MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo 6, cena 9,- Kč
ČERVEN 2013

INFORMACE Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
Počasí v letošní roce zatím moc radosti nedělá. Po dlouhé zimě se asi většina z nás konečně těšila na jaro, teplo
a sluníčko. Bohužel, kromě několika málo dní přišly chladné a deštivé dny. Deště z posledního týdne přinesly mnoho
starostí a zkázy po celé naší republice a jak se zdá, tak deště budou pokračovat i dále.
Chladné počasí prodloužilo topnou sezónu a to bude určitě mít dopad nejen do našich domácích účtů, ale i do
obecního rozpočtu. Také naplánované investiční akce se díky špatnému počasí oddalují. Jde o opravu komunikace okolo
zdravotního střediska, dále o opravu rybníka v Dolních Chrášťanech, na který jsme získali dotaci ve výši 200 000,- Kč
z GP Jihočeského kraje. Také nová střecha na hasičské zbrojnici ve Lhenicích byla podpořena dotací z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 115 000,-Kč, ale realizaci musíme oddálit vzhledem k deštivému počasí.
Další významné investiční akce, na které jsme získali dotaci z evropských fondů, jsou zateplení fasády budovy
úřadu městyse, vybudování sběrného dvora a kompostárny. Na obě akce se nyní připravují dokumenty pro vypsání
výběrových řízení.
Koncem měsíce května proběhl konkurz na ředitele naší základní školy. Konkurence uchazečů byla opravdu
vysoká. Konkurzní komise jednoznačně doporučila paní Mgr. Trnkovou, kterou jsem jmenovala novou ředitelkou
Základní školy Lhenice s účinností od 1. srpna 2013.
Vážení čtenáři, do nadcházejícího léta přeji všem lepší počasí, hlavně konečně slunné dny a krásnou
dovolenou.
Starostka Ing. Marie Kabátová

Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 30.5. 2013
Usnesení č. 272/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
217/13 o výměře 1.972 m2, k.ú. Lhenice. 10 PRO
Usnesení č. 273/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
576/2, k.ú. Hrbov u Lhenic. 10 PRO
Usnesení č. 274/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 1522
o výměře 30 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,--Kč/m2. 10 PRO
Usnesení č. 275/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc.č.
1507/11 o výměře 2.292 m2 a 1507/12 o výměře 377 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic za minimální cenu 1.000,--Kč/ha/rok.
10 PRO
Usnesení č. 276/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
46/5 o výměře 225 m2, k.ú. Vodice u Lhenic. 10 PRO
Usnesení č. 277/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje prodloužit nájemní smlouvu na pozemek parc.č.
339 o výměře 1.749 m2, k.ú. Vodice u Lhenic s Mgr. Fabiánovou Lucií, bytem České Budějovice na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce. 10 PRO
Usnesení č. 278/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nemovitosti Hostince u Vašků - čp. 67, parc.č.st. 69/1 o výměře 481 m2, k.ú. Lhenice za stanovených podmínek: nabídka výše měsíčního
nájmu, závazek provozování pohostinské činnosti, návrh investic nájemce do údržby a obnovy objektu, oprávnění
provozovat restaurační zařízení a zkušenosti s pohostinskou činností, předložení podnikatelského záměru, minimální
doba pronájmu 5 let. 10 PRO
Usnesení č. 279/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Hrbov – zahuštění TS Sádky a Chaty“ (umístění zemního
kabelového vedení NN, uzemnění) na parc. č. 556/3 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v GP. Jedná se o úplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v celkové výši
1.300,--Kč bez DPH. 9 PRO
Usnesení č. 280/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice na realizaci stavby: „Lhenice –
p. Novotný, kNN – parc.č. 427/“ na pozemku parc.č. 1429/1, 1431, k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického vybavení.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 4.400,--Kč bez DPH na dobu neurčitou.
9 PRO
Usnesení č. 281/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 364.325,--Kč SK Lhenice na profinancování akce „Zateplení sportovních kabin SK Lhenice – I. etapa“. 9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pixa)
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Usnesení č. 282/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve výši 364.325,--Kč, na
poskytnutí půjčky SK Lhenice na akci “Zateplení sportovních kabin SK Lhenice – I. etapa“, které bude hrazeno z výsledku hospodaření. 10 PRO
Usnesení č. 283/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozhodnutí starostky Městyse Lhenice
jmenovat Mgr. Trnkovou Vladimíru ředitelkou Základní školy Lhenice, okres Prachatice od 01.08.2013 na dobu 6 let.
10 PRO
Revitalizace náměstí Lhenice – k uvedenému proběhla diskuse, na základě které starostka navrhla neveřejnou pracovní
schůzku s členy zastupitelstva a termín dalšího zasedání zastupitelstva, které bude ve čtvrtek 4.7.2013.
Usnesení č. 284/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje úrokovou sazbu platnou od 01.07.2013 do
30.06.2016 ve výši 2,08 % u smlouvy o poskytnutí úvěru č. 1018/04/LCD uzavřené dne 21.06.2004. 10 PRO
Usnesení č. 285/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši 224.455,--Kč na
projekt „vybavení školní kuchyňky“, které bude hrazeno z výsledku hospodaření. 10 PRO
Usnesení č. 286/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku městyse uspořádáním poptávkového řízení
na výměnu lin v 5 učebnách v základní škole. 10 PRO
Usnesení č. 287/30/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje dohodu o přičlenění pozemků ve vlastnictví městyse Lhenice do honitby Honebního společenstva ZLDS se sídlem Záboří na dobu neurčitou za cenu 5,--Kč/ha.
9
PRO 1 ZDRŽEL (Pixa). OA,JM

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ !!!!!!
Vzhledem k tomu, že se v poslední době zvýšil počet
nezabezpečených volně pobíhajících psů po veřejných
prostranstvích bez jakéhokoliv dozoru a tito psi pak ohrožují a
obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a
poškozují veřejné
prostranství
i
soukromé
majetky,
upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou povinni dle zákona
264/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání své psy zabezpečit

proti útěku. Zastupitelstvo se na svém jednání 4.4.2013 touto
problematikou zabývalo a z diskuze vyplynula potřeba zavedení
Obecně závazné vyhlášky, která bude s odkazem na výše
uvedený zákon specifikovat zákaz volně pobíhajících psů.
Obecně závaznou vyhlášku připravujeme a bude schválená v co
nejkratší lhůtě. Děkujeme všem majitelům psů, kteří mají své
miláčky náležitě zabezpečené. IR, OA

ZÁSAHY JSDH LHENICE – POVODNĚ – ČERVEN 2013
2.6. (čas 6,36) - Frantoly + okolí – stavba hráze, dovoz písku – 6 hasičů
2.6. (čas 8,36) – Lhenice , Prachatická ul. - čerpání vody + úklid – 6 hasičů
2.6. (čas 15,30) – Lhenice, Svatojánská č.p. 111; č.p. 89 – čerpání vody + úklid – 8 hasičů
2.6. (čas 18,27) – Mičovice vozovka – padlý strom + řezání + úklid – 7 hasičů
3.6. (čas 15,40) – Svatojánská ul. č.p. 75 – čerpání vody + úklid – 4 hasiči
3.6. (čas 16,32) – Chvalovice – dva padlé stromy – řezání + úklid – 6 hasičů
VŠEM HASIČŮM ZA PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP A SLUŽBY (NA TELEFONECH) VE SVÉM
VOLNÉM ČASE VŘELE DĚKUJÍ
velitel hasičů František Fencl a starostka městyse Ing. Marie Kabátová.

AKCE – HURÁ, PRÁZDNINY.....
Městys Lhenice a Sokol Lhenice Vás srdečně zvou v sobotu 22. června od 14.00 hodin na hřiště SK.
Čekají vás soutěže všeho druhu, sladké odměny, klaun.......
Přijďte si užít svůj den a nezapomeňte vzít s sebou sportovního ducha,
dobrou náladu a své rodiče a příbuzné 

Upozornění občanům
Je nutné zaplatit poplatky ze psů a z pronájmu pozemků a nebytových prostor
a poplatky za odpady.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola v květnu
Květen byl na akce pro školku bohatý.
V pátek 10. jsme si v kině poslechli písničky z pohádek v hudebním představení divadla z Hradce Králové.
V pondělí 13. jsme se vydali do Planetária v Českých Budějovicích. Starší děti tentokrát sledovaly nebeská tělesa
přímo v kopuli. Motýlci se s vesmírem seznamovali prostřednictvím animovaných pohádek s doplňujícím výkladem
lektorky.
V úterý 14. proběhl zápis do MŠ, díky navýšené kapacitě školky bylo možné z 37 žadatelů umístit 29 dětí (Oproti
loňským 14 umístěným z 30).
Ve čtvrtek 16. jsme všem maminkám, babičkám a dalším hostům představili program ke Svátku matek, na kterém
jednotlivé třídy pečlivě a dlouho pracovaly s paní učitelkami. Byla to podívaná veselá i dojemná a věřím, že potěšila jak
diváky, tak vystupující. KV
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Základní škola
Květnové kalendárium
3.5.- návštěva planetária v ČB – pro žáky 1. - 3. třídy (viz foto níže)
7.5. - filmové představení „Sen noci svatojánské“ ve lh. kině (pro žáky 1. - 9. třídy)
7.5. - okresní kolo Pythagoriády (mat. Soutěž) v PT (viz článek níže)
10.5. - dvě divadelní představení ve lh. kině – pro děti z 1. stupně ZŠ a MŠ a pro děti z 2.stupně (viz foto níže)
10.5. - krajské kolo Biologické olympiády v ČB (viz článek níže)
13.5. - beseda ke školní prevenci – organizovaná ve spolupráci s prachatickým „PHENIXEM“ pro žáky 3. a 4. třídy
14.5.- beseda ve spolupráci s Policií ČR – na téma „Znám své jízdní kolo“ - pro žáky 1. až 3. třídy
14.5. - krajské kolo Biologické olympiády v ČB (viz článek níže)
17.5. - atletický trojboj pro žáky 1. stupně ZŠ (viz foto)
15.5. - dopravní soutěž – jízda zručnosti – školní kolo
16.5. - okresní kolo „Poháru rozhlasu“ v atletice v PT (viz článek níže)
21.5. - mimořádná třídní schůzka rodičů žáků 8. A ,B třídy (k pořádání turistického kurzu)
22.5. - fotografování třídních kolektivů (všechny třídy)
23.5. - okresní kolo dopravní soutěže v PT „Nebojte se silnice“ (viz článek níže)
29.5. - dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4. třídy
29.5. - návštěva Prahy – společně pro žáky 6. až 9. tříd naší ZŠ
30.5.- konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími a mimořádná třídní schůzka pro rodiče
žáků 9. tř. (za účelem přípravy akcí v závěr. škol. roku)
31.5. - Den dětí ve škole – uspořádali „deváťáci“ pro děti z I. stupně naší ZŠ

Účast našich žáků na okr. a krajských kolech vědomostních a dovednostních soutěžích
Krajské kolo Biologické olympiády - Č. Budějovice 10.5. - kat. C - Kateřina Mazancová (9.tř.) - 7. místo (postup z okr.
kola v PT z 2. místa)
České Budějovice – 14.5. - kat D - Tomáš Štrobl (7. tř.) - 20. místo (postup z okr. kola v PT z 3. místa)
Okresní kolo matematické soutěže „ Phythagoriáda“ - Prachatice – 7.5. - kat. 8. tříd – Eliška Pešková (8.B tř.) -3. - 5.
místo.

Naše školní družstva úspěšná v okresních kolech Poháru rozhlasu a dopravní soutěži
„Pohár rozhlasu“ v atletice – Prachatice 16.5. - okresní kolo
Celkové umístění družstva st. žáků mezi 9. školami Prachaticka:
1. místo ZŠ TGM Vimperk – 5567 bodů
2. místo ZŠ Lhenice – 5501 bodů
3. místo - ZŠ Volary - 5157 bodů
Složení družstva st. žáků ZŠ Lhenice: J. Abelovszki (9.tř.); P. Sýkora (9. tř.); V. Postl (9.tř.); P. Vincik (8.tř.); J.
Schwinger (8.B tř.); M. Novotný (8.tř.); M. Tupý (8. Btř.); P. Starý (8.B tř.); M. Schwinger (9.tř.).
Nejhodnotnější výkony našich žáků v plněných disciplínách:
 skok daleký: 2. místo P. Sýkora (9.tř.) a M: Novotný (9.tř.) - oba shodně 541 cm
 skok vysoký: 2. místo J. Abelovzski (9.tř.) a M. Tupý (8. Btř.) - oba shodně 158 cm
 běh 60 m: 3. místo J. Abelovszki (9. tř.) - čas 7,5 s
 štafeta 4x60 m: 1. místo – čas 29,3 s - ve složení: P. Sýkora (9 tř.); J. Abelovszki (9.tř.); M. Novotný (8.B tř.);
P. Starý (8.B tř.)

Dopravní soutěž „Nebojte se silnice“
Dopravní hřiště Prachatice 23.5. - okr. kolo – smíšená družstva (chlapci - dívky)
Celkové umístění škol. družstva v kategorii 5. a 6. tříd mezi 10 školami Prachaticka:
1. místo – ZŠ Šumavské Hoštice – 100 bodů
2. místo – ZŠ Volary – 191 bodů
3. místo – ZŠ Lhenice – 269 bodů
Celkové umístění našich, tvořících škol. družstvo 5. - 6. třídy:
chlapci: M. Hölcl (5.tř.) - 8. místo (63 bodů); R. Sivera (5. tř.) - 9. místo (65 bodů)
dívky: M. Kupečková (6.tř.) - 6. místo (61 bodů); B. Pavlíková (5tř.) - 13. místo (80 bodů).
Celkové umístění škol. družstva v kategorii 7. - 8. třídy mezi 11 školami Prachaticka:
1. místo - ZŠ Šumavské Hoštice – 33 bodů
2. místo - ZŠ Volary – 133 bodů
3. místo - ZŠ Lhenice - 133 bodů
Celkové umístění našich, tvořících škol. družstvo 7. - 8. třídy:
chlapci: P. Vincik (8.B tř.) - 8. místo (32 bodů); T. Pástor (8. B tř.) - 9. místo (37 bodů)
dívky: M. Cabajová (7. tř.) - 6. místo (30 bodů); L. Pospíchalová (7. tř.) - 8. místo (33 bodů)
Blahopřejeme a oceňujeme příkladnou reprezentaci naší školy
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Hledání ztraceného času
(seriál)
O lhenickém zámečku
V předchozích ročnících „Mého Lhenicka“ jsme již mnohé o něm napsali. Tentokráte se k němu v našem „Hledání ztraceného času“
navracíme jako k jedné z historických dominant našich Lhenic, neboť nás zaujal článek v Genealogických listech, které vydává
Česká genealogická společnost v Praze. Vyšel pod názvem „Historie zámečku a jeho rekonstrukce“ (číslo 1/2013, ročník XXXIII.) od
autorky Lucie Kolářové.
„Tato tvrz byla postavena již na počátku 17.století (1600) stavitelem Martinem Grejnarem z Veveří a z Mysletína, rada
rožmberského vladaře Petra Voka, a poté od roku 1605 samotným Petrem Vokem. Poté se zde střídali majitelé, 1612 koupili tvrz
Švamberkové, od nich roku 1622 rod z Eggenbergu a nakonec 1719 Schwanzenberkové. Ještě před prodejem Janu Gregorovi prošla
tvrz významnou stavební úpravou a to v roce 1766). Avšak Jan Gregora zakoupil tvrz v dosti zuboženém stavu způsobeného tím, že
se o ni dlouho nikdo nestaral. Švec Jan Gregora zde založil ševcovskou dílnu, která díky zakázkám pro vojska (v té době probíhaly
napoleonské války) byla dostatečně velká, aby mohla zaměstnávat 18 zaměstnanců. Díky tomu se mu také podařilo tvrz opravit. Na
zámečku však nebyla jen ševcovská dílna. Janův vnuk Arnošt Gregora zde v polovině 19.století (1860) založil poštu, která
v prostorách zámečku fungovala až do 20.let 20.století (1922), kdy se po odchodu do důchodu jeho dcery „tetičky Luisy“ (Aloisie
Gregorová – * 24.11.1858,  31.1.1935) přesunula na radnici 1923). Dodnes se těmto prostorám říká na poště. Manžel jeho druhé
dcery „tetičky doktorů“ (Marie provdané Kösslové * 4.11.1862,  26.5.1943) doktor Antonín Kössel zde založil dokonce lékařskou
ordinaci. Než byla roku 1888 postavena škola, nalézala se také v prostorách zámečku. Byla to jednotřídka v místnosti nacházející se
v dolním patře obytné budovy. Dnes se zde nachází ložnice jednoho z bytů. Jediným pozůstatkem po bývalé škole je zde kříž, který
visí nad vchodem a který byl dříve v každé školní třídě (tak jako je dnes v každé školní třídě portrét prezidenta republiky).
Velmi významným obdobím, ne však moc šťastným, bylo pro rodinu i celý objekt tvrze období komunismu, které přišlo po
relativně klidném překonání světových válek. Rodina Gregorů byla označena za kulaky, i když jejich pozemky nebyly tak velké, ale
byly největší ve Lhenicích. Byly jim nařízeny velké dodávky státu, které byly dále navyšovány. Tyto dávky se dařilo plnit jen díky
dobrým vztahům ve vsi, kdy sousedé poskytovali „přebytky“ rodině Gregorů na dodávky, aby neměli větší problémy se státem. Poté
veškeré pozemky i s budovami připadly JZD. Rodina zde nadále pobývala, ale díky špatným podmínkám nezbývaly žádné peníze ani
na nejpotřebnější opravy budov, které za toto období značně chátraly. Po roce 1989 byly všechny pozemky na žádost rodiny vráceny,
kromě nejúrodnějšího pozemku, tzv. Velké zahrady, který nebyl součástí areálu, ale nacházel se v jiné části obce, který byl
vyvlastněn.
Rekonstrukce renesančních budov sgrafity byla náročná, a to jak finančně, tak pracovně. Budova je zapsána na seznamu
nemovitých památek Národního památkového ústavu jako měšťanský dům Panský pod číslem rejstříku ÚSKP 27707/3 – 3638.
Památkou je již od 3.5.1958 (Monument: Nemovité památky), což kladlo vysokou náročnost na provedení, vzhled a použité
materiály. Rekonstrukce pro svou finanční náročnost byla prováděna svépomocí, jen za pomoci několika dělníků. Na rekonstrukci
vydělala zemědělská činnost, kterou se moji příbuzní živí. K domu totiž náleží i hospodářské budovy, ale zejména pozemky, na
kterých jsou ovocné sady. K těmto pozemkům se také vztahuje zajímavá historie. Většina pozemků přiléhajících k budovám patřila
rodině Schwarzenberků a byly neprodejné. Avšak při renovaci zámku Hluboká nad Vltavou byly pozemky vyměněny za dochovaný
dřevěný kazetový strop z prvního patra panského domu. Na sklizních se podílela celá rodina, která přijížděla pomáhat, aby se vydělal
dostatek peněz na postupnou rekonstrukci značně poničených budov. JB, JM (Fota „zámku“ z internetových stránek)

Vzpomínková slavnost osvobození Lhenicka
Proběhla o úterním podvečeru 7.5.. V samém jejím úvodu připomněla příjezd osvoboditelů – amerických vojáků
z 26.divize (10.5.1945) - kolona historických bojových vozidel, a to i s posádkami v dobových uniformách z Klubu
přátel 4.obrněné divize generála Pattona. Poté za tónů hymen – české a americké a za čestné stráže našich hasičů byl
položen věnec k pamětním deskám, vsazeným v průčelí staré radnice (připomínající osvobození americkou armádou a
jejího pobytu u nás a leteckou válečnou událost – sestřelení amerického bombardéru na Lhenicku 22.2.1944 i s jejími
důsledky pro některé naše občany). V následujícím projevu místostarosty Miroslava Šístka bylo vzpomenuto oněch
památných májových dnů osvobození našeho kraje, zaznělo i poděkování našim osvoboditelům. Na samý závěr
vzpomínkové slavnosti měli naši občané i děti možnost prohlédnout si americkou bojovou techniku a vyslechnout
dobové písně amerických vojáků v provedení skupiny „Vodáci“, jejíž country muzika zněla lhenickým náměstím i před
zahájením slavnosti.
Tak jsme vzpomněli 68.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou. JB, JM

Jánská slavnost
Na „sv. Jána“ se na Lhenicku nezapomíná. Jeho oslava nebyla opomenuta ani letos. Má v našem kraji bohatou
tradici, a to v současnosti zejména díky hasičům z celého lhenického okrsku. Její léty zaběhnutý průběh nebyl
pozměněn ani o letošním 19. máji (v neděli odpoledne) – za slavnostního vynesení historických hasičských praporů,
položení věnce u pomníku padlých na náměstí, průvodu s hudbou na hřbitov ke kapli sv.Jana Nepomuckého
s pobožností. I letošní Janská slavnost se tak nesla v duchu ustálených tradic. Jen našich lidí se tentokráte „ na Jána“
sešlo poněkud méně... JB,JM

Hasiči nezapomínají ani na svého patrona – sv.Floriána
- uctili jej slavnostně (19.5. 2013)
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Hasiči a letos i myslivci – přijměte poděkování za „Jánskou slavnost“. Bylo to velice pěkné a důstojné.
I počasí nám tam shůry poslali pěkné, jen ta hudba – ta nám zase „utekla“. Byla na nás příliš rychlá...!
Jana Vaněčková

Národní poklad číslo jedna
Každému, kdo jej shlédl na vlastní oči – blahopřeji. Já to štěstí mít nebudu. O čem píšu? Přece o korunovačních klenotech,
které byly vystaveny v deseti květnových dnech, na počest zvolení pana Miloše Zemana do funkce prezidenta republiky. Vystaveny
byly ve Vladislavském sále Pražského hradu. Za tu dobu je shlédlo 31 237 lidí.
Klenoty ve složení: Koruna, žezlo, jablko, kříž, meč a roucho. Krom spousty drahých kamenů, zdobí i další – veliké vzácnosti. Do
klenotů jsou zabudovány trny z trnové koruny Ježíše Krista, dále houby. Také dřevo z Krystova kříže. Hluboce se před tím vším
skláním. Klenoty – poklad nevyčíslitelné hodnoty – již byly za účasti pana prezidenta a dalších šesti významných osobností
„klíčníků“ opět uloženy v pokladnici Svatováclavské kaple, v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na Pražském hradě. Samotný
chrám je národním pokladem, stejně jako všichni jmenovaní světci.
Mám v úmyslu splnit slib a trošku se věnovat prvnímu z nich - sv. Vítu. Slíbila jsem to loni na podzim, v souvislosti mé
reakce na článek o lhenickém kostelíčku a obrázku „muže s kohoutem u nohou“ nad Mariánským oltářem. Tehdy jsem zareagovala
tak, že s kohoutem je znázorňován sv. Vít. Možná mnohé, kteří si tuto osobnost představují jako moudrého starce, zklamu. On byl
velmi mladý chlapec, prostě Vítek. Pojďme se podívat do moudrých a dostupných materiálů. Pokusím se volně převyprávět.
Tedy: podle jedné verze se sv. Vít narodil kolem roku 290 na Sicílii. Jeho otec Ilarius, sám pohan, chtěl, aby i Vít uctíval stejná
božstva. Ten ale věřil v jediného Boha. Otec ho přemlouval i bitím, nakonec ho zavřel, dokud se Ježíšova učení nevzdá a nezbaví.
Přilákala jej příjemná vůně, odemkl a kolem syna spatřil sedm andělů. Zděsil se: „Bohové přišli do mého domu“. Záhy na to oslepl.
Nejvyššímu bohu Jovišovi slíbil býka se zlatými rohy, když ho uzdraví. Marně. Požádal tedy o pomoc syna. Vít se za otce vroucně
modlil k Bohu a zrak se otci vrátil. I tak prý Víta, jako tajného křesťana, udal.
Vít se svou chůvou Crescentií a jejím mužem Modestem utekli do Říma . Všichni byli ale zatčeni a mučeni. Víta nejdříve vrhli do
kotle s vařícím olejem, bez zlých následků. Pak hodili lvu, ani ten mu neublížil, naopak mu olizoval nohy. Teprve po zavěšení na
strom a probodení trojzubcem skonal. (Až lidskou rukou.)
Svatý Vít je patronem: Čech, Itálie, proti očním chorobám, epilepsii a nemoci zvané „tanec svatého Víta (chorea), proti
napadení blesku, proti pokousání psem, proti uštknutí hadem, proti bouřce, proti zaspání. Dále je patronem: kotlářů, sládků, vinařů,
hostinských a herců, komediantů, tanečníků a také psů. Jeho atributy jsou: palma, kotel s vroucím olejem, kohout jako symbol
bdělosti, lev a kniha. Na obrázku už dva roky opět umístěn na mém domě, drží v pravé ruce na srdci kříž, v levé drží knihu a
palmovou ratolest. U nohou má vlevo kotel s olejem a vpravo psa na vodítku. Obraz byl posvěcen 27.5. 2011 v kostele ve Lhenicích
panem farářem Doubravou. Umístěn byl o den později.
Vím, velmi jsem se rozpovídala, přesto přeji všem Vítům i Vítkům vše nejlepší k jejich svátku – 15.6. především ale přeji
pevné zdraví. Svatý Víte – prosíme – ochraňuj celé naše Lhenicko. Nezapomeň ani na Lheničáky roztroušené po
světě.......Děkujeme. Jana Vaněčková

Okénko pro ženy
Květinový den – LIGA PROTI RAKOVINĚ
Ve Lhenicích bylo prodáno 150 ks kytiček – vybráno 3.253,- Kč
Poděkování všem, kteří letos přispěli, a také ženám, které pomáhají každý rok sbírku organizovat. Díky !!!

Medvědí úroda v Rodinném centru
V pátek večer 24. května zavládla v Rodinném centru tvořivá atmosféra. Maminky spojily příjemné s užitečným
a při zajímavém povídání vytvořily (nejen pro své ratolesti) originální látkové medvídky (některé dokonce
v trojím provedení…). Velký dík patří Romaně Bukovské za hezký nápad a přípravu materiálu. Těšíme se na další
podobné setkání!
Andrea Bergerová

Lhenická děvčata úspěšná v ne příliš typických „holčičích“ sportech
Mistryně jižních Čech v drezuře Zuzana Houšková
VELKÝ ÚSPĚCH.
Ve Vondrově u Hluboké nad Vltavou se konalo oblastní mistrovství Jihočeského kraje v drezuře. Jeden z titulů zamířil
na Prachaticko, přesněji řečeno do Lhenic, a to díky Zuzce Houškové, která zvítězila v kategorii „děti do šestnácti let –
pony“. Dvanáctiletá lhenická závodnice porazila i soupeře o několik let starší a zkušenější. Zuzka na závodech soutěží
v barvách stáje Havel Strýčice.
O Zuzčině úspěchu i s jejím představením vyšel v pátek 31.5.2013 v Prachatickém deníku obsáhlý článek
autora Vl. Klímy, pod názvem „Zuzana Houšková již poráží v drezuře zkušené soupeře“, navazující na předchozí
informaci o jejím úspěchu v tomto regionálním tisku. JB, JM

Foto: Zuzka Houšková - 1. místo na Mistrovství v drezuře JČ kraje: děti do 16 let

Střelkyně ze „vzduchovky“ Sára Kunešová se dále úspěšně prosazuje na republikové úrovni
O střeleckých úspěších dvanáctileté Sáry Kunešové jsme již na našich stránkách psali, pozornost jí již věnoval i
Prachatický deník. Uvádíme proto pouze úspěchy, které dosáhla v letošní střelecké sezóně:
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- vítězka „Duklácké mládežnické ligy“ (299,299,300 bodů); přebornice Jihočeského kraje pro rok 2013; držitelka Ceny
Hlavního města Prahy – 1.místo (300 bodů); vítězka „Poháru městské Policie v Brandýse nad labem“ (300 bodů);
vítězka „Vánočního střílení v Č. Budějovicích“ (299 bodů); první (300 bodů) 1.místo dosažené na Velké ceně
Středočeského kraje; třetí místo na „Memoriálu starosty pana Laciny“ ve Staré Boleslavi (299 bodů); čtvrté místo na
„Benešovské diabolce“ (298 bodů).
K závodnímu střílení a velkému svému koníčku Sára uvádí: „V letošním roce jsem přestoupila do starší kategorie, ve
které jsem se 6.4. 2013 již zúčastnila Mistrovství ČR, kde jsem obsadila 4.místo. S umístěním, jako „nováček“ mezi
staršími střelci, jsem spokojena. Jsem ráda, že i mezi nimi jsem se prosadila.“
Sářino poděkování: „Chtěla bych poděkovat Mysliveckému sdružení Lhenice za peněžní dar. Na jeho střeleckých
soutěžích pro děti jsem se svým koníčkem začínala.“ JB, JM

Vavříny na závodech také získává „motokrosařka“
Lucie Pospíchalová
Také o Lucce Pospíchalové jsme na našich stránkách již psali a sledujeme
od počátku její sportovní růst. Věnuje se „motokrosu“ a i ona na závodech
na republikové úrovni sbírá vavříny, jak dokazuje výčet jejích
sportovních úspěchů z poslední doby.
20.4.- CROSS COUNTRY – Čimice – 1. místo v kategorii do 14 let
27. 4. MMČR – (MISTROVSTVÍ V „MOTOCCROSU“ ČR) –
4. místo ve starší kategorii – věkově neomezené – dívky
5.5. MMČR – žen AČR – Jinín – 9. místo bez rozdílu obsahu motocyklu
12.5. MMČR – žen ČAM – Dalečín – 4. místo
25.5. MMČR – žen ČAM – Vranov – 4. místo
Lucčino dovysvětlení: „Letos jsem přestoupila do kategorie 85 ccm. Abych mohla startovat v MMČR, museli jsme
požádat o výjimku, protože tyto mistrovské závody se jezdí až od 15 let. Do seriálu je přihlášeno 30 holek a já jsem
nejmladší“. JB, IR
Děvčata, přejeme další sportovní úspěchy! A vytrvejte! Budeme vaši sportovní výkonnost se zájmem sledovat!

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

Stíny Lhenicka
V měsíci květnu jsme prověřovali přečin zanedbání povinné výživy, jehož se dopustil otec nezletilé dcery
neplacením soudem stanovených plateb, čímž mu vznikl na výživném dluh dosahující částky 10 tis. korun. Dosud
nezjištěný pachatel odcizil z prostoru čerpací stanice v bývalé jahodovně elektročerpadla a další kovový materiál, čímž
způsobil majiteli objektu škodu téměř 20 tis. korun. Z nedaleké zahrady u Nového Dvora bylo neznámým pachatelem
odcizeno majiteli 25 ks králíků Belgický obr v hodnotě kolem 10 tis. korun.
Poškození pneumatik automobilu zaparkovaného v Prachatické ulici bylo kvalifikováno jako přestupek proti
majetku, majitel vyčíslil škodu na 1,5 tis. korun. Několik přestupků proti občanskému soužití bylo oznámeno k
projednání na komisi Úřadu Městyse, jednalo se o slovní napadení mezi příbuznými v ulici Na Sadech nebo stejné
jednání mezi sousedy v ulici Svatojánské či Na Panské mezi a také mezi známými na Sídlišti SNP. Komise bude
projednávat i vyhrožování fyzickým napadením zaměstnanci ze strany svého nadřízeného v místní firmě na zpracování
masa. Evidovali jsme dvě dopravní nehody způsobené zvěří a na Městský úřad do Prachatic oznámili jednání osoby,
která řídila vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění.
V průběhu měsíce jsme provedli plánované kontrolní akce na zákazy podávání alkoholu mládeži a hry na
výherních automatech. Pravidelně se věnujeme i bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
KČT Lhenice pořádá – zájezd – 10.8.-17.8.2013
KRUŠNÉ HORY
-10.srpna – Loučná - Fichtelberg(1215m),rozhledna-Boží Dar-Klínovec(1244m),
rozhledna-Loučná.(při použití lanovky) cca 13km
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-11.srpna- Bublava-Aschberg(936m),rozhledna – Mühlleiten - SchneckensteinSachsenberg – Bublava (výhledy,naučná stezka) cca 19km
-12.srpna- Abertamy-Plešivec (1028m),rozhledna - Božídarský Špičák(1115m)Boží Dar(rašeliniště,naučná stezka) cca 16km
-13.srpna- Bublava-Olověný vrch (802m) ,rozhledna-Nancy-Rájecké údolí-ŠpičákPřebuz-Rolava-Rájecké údolí(skalnaté útvary,výhledy,př.park)cca 17km
-14.srpna- Pernink-Perninský vrch (997m)- Tisovský vrch(967m),rozhledna-Horní
Blatná-Blatenský vrch (1043m),rozhledna-Horní Blatná cca 18km
-15.srpna- Nová Ves - Prunéřovské údolí-Hasištejn-Místo-Blahuňov-Málkov
(pěkná údolní cesta,vodopád,hrad,lapidárium plastik) cca 16km
-16.srpna- Hora Sv. Šebestiána-přechod-Satzung-Schmalzgrube-JöhstadtVejprty -Bärenstein – Vejprty (Hirtstein 890m-výhledy,Glösenstein 800m
výhledy, Bärenstein 898m,rozhledna) cca 22km(při použití vlaku 16km)
-17.srpna- Jáchymov-prohlídka města-památky-odjezd 15,00-16,00hod
Odjezd : 10.8.2013 ze Lhenic ,Info: p. Majer 720 121 690,p. Müglová 606 161 519
Cena : 4.500,-Kč (záloha 3.000,-Kč do 30.4.2013),cca 50,-Euro(lanovky,občerstvení)
V ceně zájezdu:doprava autobusem s bufetem,ubytování,polopenze
Pojištění:každý účastník si zařídí cestovní pojištění u své pojišťovny.

Zveme všechny příznivce turistiky a dobré zábavy na další připravované turistické akce
22.6.2013-Šumavské putování -Volary
28.6.2013-Štěrbů zahrada Vadkov-zahájení letní sezóny

Květen v KČT Lhenice
V rámci Slavnosti květů pořádané v sobotu 4.6.
Chelčicko – Lhenickým mikroregionem se členové KČT
vypravili na výlet do Netolic. Odpolední trasa směřovala
nejprve nad Nový Dvůr a U Jána pak po modré turistické
značce pokračovala do Greinarova. Odtud už to byl jen
kousek do Netolic. Tam se turisté občerstvili v malé
hospůdce Na Horánku a po krátkém odpočinku se vydali
na zpáteční cestu, tentokrát po červené přes Peklo a
Hrbov zpátky do Lhenic. Poslední úsek cesty si z Hrbova

zpestřili procházkou rozkvetlými alejemi třešní.
Plánovaný výlet do vojenského prostoru Boletice
(11.6.) byl vzhledem k počasí přeložen na sobotu 18.6.
Bohužel, v tomto termínu se vydala na výlet jen hrstka
nadšenců. Autem se nechali odvést do Křišťanova a odtud
se vydali nově vyznačenou trasou přes Chlumanský les
kolem Chlumu (1190m) do Ktiše. Tam na ně čekalo auto,
které je odvezlo zpět do Lhenic.
K. Majer

Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 25. 5. 2013 se naše
volejbalové
družstvo
zúčastnilo
turnaje v Hlincové Hoře ve složení:
Gabriela Maháková, Magdalena
Kimmelová, Jana Žáková, Richard
Štengl, Josef Vilímek a kapitán Petr
Vincik.
Přestože letošní jaro je bohaté na

dešťové srážky, počasí turnaji přálo a
účastníci zmokli až při vyhlášení
výsledků. Zástupci ze Lhenic se
umístili s trochou smůly na třetím
místě, když měli ve vzájemném
zápasu s týmem z Rudolfova jen o
jeden bod horší skóre. Turnaje se
zúčastnilo celkem osm družstev,

výsledné pořadí: 1. místo Družstvo
z Lipí, 2. místo družstvo Cardinals
z Rudolfova, 3. místo VK Hogo Fogo
Lhenice, 4. místo NO NAME
z Hlincové Hory, 5. místo Netolice, 6.
místo Třebonín, 7. místo Hlincová
Hora 2, 8. místo Velešín.
A. Bártová

Co nového ve lhenickém SK
„Osmdesátiny“ lhenického fotbalového klubu 1933 – 2013
Z historie SK
Předzvěst a nástup doby temna
(páté pokračování)
Ti, kteří se snažili v létech 1951 – 53 o obnovení organizovaného fotbalu (J.Trnka, J.Cibuzar, K.Lukeš,
V.Hudec, Fr.Šístek a i další), netušili, že to bude tak nakrátko. Kronika DSO Sokola v roce 1953 uvádí: „Přes snahy o
zachování herně aktivního týmu a obnovu vedení fotbalového odboru, nedaří se zabránit jeho umrtvení. Znovu nazrála
tíživá doba stran nedostatečného počtu hráčů ku hře.“ Zbylí fotbaloví sirotci nacházejí uplatnění v sousedních klubech,
aby však při „znovu probuzení“ lhenického fotbalu (v roce 1960) byli u toho, připraveni v plné fotbalové zbroji sloužiti
mu do „roztrhání těla“. Ještě i v dalších letech (1957 – 58 – 59) sokolská kronika obsahuje strohé zápisy, dokazující
dobu temna: „Oddíly (dříve odbory) kopané a odbíjené se, žel, stále neprobudily k činnosti.“ (I když nahodilé fotbalové
zápisy dokazují, že při oslavách či pouti se na hřišti v lese přece jen občas nějaké uskutečnily.)
Velmi cenné foto týmu lhenického SK,doposud pro nás neobjeveného, poskytl pan Karel Huleš – na snímku
lhenický tým na hřišti v lese u hřbitova v sešívaných červenobílých dresech s kruhovým klubovým znakem
s náušničkou třešní. V počátcích SK se lheničtí plejeři vzhlédli ve slavné pražské Slávii, jak dokazují sešívané dresy.
Žel, z jaké doby foto pochází, není uvedeno (30. – 40.léta 20.století)
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Pozná někdo z vás, dříve narozených, některého z hráčů na fotografii, či z jaké doby foto pochází? Ozvěte se nám!

Podzimní půlmistr vyřazen z bojů o postup
Lhenický tým mužů, který se stal podzimním půlmistrem
I.B tř. sk.B, počal v náročném májovém „nabitém“
programu s vloženými středečními zápasy, způsobenými
dohrávkami, bodově tratit a soupeři z čela tabulky mu
počali unikat (1.Netolice, 2.Horní Planá). Jejich bodový
náskok počal s blížícím se závěrem soutěže narůstat
natolik, že lhenický SK vypadl z bojů o možný postup do

I.A třídy. Se ztrátou motivace přišly i první prohry hned
po sobě doma (11.5. s Chelčicemi 2:3 a 18.5. s H.Planou
0:3), aby tak lhenická fotbalová tvrz byla
v soutěž.ročníku 2012/13 premiérově nadvakrát dobyta!
Budiž Lhenickým útěchou, že ani do jednoho ze zápasů
mistr.jara nenastoupili v optimální sestavě (nejčastěji pro
zranění, též pro vyloučení a i jiné důvody)…

Zápasy v květnu a v samém počátku června:
I.B tř. sk.B – muži
1.5. st – SK Lhenice – V.Brod 1:0 (1:0) – branka za Lh.: J.Schön
4.5. so – Netolice – SK Lhenice 2:1 (2:0) – branka za Lh.: J.Schön
8.5. st – Vl.Březí – SK Lhenice 2:2 (0:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička, P.Lukšovský
11.5. so – SK Lhenice – Chelčice 2:3 (1:1) – branky za Lh.: R.Sura, T.Tůma
18.5. so – Stachy – SK Lhenice 3:3 (3:0) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, T.Pelda
25.5. so – SK Lhenice – H.Planá 0:3 (0:2)
1.6. so – Frymburk – SK Lhenice 4:3 (1:2) – branky za Lh.: T.Tůma, R.Pořádek, J.Prenner
OP – muži – rezerva bojuje o záchranu
5.5. ne – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 5:2 (4:1) – branky za Ktiš: Jar.Exner, D.Nový
12.5. ne - SK Ktiš/Lh.B – Šum.Hoštice 3:1 (1:0) – branky za Ktiš: J.Friš, P.Prenner ml., J.Růžička
19.5. ne – Vacov B - SK Ktiš/Lh.B 1:1 (0:1) – branka za Ktiš: J.Pokorný
25.5. so – Lenora - SK Ktiš/Lh.B 5:1 (3:0) – branka za Ktiš: J.Grill
2.6. ne - SK Ktiš/Lh.B – Nebahovy – nehráno pro nezpůsobilý terén – přeloženo
OP – žáci
5.5. ne – SK Lhenice –Lažiště/Nebahovy 2:2 (2:1) – branky za Lh.: P.Vincik 2
8.5. st – SK Lhenice – Šum.Hoštice 2:0 (0:0) – branky za lh.: J.Schwinger, P.Sýkora (z 11)
11.5. so – Sv.Máří – SK Lhenice 0:10 (0:5) – branky za Lh.: P.Sýkora 4, J.Schwinger 4, R.Kunc 2
17.5. pá – SK Lhenice – Vitějovice 7:1 (1:0) – branky za Lh.: J.Schwinger 4, P.Sýkora 2, R.Kunc
25.5. so – Volary – SK Lhenice 2:1 (1:0) – branka za Lh.: P.Sýkora
1.6. so – SK Lhenice – Strunkovice 0:2 (0:2)
OP – přípravky ml.
1.5. st – turnaj ve Lhenicích: SK Lhenice – Lažiště 0:9 (0:3); SK Lhenice – Tatran PT B 14:2 (6:1) – br.za Lh.: A
Stehlík 6, A.Sivera 2, T.Kunc 2, K.Gregora 2, A.Šimon, M.Halabrín
9.5 čt – turnaj ve Stachách: Vimperk A – SK Lhenice 15:1 (7:0) – br. za Lh.: A.Sivera, Stachy – SK Lhenice 9:4 (4:1) –
br. za Lh.: K.Gregora 3, M.Halabrín
15.5. st – Šumavan Vimperk B – SK Lhenice 4:5 (3:3) – vložené utkání – br.za Lh.: K.Gregora 2, A.Stehlík, T.Kunc,
A.Kanalošová
22.5. st – turnaj ve Čkyni: Vacov – SK Lhenice 2:10 (2:5) – br.za Lh.: A Stehlík 4, A.Sivera 4, M.Halabrín, K.Gregora;
Čkyně – SK Lhenice 8:3 (3:1) – br.za Lh.: A.Sivera 2, K.Gregora (z penalty)
30.5. – turnaj v Prachaticích – přeloženo na čtvrtek 6.6. – pro nepřízeň počasí
Umístění týmů SK Lhenice v tabulkách svých soutěží k 2.6.:
I.B sk.B muži – SK Lhenice 3.místo - 42 bodů – skóre 60:47
OP muži – SK Ktiš/Lh.B 9.místo – 15 bodů – skóre 32:50
OP žáci – SK Lhenice 4.místo – 34 bodů – skóre 85:29
I.B tř. sk.B – muži
Netoličtí dvě kola před koncem sout.roč.2012/13 si zajistili postup! 2.6. zvítězili v H.Plané 0:2 (H.Planá druhá
v tabulce) a osmibodový náskok je již posílá do I.A třídy!, Lheničtí, jako podzimní „půlmistři“, v závěru soutěže
bodově tratili a do bojů o postup již nezasáhli.
Fotbalový program na červen:
I.B sk.B muži
So 8.6. v 17.00 – SK Lhenice – Sedlec
Ne 16.6. v 17.00 –Lažiště B – SK Lhenice – derniéra sout. roč.2012/13
OP muži
So 8.6. od 13.30 Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B
Ne 16.6. od 14.00 - SK Ktiš /Lh.B – Čkyně B
So – Ne 22.6. - 23.6. Pěčnov - SK Ktiš/Lh.B – derniéra sout. roč.2012/13 - hlásí
OP žáci
Pá 7.6. od 17.00 – Šum.Hoštice – SK Lhenice
Ne 16.6. od 10.00 – SK Lhenice – Husinec
Ne 23.6. od 10.00 – SK Lhenice – Volary – derniéra sout.roč.2012/13
OP přípravky
St 5.6. od 17.00 – turnaj ve Lhenicích – účastníci: Lhenice, Vimperk A, Stachy
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Čt 6.6. od 17.00 – turnaj v Prachaticích – přeloženo z 30.5. – účastníci: Prachatice B, Lhenice, Lažiště
St 12.6. od 17.00 – SK Lhenice – Šumavan Vimperk B – vložené utkání – derniéra sout. roč. 2012/13

JB, JM
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