plastového boxu a zazdili za jeden ze soklových kamenů.
IR

foto. J.Grill a L. Műgl při ukládání schránky

Z našich organizací a spolků
Z činnosti mysliveckého svazu
Myslivecké sdružení Lhenice vykonává myslivost v honitbě, která patří k jedné z největších v bývalém okrese Prachatice.
Jeho členy jsou převážně místní občané, kteří se v rámci možností zapojují, kromě myslivosti, i do dění v obci. Jak se nám
to daří, můžete posoudit, například při pořádání slavností sv. Jiljí, či na mysliveckém bálu.. Pro děti pořádáme každoročně
ke dni dětí střelecké závody na starém hřišti u hřbitova. Ty letošní se konaly dne 7.6. 2014. Všichni střelci dostali malý
dárek a občerstvení zdarma.
Na druhou stranu musíme řešit i nepříjemné záležitosti, jako náhradu škod způsobených zvěří, převážně divokými prasaty.
Myslivecké sdružení se tomuto nebrání a to i přesto, že se jedná o dobrovolnou a neziskovou organizaci, kdy musí naši
členové odstranění škod odpracovat bezplatně ve svém volném čase, či uhradit ze své kapsy. Toto se však nevztahuje na
nehonební pozemky, jako sady či zahrady. Někdo může namítnout, že máme zisk z prodeje zvěřiny, ale utržené finance
padnou na nájem honitby, krmivo, či údržbu naší Myslivny. Samozřejmě, že část ulovené zvěře patří lovci pro jeho
potřebu. Aby to nebylo ostatním líto a mohli si na ní pochutnat, je možnost si zvěřinu přímo u nás zakoupit. Případní
zájemci se mohou zaregistrovat u pana J. Trnky ml. na telefonu: 731168 005 a jejich požadavky budou dle možností
vyřízeny při ceně 100,- Kč za kg srnčího a 35,- Kč za divočáka.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vlastníkům pozemků, kteří nám na nich umožňují vykonávat svůj koníček a
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zúčastnili se osobně či v zastoupení valné hromady Honebního společenstva veVadkově, od kterého máme honitbu
pronajatou.
Závěrem bych chtěl připomenout, že červen býval dříve označován za měsíc myslivosti z toho důvodu, že zvěř vyvádí své
mladé a měla by mít klid. Z toho důvodu se obracíme na majitele psů, aby při jejich venčení nenechávali své „miláčky“
volně pobíhat po lese, či lukách. V přírodě bychom se měli umět všichni chovat slušně a nedávat zbytečné záminky k
nějaké nevraživosti. Děkuji. Za Myslivecké sdružení Lhenice - Petr Pořádek
OKÉNKO PRO ŽENY
KVĚTINOVÝ DEN – Liga proti rakovině 14.5. - bylo ve Lhenicích prodáno 150 ks kytiček
Vybráno 3170,- Kč.
Děkujeme ženám, které pomáhají sbírku organizovat a také Vám všem, kteří jste si kytičku zakoupili.
Lhenické ženy v lázních
Jako každoročně vyjely v květnu ženy Českého svazu žen do maďarských lázní Bűkfűrdő do hotelu Apartman. Celý týden
jsme si úžívaly krásného počasí, léčivé vody, maďarských specialit a plno veselé zábavy v dobré partě.
V programu zájezdu byl také výlet do lázní v Sarvaru a společná večeře v maďarském stylu s tancem a vystoupením
spolku jihočeských
žen. Moc se nám líbilo a určitě příští rok si léčebné kůry v lázním zopakujeme.
M. Sch.

- společné foto lhenických žen v maďarských lázních

Městys Lhenice a Sokol Lhenice
srdečně zvou všechny děti a rodiče na
DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ
v sobotu 28. června 2014
na hřišti SK od 14.00 hodin.
Pečené prasátko a jiné pochutiny…
Domácí buchty, koláče od maminek vítány
……………………………………………................................................
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY!!
14.6. pořádá Městys Lhenice zájezd do divadla Hybernia na nový český muzikál
ANTOINETTA – královna Francie
vstupenky si můžete zarezervovat v knihovně
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás do kina
KVĚTEN
9.5. KŘÍDLA VÁNOC – český film /komediální drama/ od 19.00 hod.
16.5. LÍBÁNKY – ČR/Sl film – drama od 19.00 hod.
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SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Jak jsme v minulém čísle informovali, dne 17. 5. 2014 se konal ve Lhenicích volejbalový turnaj. Pro nepřízeň počasí
nezbylo, než se uchýlit pod střechu tělocvičny, což nám vedení lhenické školy
ochotně umožnilo. Na turnaji bojovalo o krásný putovní pohár, který vlastníma
rukama vyrobil náš klubový umělec Pepa Vojtíšek, pět družstev. První tři
umístěná družstva byla odměněna rovněž Pepou vlastnoručně vyrobenými
poháry menší velikosti, jejichž vzorek můžete vidět nad klubovým stolem
v hostinci „U Vašků“. Přijeli hráči z Dřítně, Prachatic, Netolic a Truskovic,
samozřejmě nechybělo družstvo domácích. Všichni bojovali, co jim síly
stačily, turnaj se obešel bez zranění a panovala při něm dobrá nálada. O tu
se zasloužila velkou měrou i paní Lída Čondlová, které tímto velice
děkujeme. Postarala se všem účastníkům o skvělé občerstvení, kterého
mohli využít i fanoušci, kteří nás přišli povzbudit, i když těch, pravda, nebylo
mnoho.
Putovní pohár si odvezlo družstvo z Netolic po urputném a nelítostném boji
s domácím družstvem, druzí skončili domácí, třetí se umístilo družstvo
z Prachatic, bramborovou medaili si odvezlo družstvo do Dřítně a pátí byli
volejbalisti z Truskovic.
Dalším turnajem, kterého se zúčastnilo družstvo ze Lhenic, byl turnaj v Hlincové Hoře, kde nás v sobotu, 24. 5. 2014
reprezentovali: Lenka Hromadová, Gábi Maháková, Lucka Prennerová, Petr Vincik, Richard Štengl, Pepa Houška,
s družstvem z Netolic hráli Pepa Vilímek a Jarda Houška. Turnaje se zúčastnilo osm družstev, hrálo se na dvou kurtech.
Pořadí družstev na turnaji: 1. Ohrazení, 2. Netolice, 3. NO NAME (Hlincová Hora), 4. Kardinálové, 5. Třebonín, 6.
Lhenice, 7. NO NAME 2, 7. Tatranky Prachatice. Ing. A. Bártová
KČT Lhenice pořádá zájezd 9.8. - 16.8. 2014
BÍLÉ KARPATY – JAVORNÍKY
9.8. Brno – Sokolnice, Mohyla Míru – Bitva u tří císařů, hrad Buchlov, Starý Hrozenkov – ubytování, okruh Hrozenkovem
10.8. Velký/Malý Lopeník, Květná – Nová, hora Velký Lopeník (911m), Mikulčin vrch, Pod Vyškovcem, Vápenice, Starý
Hrozenkov – do 17 km
11.8. Vlárský průsmyk, Rovné – rozcestí, Boky – Hutiska, Na Koncích, Javorník (782m), Svatý Štěpán – do 20 km
12.8. Lyský průsmyk, Sidonie, Brezová, Pod Okršlikem (769m) Nad Nedašovou lhotou (575m), Požár (rozcestí), Končitá
(817m), Střelná do 18 km
13.8. Hřeben Javorníků, Kasárne, Butorka, Velký Javorník (1072m) Malý Javorník (1019m), Stolečný vrch, Portáš,
Kohútka do 17 km
14.8. Kohútka, Provazně, Papajské sedlo Makyta (923m), Valašská Kyčera (853m), Bůtorky (827m), Zděchov do 17 km
15.8. Francova Lhota, Čubúv kopec, rozhledna (720m), Střelenský vrch, Pulčínská cesta, Pulčín, Pulčínské, Hradisko,
skály Lidečko do 15 km
16.8. Luhačovice, okruh městem po pramenech
Odjezd 9.8. 2014 v 7.00 ze Lhenic Info K.Majer 720121690 nebo J.Műglová 606161519 - cena:4.400,- Kč (záloha
3.000,- Kč - v ceně zájezdu: doprava autobusem s bufetem, ubytováním, polopenzí

Z aktivit lhenického Sokola
Co nového ve lhenickém SK
ZÁCHRANA JE NABÍLEDNI !
O tom, že A tým se v I.B třídě sk.A dostal do sestupového ohrožení a o příčinách, co jej přivodily, bylo již informováno
v minulých vydáních ML (nevídaně - neslýchaně 6 dlouhodobě zraněných hráčů na mistr.jaře a odchod zkušeného
J.Motze, popravdě ani ale i podzim s kolísavými výsledky už za mnoho nestál, jen s 19 body nejhorší za poslední
mistrovské sezóny, mistrovské jaro pak zatím jen s body 10). Nebezpečí sestupu zvyšoval i větší počet možných
jihočeských sestupujících týmů z vyšších soutěží a tak v I.B tř. sk.A byl ohrožován pádem do OP i celek umístivší se v její
tabulce na 12.místě (třetí od konce). Dvě kola před závěrem tohoto sou.ročníku, vzhledem k vyrovnanému vývoji na
chvostu tabulky, potřeboval lhenický SK uhrát jediný bod k jistotě k přináležitosti k I.B třídě i nadále. Podle zprávy v Deníku
z 3.6. ani ten již potřebovat nebude! Její citace: „Už teď je jisté, že dolů z divize A půjdou 4 celky, z toho 2 jihočeské Milevsko a J.Hradec, tudíž z KP sestoupí tři týmy, z I.A tříd (jsou dvě) pět mužstev a z I.B tříd (jsou čtyři) osm celků.“ To
znamená, že z každé skupiny dva – na 14. a 13.místě. V naší I.B třídě ve sk.A je to již dlouhodobě Přídolí (14.místo) a
některý z dalších týmů z vyrovnaného chvostu tabulky. Nejhůře je zatím na tom V.Brod s 21 body (na 13.místě), který dvě
kola před koncem, kdy je ve hře ještě 6 bodů, již lhenické SK s 29 body nemůže bodově dostihnout, bez ohledu na ostatní
výsledky též sestupem ohrožených týmů. Rozhodne o druhém sestupujícím ze sk.A předposlední či až poslední kolo?
Lhenický SK, pokud nenastanou nějaké nečekané mimořádné změny či „technikálie“, mezi nimi nebude! Přesto je
potřebné, aby své bodové konto ještě navýšil. Pro jistotu. Vše bude definitivně jasné po podání přihlášek do soutěží
JčKFS (do 10.6.) a jejich rozlosování (26.6.).
Naše rezerva SK Ktiš/Lh.B nemá ještě vystaráno, sestupového nebezpečí není ještě zcela zbavena, neboť do
OP Prachaticka z I.B tř. sk.B již určitě spadají Husinec a Záblatí a tak sestupovat do OS budou dva týmy. Sice k definitivě
k OP udělali rezervisté ve 20.kole (dvě kola před koncem) velice významný krok vítězstvím v Nebahovech nad tamním
sestupem ohroženým FK, ale to nemusí stačit. Čeká na ně ještě doma, na hřišti ve Ktiši, zápas s Tatranem Volary a
v derniéře venku vimperská rezerva. Nějakého bodu ke klidu bylo by třeba!
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Mistrovské zápasy v květnu
I.B třída sk.A
20.kolo – 3.5. so – Nemanice – SK Lhenice 5:1 (1:0) – br.za Lh.: T.Tůma (z 11)
21.kolo – 10.5. so – SK Lhenice – K.Újezd 1:4 (0:2) – br.za Lh.: R.Iliev
22.kolo – 17.5. so – Frymburk – SK Lhenice 4:2 (2:1) – br.za Lh.: R.Pořádek, J.Mrkvička (z 11)
23.kolo – 24.5. so – SK Lhenice – Sedlec 5:2 (2:0) – br.za Lh.: M.Mahák, J.Růžička, J.Beran, J.Mrkvička (z 11), S.Bečvář
24.kolo – 31.5. so – H.Planá – SK Lhenice 2:1 (1:0) – br.za Lh.: P.Vincik
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B tř.sk.A po 24.kole mezi 14 účastníky – 9.místo – 29 bodů - 9 výher, 2 remízy,
13 proher – skóre 52:55. Po uzávěrce ML – jasná zpráva – lhenický SK zachráněn, spadají do OP Přídolí a V. Brod !
OP Prachaticka
16.kolo – 4.5. ne – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 8:2 (5:1) – br.za Ktiš: J.Růžička 3 (2 z 11), M.Mahák 2, J.Grill, P.Sýkora,
P.Lukšovský
17.kolo – 10.5. so – Zdíkov - SK Ktiš/Lh.B 6:2 (4:1) – br.za Ktiš: P.Pavlík, J.Grill
18.kolo – 18.5. ne - SK Ktiš/Lh.B – Pěčnov 2:4 (2:3) – br.za Ktiš: J.Grill, M.Mahák
19.kolo – 25.5. ne - SK Ktiš/Lh.B – Vacov B 2:3 (2:2)br.za Ktiš: M.Mahák, P.Borovka
20.kolo – 31.5. so – Nebahovy - SK Ktiš/Lh.B 1:2 (1:2) – br.za Ktiš:P.Lukšovský, J.Grill
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP po 20.kole mezi 12 účastníky – 7.místo – 24 bodů - 8 výher, 0 remíz, 12 proher –
skóre 46:72
OP Prachaticka – přípravky ml.
12.kolo – 7.5. st – SK Lhenice – volné kolo
13.kolo – 14.5. st – turnaj ve Lhenicích – účastníci: Lhenice, Prachatice, Lažiště – zápasy Lhenic: 1. SK Lhenice –
Lažiště 8:7 (6:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 4, Š.Trnka, K.Gregora, J.Berger, O.Barna; 2. SK Lhenice –
Tatran PT 2:8 (1:3) – br.za Lh.: A.Stehlík, K.Gregora
14.kolo – 21.5. st – turnaj ve Vacově – účastníci: Vacov, Lhenice, Vimperk B – zápasy Lhenic: 1. Vimperk B – SK Lhenice
10:4 (5:2) br.za Lh.: K.Gregora 2, A.Stehlík, P.Bláha – 2. Vacov – SK Lhenice 3:9 (2:1) – br.za Lh.:
K.Gregora 5, P.Bláha, A.Stehlík, M.Halabrín, A.Capůrka
15.kolo – 28.5. st – turnaj v Lažišti – účastníci: Lažiště, Lhenice, Vacov – zápasy Lhenic: 1. Lažiště – SK Lhenice 3:9 (1:3)
– br.za Lh.: K.Gregora 6, A.Stehlík 2, P.Bláha – 2. SK Lhenice – Vacov 4:5 (3:2)br.za Lh.: A.Stehlík 2,
K.Gregora, P.Bláha.
Postavení SK Lhenice v tabulce OP – přípravky ml. po 15.kole mezi 7 účastníky: 4.místo – 39 bodů – 13 výher, 0 remíz,
13 proher – skóre 150:157.
Červnové mistrovské zápasy
I.B tř. sk.A
25.kolo – 7.6. so v 17.00 – SK Lhenice – Dříteň“3:3 (1:1) – br. za Lh: R. Iliev, J. Růžička, M. Mahák – po uzávěrce ML
26.kolo – 15.6. ne v 17.00 – Kaplice B – SK Lhenice – mistrovská derniéra
OP Prachaticka
21.kolo – 8.6. ne ve 14.00 – SK Ktiš/Lh.B – Volary A 2:6 (0:2) – br. za Ktiš: P. Prenner ml. P. Borovka (z 11) – po uzávěrce ML
22.kolo – 14.6. so v 17.00 – Vimperk B – SK Ktiš/Lh.B – mistrovská derniéra
OP Prachaticka – přípr.ml.
16.kolo – 4.6. st v 17.00 – turnaj ve Vacově – účastníci: Vacov, Lhenice, Prachatice
17.kolo – 11.6. st – SK Lhenice – volné kolo
18.kolo – 18.6. st v 17.00 – turnaj ve Lhenicích – mistrovská derniéra – účastníci: Lhenice, Prachatice, Stachy
JB, JM
Více na klubových stránkách SK + fota na adrese: www.sklhenice.cz

Od našich čtenářů
Dobrý den.
Prosím, by bylo uveřejněno ve Zpravodaji, že okolní lesy nejsou žádná smetiště. Všude jsou kontejnery a sběrné dvory
kam odpad dávat a ne ho vyvážet do lesa na okraj cesty( viz přiložené obrázky.) Konkrétně modrý bazén na toto místo byl
vyhozen dne 27.5.2014 ve večerních hodinách. Jedná se o parcelu č. 999/3, vjezd z hlavní silnice .Mimo jiné se jedná i o
odpad z ořezaných ovocných stromů, okrasných dřevin a odpady ze zahrádek. Na okraj cesty jsem dala ceduli "Zákaz
skládky", ale ta zmizela již druhý den a odpad a bordel se hromadí dál. Všechny roky zpět jsme odpad uklízeli a okolí
cesty jsem udržovala a vysekávala, aby se dalo projet autem a 2m vysoké kopřivy tam nestrašily. Okolní lesy i cesta jsou
obecní a na údržbu nejsou peníze. Já už okolí cesty udržovat nebudu, alespoň se vyvezený odpad a bordel schová a
zaroste kopřivami. Přeci nebudu neustále po lidech (prasatech) uklízet bordel. S pozdravem Marie Vaníčková, Dolní

Chrášťany 31
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Pečovatelská služba
NAŠE SLUŽBA – VAŠE POHODLÍ
Nabízíme vám pečovatelskou službu přímo ve vašich domácnostech – dovoz nebo donáška obědů,
běžný úklid domácnosti, mytí oken, nákupy, pochůzky, pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
doprovod dospělých za osobními záležitostmi na instituce, praní a žehlení prádla atd.
Časová dostupnost – služb u poskytujeme: od pondělí do pátku 7:00 – 18:00 hod.
Společnost Ledax o.p.s. hledá pracovnici na občastnou výpomoc na pozici pracovník v
sociálních službách – pečovatelka.
Požadujeme: způsobilost k právním úkonům, bezúhonost, empatie a sociální cítění, vysokou míru
zodpovědnosti. Znalosti a praxe v oblasti sociálních služeb výhodou.
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené a důchodce s řidičským průkazem. Pracoviště
Strunkovice nad Blanicí a Lhenice. V případě zájmu či konkrétnějších informací kontaktujte Bc.
Naděždu Podhorcouvou Tel: 722 920 857











INZERCE
Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy,
bundy, trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m
30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu.
Tel: 388 321 492 POZOR - ZIMNÍ SLEVY!!!
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
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Prodám dětskou ohrádku 94x60 Tel. 606683519
Prodáme domek ve Lhenicích Tylova č.p. 251. Cena dohodou. Tel: 725 977878
Prodám čerstvě skácený kmen ořechu. Cena dohodou. Tel: 739 313 761
Hledám pronájem bytu pro mladou rodinu Děkuji za informaci. Tel: 606 366 429

Aktuální nabídka - prodej domu k rekonstrukci uprostřed velké zahrady kolem domu u lesa - Prachatická
35. Pokračuje prodej bytů ve II. etapě v býv. mateřské školce (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, kancelář ČB – Karla
IV. 3 u náměstí, www.haloreality.cz .

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
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit na 2 RD. Cena 250kč/m2.
Tel: 734600490 hamika@atlas.cz
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.
w.w.w.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

PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Műgl ul. Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
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