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Slovo na úvod

Vážení lhovičtí rodáci,
milí spoluobčané!

Dostávají se Vám do rukou Lhovické listy, pomocí
kterých se Vám organizátoři
5. srazu lhovických rodáků
snaží přiblížit dění posledních několika let v této místní části našeho města.
Život na venkově nebyl
nikdy jednoduchý a není
snadný ani v současné době.
Řada vesnic se postupně vylidňuje, protože mladí lidé
mají větší šanci získat vzdělání a práci ve městech, kde
později zakládají i své rodiny. Tento problém se naštěstí

netýká Lhovic, kde se počet
obyvatel za posledních pět
let nepatrně zvýšil.
K tomu, že se ve Lhovicích nežije špatně a že se ve
vsi „něco děje“, přispívají
svým nemalým dílem především členové SDH Lhovice.
Hasiči před více jak deseti lety převzali do užívání
kulturní dům, který si před
50 lety postavili lhovičtí občané vlastníma rukama. Hasiči
se nestarají jenom o údržbu
objektu, ale především díky
tomuto zázemí organizují

sobota 12. října 2013
ročně velké množství kulturních a společenských akcí,
které by jim mohly závidět
i o hodně větší obce. Je velmi důležité, že je v tomto
úsilí podporují prakticky
všichni obyvatelé Lhovic,
a to třeba jen tím, že se
přijdou na pracně připravenou akci podívat a pobavit se. Zájem spoluobčanů
a dobrý ohlas se pak stává
motivací pro zorganizování
další akce. A tak se letos lhovičtí odvážně pustili i do obnovení tradičního masopust-

ního průvodu, který dokonce
doprovázela nově založená
domácí kapela!
Za vrcholnou společenskou událost v životě Lhovic je možné považovat
setkání rodáků, které hasiči
organizují pod záštitou města Švihova zpravidla každých pět let. Pozvat rodáky
do své obce, připravit jim
zajímavý program stojí řadu
lhovických občanů spoustu
práce, kterou je třeba ocenit a poděkovat jim za ni.
A o to více, že v dalších ves-

nicích, které ke Švihovu patří, místní občané ani spolky
sraz svých rodáků neorganizují…
Vám, vážení lhovičtí rodáci, kteří jste přijali pozvání na sraz, přeji příjemný
pobyt ve své rodné vesnici a hodně milých setkání
s Vašimi bývalými sousedy
a kamarády z dětství!
Václav Petrus
starosta města Švihova
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Masopust po 44 letech

Novoroční výstup na Tuhošť

Ani bohatá sněhová nadílka nepřekazila snahu o obnovení tradice masopustního
průvodu ve Lhovicích. Ten
se zde konal v sobotu 23. února 2013 poprvé po 44 letech.
S myšlenkou uspořádat
v obci masopust se pohrávalo již delší dobu.
Poté, co Zbyněk Pechan
založil kapelu „Pošumavští
Šoumeni“, slovo dalo slovo,
pár lidí se domluvilo a prů-

vod se uskutečnil. Průvodu
se zúčastnil například Skot,
který hrál na dudy, Červená
Karkulka, myší rodinka, JŮ
a HELE a Mickey Mouse.
Vesnicí rejdilo hejno myší,
lehké děvy vyváděly k tanci
hospodáře z domu, bába všeumělka hledala pramen vody,
jelikož se ve vesnici zvažuje
zřízení vodovodu. Vše dokumentoval fotograf digitálním
fotoaparátem, s sebou měl

Asi padesátka turistů si první den letošního roku zpestřila
novoročním výstupem na kopec Tuhošť nad vesnicí Lhovice. Pochod uspořádali členového zdejšího hasičského sboru. Nejmladší účastnici Julinku Pechanovou (čp.19) vyvezli
na vrchol 601 metrů vysokého vrchu rodiče v kočárku. Bylo
jí teprve 5 měsíců. Pravděpodobně nejstarším účastníkem byl
sedmdesátiletý Miloslav Trefanec, umělecký kovář z Čínova
u Klatov. Na vrcholu si Lhovičtí popřáli s účastníky z Klatov, Sušice, Tachova, Švihova a okolních vesnic vše nejlepší
do roku 2013. Novoroční výšlap na Tuhošť absolvovala vedle pěti desítek lidí také trojice psů. Zpáteční cestu si někteří účastníci zpestřili procházkou kolem rybníka v Mezihoří,
který je znám díky závěrečné scéně z legendární pohádky Tři
oříšky pro Popelku.

Do misky dáme 1 měkký tvaroh (kostka 25 dkg v alobalu), 1 vanilkový cukr, 4 celé vejce, špetku soli, 2 lžíce rumu,
1 prášek do pečiva. Promícháme a přidáme 20 dkg hladké
mouky. Uděláme těsto a mokrou kávovou lžičkou (namáčíme ve skleničce s vodou) děláme kobližky. Vhazujeme
je do horkého tuku. Je lépe vzít menší kastrůlek. Pečené
obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou. Dobrou chuť.

i starý muzeální fotografický
přístroj. Nechyběl ani voják,
který měl na starost střežit
mimo jiné i Bakuse. Taškařice a neplechy vyváděly
všechny masky. Přihlížející
staršího data narození spo-

K padesátinám KD nová kuchyně
V našem kulturním domě jsou průběžně
vykonávány dílčí opravy, potřebná údržba a taktéž i rekonstrukce různého rozsahu.
Na tomto místě je třeba zmínit dobrou spolupráci se zástupci města Švihov, pod které Lhovice patří. Na jednotlivých pracích
se většinou podílejí místní hasiči. Z brigád
lze v poslední době jmenovat malování sálu,
nátěr parapetů či poklad zámkové dlažby.
V letošním roce byla kompletně zrekonstruována kuchyně, která se dočkala nové instalace odpadu, rozvodu vody a elektřiny. Kuchyně má nadčasový design a bude jistě dobře
sloužit svému účelu. Mnoho brigádnických

Tvarohové koblihy (od Slámů ze Lhovic, Masopust 2013)

hodin bylo také odpracováno při výkonu zednických, obkladačských a malířských prací.

Lhovice znají své siláky
Sbor dobrovolných hasičů Lhovice uspořádal
29. 6. 2013 první ročník benchpressu, zvedání činky
na lavici místními siláky. Tuto disciplínu zkusili někteří poprvé. Tento nápad ovšem vznikl již loni, kdy
se v místním kulturním domě vyhecovali Z. Touš spolu s F. Ticháčkem. Tehdy se na zkoušku konal nultý
ročník. Loni vyhráli manželé Ticháčkovi a prvenství
obhájili i letos. Letošními siláky se v kategorii muži
po vydařeném souboji stali: 1. místo František Ticháček 105 kg, 2. místo Zdeněk Touš 95 kg a 3. místo
David Tetour 85 kg. V kategorii ženy se na prvním
místě umístila Helena Ticháčková 37,5 kg, 2. místo
obsadila Stanislava Brožová 35 kg a 3. místo Veronika
Cibulková 27,5 kg. Na fotografii jsou vítězové uprostřed, vlevo 2. místo a vpravo 3. místo.

Aranžování s floristkou
Letos již druhým rokem uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Lhovice setkání s floristkou. Floristka Eliška Váňová předvedla
základy aranžování, tentokrát s jarní a velikonoční tématikou. Seznámila přítomné
ženy s tím, jak si zkrášlit interiér bytu nebo

lečně vzpomínali na to, jaké
bývaly průvody v době jejich
mládí. Průvod si nenechali
ujít ani lidé z okolních obcí.
Všem chutnaly netradiční
koblihy. O recept na jejich
přípravu byl velký zájem.

čím obdarovat své blízké. Jak ukazuje fotografie, akce se těší velké oblibě. Zúčastnili
se nejen místní občané, ale i lidé z okolí,
mladí i ti dříve narození. Na 23. listopadu
2013 se připravuje aranžování s adventní
tématikou.
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Ze života hasičů
• Jak se stalo již tradicí, uskutečnil se první sobotu v únoru
hasičský bál, jemuž odpoledne předcházel dětský maškarní
bál. Veliký ohlas měla akce „Jarní aranžování“. Na setkání
dne 25. února předvedla floristka paní Eliška Váňová ukázky
zhotovení jarních dekorací. Zhotovené dekorace si pak mnohé ženy zakoupily.
• Naše členská základna se letos rozrostla o 5 žen. O tom,
že na naše ženy nezapomínáme, svědčí i zorganizování oslavy MDŽ. Dne 10. března jsme našim ženám popřáli, předali
jsme jim kytičku a připravili jim malé pohoštění. Zároveň
byly novým členkám předány členské průkazy.
• Nárůst počtu členek SDH se projevil účastí na okrskové
soutěži 15. 5. v Dehtíně, kde poprvé soutěžila dvě družstva
žen SDH Lhovice. Počtem ženy předčily své mužské protějšky.
• Brigádnická činnost se nezaměřuje jen na údržbu požární techniky a vybavení, ale i údržbu KD, kde se scházíme
v našem Hasičském klubu. Letos se uskutečnily dvě brigády,
při kterých se podařilo upravit okolí KD. Jednalo se zejména
o položení zámkové dlažby, natírání parapetů a další drobné
udržovací práce. Připravilo se také dřevo do dřevníku.
• Naše družstva se také předvedla na soutěži „O pohár starosty města Švihova“. Ta se uskutečnila dne 15. 9. v Kamýku. I přes počáteční problémy se sestavením družstev jsme
se nakonec zúčastnili.
• Společně jsme si zasoutěžili na bowlingovém turnaji
v Přetíně.

Náves ozdobil vánoční strom
Není to tak dávno, co se ve městech na náměstí a také
na návsích menších vsí začaly ve velkém zdobit vánoční
stromy.
Stejně tomu bylo poprvé v roce 2012 i ve Lhovicích.
U vánočního stromu se ve velkém počtu sešli občané
hned dvakrát. Poprvé při jeho rozsvěcování, podruhé, když
se při živé kapele zpívaly u stromku koledy. Je dobře, že tato
tradice obohatila období adventu ve Lhovicích, tím spíše,
že mnohé staré vánoční zvyky známe už jen z vyprávění.
Současné rychlé životní tempo nás o ně ochuzuje. Například
na Štědrý den časně zrána ovazovali lidé ve svých zahradách kmeny stromů povřísly, aby stromy neomrzly. Toho dne
se vstávalo časně, aby se ovazovalo dříve než u sousedů. Každý
chtěl předběhnout toho druhého. Vesnicí se ozýval povyk, jak
se sousedé při ovazování překřikovali. Každý přivolával úrodu na svoje stromy. Zejména děti halasily:

Vysvěcení kříže
Ve Lhovicích se drží dvě poutě. O té první „květnové“
se na sv. Jana uskutečnila taneční zábava. Dne 19. 5. 2012
byla v kapličce sloužena slavnostní mše svatá. Poté se všichni přítomní vydali vysvětit kříž. Křížky stojí v krajině jako
němí svědkové minulosti. Důvody jejich existence jsou různé. Někdy stojí na rozcestí, někdy v poli. Jeden z lhovických
křížů se nachází na začátku bývalých obecních drah. Přišla
1. sv. válka a zanechala po světě mnoho utrpení a následků.
Důkazem je i kamenný kříž s Ukřižovaným, nesoucí text
s letopočtem 1914. V červnu roku 2011 zde stojící kříž někdo

ačkoliv se hledalo v různých pramenech, dokonce i ve vojenském ústředním archivu. Jelikož ve vesnici není památník věnovaný vojákům padlým války, je tento kříž v místě jedinou
památkou připomínající krutost války. Proto byla minutou ticha uctěna památka ostatních lhovických padlých vojínů. Ob-

„Ovazujte se švestičky, hruštičky, jablíčka
zejtra bude mráz, posekáme vás.
Na naši úrodu, na sousedojc (konkrétní jméno) mráz.“
O Štědrém večeru chodil obecní sluha od domu k domu
a hrál na trubku. Každý ho radostně přivítal. Lidé mu dávali
peníze, housku či jiné pečivo za služby, které pro ně činil
za celý rok.

novený kříž o květnové pouti v roce 2012 slavnostně vysvětil
P. Tomáš Kowalik, čestnou stráž drželi členové SDH Lhovice.
Slavnost ukončila píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, kterou
si zazpívali všichni přítomní. Píseň dojala všechny zúčastněné.
povalil, ztratila se kovová soška Ukřižovaného. Místní občany to nenechalo klidnými. Sbor dobrovolných hasičů Lhovice
si vzal za své kříž opravit a znovu postavit. Sluší se poděkovat všem, kteří se na opravě kříže a úpravě jeho okolí podíleli.
Obnova kříže je projevem úcty k odkazu našich předků, jejich životních příběhů, jejich víry. Především starší generace
lhovických občanů má ke kříži nostalgický vztah. Provází
je po celý život. Z vyprávění pamětníků víme pouze to,
že zde stojící kříž nechala postavit rodina padlého pana Řezáče pocházející z čp.4. Další podrobnosti se nepodařilo zjistit,

Nezapomínáme na děti

Divadlo zaplnilo sál
Na sv. Václava se ve Lhovicích drží druhá pouť. Pouť
v pojetí dnešní doby znamená především setkání se s blízkými lidmi, popovídání si a pobavení se. Jak se již pomalu
stává tradicí, i na druhou pouť je připravena kulturní akce.
Po prověřovacím hasičském cvičení v roce 2010 a po traktoriádě v roce 2011 přišlo roku 2012 na řadu divadlo. Ochotnický spolek Tradeáši z Nezdic sehrál pohádku „Růže z horoucích pekel“. Po představní následovalo příjemné posezení
s harmonikami. K tanci a poslechu zahráli pan Voráček s paní
Vlkovou a místní M. Blahouš.

U příležitosti předání vysvědčení a zahájení prázdnin uspořádali místní dobrovolní hasiči dne 29. 6. oslavu
pro děti. Obvyklý program různých soutěží a opékání vuřtů letos obohatil „Kynologický klub v Městských sadech
Klatovy“ svojí ukázkou výcviku služebních psů. Děti nejvíce zaujal nácvik zadržení pachatele. Předvedené výkony
si pochvalovali i místní občané. Někteří při táboráku vydrželi
až do pozdních hodin.
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KD trochu historie
S výstavbou Kulturního
domu (KD) ve Lhovicích
se začalo koncem roku 1961.
Jednalo se o přístavbu budovy MNV čp. 58. KD byl
otevřen 13. 12. 1963. Při této
příležitosti byla založena
nová obecní kronika. Stavba v hodnotě 300 000,- Kčs
byla postavena v akci „Z“
při finančních nákladech
89 000,- Kčs. Při výstavbě KD odpracovali občané
zdarma 7 000 brigádnických
hodin. Nadšení místních občanů dokazuje i to, že se jich
při budování základů této
stavby sešlo na brigádě přes
60. Velký podíl na výstavě

KD měli manželé Koláříkovi z čp.16. Ti se podíleli
nejen na organizaci stavby,
ale odpracovali také mnoho
brigádnických hodin.
Část KD (chodba, lokál,
sklad, kuchyň, sklep) byla
pronajata Lidovému spotřebnímu družstvu. Pohostinství
bylo otevřeno 15. 3. 1964.
První vedoucí byla M. Koláříková z čp. 16, od 1. listopadu 1968 převzala funkci
M. Duchková z čp. 28. Dne
1. 1. 1975 Jednota pohostinství pro nízké tržby uzavřela.
Dne 1. 5. 1991 byla v KD
otevřena hospoda. Jejímu

Lhovice před 140 roky

otevření předcházelo vykopání studny u KD. Započalo
se 9. 3. a 21. 3. 1991 bylo
hotovo. Protože studna dávala příliš vody, byla vykopána
přepadová stružka. V hostinci se vystřídalo několik
provozovatelů: od 1. 5. 1991
Josef Hochman z čp. 44,
od 1. 10. 1992 Alena Kulhánková z čp. 7 a od roku 1998
M. Šleisová Klatovy-Luby.
V roce 1998 byla hospoda
uzavřena. Od roku 1999 zajišťují provoz KD příležitostně místní hasiči v rámci
„Hasičského klubu“. Děje se
tak nejen pro potřeby sboru,
ale i celé vesnice.

Týdeník Šumavan vydaný 5. 7. 1873, roč.
VI., č. 27, str. 263 otiskl následující zprávu:
Krádež
V noci ze dne 30. června na 1.t.m. dostalo
se mezi největším bleskem, hřměním a lijákem
více zlodějů do bytu hostinského p. Kulhánka
v Elhovicích u Švihova, podbouravše a podkopavše dříve zeď pod okénkem u postranní
světničky, co zatím manželé v hospodě po tuhé
práci parného dne tvrdě spali a žádného neštěstí se nenadáli. Ohromnými dláty a zlodějskými klíči vypáčili a otevřeli zloději šatník
a dvě truhly a vybrali odtud všecko mužské
i ženské šatstvo, 100 zl. peněz, kteréž hostinský druhého dne za pivo do Poříčí odvésti
hodlal, úřední spisy a vůbec šmahem všecko, co popadli. Aby byli jistější, pootevřeli
si malinké okénko mezi oběma světnicemi
upravené, bedlivý pozor na spící manžele dávajíce, a zároveň mohutnými trámy, motykami,

lopatami atd. dveře u světničky si zatarasili.
Ze všeho šatstva zanechali jedině dvě obnošené staré sukně a všední mužské oblečení,
tak že učiněná škoda jen na šatstvu se páčí
na 300 zl. Z rána teprvé shledali manželé,
že jsou okradeni a bez prodlení stopovali
podle vlhké půdy země pachatele. Trojí stopa: dvě v obuvi a třetí bez ní, pozorována jest
směrem ku Švihovu, na to okolo města po louce, až konečně u silnice zmizela, jiná vedla
okolo Poříčí a jiné k Břeskovicům. Na cestě
vytrousili zloději několik šátků a drobnějších
oděvů a před Švihovem u jetele vyházeli všecky spisy, zápisy, kontrakty, kontribučenské
knížky atd., z kterýchž druhého dne větší část
roztrhaná tamo nalezena byla. V bytu samém
zůstalo po zlodějích veliké dláto a zlodějské
klíče (šperháky,) kteréžto věci odevzdány
jsou c. k. posádce četnické v Chudenicích,
a po zlodějích pilně se pátrá.

Lhovice před 170 roky

Lhovice – statistické údaje

Z kroniky

Počty obyvatel
rok
Muži
prům. věk
ženy
prům. věk
celkem
prům. věk
1. 9. 2013
79
44
79
44
158
44
1. 1. 2013
81
45
80
44
161
44
1. 1. 2012
82
44
80
44
162
44
1. 1. 2011
77
43,6
77
46,5
154
45,1
1. 1. 2010
77
44,9
80
45,5
157
45,2
1. 1. 2009
78
44
76
47,2
154
45,6
1. 1. 2008
78
45,2
73
48,2
151
46,6
1. 1. 2007
77
43,7
75
47
152
45,35
od 1. 1. 2007 do 1. 9. 2013 se celkem přistěhovalo 32 občanů, odstěhovalo 20 občanů, narodilo 11 dětí, zemřelo 17 občanů
celkem – nárůst o 6 občanů
nejstarší občanka:
Růžena Vachtlová čp.73 nar.1925
nejmladší občan:
Roman Maršálek čp. 35 nar. 2013
Počty domů: ve Lhovicích je celkem 67 obytných domů: z toho 64 s číslem popisným z toho 49 obydlených, 3 s číslem
evidenčním z toho 1 obydlený
Zdeněk Urbánek

Kronika obce Lhovice 1836 – 1849 je psána písmem kurent (německo - latinská kurzíva). Rychtáři do ní zapisovali podle 16 bodového rozvrhu. Rok 1843 mimo jiné zaznamenal (překlad): Čísel 39, duší 285. Dobytka: 22 koní,
34 volů, 44 krav, 55 ovcí. Bramborů hojně, strych stál
2-2 zl, 30 kr. Obilí dost, ale málo sypalo. Pšenice 14-16 zl.,
žito 12-13 zl, ječmen 7-8, oves 2-3 zl. Kopa slámy před
žněmi 30 zl., na zimu 8 zl.-6 zl. Pro loňský neúrodný rok
hospodáři na jaře dobytek lacino prodávali, potom však
cena stoupla takto: pěkná kráva stála až 110-120 zl. Hovězí
maso 18-20 kr., vepřové 24-20, skopové 16-15. Libra másla
50 kr. i 1 zl., potom 36 kr., vlny 1 zl. 6 kr., sáh dříví 5-5 zl.
30 kr. Do Klatov přišel regiment Husarů pod jménem „Palatinální husaři“, ubytováni byli též ve Lhovicích.
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ZOO Lhovice
Tato pravděpodobně největší soukromá dřevěná
zoologická zahrada na svě-

tě se nacházela ve vesnici
Lhovice. Jejím tvůrcem byl
Josef Sláma (1905 – 1989).
Vyučil se obuvníkem, později pracoval v zemědělském
družstvu. Ve volných chvílích a zejména po odchodu
do zaslouženého odpočinku se věnoval řezbářství.
Nejdříve vyřezával jen tak
pro svoje potěšení, později
pro radost vnoučat, následně
pro potěchu všech.
Prvním řezbářským dílem
byl čáp, kterého vystavil
ve své zahrádce. O tom,
že se mu tento „nepravý

pernatec“ povedl, svědčí
i fakt, že se z něho dlouho
neradoval. Někomu se totiž
natolik líbil, že si ho v noci
„odnesl“. Tato nepříjemná
příhoda pana Slámu ovšem
neodradila a svému koníčku
se věnoval i nadále. Během
let se zoologická zahrada
úctyhodně rozrostla. Celkem
vytvořil přes 170 kusů nejen
zvířat, ale i pohádkových bytostí. Zahradu obývala zvířata v seskupení, které by se
v reálné přírodě těžko hledalo. V mírumilovné pospolitosti tu pobýval plazivý had
hned vedle kvočny s kuřaty
či zebra vedle jelena. Nikomu nevadilo, že důstojný

Včelaři ve Lhovicích

Z vyprávění pamětníků,
z literatury a písemností
se dozvídáme, že se ve Lhovicích v minulosti hojně včelařilo. Med býval jediným
sladidlem chudého venkovského lidu. Tehdy každý včelař vlastnil dvě až tři včelstva.
V současnosti je v obci
Lhovice jen pět včelařů,
jejichž včelstva se podílí
na opylení zahrad, ovocných
stromů, polních a lesních
kultur. Organizováni jsou

ve Včelařském spolku Švihov o.s. Pořadí podle délky
členství ve spolku je následující: Pošar Bohuslav, Ticháček František, Kulhánek
Pavel, Bošek Václav, Brož
Václav. Celkem chovají
kolem 60ti včelstev, čímž
se obec Lhovice řadí mezi
nejlépe zavčelené obce. Například v obci Červené Poříčí
je jen 8 včelstev a v obci Borovy dokonce jen 6 včelstev.
Každý člověk si musí včel
nesmírně vážit, neboť včelí

produkty jako je med, pyl,
mateří kašička a propolis,
jsou pro lidské tělo blahodárné. V případě, kdy se ze
světa vytratí včela, zahyne
v brzké době i člověk.
František Ticháček

slon byl menší než
vedle stojící koza.
Dřevění obyvatelé neopouštěli stanoviště ani v zimě,
kdy jim sníh nadělil
„bílou čepici“. Vlivem povětrnostních
podmínek však docházelo k narušování dřevěného materiálu, a tak už tato
zoologická zahrada
žije jen ve vzpomínkách. Dlouho
si ještě lidé z kolem jedoucích
aut ukazovali, kde dříve stávala. Zahradu navštěvovali
lidé nejen z blízka, ale přijížděli turisté i z daleka. Nejdále
si odvážela vzpomínku i s fotografií studentka z Ameriky.
Tímto jsem vzpomněl
na svého dědečka a na radostné okamžiky svého
dětství. Vždyť kdo
měl možnost si při
dětských hrách vylézt na koně, posadit se na žirafu,
schovat se do hejna tučňáků nebo
si pohrát s Krakonošem, se Spejblem či
s jeho „nezdárným
synem“
Hurvínkem?
Několikrát
se
stalo, že se tučnáci „přestěhovali“

Ztracená voda
(pověst)

pod máj. „Soustředit“ různé
předměty pod postavenou
májku je tradiční zvyk snad
v každé vesnici. Mnohde
se pod ní ráno objeví lavička
či kolečko, ale tučňáky mívali jen ve Lhovicích.
Jan Sláma

Mezi vesnicí Lhovice
a Vřeskovice pod lesem
Stříbrnice stojí samota
Hůrka. Kdysi zde bývala
zájezdní hospoda spojená
s lázněmi. Jednalo se původně o dřevené a šindelové
stavby,
které
obklopovala
třešňovka.
V prostoru bývalých lázní
(později hájovna) vyvěrá
železitý pramen tzv. „Dobrá voda“. Jeho léčivé účinky údajně příznivě působily na žaludeční a srdeční
choroby. Za stodolou býval
žentour, který roztáčely tři
zde chované krávy. Kdysi
bylo předpovězeno, že se
dobytku nesmí dávat voda
ze studně. To proto, aby
se voda ve studni neztratila. Čas šel dál, na předpověď se zapomnělo. Jednou,
v době sucha, dostal dobytek napít léčebné vody
z oné studny. A tak se stalo,
že se voda ztratila. Každý
den se sem pak dovážela
cisterna vody. Pro vodu
se také chodilo i do studánky „Do Parezí“, odkud se
nosila na ramenou ve važkách. Následně byla vykopána nová studna hluboká
asi 33 m.
Jan Sláma
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Lhovice na cestách
nás uvítala horkým počasím
a všichni účastníci zájezdu
využili osvěžení v bazénu
sousedícím s kempem. Večer
nemohla chybět ochutnávka
moravských vín.
Třetí den, s nejkratší jízdou
jen o 80 km, jsme konečně
pokořili slovenské hranice
a po nezbytném fotografování na nich dorazili do Trenčína. Jelikož bylo opět tropické horko, typické pro letošní
léto, vyměnili jsme motocyklové oblečení za plavky
a vyrazili na trenčínskou
„plováreň“, z níž byl výhled
přímo na místní hrad, ale
i na krásná slovenská děvčata. Hrad byl námi pokořen
až v podvečer, a to včetně
procházky přes krásné město, kde se prolíná historická
architektura s moderní. Při
večerním grilování u břehu Váhu a probírání zážitků
všem přišlo líto, že již ráno
musíme otočit své stroje
k západu a pomalu se vracet
k domovu.

Na čtvrtý, předposlední
den výletu připadalo 200 km
a cesta zpět do Čech s cílem
v Třebíči. Trasu znepříjemňovalo opět horké počasí,
cesta po silničkách III. třídy,
navíc křižujících se s cestami do Brna, ale také závada
na Zdendově stařičké Jawě
250, jíž se horkem utavil drát
na dobíjení. Vše nakonec

ky památek UNESCO zvolili návštěvu Podklášterního
pivovaru URBAN v objektu historického zámeckého
lihovaru. Nápad to byl výborný, neboť tam vaří nejen
dobré pivo, ale i jídlo.
Abychom pátý a poslední
den výletu všichni dosáhli
domova, museli jsme ujet
240 km. Byl to největší denní

V roce 1936 začal v okolí vesnice Lhovice čilý stavební ruch. Přes vesnici se vozil říční písek, kovové armatury
do betonu, cement. Začaly se zde stavět pevnůstky (řopíky),
které byly součástí lehkého opevnění Československé republiky. Okolím Lhovic procházel úsek VIII.b Staňkov-jih,
který vznikl z původně plánovaného úseku Přeštice. Tato
linie pevnůstek lehkého opevnění začínala severovýchodně od Poděvus. Odtud pomyslná čára objektů pokračovala
přibližně východním směrem až po návrší severovýchodně
od Ježov. V tomto prostoru byla obrana zesílena četnými
pevnůstkami posazenými do týlu, tvořícími jakýsi druhý
sled. Na Ostrém Vrchu (dříve nazývaném Špičák) západně od Lhovic lze i dnes dobře najít odstřelenou stropnici
jednoho z objektů. Úsek odtud pokračoval okrajem lesa
Ve Spáleném a dále okrajem lesa Stříbrnice. Severně
od Lhovic přecházela pevnostní linie silnici, kde se stočila
a pokračovala okraji lesa pod Stramchým. U Červeného Poříčí překročila údolí Úhlavy s důležitou železniční tratí. Linie pokračovala severovýchodně od Jína, severně od Stropčic a končila severozápadně od Vlčí. Pevnůstky byly během
začínající II. světové války zničeny, a tak nikdy nesloužily
svému účelu. Dochovaly se z nich pouze skrovné stopy. Dnes
lze najít převážně pouze zbytky betonu s otisky armatur.
Jan Sláma

dobře dopadlo a večer nás
uvítal kemp v Třebíči. Byl
již ale pokročilý podvečer,
a tak jsme namísto obhlíd-

přejezd z celé cesty. Naštěstí
se jelo po dobrých a nám již
známých cestách přes Vysočinu a jižní Čechy. Do Lhovic kolona motorek dorazila
v pořádku již odpoledne
a tím skončilo naše letošní
společné putování.

Kde jste to dneska byli? To byste nevěřili, po létech jsme
navštívili ……. (tajenka).
1. dřívější název vesnice
2. název vrchu
3. dnešní návštěvník obce
4. název sousední vesnice
5. druh lípy
6. stavba na návsi
7. název vrchu

Zleva: D. Tetour, Z. Maršálek, R. Sysel, K. Květoň,
M. Brožová, O. Brož, V. Cibulková, Z. Touš, P. Waldmann

A co říci závěrem? Že jsme
opět nasbírali plno zážitků,
zažili plno legrace a necelá tisícovka kilometrů strávených v sedle nás posílila
nejen na zadní části těla, ale
i v myšlence, že když je dobrá parta, dá se s ní dosáhnout
mnoha cílů.
Karel Květoň

Doplňovačka
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Tajenka: Lhovice

Stává se již pravidlem,
že každý rok majitelé motocyklů ze Lhovic vyrážejí
v létě na společnou několikadenní vyjížďku po jedné
stopě. Po předchozích letech,
kdy jsme navštívili např.
Slapy, Lipno, jižní Moravu či podnikli okružní jízdu
kolem Česka, jsme zvolili
v letošním roce trasu neméně
náročnou, a to s cílem dojet
do slovenského Trenčína.
Po plánování, konaném
již od jara převážně v místním kulturním domě, byl
stanoven termín odjezdu na
čtvrtek 24. 7. a trasa Lhovice – Třeboň – Strážnice –
Trenčín – Třebíč – Lhovice
s návratem v neděli 28. 7.
Na cestu se nakonec vydala
zajímavá změť motocyklů:
Jawa 250 (r. v. 1958), Jawa
350, Yamaha XT600, Honda
Transalp, BMW 650 Dakar,
Ducati Monster, a dokonce
i jeden automobil Citroën.
První den jízdy nás čekalo
180 km do jihočeské Třeboně. Cesta probíhala bez komplikací, a tak již vpodvečer
jsme dojeli do kempu, nám
známého z předchozího cestování. Stihli jsme ještě večerní procházku městem.
Druhý den byla cílem
Strážnice a trasa k ní o délce
230 km vedla přes Rakousko. Přes počáteční obavy
z cestování po Rakousku
nás čekala projížďka nádhernou krajinou připomínající jižní Moravu. Strážnice

Řopíky
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mile alkoholu. Při dopravní nehodě řidič utrpěl lehké zraně- la poblíž Lhovic na louce zvané „Travina“ pod kopcem Tu2012
ní. Na vozidle vznikla škoda ve výši 15 000 Kč, na oplocení hošť. Žena v nestřeženém okamžiku přistála na špici borovice
Vzdušný vír strhl paraglidistu
U Lhovic strhl náhlý prudký poryv větru dne 4. dubna 2012
ve výšce asi 15 metrů pětačtyřicetiletého paraglidistu. Ten
spadl a těžce se zranil. Vrtulník přepravil zraněného do plzeňské nemocnice. Muž byl sice při vědomí, ale na nehodu
si nevzpomínal. Utrpěl těžký otřes mozku a těžce si poranil
pravou nohu, lékaři museli operovat také poraněnou páteř.

2010
Vítr srazil paraglidistu
Záchranářský vrtulník musel v úterý 6. 4. 2010 odpoledne
přiletět pro těžce zraněného 43 letého paraglidistu z Příbrami,
kterého zřejmě srazil k zemi poryv větru. Muž spadl na zem
asi z desetimetrové výšky. Utrpěl otevřené zlomeniny obou
dolních končetin, zlomeninu ruky a poranění hlavy. Letecky
byl transportován do Fakultní Nemocnice v Plzni. Paraglidista havaroval na vrchu Tuhošť, který je mezi vyznavači tohoto
sportu oblíbený. Jen v poslední době zde museli záchranáři
zasahovat už u třetího podobného neštěstí.

Dopravní nehody
• Dne 10. února 2010 v 17.15 hodin řídil 27 letý muž
z Klatovska vozidlo zn. Škoda Fabia po komunikaci od obce
Vřeskovice do Švihova. Při projíždění pravotočivé zatáčky
v obci Lhovice dostal řidič na zasněžené vozovce smyk. Vjel
do protisměru, kde se střetl s protijedoucím autobusem, který
následně narazil do přístavku u domu. Dechová zkouška byla
u řidiče negativní. Ke zranění osob nedošlo. Odhadnutá škoda
činila 115 000 Kč.
• Dne 3. dubna 2010 ve 2.00 hodin řídil 25 letý muž z Klatovska vozidlo zn. Škoda Felicia po komunikaci ve směru
od obce Vřeskovice na Švihov. V obci Lhovice při projíždění
pravotočivé zatáčky vyjel s vozidlem vlevo, kde čelně narazil do oplocení domu. Řidič se podrobil dechové zkoušce
a alkoholtester zjistil 1,72 a opakovaným měřením 1,67 pro-

5 000 Kč. Muž byl obviněn z podezření na ohrožení pod vlivem návykové látky.
• Pro zajímavost dopravní nehody v teritoriu OOP Švihov
v předchozím roce 2009: celkem 32 DN, 1 osoba usmrcena,
těžké zranění 2 osoby, lehké zranění 26 osob.
DN na komunikacích: I. třídy = 19, II. třídy = 4,
III. třídy = 7.

Lesní požár
Dne 2. 7. 2010 hořelo v lese Stramchý. Jednalo se o požár
hrabanky o rozměrech 20x10m.
Pravděpodobnou příčinou požáru byl blesk, který udeřil
do stromu a zapálil jej.

2009
Poraněný chlapec
Místní občané jsou už zvyklí, že jim nad hlavami často přelétává vrtulník letecké záchranné služby (zejména
směr Plzeň-Klatovy). Rozruch však způsobil vrtulník, který
15. července 2009 přistál přímo ve vesnici. Zdravotníci museli zasahovat poté, co se při manipulaci s jateční pistolí zranil
nezletilý chlapec.

2008
Dopravní nehoda
Dne 19. dubna 2008 v 18.15 se v naší obci stala smrtelná
nehoda. Jednadvacetiletý muž z Klatov nepřizpůsobil při projíždění pravotočivé zatáčky ve Lhovicích u čp. 78 rychlost
jízdy stavu a povaze vozovky a vjel vozidlem do levého jízdního pruhu. Osobním automobilem VW Polo srazil padesátiletou ženu z Plzně, která utrpěla smrtelné zranění.

Rogalo ve větvích
Ve výšce asi dvacet metrů skončila v sobotu 10. 5. 2008
kolem třinácté hodiny rogalistka, která s partou přátel léta-

v nedalekém lese. Na místo okamžitě vyrazili profesionální
hasiči z Přeštic a letecká záchranná služba. Práci znesnadňoval vítr a nestabilní koruna stromu, která se nebezpečně
ohýbala. Kolem půl třetí odpoledne už byla žena na zemi. Nehoda se obešla bez zranění.
Louka ve svahu s převýšením 50 m je takřka celoročně vyhledávána vyznavači paraglidingu.

Požár seníku
Ve čtvrtek 15. 5. 2008 okolo 18. hod vypukl požár v kůlně s uskladněnými balíky slámy. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Přeštic a dobrovolné jednotky ze Švihova
a Lhovic. Oheň zasáhl asi dvě třetiny seníku o rozměrech cca
20 x 100 m. Budova s eternitovou střechou byla z části zděná
a z části složená z dřevěné konstrukce. Hasiči dostali oheň
pod kontrolu během hodiny. Celou noc až do dopoledních hodin následujícího dne pokračovali ve vyklízení seníku a dohašování skrytých ohnisek. Škody byly předběžně odhadnuty
na 360 tisíc korun. Šetření odhalilo, že požár vznikl kvůli nedbalosti nezletilého chlapce.
Zpravodajství o požáru přinesla TV Nova ve Snídani s novou 16. 5. 2008, TV Zak v Minutách regionu 16. 5. 2008, Klatovský deník 17. 5. 2008 a Týdeník Klatovska 21. 5. 2008.
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Ze života hasičů
• V roce 2011 měl sbor 55 členů, z toho 17 žen a 38 mužů.
Průměrný věk mužů byl 46 let a členek dokonce 48 let.
V roce 2011 jsme uskutečnili 3 členské schůze, 3 výborové
a 1 výroční valnou hromadu. Zástupci výboru se zúčastnili
všech třech schůzí okrsku. Další činnost byla zajišťována při
schůzkách v našem Hasičském klubu.
• První akcí roku byla účast na ocenění našeho člena, dlouholetého starosty sboru, pana Pavla Kulhánka při příležitosti
zahájení nového roku ve Švihově.
• První brigádou letošního roku byla brigáda na zaizolování a záklop stropu nad kuchyní a přísálí v KD. Dne 5. února
jsme zorganizovali tradiční hasičský ples. Ples se vyvedl, návštěvnost byla hojná, tak jako i předchozí roky nám zahrála
kapela Orion. I letos se obsluhy ujali naši mladší členové.
• V dubnu jsme zorganizovali brigádu na dřevo, sběr železného šrotu a tradiční stavění máje.
• V květnu jsme uspořádali májovou pouťovou zábavu,
na které zahrál pan Tureček ze Speciálu.
• Okrsková soutěž se letos uskutečnila v Točníku. Družstvo
žen útok neabsolvovalo kvůli poruše naší PS 12. Družstvo
mužů se umístnilo na třetím místě, ale až poté, kdy se nepodařilo naši stříkačku PS 12 oživit a musela ji nahradit narychlo
dovezená starší PS8.
• V červnu jsme uspořádali odpoledne k MDD. Naše děti
zažily hezké odpoledne se soutěžemi zakončené opékáním
vuřtů.
• Další akcí byla soutěž „O pohár starosty města Švihova.“
Ta se letos uskutečnila ve Švihově. Naše ženy si spravily chuť
a zvítězily. Naši muži obsadili s opravenou stříkačkou třetí
místo. Jen počasí soutěži nepřálo a začalo pršet.
• V červenci jsme se podíleli na zajištění parkování účastníků festivalu České hrady ve Švihově.
• Mezi další naši činnost patří údržba techniky a výstroje.
Také jsme si pořídili požární hadice, nádrž na vodu a město

Švihov nám zakoupilo vlek za osobní automobil na převoz
techniky a materiálu. Příprava pořádaných akcí, jejich průběh i následný úklid není jednoduchý. Vyžaduje ochotu udělat něco pro sbor, pro sebe i pro ostatní, obětovat svůj volný
čas.

Na květnovou pouť přijely do Lhovic pouťové atrakce. Stalo
se tak po delší osmnáctileté odmlce.

Rybářské závody
Rybník ve Lhovicích byl
v sobotu 11. 6. 2011 v obležení rybářů. Konaly se u něj
již tradiční rybářské závody.
Soutěže se zúčastnili zejména malí rybáři. Závody pořádali pro děti pronájemci rybníku jako opožděnou oslavu
Mezinárodního dne dětí.
Pro dospělé se pak podob-

né závody pořádají na podzim. Sešlo se 37 dětských
a 19 dospělých soutěžících.
Vítězové mezi dětmi si odnesli poháry a také rybu.
Vylovit bylo možno amury,
kapry, tolstolobiky a líny.
Překážku představoval žabibec, kterým byl rybník zarostlý.

Traktoriáda
SDH Lhovice uspořádal
24. 9. 2011 v rámci pouťových oslav výstavu místní
zemědělské techniky a taktéž soutěžní traktorové klání.
Traktory od nejstarších ročníků až po ty nejnovější byly
seřazeny v sobotu odpoledne za kulturním domem
ve Lhovicích. Nejstarší
z nich byl z roku 1956.
Mnozí návštěvníci se až podivovali, kolik techniky se
ve vesnici může shromáždit.
Výstava však nebyla jediným lákadlem tohoto odpoledne. Nejvíce očekávaným
byla soutěž v couvání s traktorem s vlekem. První část

se skládala ze slalomu mezi
válci, v druhé části museli
účastníci zacouvat mezi válci do „garáže“. Jízda na čas
končila po lehkém kontaktu
valníku s označenou tyčkou
na konci „garáže”. Na listinu
se zapsalo 13 jezdců, kteří
si chtěli užít trochu adrenalinu. Nejrychleji dráhu zdolal Václav Bešta z Biřkova
s časem 1 minuta 45 sekund,
druhé místo obsadil Jaroslav
Hajžman z Lišic u Plzně
s časem 1 minuta 52 sekund
a třetí místo vybojoval Zdeněk Touš ze Lhovic s časem
2 minuty a 8 sekund.
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Ze života hasičů
• V roce 2010 měl sbor dobrovolných hasičů 54 členů,
z toho 17 žen a 37 mužů.
• Dne 29. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže
v Dehtíně. Panovala zde dobrá nálada, ačkoliv se našim mužům příliš nevedlo. Skončili na 8. místě z 10. Ženy se nezúčastnily vůbec. Dne 12. června proběhla v Kokšíně soutěž
„O pohár starosty města Švihov“. Muži skončili na pěkném
3. místě. Ženy se opět nezúčastnily.
• Náš sbor také pomáhá při povodních. Několik našich
členů se 7. srpna podílelo na odčerpávání vody z náhonu
ve Švihově.
• Koncem října loňského roku se naši členové zúčastnili
oslav 60 let trvání SDH Kamýk.
• V listopadu se uskutečnil bowlingový turnaj. Autobusem
do Přetína, kde se akce konala, vyjelo 40 členů. Náš sbor byl
také spolupořadatelem přednášek o Izraeli. Cyklus přednášek, který vedl odborník na tuto tématiku pan Daniel Haslinger, se konal ve Švihově.
• Z brigádnické činnosti je potřeba jmenovat přípravu dřeva na otop v kulturním domě, údržbu hasičské techniky a výzbroje, sekání trávy na obecních plochách a občasný úklid
autobusové čekárny. Bohužel úklid zastávky a jejího okolí
je mnohdy zbytečnou prací. Některé děti totiž roztrhají plakáty z tamní plakátovací stěny nebo nadělají jiný odpad. Během několika dní tak uvedou zastávku „do původního stavu“.
Pokud se jim zdá, že to ještě není ono, pro jistotu ještě vysypou odpadkový koš.
• Ve vesnici se množí případy krádeží, bylo zaznamenáno
i několik pokusů vloupání do hasičské zbrojnice.

Hasičské cvičení
Dne 25. 9. 2010 uspořádali lhovičtí hasiči u příležitosti místní pouti taktické cvičení. Poplach byl vyhlášen ve 14. hodin.
Na volném prostranství za kulturním domem hořela hranice dřeva. Hrozilo rozšíření požáru do suché trávy. Jako čerpací
stanoviště posloužil místní rybník, u kterého byla připravena požární stříkačka PPS 12. Odtud bylo rozvinuto B vedení
hadic o 180 m, na ně byla napojena hasičská stříkačka PPS
8. Po dalších 140 m se dopravovaná voda rozdělila do dvou
útočných C proudů o délce 40 m. Spojení mezi jednotlivými
úseky hasičů zajišťovaly ruční radiostanice. Ostatní členové
sboru zabezpečovali dohled nad plynulostí dopravy při trase
vedení a dbali na dodržování bezpečné vzdálenosti při zásahu. Zasahující jednotka SDH Lhovice požár úspěšně zdolala
v krásném čase jedenácti minut od vyhlášení poplachu. Bylo
konstatováno, že jednotka je akceschopná. Přestože pršelo,
pouťovému cvičení přihlíželo mnoho místních občanů. Po
vyhodnocení akce následovala volná zábava v místním kulturním domě.
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Ze života hasičů
• O činnosti hasičů v roce
2009 mohou vypovídat následující aktivity. Počátkem
února byl uspořádán tradiční
hasičský bál. Jako obvykle
zahrála ke všeobecné spokojenosti kapela „Orion“.
Bálu pro dospělé předcházel
dětský maškarní bál. Organizačně si jej vzali na starost
mladí členové, zejména ti,
co již mají své rodiny. Dětský bál se velmi vydařil, což
jistě přispívá k další chuti
do práce. Ono se řekne „bál“,
ale co se za ním skrývá práce, to ví jen ten, kdo něco takového organizoval. Musí se
uklidit a připravit sál, dle počasí je nutno den předem zatopit. V kuchyni je třeba připravit občerstvení pro hosty i
kapelu, uvařit tradiční guláš,
naložit utopence, připravit
chuťovky. Musí se zajistit
volenka, tombola a výběr

vstupného. Před tím je třeba
připravit pozvánky, obejít
všechny domy ve vesnici
a osobně spoluobčany pozvat. Po okolí se rozváží plakáty. Po bále přijde na řadu
úklid. Pokladník sboru má
pak práci s vyúčtováním.
• Již 2. května se konala
v Točníku okrsková soutěž..
Naše družstvo mužů po zdařilé štafetě a útoku skončilo
na 3. místě, a tak postoupilo
do vyřazovacího kola okresní soutěže. Naše ženy se
na soutěž tak dlouho domlouvaly, až nakonec nejely nikam. Muži se následně
13. 6. zúčastnili vyřazovacího okresního kola v Lubech.
V náročné soutěži se umístili
na 15. místě z 21 družstev.
• V červnu se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav
130 let trvání SDH Švihov.
Vynikajících výsledků jsme

dosáhli v soutěži „O pohár starosty města Švihov“,
která byla pořádána naším
sborem. Ač nemáme ve sboru malé hasiče, přesto se
na této soutěži představily
dvě družstva dětí z naší vesnice (za pomoci mladých
hasičů z Červeného Poříčí). V soutěži dospělých se
naši muži i ženy umístili na
prvních místech. Obě družstva vyhrála krásné poháry.
Ty jsou však putovní. Proto,

aby je družstvo získalo natrvalo, se musí obhájit třikrát
za sebou.
• Ve vesnici jsme prováděli
ve spolupráci s městem Švihov různé práce. V kulturním
domě byla provedena výměna lina na balkoně a v místnosti vedle jeviště. Započalo se s instalací ústředního
vytápění, která pokračovala
v následujícím roce druhou
etapou.

Naučná stezka
Naučná stezka „Švihov a okolí“ byla slavnostně otevřena
20. 6. 2009. Je věnována historickým a přírodním zajímavostem Švihova a jeho nejbližšího okolí. Naučná stezka má
20 zastavení a je rozdělena na vnitřní a vnější okruh. Je dlouhá 26 kilometrů, ale trasu si můžete na osmém, šestnáctém
a osmnáctém kilometru zkrátit návratem po vyznačených turistických trasách. Vnitřní okruh Vás na 10 tabulích seznámí
s bohatou historií města Švihov. Zastavení: 01. Město Švihov, 02. Středověké město Švihov, 03. Kostel sv. Václava,
04. Vodní hrad Švihov, 05. Hrad jako nedobytná pevnost,
06. Živelné pohromy, 07. Povodeň v roce 2002, 08. Kostel
sv. J. Evangelisty, 09. Židé ve Švihově, 10. Kostelík sv. Jiljí.
Vnější okruh Vás zavede do okolí Švihova. Na deseti tabulích vám přiblíží např. osudy Kokšínského hrádku, obyvatele
přírodní památky Stará Úhlava, vznik a zánik pravěkého hradiště na Tuhošti nebo bohatou historii renesančního zámku
v Červeném Poříčí. Zastavení: 11. Kamýcká skála, 12. Kamýk - Panský dvůr, 13. Kokšínský hrádek, 14. Stará Úhlava,
15. Novodobé opevnění, 16. Běleč - přírodní rezervace Bělč,
17. Pravěké hradiště Lhovice-Tuhošť, 18. Vesnice Lhovice,
19. Zámek Červené Poříčí, 20. Tamachov - naleziště předmětů z doby pravěkého osídlení.
Udělejte si čas, vydejte se na výšlap a prohlédněte si okolí.
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Okrsková soutěž hasičů
Jak už to bývá zvykem, začátkem nové
hasičské sezóny pořádají všechny okrsky
postupové soutěže. Tohoto roku se pořadatelským sborem staly Lhovice. Sbor dobrovolných hasičů totiž slavil výročí 100 let od svého založení. Oslavy odstartovaly už v sobotu
24. 5. 2008, kdy místní hasiči uspořádali
okrskovou soutěž okrsku Švihov č. 28. Zastoupení měly sbory: Dehtín, Kamýk, Lhovice, Mezihoří, Otín, Štěpánovice, Švihov,
Točník a Vícenice. V kategorii ženy soutěžilo
pět družstev, přičemž Točník postavil družstva dvě. Vyhrálo družstvo žen ze Štěpánovic.
V kategorii mužů soutěžilo 10 družstev. Štěpánovice byly zastoupeny hned dvakrát. To
se jim vyplatilo, neboť jedno z jejich družstev vyhrálo. A jak dopadli místní? Muži
skončili na čtvrtém a ženy na druhém místě.
Počasí se vydařilo, atmosféra byla příjemná.
Na občerstvení, zejména pak na klobásky,
si nikdo nemohl stěžovat. Celkově proběhla
soutěž v duchu fair-play a všichni zúčastnění
si odpoledne jistě užili.

Lípa velkolistá
Pakliže dominantou návsi ve Lhovicích
je v severní části kaplička, jižní vévodí lípa.
Jde o lípu velkolistou, jež roste na hrázi rybníka. Lípa velkolistá má na rozdíl od lípy
malolisté na rubu listu v rozvětvení žilek
bílé chloupky. Kvete nejméně o týden dříve.
Strom však byl vážně poškozen. Roku 2008
byla lípa prohlášena zastupitelstvem města
Švihov za památný strom. To jistě přispělo
k její záchraně. Lhovická lípa je asi 20 m vysoká. Roku 2013 měřil obvod kmene ve výčetní výšce 421 cm.

Sbor dobrovolných hasičů Lhovice byl
založen ještě za Rakouska-Uherska. Prošel
obdobím obou světových válek, kdy rozvíjel
samaritánskou činnost. Za druhé světové války se sbor stal významným nositelem kultury
v obci, neboť hrál i ochotnické divadlo. Později se z hasičů stali požárníci. Činnost sboru
se neomezovala pouze na likvidace požárů
a ochranu majetku, ale soustředila se taktéž na pořádání akcí pro děti, různých oslav
a bálů. Sbor se stal spojovacím článkem mezi
spoluobčany. Během uplynulých 100 let se
sbor podílel na zvelebování obce či sběru
druhotných surovin.

Čtvrtý sraz rodáků
V sobotu 27. 9. 2008 se uskutečnil v pořadí
již 4. sraz rodáků ve Lhovicích. Pod záštitou
města Švihov ji pořádal Sbor dobrovolných
hasičů Lhovice. Setkání rodáků bylo zorganizováno při příležitosti Svatováclavské
pouti a zároveň při příležitosti výročí 100
let od založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Lhovicích. Sraz zahájil místní rozhlas. Vesnice se probouzela do příjemného podzimního dne s náznakem „babího léta“. V 10 hodin
začala slavnostní mše svatá, kterou sloužil
páter Adam Lodek. Následně byla rodákům
zpřístupněna hasičská zbrojnice. Bylo možno
prohlédnout si hasičskou techniku, prohlídka
byla doplněna odborným výkladem. Ve 13 hodin byla otevřena výstavka o činnosti obce
a na louce za KD probíhaly ukázky hasičského útoku. Nejdříve se představili mladí hasiči, poté následovalo do poslední chvíle utajované překvapení. K útoku o holi přibelhaly
„stařenky“. Z nich se nakonec „vyklubaly“
sličné lhovické hasičky. Po tomto zpestření
následoval útok lhovických mužů. Následně
dobrovolní hasiči ze Švihova předvedli svoji techniku. V 16 hodin proběhlo slavnostní
setkání rodáků v místním KD. Program
svým vystoupením oživily místní děti. Pro

velký zájem byla znovu otevřena výstavka,
besedovalo se nad hasičskými kronikami
a vystavenými fotografiemi. Od 20 hodin
hrála k tanci a poslechu známá švihovská kapela Skalanka. K příležitosti této akce byla
vydána publikace 100 let SDH Lhovice.
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