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

ZÁŘÍ 2013

V sobotu 10 8. odpoledne na lhenické náměstí přijeli již po osmé účastnící Jawa srazu Vrábče.
Své stroje a umění předvedli při různých soutěžích
foto: Honza Klein

Starostka Městyse Lhenice paní Ing. Marie Kabátová

DĚKUJE
jednotce sboru dobrovolných hasičů
Kralovice, Jáma, Vodice,Třešňový Újezdec a panu Vojtěchu Mášlovi z SDH Lhenice
za technickou pomoc při napouštění rybníka v Dolních Chrášťanech 25.8. 2013

INFORMACE Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 8.8.

2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 301/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí vyloučení uchazečů z výběrového řízení na zateplení budovy Úřadu městyse Lhenice
č. 3

BRICK-STAV CZ, a.s., Vráto 101, 370 01 České Budějovice

č. 12 ASARKO s.r.o., Jivno 101, 373 71 Rudolfov
b) schvaluje pořadí nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové ceny
č. 1

MATTEO s.r.o., Nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice – 3.088.000,--Kč

č. 2

LUBRYCO s.r.o., Primátorská 940, 383 01 Prachatice – 3.314.023,--Kč

č. 3

Šumavská stavební společnost Volary s.r.o., Soumarská 51, 384 51 Volary – 3.493.851,--Kč

c) pověřuje starostku uzavřením smlouvy dle zákona s vítězem výběrového řízení po uplynutí odvolací lhůty
a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalšími uchazeči dle pořadí
Usnesení č. 302/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí nabídku na pronájem nemovitosti čp. 67, parc.č. 69/1 o celkové výměře
Lhenice (Hostinec u Vašků)
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481 m2 v k.ú.

b) pověřuje starostku jednáním s p. Tupým ohledně přípravy nové nájemní smlouvy.
Usnesení č. 303/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje odložit tento bod do zářijového jednání
zastupitelstva po prostudování nabídky záměru p. Tupého
Usnesení č. 304/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvku O.s. Náves na
spolufinancování projektu – 10 % z Programu rozvoje venkova s názvem „Vytvoření Komunitního centra
Pecka“ ve výši 57.406,--Kč a příspěvku pro MAS ve výši 30.900,--Kč.
b) O.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina požádalo o dočasnou finanční výpomoc formou
výpůjčky na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova s názvem „Zdraví nás baví“ ve výši
70.000,--Kč. Výpůjčka se stanoví bezúplatně na dobu od 01.08.2013 do 31.05.2014.
Usnesení č. 305/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí dočasné finanční výpomoci
formou výpůjčky O.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina na předfinancování projektu
z Programu rozvoje venkova s názvem „Zdraví nás baví“ ve výši 70.000,--Kč. Výpůjčka se stanoví
bezúplatně na dobu od 01.08.2013 do 31.05.2014.
c) O.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina požádalo o finanční podporu formou účelově
vázaného daru na spolufinancování projektu s názvem „Zdraví nás baví“ ve výši 8.881,--Kč. Uvedený
finanční příspěvek bude použit na předmět činnosti občanského sdružení.
Usnesení č. 306/32/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí finanční podpory formou
účelově vázaného daru na spolufinancování projektu s názvem „Zdraví nás baví“ ve výši 8.881,--Kč.
6) Protipovodňové opatření
Ing. Stiborek informoval členy zastupitelstva o situaci, která nastala při povodních v červnu, kdy došlo k
vyplavení nemovitosti paní Stehlíkové – čp. 39 v Zahradní ulici. Byla snížena hladina chrastovského rybníka.
Následně došlo k úplnému vypuštění rybníka. Byla provedena kamerová zkouška. Dle zpracovaného
projektu
Ing. Poppovou se jako protipovodňové opatření navrhuje těsnící clona, před ní drenáž.
Předběžná cena je stanovena na cca 300.000,--Kč.
Usnesení č. 307/32/2013: Zastupitelstvo městyse schvaluje realizaci protipovodňového opatření požární
nádrže na Chrastovně
OA

O novém víceúčelovém hřišti
s jeho správcem - Lubošem Čelkem
Nové víceúčelové hřiště u školy bylo slavnostně otevřeno 8.10. 2011 (viz foto)
Dva roky již slouží naší ZŠ i veřejnosti.
Během školního roku je hřiště nejvíce využíváno školou při hodinách TV a zájmovými sportovními útvary. Ale
do jaké míry je využíváno veřejností ?
Jak a kým je hřiště využíváno?
Hřiště je využíváno i veřejností ,mimo jiné, místním fotbalovým klubem. Častými návštěvníkem jsou běžní
občané Lhenic, kteří si přijdou zahrát tenis a ti mladší především fotbal. Pravidelné čtvrtky patří volejbalu.
Občas se sejdou hráči nohejbalu a košíkové.
Jak je uživateli dodržován stanovený provozní řád hřiště, vznikají s jeho respektováním nějaké
problémy, pokud ano, jaké nejčastěji?
Nikdy jsem se nesetkal s chováním, které by neodpovídalo běžné slušnosti. Jediné, co by snad se dalo
vytknout, je správné obutí kvůli povrchu sportoviště a i vlastní bezpečnosti sportovců. Však i tyto situace jsou
pouhou minoritou.
Jaké jsou stanoveny poplatky za využívání hřiště pro jednotlivce a pro skupiny?
Jsou jimi vnímány jako úměrné, přiměřené?
Poplatky jsou do skupiny o čtyřech lidech 100 Kč na hodinu a nad čtyři osoby je to 200 Kč. Osobně se
domnívám, že pro děti a studenty je tato cena příliš vysoká. Kdyby byla cena snížena, už z důvody podpory
mládeže a tohoto chvályhodného trávení volného času, věřím, že účast by se zvýšila.
Co údržba hřiště, v čem spočívá, bývá někdy komplikovaná i svévolným jeho poškozováním
návštěvníky?
Jak již jsem uvedl výše, chování sportovců je velice dobré. Lidé si chodí zasportovat, pobavit se, energii
„vybít“ na sportovišti a to je myslím důvod, proč k vandalizmu nedochází.
Běžná údržba je spojena s několika pravidelnými aktivitami. Především udržování sportovišť v čistotě a
funkčnosti, v případě tartanového povrchu je nutné jej pravidelně ofoukávat od náletu nečistot a několikrát
za sezonu důkladně omýt vapkou. Trávník je samozřejmě nutné pravidelně sekat v průměru jednou za 10
-14 dnů. Také musím být stále k dispozici. V průběhu prázdnin jsem připraven vydávat klíče od osmi ráno do
setmění. Mimo prázdniny ve všední den od šestnácti do soumraku a o víkendech a svátcích taktéž po celý
den jako o prázdninách.
Jsou návštěvníci spokojeni se sportovním využitím, které jim hřiště nabízí a naopak, jsou s něčím z
poskytovaných služeb i nespokojeni?
Dle rozhovorů s návštěvníky mohu říci, že jsou spokojeni, jen jediné co jim chybí, je rozličné sportovní náčiní
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k zapůjčení. Pochopitelně, pokud návštěvník je jen rekreačním či nárazovým tenistou, nevyplatí se mu
pořizovat si drahou tenisovou raketu. Lidé, jak se domnívám, by byli ochotni zaplatit rozumnou výši
půjčovného a s větším výběrem náčiní by jistě stoupl nejen zájem občanů, ale i četnost návštěv.
Díky za poskytnuté informace.
JB, IR
Pozn. redakce: Za rok 2012 se vybralo na poplatcích za využívání hřiště 27.950,- Kč, za první pol.
roku 2013 3.550,- Kč

foto: slavnostní přestřižení pásky multifunkčního hřiště 8.10. 2011

Konec spořitelny a lékárny ve Lhenicích….
Asi v polovině srpna překvapila občany Lhenic zpráva, že Česká spořitelna tady uzavírá svou
pobočku. Lidé byli naštvaní – bylo to takové malé „vzbouření na vsi“. Když mě zastavovali, nevěřila jsem
tomu a tak jsem se šla do „spořky“ zeptat. Tam mi to pracovnice potvrdily a u paní starostky jsem se
dozvěděla, že oficiálně jí to nikdo neoznámil a že se to dozvěděla, stejně jako já, od lidí. Přesto ihned volala
na různá tel.čísla, kde by se dozvěděla kompetentní odpověď. Nakonec se jí podařilo sehnat zástupce
vedení České spořitelny z Písku a sjednat si s ním schůzku. Mezi tím oslovila též několik poslanců, senátorů
i různé svazy např. SMO ČR o radu či pomoc, bohužel jí bylo řečeno, že s tím nemohou nic dělat – že je to
soukromý sektor. S napětím jsme očekávali výsledek jednání starostky se zástupci spořitelny a na podporu
jsme iniciovali petici občanů za zachování spořitelny ve Lhenicích. Během JEDNOHO týdne se pod petici
podepsalo 732 spoluobčanů – což je více jak polovina dospělých lidí, kteří pravděpodobně mají svůj účet u
spořitelny.
Ze starých kronik jsem zjistila, že spořitelna je u nás již 145 let (od roku 1868 občanská záložna
Kampelička – k 1.1.1956 přeměněna na státní banku). Napsala jsme proto žádost jménem našich čtenářů na
několik adres ČS (České spořitelny) o vyjádření a vysvětlení důvodů. Popsala jsem též problémy
s autobusovými spoji (ne každý má auto) a další trampoty, které toto rozhodnutí našim občanům přinese.
Dostalo se mi dvou odpovědí, které ve zkrácené verzi předkládám:
…… dovolte mi, abych Vás ujistila, že naše schránka "Napište nám" slouží pro jakékoliv připomínky,
dotazy či podněty k produktům a službám naší banky, takže ji, prosím, využijte kdykoliv budete potřebovat.
Vůbec není třeba se omlouvat, naše emailová schránka je tu pro Vás. Bohužel však ve své odpovědi
nemohu poskytnout pozitivní zprávu. 0bchodním rozhodnutím banky ukončíme k 1. 10. 2013 činnost
pobočky ve Lhenicích, účty zde obsluhované budou převedeny na pobočku Netolice.
Vážená paní Jarošová, moc mě mrzí komplikace, které tím budou Vám a ostatním občanům Vaší
obce způsobené. Nemáme bohužel v tuto chvíli možnost náhradního řešení, obsluhu Vaší oblasti
převezmou od prvního října Netolice. Všem dotčeným klientům bude zaslán informační přítisk spolu s výpisy
za měsíc srpen 2013. Samozřejmě Vám i nadále zůstáváme plně k dispozici.
S pozdravem Markéta Marková, Péče o klienty. Česká spořitelna, e-mail: peceoklienty@csas.cz
……předáváme vyjádření k Vašemu dotazu na zrušení pobočky České spořitelny ve Lhenicích:
Naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme
analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na
jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí, a zároveň abychom dosáhli
maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i
zkracování), přesun či otevírání nových poboček, případně uzavírání poboček.
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například
v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba
nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně
využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty
nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu
jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky ve Lhenicích k 30. září 2013.
Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících dnech a sdělíme jim také to, že jejich
účty i další sjednané produkty automaticky převedeme do pobočky v Netolicích, na kterou se budou moci
obracet v jakýchkoli záležitostech. Návštěvu v pobočce v Netolicích si klienti mohou na konkrétní hodinu
předem objednat telefonicky na čísle 956 744 680.
Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny. K pohodlnému přístupu ke
svému účtu mohou klienti využívat také službu přímého bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon) s
nepřetržitým provozem. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny 800
207 207.
Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že zachováte České spořitelně přízeň.
S přáním příjemného dne Eva Žváčková , Klientské centrum České spořitelny, Infolinka: 800 207 207 , email: csas@csas.cz - http://www.csas.cz
Žádná potěšující zpráva…. Bohužel, ani jednání paní starostky Ing.Marie Kabátové se zástupci ČS,
které proběhlo ve čtvrtek 29.8., nedopadlo v náš prospěch. Z její bezprostřední a upřímné reakce hned po
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jednání vybírám:
…Bohužel, Česká spořitelna je z 98% vlastněna finanční skupinou Erste Bank (Rakousko). Snažila
jsem vyjednat alespoň mobilní pobočku, která jezdí např. do Bavorova. Neslíbili mi ani tu. Budou teprve
dělat analýzu, jak se jim tato mobilní banka vyplácí a pak budou zvažovat, zda rozšíří tyto služby. Nicméně
jsem napsala ombudsmanovi banky a dále jsem podala žádost regionálnímu manažerovi o zajištění této
mobilní pobočky. Nevím, jaký bude výsledek. To se snad dozvíme během září…. Kromě toho jednám i s
Českou poštou a Poštovní spořitelnou. Pro případ, že by jim v souvislosti se zrušením České spořitelny
narostly bankovní služby, vyjednávám o možnosti rozšíření otevírací doby.
Že nejsme v tomto trendu rušení poboček osamoceni, svědčí i reportáž ČT v Událostech 3.9.2013,
kdy je i šot od nás, ze Lhenic. Podívat se můžete na webu www.ceskatelevize.cz , v archivu vysílání – na
Události 3.9. – reportáž má název „Malé obce bez bank“. Nicméně – paní starostka to nevzdala a 5.9. přišla
konečně trochu potěšitelná zpráva zejména pro starší spoluobčany:
….Ve čtvrtek odpoledne ale přišla od ombudsmana České spořitelny pozitivní zpráva. Do
Lhenic bude jezdit mobilní banka a to zřejmě už od listopadu. Občané si tak budou moci alespoň
jeden den v týdnu vyřídit všechny bankovní transakce. Přesnější informace o provozu mobilní banky
byste měli dostat ve spořitelně a informovat Vás budeme i ve vývěsních skříních a na webu obce.
Tolik z dění kolem spořitelny. Ale aby toho nebylo málo, dostala paní starostka též informaci o
ukončení provozu lékárny ve Lhenicích. Požádala MUDr. Pužejovou o písemnou zprávu pro naše čtenáře.
Zde je:
Vážení občané Lhenic,
tato zpráva do Vašeho zpravodaje se mi píše velmi těžko. Fakt, že jsme nuceni uzavřít Lékárnu Lhenice, se již
určitě po Vašem okolí roznesl. Dovolte mi tímto, abych Vám napsala několik vysvětlujících slov.
V posledních asi pěti letech v České republice rapidně klesají ceny léků. Patříme mezi nejlevnější země v EU.
Léky jsou zde tak levné, že se některým podnikavcům dokonce vyplatí vyvážet léky do jiných zemí, takže u nás mnohdy
chybí. Vím, že tomu, že ceny léků klesají, se Vám nechce věřit, protože doplatky rostou. Zdravotní pojišťovny totiž spolu
se Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanovují úhradu čím dál tím nižší, takže spoluúčast pacientů narůstá.
Dalším faktorem, který ovlivnil fungování lékárenské služby u nás, bylo zavedení regulačních poplatků
v lékárnách. U receptů jsou zcela nesmyslné, tam již nic neregulují. Zároveň se typicky česky objevila možnost, jak
zákon obejít. Nejprve odpouštěly poplatky lékárny v krajských zařízeních, pak se přidaly lékárny Dr. Maxe a některé
velké lékárny. Myslím, že tento chytrý marketinkový tah vzdálil lékárny zdravotnickému charakteru a zavedl do této
oblasti nástroje tvrdého konkurenčního boje. Bohužel to, co si mohou dovolit při svém obratu lékárny řetězcové, nejde
v podmínkách malé lékárny nabídnout. Pravdou je, že někde Vám sice věnují 30,-Kč za recept a zároveň poskytnou
slevu 0,01Kč zdravotní pojišťovně, v nabídkovém letáku je několik levných „trháků“, ale ve výsledku můžete mnohdy
zaplatit ve velké lékárně stejně jako v malé, tato taktika je účinná i u supermarketů.
V naší zemi se nikdy nepodařilo prosadit to, co lékárníci považovali za dobré pro to, aby lékárny zůstaly
zařízením zdravotnickým. Mnohde v Evropě například může jeden lékárník (a pouze lékárník) vlastnit jen jednu lékárnu
případně jednu pobočku. U nás jsou na trhu velké řetězce, jejichž zisky končí zcela mimo zdravotnictví. Neexistuje tu ani
regulace sítě lékáren například vzdáleností nebo velikostí spádového území. Není tu zaveden pevný doplatek na léky
hrazené ze zdravotního pojištění.
Výsledkem je, že ekonomické podmínky pro provoz malých lékáren se staly neúnosné, protože řada pacientů si
nyní vyzvedává léky v řetězcových lékárnách. Náklady na provoz malé lékárny jsou v podstatě stejné jako u lékárny
velké a zákony jsou na nás ještě přísnější než například na lékaře. Internet je v lékárnách povinný, skladovou evidenci a
podklady pro zdravotní pojišťovny nelze dělat jinak než na počítači a provozní počítačové programy stojí měsíčně asi
pětkrát více než software lékařů, musíme mít laboratorní vybavení, dvě lednice, i plocha lékárny musí být podstatně
větší než v ordinacích, to znamená vyšší náklady na teplo. Mzdy musí být také konkurenceschopné.
Tyto skutečnosti vedly k tomu, že provoz Lékárny Lhenice byl v posledních dvou letech výrazně ztrátový a
vyhlídky na zlepšení nejsou. K tomu přistoupil i fakt, že naše kolegyně se rozhodla rozvázat pracovní poměr a my tedy
nejsme schopni zajistit personální obsazení lékárny.
Bylo nám tu s Vámi dobře, mysleli jsme, že podle zásady zdravého rozumu by měla lékárna v obci velikosti
Lhenic ekonomicky „přežít“, ale skutečnost je jiná. Je nám to velice líto, ale všechny výše uvedené skutečnosti nás nutí
k tomu, že provoz Lékárny Lhenice musíme ukončit.
S přáním pokud možno pěkných dnů a samozřejmě pevného zdraví. PharmDr. MUDr. Hana Pužejová
Marie Jarošová

Své finance můžete pohodlně spravovat také na své poště
Starost o finance nekončí zajištěním příjmů. Důležité je i to, komu je svěříme. Na trhu je řada bank. Podle
čeho vybírat? Hledisek může být mnoho. Jedním z důležitých je dostupnost služeb a tím i přístup k
prostředkům. Nejširší síť obchodních míst v České republice má Československá obchodní banka, a.s.,
která svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb pod obchodními značkami
Poštovní spořitelna a Era, poskytuje své služby nejen v pobočkách ČSOB, Era finančních centrech ale také
prostřednictvím obchodních míst České pošty.
Majitelé Era účtů mohou na poště vybírat i vkládat hotovost, provádět příkazy k úhradě a platit za veškeré
služby České pošty (dobírka, poštovné, SIPO, inkaso atd.). Podnikatelé mohou lehce a bezpečně odvádět
tržby a provádět nejběžnější finanční operace v místě svého podnikání. Šetří tím svůj čas i náklady.
Využijte blízkost a dostupnost vaší pošty a založte si zde některý z Era účtů. Pro fyzické osoby je určen
Era osobní účet. Jedná se o jednoduchý účet, který umí vše, co potřebujete. Pro mladé, handicapované a
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seniory je veden za zvýhodněných podmínek. Jste živnostník a podnikáte, nebo podnikáte při zaměstnání?
Pak si vyberte Era účet k podnikání a prvních šest měsíců nebudete platit žádný poplatek za jeho vedení.
K oběma účtům je možné zřídit další doplňkové služby.
Účet lze jednoduše převést od jiné banky, nemusíte se ničeho obávat. Pracovníci pošty vám zajistí převod
účtu a postarají se i o přesun všech trvalých příkazů, svolení k inkasu a SIPO.
Pokud přivedete i své blízké nebo známé, můžete využít službu Era spolu s výhodami, mezi které patří
například levnější vedení účtu či posílání plateb mezi blízkými zdarma.
Všechny uvedené služby vám nabízí i pošta ve Lhenicích, kterou najdete ve Školní ulici č. 124.
Otevřena je v pondělí a úterý od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 17:00 hodin, v ostatních dnech
od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 hodin.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Mateřská škola zahajuje školní rok
Letos jsme zahájili školní rok s plnou kapacitou, kterou se loni v červnu podařilo navýšit. První týden
v oddělení nejmenších bývá slzavý – zvláště letos, když některé děti ještě nedosáhly tří let věku a na
odloučení od maminky nejsou zvyklé.
Věřím, že s plným nasazením pedagogického sboru posíleného novou paní učitelkou Evou
Šlesingerovou i provozních zaměstnankyň nás čeká dobrý školní rok, v němž budeme svědky pokroků
našich Motýlků , Berušek a Sůviček.
Ředitelka MŠ Mgr. K. Vanková

Základní škola
Informace ze Základní školy
1. 8. 2013 nastoupila do funkce ředitelky ZŠ Mgr. Vladimíra Trnková, zástupcem ředitele jmenovala Mgr.
Václava Kubíka. Bývalý ředitel školy Mgr. Karel Bican pracuje ve škole i nadále na částečný úvazek jako
učitel informatiky a pracovních činností a koordinátor ICT.
V průběhu měsíce srpna byli přijati noví pedagogičtí pracovníci:
 Mgr. Eva Sosnová, která bude vyučovat ve 4. ročníku a hudební výchovu v 6. – 8. třídě.
 Mgr. Petr Vogeltanz, který bude vyučovat matematiku v 6. – 8. ročníku.
 Bc. Monika Šimonová, DiS., která bude vychovatelkou ve školní družině.
Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen 2. 9. 2013 se 169 žáky, z toho je 86 chlapců a 83 dívek.
Výuku a výchovu zajišťuje 15 učitelů, vychovatelka ŠD a dvě asistentky pedagoga (M. Simotová a I.

Kazdová)
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. A
9. B

Třídní učitel / učitelka
Mgr. Anna Bukovská
Mgr. Hana Kasalová
Mgr. Zdeňka Petrášková
Mgr. Eva Sosnová
Mgr. Karel Majer
Mgr. Tomáš Trnka
Mgr. Alena Vejvodová
Mgr. Marie Hambergerová
Mgr. Jana Čandová
Mgr. Marie Zámečníková

Organizace školního roku 2013/2014
Zahájení školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Ukončení 1. pololetí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Ukončení 2. pololetí:
Hlavní prázdniny:

Počet žáků
22
17
17
14
17
18
16
17
16
15

2. září 2013
29. října a 30. října 2013
21. prosince 2013 až 5. ledna 2014
30. ledna 2014
31. ledna 2014
3. 2. – 9. 2. 2014
17. dubna a 18. dubna 2014
27. června 2014
28. června 2014 až 31. srpna 2014
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V letošním školním roce nabízí škola nově pro žáky 3. – 9. ročníku výuku nepovinného předmětu
„Sborový zpěv“, který bude vyučovat Mgr. E. Sosnová (výuka je zdarma).
Zájmové kroužky budou organizovány ve spolupráci s DDM Prachatice, pracoviště Netolice.
Nabídka kroužků bude zveřejněna v nejbližších dnech.
Mgr. Vl. Trnková ředitelka ZŠ

Chcete se stát skauty?
Ahoj kluci a holky !
Opět bych se chtěl pokusit založit skautský oddíl nebo spíš kroužek na bázi skautingu u nás ve Lhenicích.
Skautský oddíl jsem tu vedl v letech 1990-2006, pak se pro nedostatek zájemců rozpadl. Moje pokusy v
dalších letech o obnovení činnosti kroužku nebyly úspěšné. Já doufám, že tentokrát se najde aspoň 8 dětí z
prvního stupně ZŠ, které mají rády přírodu, chtějí ji poznávat a chránit. Na programu budou různé hry,
soutěže, vycházky, projížďky na kole. Budeme se učit základy skautingu, táboření, orientace v přírodě,
uzlování, šifrování a mnoho dalšího. V zásadě mám jedinou podmínku nebo spíš prosbu: budeme se snažit
v našem budoucím kolektivu jednat i mluvit přátelsky, čestně, slušně,… ač tyto vlastnosti jsou teď mnohdy
nepopulární.
Kdy se sejdeme?
V pondělí 16.9.2013 v 15.00 hod. před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny a fotbalového hřiště).
Na první schůzku mohou přijít i rodiče, zodpovím rád jejich případné dotazy.
Ladislav Čanda

Napsali o nás
(Prachatický deník 5.9.2013)
Zateplit úřad chtělo jedenáct firem, dvě byly ale vyřazeny
Lhenice- jedenáct uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na zateplení úřadu městyse. Jednu nabídku
musela výběrová komise vyloučit, další požádala o doplnění.
Do stanovené lhůty ale firma nabídku nedoplnila, a tak i ona byla z výběrového řízení vyloučena. Podmínkou
byla nejnižší cena, kterou podala českobudějovická firma. Ta nabídla cenu tři miliony osmaosmdesát tisíc
korun. Na druhém místě se pak umístila firma z Prachatic a na třetím volarská společnost.
Zastupitelé na základě doporučení výběrové komise rozhodli, že firma s nejnižší nabídkou je vítězem a
starostku pověřila uzavřením smlouvy s ní.

(viz zápis z jednání zastupitelstva na str.1)

730 let od první písemné zmínky o Lhenicích
Jarmark na sv. Jiljí, který při povýšení Lhenic na městys LP 1544, získav tím i svobodu trhu, byl stanoven na
tento den jako výroční. Ten letošní, pořádán 7.9.2013, byl tentokráte zaměřen právě k oslavě tohoto
významného výročí.
Připomeňme si onu první písemnou zmínku o našich Lhenicích i historické okolnosti s ní spojené. ( podle
publikace Marie Kindlmanové „Lhenice a vesnice k nim příslušné“ – upraveno, kráceno). Počátky Lhenic jsou
nejasné. Možno však nepřímo tvrditi, že k osídlení již došlo ve století 12., ježto Netolice v té době stojí již
jako pomezní hrad panství Slavníkova. U městečka ( v Hradečku nad Hrbovem) bylo nalezeno hradiště
s valy kamennými, což by také potvrzovalo staré osídlení tohoto kraje. Lhenicemi vedla prastará cesta
Linecká, která spojovala Prahu a Linec a šla přes Písek k Protivínu do Netolíc, přes Lhenice ke Krumlovu.
Stejnou cestu z Prahy do Netolic měla stezka Zlatá, jež odbočovala z Netolic na Prachatice, kde byl sklad
soli do Prahy odtud přivážené. V pozdějších dobách Netoličtí záviděli Prachatickým výnosný ten obchod, a
proto užívali pobočné stezky, která z Netolic šla po cestě Linecké do Lhenic. Odtud šla po velmi obtížné
stezce přes Horu k Mičovicům, k Jámě, dále mezi Záhořím a Chroboly do Volar, kde se připojovala ke stezce
Zlaté. Stezka tato nabyla na významu ve stol. 15.. Podloudný obchod Netolických zavdal příčinu k mnohým
sporům mezi Prachatici a Netolici. O bezpečnost stezek pečovaly strážnice. Byla to vyvýšená místa
s dobrým rozhledem. Povinnost jejich, kázala-li potřeba, bylo dáti kupcům průvod. Takový úkol měla i
lhenická Stráž, nejvyšší vrchol v pohoří Hory. Stezkou Lineckou, jak vypráví Kosmas, prchal r. 1105 císař
Jindřich IV. před svým synem Jindřichem V.. Cesta Linecká v rané době vedla ještě Hvozdem, který u Lhenic
končil a tu vznikly staré osady: o jejich starousedlosti svědčí souborná jména končící na ici, nyní ice, např.
Netolice, Lhenice.
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daroval Lhenice nově založenému zlatokorunskému klášteru
První zmínka o Lhenicích je z roku 1283 v listinách, dle kterých Jindřich a Vok z Krumlova na novo
potvrzují hornorakouskému klášteru Drkolenskému věnování farní kollatury ve Světlíku a vesnice
v Pfafenschlagu, jež témuž klášteru již před tím otec jejich byl učinil. Zde vyskytuje se mezi jinými co
svědek také Nemoje de Elenic. Okolí Lhenic, právě tak jako netolické, náleželo v té době samému králi.
Moc panská do polovice 13. věku vzrostla, ale král Přemysl Otakar II. ji položil meze. Aby znemožnil další
ztráty půdy, daroval tento kraj nově založenému klášteru Svaté koruny.( Zlaté Koruny), v rozsáhlém území
také Lhenice. Ota Braniborský ( poručník za nezletilého Václava II.) potvrdil klášteru dne 6.10.1281držení
statku chvalšinského a netolického a nařídil netolickým a jiným poddaným klášterským, aby sloužili pouze
opatovi. Nedlouho po roce 1283 panství netolické rozděleno na dvě rychtářství : netolické a lhenické. Toť
první výslovná zmínka o Lhenicích.
Lhenickému rychtářství tehdy náležely : Lhenice, Ugesto = Oujezdec, Watkov, Příslop, Zahoří, Villa Dubrava,
Villa Fovea = Jáma, Klenovice, Oxevic, Hábrles = Ovesné, Lhota, Pilzel = Plzák, Worvicz = Vodice,

Sluny = Zlín = Schönhof

JB, JM

Čtení na léto
Tentokráte jsme do „letního čtení“ zařadili scénář z dětského vystoupení na školní akademi,
věnované před časem „Slavnostem plodů“, vztahující se k počátkům ovocnaření u nás, na Lhenicku a
k první písemné zmínce o našem městečku, která se dochovala z roku 1283, tedy z doby před 730 lety
(1283-2013) a její historický záznam letos jubiluje…
Smyšlený děj oné scénky (autora J. Bumby) se odehrává v knihovně zlatokorunského cisterciáckého
kláštera, patřícímu řádu, jenž se mimo jiného, zabýval též ovocnictvím, a kde se dochovala i první písemná
zmínka o našich Lhenicích, které v té dávné době pod zlatokorunský klášter počaly patřit.
Bratr Štěpán: (vchází do knihovny) „Pochválen buď Ježíš Kristus, bratře v Kristu“
Bratr Tadeáš: (zapisuje do spisů) „Až na věky. Buď vítán, bratře Štěpáne, čemu děkovat mám, žes mě tak
po ránu svoji návštěvou poctil?“
Bratr Štěpán: „Zvědavosti, zvědavosti, bratře Tadeáši. Slyšel jsem, že nějaká nová osada bude pod náš
klášter patřiti?
Bratr Tadeáš: „Tak jest bratře. Právě zapisuji, že osada Elenic pod správu našeho kláštera patřiti bude.“
Bratr Štěpán: „Aj, neznám osadu tuto, to snad i první zápis o existenci její zapsán tvojí rukou bude?“
Bratr Tadeáš: „O nikoliv, bratře milý, mýlíš se. Již léta páně tisícího dvoustého osmdesátého třetího objevila
se náhodná zpráva o ní. A to taková, že Jindřich a Vok z Krumlova rakouskému klášteru
v Drkolném faru ve Světlíku potvrditi nechali a mezi svědky uváděn též Nemoj de Elenic“,
z tohoto již tehdy osídleného místa“.
Bratr Štěpán: „Zajímavé. A přínos – jaký bude mít pro náš klášter osada tato?“
Bratr Tadeáš: „Je dosti významná osada tato. Leží na obchodní cestě do Rakous. Tam mnoho řemeslníkov
a obchodníkov bude. A lesy kol rozsáhlé a hluboké s hojností zvěře, toť rovněž dobrá zpráva
pro nás“.
Bratr Štěpán: „A čím ještě obohatí klášter náš?“
Bratr Tadeáš: „Zdá se ti přínosem malým? Tak věz, že díky poloze a půdě vhodné jablka, hrušky nebývale
štědře tam dozrávají a naši bratři – znalci stran ovocnictví nemalé záslužné činnosti
v pěstování zde ujmouti se budou moci“.
Bratr Štěpán: „Děkuji ti, bratře, za tak příznivé zprávy, ale pospěšme teď k modlitbě ranní, ať vše i ostatním
bratřím sděliti můžeme“.
JB, MJ

Městys Lhenice v poštovním provozu 19. století
Moderním uspořádáním zemské správy po r. 1848 vznikly nové politické a soudní úřady, Rozvoj podnikání a
obchodu tenkrát přinesl i rostoucí potřebu rychlého poštovního spojení mezi okresními městy. Právě do nich
se přenesla veškerá správní činnost, v minulosti soustředěná v sídlech šlechty. Nebývale tak vzrostl objem
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dopravy listovní, balíkové i peněžní pošty nejen z úřední a podnikatelské sféry, ale i pro živý zájem
obyvatelstva o tuto novou službu.
K prvnímu dni února 1849 byla zrušena dosavadní Nejvyšší dvorská poštovní správa ve Vídni a státní
poštovnictví přešlo do kompetence nového Ministerstva obchodu, průmyslu a veřejných staveb. V řadě jeho
technických odborů našli práci mladí, vzdělaní úředníci. Pronikání poštovní sítě (v Čechách prostřednictvím
Poštovního ředitelství v Praze) výrazně posunuli i do odlehlých míst monarchie. Umožnily to státní investice,
sdružované s prostředky měst a obcí do výstavby okresních silnic, železničních drah i traťového zázemí a
zabezpečení.
Obyvatelé městečka Lhenic - tradiční sadaři, obchodníci s ovocem, drobní zemědělci a řemeslníci, byli do
roku 1848 součástí územního celku spravovaného schwarzenberskou vrchnosti. Ta si oběh svých
písemností a zásilek zajišťovala vlastními pěšími posly nebo jízdními kurýry v rámci celého panství. Po
zrušení schwarzenberského dohledu (1848), se základem zemské správy v rámci okresů staly i menší obce
se zvýšenou potřebou úřední i obchodní korespondence. Lhenice v tom času ještě byly závislé na poštovní
jízdě zřízené jednou denně ze vzdálenějších Netolic.
Tam dosluhovala tzv. poštovní sběrna, založená na páteřní dopravní cestě schwarzenberským panstvím už
v roce 1787. Netolická sběrna se přeměnila na C. k. poštovní a telegrafní úřad. Personál netolické pošty
s jízdním spojením do světa přes Vodňany a Písek řídil poštmistr Jan Mügo se dvěma úřednicemi –
oficiantkami. V oblasti zatím zvolna přibyly další pošty, např. ve Vlachově Březí (1. 4. 1866) a v Husinci (10.
5. 1867), kde se c. k. poštmistrem stal místní úspěšný obchodník Antonín Šebelle a po něm pak jeho syn.
Po zařazení do politického okresu Prachatice (1. září 1868) dosáhl o půl roku později i městys Lhenice na
spolehlivé státní poštovní služby. Dne 10. února 1869 došlo k otevření zdejšího Císařského a královského
poštovního úřadu. Prvním poštmistrem byl jmenován lhenický rodák, osmačtyřicetiletý Arnošt Gregora (18211901). Místnost pro veřejnost se nacházela v přízemí Panského domu čp. 132 (dnes čp. 156). Podací a
dodávací obvod lhenické pošty v té době tvořilo 7 nedalekých obcí: Brusná, Hoříkovice, Hradce, Třebanice,
Újezdec (nyní Třešňový Újezdec), Vadkov a Vodice.
Za působení Arnošta Gregory se zkvalitnilo zázemí lhenické pošty (ustájení koní, širší prostor pro údržbu
povozů a uložení krmiva), byla zpevněna příjezdová komunikace do areálu, modernizovalo se provozní
vybavení (přepážka, trezor, nová balíková váha). Postupně se také zdvojnásobil počet denních poštovních
jízd do Netolic a zpět. Městys Lhenice měl v té době 188 doručovacích adres (domů) a žilo zde přibližně
1550 obyvatel.
Po odchodu do penze (1881) se poštmistr Gregora dožil i další etapy zlepšení poštovní přepravy. Lhenické
dopisy, balíčky nebo peněžní poukázky putovaly do světa od roku 1895 z Netolic ještě větším expedičním
tempem - novou jednokolejkou. Byla to regionální dráha z Netolic do Dívčic (Nákří), kde výhodně
navazovala na dálkovou železničně-poštovní trasu Schirnding – Cheb – Plzeň - České Budějovice – Gmünd
– Linec – Vídeň.
Pro ML připravil M. Trnka
Prameny:
Chytilův Úplný adresář království Českého. Díl III., obvod Obchodních komor v. Č. Budějovicích, v Plzni a
v Chebu.
[Obce politického okresu Prachatice, s. 789-828]. Vydala Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech,
1915.
ROUBÍK, František: K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století.
Jihočeský sborník historický. Roč. XXXIX (1970), č. 2, s. 69-79. Dokončení tamtéž č. 3, s. 154-172.

Hospic a Lhenice
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích slouží Jihočechům od r. 2005. Přichází na řadu ve chvíli, kdy
medicína již vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení a člověka jeho onemocnění ohrožuje na životě.
Jeho místo je tam, kde je potřeba citlivě vnímat osobnost člověka v konečných stádiích – většinou
onkologického onemocnění, tj. v závěrečných fázích života, umírání. Každému je v hospici garantováno, že:
nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností
zůstane zachována jeho lidská důstojnost.
Zdravotnická péče, kterou hospic poskytuje, se označuje termínem paliativní medicína. Jejím cílem je
dosažení nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin. To zajišťuje tým lékařů, zdravotních
sester, ošetřovatelů i dobrovolníků. A také - pokud si pacient přeje - psycholog nebo duchovní.
Hmotné zázemí hospice vychází vstříc kvalitě života na konci dní. Ať se již jedná o bezbariérovou dispozici
budovy, automatická polohovací lůžka, televizor, klimatizace, možnost připojení k internetu na každém
pokoji, společenská místnost, bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty. Každý pokoj je také
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vybaven přistýlkou pro blízkou osobu. Její pobyt je vítán a umožněn kdykoliv. Režim návštěv je přizpůsoben
potřebám pacienta 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lůžek.
Z toho je 22 pokojů jednolůžkových a 4 dvoulůžkové.
Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. Vycházíme z úcty k člověku jako
neopakovatelné lidské bytosti.
Využijte možností naší péče pro ty, kdo ji potřebují. Za osm let působení jsme pečovali o půldruhého tisíce
pacientů. Jsme vděčni za Vaši důvěru, neboť více něž tucet z nich byli vaši sousedé ze Lhenic. Věříme, že u
většiny z nich jsme naplnili ideál hospicové péče. Tj. aby člověk odcházel z tohoto světa bez bolesti, usmířen
a s vděčností za život, který mu byl dán.
Přijeďte se k nám podívat - na prohlídku budovy, či na návštěvu parku s řadou zajímavých dřevin a zvířat.
Nebo do kaple bl. Jana Pavla II., kde jsou uloženy ostatky tohoto velkého polského papeže. Je to dům
radosti, kde vše je poněkud hezčí a radostnější, než si spousta z nás myslí. Více informací naleznete na
www.hospicpt.cz, popř. nám můžete pomoci na číslo účtu: 171 157 619 / 0600.
PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice

P.S. slova naší pacientky na konci jejích dní: Mně se tady tak líbí... ...ale nikomu o tom neříkejte, chtěli
by sem pak všichni! :-)

Naše ZŠ každoročně přispívá na činnost Hospici sv. Jana N. Neumanna úměrně zvolenou
částkou z finančního zisku ze školního vánočního trhu. Pozn. reakce

Hledání ztraceného času
seriál
tentokráte o výstavbě „školičky“ – lhenického škol. provisoria
V nastávajícím škol. roce 2013/14 oslaví naše škola „čtyřicátiny“ (1974 – 2014 – o její výstavbě a o jejím
otevření v dalším pokračování našeho seriálu) . Její výstavbě předcházelo zbudování „školičky“- lhenického
škol. provisoria (dvoutřídky) a to v akci Z v létech 1956 – 1958 ( předána k užívání 17.11. 1958), neboť stará
školní budova již kapacitě žáků neodpovídala. Ve Lhenicích se tehdy vyučovalo na různých místech. Třídy
byly umístěny i v hostinci U Vašků, v budově MŠ ( v Pintrově opatrovně ), u Kloboučníků ( č.p. 121) a to i za
směnného vyučování v nejnižších ročnících. „Školička“ sloužila svému účelu do roku 1971, kdy byla
zahájena výstavba nové školy a kdy se „školička“ stala jedním z jejích pavilonů
(původně dílen – později i místem počítačové učebny a v současnosti též hudební školy. „ (“Dvoutřídka –
školička“ splnila v konci 50. let a v létech 60. minulého století své poslání (sloužila k výuce těch nejmladších
žáků – „prvňáků“- „druháků“).
Foto příloha
Foto č. 1–2 – z výstavby „školičky“
Foto č. 3,4 – různé pohledy na již zbudovanou „školičku“
Foto č.5 – celkový pohled na „školičku“ od sokolovny ještě jako na samostatný objekt
Foto č. 6 – z výstavby nové školy, jejíž součástí se stala i „školička“ (jako pavilon dílen)
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!

Okénko pro ženy
Milé dámy, paní a dívky.
Po dvou měsících prázdnin, parného léta, občasného lenošení a dovolených, bychom se měly vrátit
do reality všedních dnů a vyšperkovat si je něčím, co nám přináší radost z pohybu...a to naší
milovanou jogou.
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Doba a místo konání zůstávají stejné i naše lektorky už se na vás těší.
A proto – sejdeme se opět každý pátek v 18.30 hod. Na Úřadě městyse.

M. Rundová

RODINNÉ CENTRUM
20. 9. Podzimní bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb
Věci můžete donést v týdnu od 16. 9. vždy v pondělí, ve středu nebo v pátek od 9 do 11.30 hodin do Rodinného centra
(prostory kina). Své zboží prosím označte cedulkou s vlastní značkou (jménem) a cenou
a pro snazší organizaci doneste v samostatné krabici nebo tašce. Předem děkujeme!
Využijte příležitost „poslat dál“ věci, ze kterých už vaše děti vyrostly nebo naopak můžete pro ně pořídit výhodně
oblečení
na zimní sezónu! Možné přinést i zachovalé hračky nebo potřeby pro děti. Více informací najdete na plakátech.

ZVEME VÁS...
Na divadelní představení
společnosti HÁTA Olgy Źelenské
na francouzskou komedii Maurice Hennaquina

PROLHANÁ KETTY
v hlavní roli Mahulena Bočanová nebo Martina Menšíková
28. září 2013 ve lhenickém kině v sobotu
od 19.00 hod. Cena vstupenky 320,- Kč
Předplatné od čtvrtka 12. září v knihovně!!!!!

Stíny Lhenicka
V právě uplynulých prázdninových měsících jsme prověřovali přečin krádež vloupáním do objektu
areálu bývalého chemického střediska, odkud dosud nezjištěný pachatel odcizil transformátory v
hodnotě dvacet tisíc korun. V přesně nezjištěné době odcizil neznámý pachatel z nezajištěného sadu v
obci Třebanice mulčovací stroj za traktor, spáchal přečin krádež a majiteli způsobil škodu ve výši deset
tisíc korun. Přečinů neoprávněného užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže se
dopustil muž, který bez svolení užíval motorové vozidlo svého známého, ačkoliv mu byl soudem
vysloven zákaz řízení a odcizil mobilní telefon. Zákaz řízení motorových vozidel porušil i další řidič,
který tak spáchal přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Dvě dopravní nehody se během prázdnin staly v obci Hrbov. Nejdříve jeden z řidičů při couvání ohrozil
ostatní účastníky provozu, později druhý řidič naopak nedobrzdil a čelně narazil do stojícího nákladního
automobilu. V Hrbově došlo také k odcizení nafty ze zaparkovaného traktoru se škodou téměř tři tisíce
korun. Dopravní nehodu zavinil i řidič vozidla na Sídlišti SNP, kde na neoznačené křižovatce nedal
přednost vozidlu přijíždějícímu zprava. Přestupku proti majetku se dopustil a škodu ve výši téměř pět
tisíc korun způsobil majiteli dosud nezjištěný pachatel poškozením pravých předních dveří vozidla.
Stejnou škodu vyčíslila majitelka jízdního kola, které jí dosud neznámý pachatel odcizil z neuzamčené
kolny na zahradě v Bavorovské ulici. Ke komisi Úřadu Městyse bylo postoupeno jednání přestupce proti
majetku, který poškodil betonový vjezd do garáže v Zahradní ulici, dále čtyři přestupky proti
občanskému soužití, oznámené v průběhu třech dní, týkající se neshod mezi sousedy v ulici
Svatojánské, stejně jako poškození vzrostlých tůjí sousedem v obci Brusná. Dosud v šetření je případ
shozeného květináče z okna místní restaurace a následného fyzického napadení. Evidovali jsme i
srážku osobního vozidla s lesní zvěří.
Pravidelně se věnujeme i kontrolám dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Informace z KČT

Krušné hory 2013
Ve dnech 10. 8. – 17. 8. pořádal KČT Lhenice prázdninový zájezd do Krušných hor. V sobotu ráno
vyjíždíme ze Lhenic. První zastávka je v Netolicích, kde nabíráme další turisty. Přes Plzeň a Karlovy Vary
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míříme do Krušných hor. Krátce po poledni stavíme na Božím Daru, abychom se naobědvali. Zbývá jen pár
kilometrů do Loučné pod Klínovcem, kde je zajištěno ubytování v penzionu Lenka. Ještě před tím nás však
čeká odpolední výšlap. Zastavujeme u pěšího přechodu do Německa a přes most se dostáváme do
Oberwiesenthalu. Malebným městečkem stoupáme vzhůru k několika místním lanovkám. Jednou z nich
vyjíždíme na kopec Fichtelberg ( 1215m), odkud se nám naskytují pěkné výhledy do Čech i do Německa.
Třináctikilometrový okruh nás přivádí znovu na Boží Dar a odtud stoupáme na nejvyšší horu Krušných hor
Klínovec (1244m). Zde chvíli odpočíváme v dřevěné restauraci a po obhlídce okolí (je to zde jedno velké
staveniště) sestupujeme pod lanovkou zpátky dolů do Loučné. Před příchodem k autobusu začíná pršet.
Dovídáme se, že autobus zde u přechodu bude parkovat. Na jediné přístupové cestě do Loučné, která vede i
kolem našeho penzionu, nemůže stát, bránil by ostatním přijíždějícím a odjíždějícím. Zavazadla tak nakonec
dopravujeme auty k asi půl kilometru vzdálenému penzionu. Při ubytování jsou drobné problémy, ty však
jsou záhy vyřešeny. Malá restaurace spojená s jídelnou je nám 34 ubytovaným těsná, ale dostačující.
Milovníky piva zaráží cena 35 korun za půllitr. Jsme však od Německa co by kamenem dohodil. Pod silnicí
tekoucí potok tvoří státní hranici. Večeříme, nastává chvíle posezení s hudbou, o půlnoci se jde spát.
V neděli se vydáváme autobusem do Bublavy. S trasou jsou problémy, náš autobus se nevejde pod most
a čeká nás dlouhá zajížďka přes Kraslice. Do malebného turistického střediska přijíždí autobus asi
s hodinovým zpožděním. Nedalekým pěším přechodem přecházíme na německou stranu do Aschbergu a
vystupujeme ke zdejší rozhledně. Bohužel automat, který by nás pustil dovnitř, vyžaduje drobné a ty většina
z nás nemá. I tak je na co se dívat. Za Scheckensteinem se napojujeme se na naučnou stezku, která vede
kolem plavebnímu kanálu, podobnému tomu našemu Schwarzenberskému. Scházíme do Klingenthalu.
Ještě mírný kopec, vítá nás Sachsenberg a „ Cesta do nebe“, jak se říká místnímu trháku. Konečně jsme
zpátky v Bublavě. Zbývá už jen dojet zpátky na penzion a druhý den je za námi.
V pondělí nás dopoledne čeká městečko Albertamy a vrchol Plešivce ( 1028m). Pohodlná lesní cesta
náhle končí a místo ní vede lesem hluboká vybagrovaná stoka plná kabelů. Připadáme si jako na
tankodromu, přelézáme kopice země, přeskakujeme prolákliny, vyhýbáme se kabelům. Jinudy to ale nejde,
kolem je hustý mladý les. Asi po dvou kilometrech se objevuje velká rozjezděná mýtina. Budují zde nové
sportovní středisko. Konečně se dostáváme na přerušenou cestu a pod lanovou dráhou na vrchol Plešivce.
Někteří se jdou posílit polévkou do restaurace, jiní odpočívají na několika lehátkách, která jsou venku
k dispozici. Po odpočinku je další zastávkou Božídarský Špičák. Pod ním pokračujeme pohodlnou Ježíškovo
cestou na Boží Dar. Před příchodem k cíli ještě odbočka na naučnou stezku, která vede rašeliništěm. Na
Božím Daru si dáváme něco k snědku a odjíždíme na penzion.
V úterý měníme program, nejedeme do Bublavy na plánovanou trasu. Objízdná cesta je dlouhá a finančně
zatěžující. Náhradní výšlap vede ze sportovního střediska pod Klínovcem do Stráže nad Ohří. Hned na
začátku začíná pršet (jediný déšť při našem týdenním putování). Menší část turistů se trhá a ukrývá se před
deštěm v hospůdce. Po něm vyráží na okružní lyžařskou trasu. Ostatní pokračují podle plánu. Cesta je
pohodlná, její větší část vede mírně z kopce a zavádí účastníky nejdříve k Liščímu kameni. Pěkné místo s
tábořištěm, pramenitou vodou a malebným stavením. Po několika dalších kilometrech se objevuje zřícenina
hradu Himlštejn. Jsou odtud pěkné výhledy do údolí řeky Ohře. Ještě sestup do Stráže nad Ohří a další
putování je u konce.
Ve středu vyrážíme z Perninku kolem Perninského vrchu na vrch Tisovský (967m), kde se nachází stará
kamenná rozhledna Pajndl z roku 1898. Vystupujeme na ni a obhlížíme široké okolí. Po chvíli odpočinku
obcházíme Tisovský vrch a vracíme se stejnou cestou. Odbočka u Perninského vrchu nás dovádí do Horní
Blatné. Místo dalšího výstupu na Blatenský vrch a jeho rozhlednu odjíždíme do obce Kovářská. Honza
Hamberger zde domluvil návštěvu leteckého muzea, jenž se věnuje největšímu leteckému souboji, který se
udál za 2. světové války nad naším územím (11. 9. 1944). Materiály z této události jsou shromážděny v
několika místnostech a prohlídka i s krátkým filmem trvá asi hodinu. Na posledním panelu u východu
nacházíme krátkou informaci i o letadle „ Black Magic“ sestřeleném nad Lhenicemi.
Ve čtvrtek nás čeká nenáročný výšlap přírodním parkem Prunéřovské údolí. I pro místní je toto místo málo
známé. Procházíme skalnatým a poměrně hlubokým údolím, v průzračné vodě Prunéřovského potoka se
míhají pstruzi, rostou zde vzácné smrky ( také 250letý smrk, výška 50m), někteří nadšenci nachází i dobře
ukrytý a neoznačený vodopád, zkrátka krásná krajina. Na konci údolí stoupáme k zřícenině hradu Hasištejn.
Z jeho věže je pěkný výhled nejen na údolí, ale i na města pod Krušnými horami. Pomalu scházíme
k autobusu. Končí další den našeho putování.
Poslední páteční den začínáme na Hoře sv. Šebestiána. Naše kroky směřují do Německa. Nejdříve nás
čeká zajímavý skalní útvar podobný naší Panské skále a vyhlídky do krajiny. Pak pokračujeme do Satzungu.
Máme smůlu. Vlak, který nás měl popovézt, jezdí jen o víkendech. Musíme tedy do Jöhstadtu zase po svých.
Odměnou jsou nám pěkné výhledy do krajiny. Výprava se dělí na dvě části. Zdatnější se vydávají do Vejprt,
přes kopec Bärenstein, ostatní jdou přímo. Nakonec se scházíme a odjíždíme na penzion. Poslední večer,
country písně, tanec, loučení s personálem.
V sobotu po snídani vyrážíme k domovu. První zastávkou je nedaleké město Jáchymov. Nevypadá moc
vábně. Hlavně ve vrchních partiích. Část osazenstva autobusu vystupuje u muzea, které
disponuje rozsáhlou expozicí o zdejším kraji, ostatní pokračují dolů k místním lázním. Asi po dvou hodinách
odjíždíme. Poslední zastávkou je Bečov nad Teplou, kde se nachází Barokní zámek s druhou nejcennější
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zlatnickou památkou v Čechách – relikviářem sv. Maura. Bohužel, jen někteří dokáží vystát
třičtvrtěhodinovou frontu u pokladny. Že se na nás dojde řada, není jisté. Nejbližší prohlídka osm volných
míst, další 20, pak ale musíme už odjet. Několik jedincům vytrvá a na prohlídku zámku se dostávají. Ostatní
si prohlíží okolí a obědvají ve zdejších restauracích. O půl třetí odpoledne odjíždíme.
Končí naše krušnohorské putování. Určitě se vydařilo. Počasí nám přálo celý týden, trasy byly přiměřené,
převýšení nevelké, vyhnulo se nám i bloudění. A Krušné hory? Krásně zelené, plné mladého lesa se
stříbrnými smrky a spoustou zajímavých míst. Na návětrných kopcích větrníky vyrábějící elektrickou energii. I
nad naším penzionem byly tři a každý večer nás svým vrněním ukládaly k spánku. Snad se sem ještě někdy
podíváme.
Karel Majer

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

Z historie SK
(osmé pokračování)
Postupem do I.B k definitivě ke krajským soutěžím
Druhá polovina sedmdesátých let byla ve znamení adaptace v krajské soutěži, i když to mnohdy nebylo
jednoduché. Osmdesátá léta pak přinesla konsolidaci a stabilizaci týmu, do kterého přicházeli jednak vlastní
odchovanci z mládežnických družstev –( žáci i dorostenci se v roce 1979 stali okresními přeborníky a
dorostenci historicky postoupili do I.A třídy- trenéři J.Bumba – J.Veselý) a též i hráči odjinud, což umožňovaly
zejména pracovní příležitosti v kolosálně se rozvíjejícím lhenickém JZD a i jiné důvody (a tak např.přišli bratři
Halasové, Duchoňové, J.Trněný, P.Žofka, P.Ludačka a další „Dynamovec“ J.Toninger). Příliv mladých
odchovanců do kategorií mužů umožnil i krátkodobou existenci juniorky, startující v OP. Tato „Johnova
lhenická éra“ přinesla poklidné starty bez vážnějších ohrožení a problémů povětšinou v I.B třídě,
výkonnostně odpovídající této soutěži (v ročnících 1976/77 až 1980/81 a 1986/87 až 1990/91), vyjma
„fotbalové pětiletky“ v I.A třídě (1981/82 až 1985/86),kdy na základě reorganizace byly I.B třídy zrušeny, aby
vznikly ze dvou I.A tříd čtyři, do kterých byly zařazeny i týmy z I.B, co se v soutěžním ročníku 1980/81
umístily do 5.místa. Ten lhenický byl mezi nimi. Ostatní „putovaly“ do okresů. Po soutěžním ročníku 1985/86
se následná reorganizace navrátila k původnímu modelu krajských soutěží a Lheničtí se v dalších
soutěžních sezónách opět navrátili do I.B. Tato léta „pasovala“ peckáře na stálé účastníky krajských soutěží.
(Celkem jich dosud v kraji odehráli 36)

Nevydařený vstup do nové mistr. sezóny
Lhenický A tým mužů byl po ročním působení v B skupině I.B třídy přeřazen zpět do skupiny A a předpoklady
o tom, že bude kvalitní, se naplnily. Vstup do jejich úvodních kol s nezměněným hráčským kádrem oproti
vcelku úspěšné loňské mistr. sezóně (pouze zatím bez stopera K. Mušky – vytížen stavbou rod. domu) se
nevydařil. Pod novým trenérem Pepou Lukačem sice dopadla generálka na nový soutěž. ročník nad
očekávání (7.8. Lhenice – Netolice – nováček I. A tř. 5:0) aby však poté nabylo platnost rčení – úspěšná
generálka – nevydařená premiéra.
V ní 17.8. Lheničtí hostili doma kaplickou rezervu a ač ji velice slibně rozehráli (o poločase vedli 2:0), výhru
na dosah promarnili, aby nakonec z ní vyšli bodově naprázdno (Lhenice – Kaplice B 2:3). Následně je čekal
další rezervní tým, tentokráte FK Slavoje Č. Krumlov, aby z krumlovského podzámčí odjeli s debaklem 6:1
(bez stoperské dvojice J. Motz – K. Muška v sestavě). V dalším kole je (31.8.) poslal los znovu na soupeřovo
hřiště – na horkou půdu do V. Brodu, kde za gólové přestřelky uhráli plichtu (4:4) a získali tak první bod v
soutěži. Vstřelit čtyři branky venku je sice počin pozoruhodný, ale také čtyři inkasovat je zarážející. Již proto,
že lhenický A tým ve třech úvodních kolech 13 gólů obdržel, s průměrem 4,3 branky na zápas, svědčícím
zatím o jeho značných rezervách v defenzivě...
Rezerva, startující nadále v OP Prachaticka jako SK Ktiš/Lhenice B a hrající domácí zápasy na hřišti ve Ktiši,
vyšla z premiérového zápasu v novém soutěž. ročníku v Lenoře (24.8.) bez bodového zis ku, ale v

následujícím 2. kole doma přesvědčivě zvítězila nad Šum. Hošticemi 4:1.
Mistrovské zápasy v srpnu a v samém počátku září
I.B třída sk. A
So 17.8. Sk Lhenice – Kaplice B 2:3 (2:0) – mistr. premiéra
branky za Lhenice: J. Mrkvička 2
Ne 25.8. Č. Krumlov B – SK Lhenice 6:1 (3:1)
branka za Lhenice J. Mrkvička
So 31.8. Vyšší Brod – SK Lhenice 4:4 (3:3)
branky za Lhenice: T. Tůma 2
J. Beran 1
J. Pokorný 1
Postavení lhenického SK v tabulce k 2.9. 2013
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13. místo – 1. bod – skóre 4:13 – (14 účastníků)
OP Prachaticka
So 24.8. Lenora – SK Ktiš / Lhenice B 2:0 (1:0) – mistrovská premiéra
Ne 1.9. SK Ktiš / Lhenice B – Šum. Hoštice 4:1 (2:0)
branky za Ktiš: J. Grill 1
D. Novotný 1
P. Prenener ml. 1
P. Borovka 1 (z11)
Postavení v tabulce SK Ktiš / Lhenice B k 2.9. 2013
6. místo -3 body – skóre 4:3
(12 účastníků)
Fotbalový program mistrovských utkání na září a počátek října
I.B třída skupina A
So 7.9. v 10.30 hod. - SK Lhenice – Křemže 5:1 (3:1) –– v rámci oslav 80 let SK - po uzávěrce ML
So 14.9. v 17.00 hod. . Větřní – SK Lhenice
br. za Lh.: R. Pořádek 2
So 21.9. v 16.30 hod. - SK Lhenice – Zliv
J. Mrkvička 1
So 28.9. v 13.30 hod.- Přídolí – SK Lhenice
J. Růžička 1
So 5.10. v 16.00 hod. - Sk Lhenice – Nemanice
J. Motz 1
(případná změna termínu vyhrazena)
OP Prachaticka
Ne 8.9. v 17.00 hod. - Vitějovice – SK Ktiš / Lhenice B
Ne 15.9. ve 14.00 hod. - Sk Ktiš – Lhenice B – VL. Březí
Ne 22.9. v 11.00 hod. - Zbytiny – Sk Ktiš / Lhenice B
Ne 29.9. ve 14.00 hod. - Sk Ktiš / Lhenice B – Zdíkov
So 5.10. v 16.00 hod. - Pěčnov – Sk Lhenice B
OP – minipřípravky
St – 4.9. v 17.00 hod. - turnaj ve Lhenicích
St – 11.9. - turnaj ve Vimperku
St – 25.9. turnaj ve Lhenicích
St - 2.10. - Sk Lhenice – volno
časy začátků turnajů budou upřesněny
JB, IR
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