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Letošní lhenickou plesovou sezónu zahájil „Obecní ples“ – 18.1.2014.

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 38
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 30.1. 2014
----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 358/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 9
v položkách 36 – 39.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 359/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) inventarizaci majetku k 31.12.2013
b) odpisy majetku v celkové výši 99.450,--Kč.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 360/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu
městyse Lhenice na rok 2014 a doporučuje jej k vyvěšení na úřední desce.
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 361/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. st. 23
o výměře 70 m2 v k.ú. Horní Chrášťany – objekt bývalé hasičské zbrojnice za nabídkovou cenu 5.000,--Kč.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 362/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
pozemku parc.č. 228/1 PK, k.ú. Netolice o výměře 51.375 m2 za minimální cenu 1.000,--/ha/rok. 11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 363/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany – p. Ritter, kNN – parc.“ (umístění zemního
kabelového vedení NN) na pozemcích parc. č. 1048/1, KN 1048/7 v k.ú. Dolní Chrášťany. Rozsah věcného
břemene vymezuje Geometrický plán č.: 116-2703/2013 zhotovený firmou GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.110,--Kč bez DPH. 11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 364/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Lhenice – stavební
část“ a „Kompostárna Lhenice – stavební část“, kdy na 1. místě se umístila firma STRABAG a.s., Praha,
provozní jednotka Prachatice za nabídkovou cenu 3.654.643,13 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou STRABAG a.s., Praha, provozní jednotka
Prachatice a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalšími uchazeči dle pořadí.
11 PRO
Usnesení č. 365/39/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Lhenice – technické
vybavení“ a „Kompostárna Lhenice – technické vybavení“ – evidenční číslo 373268, kdy na
1. místě se
umístila firma MEVA – CB s.r.o., České Budějovice za nabídkovou cenu 6.700.583,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou MEVA – CB s.r.o., České Budějovice 11 PRO

Statistika z matriky za rok 2013:
Počet obyvatel k 31.12.2013: 1873
Průměrný věk obyvatel: 41 let
Věkové rozložení obyvatel: dospělí-muži: 42 %, dospělí-ženy: 41 %, děti: 17 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 45 občanů – z toho 13 dětí
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 54 občanů – z toho 16 dětí
Počet narozených dětí: 14 – z toho 7 dívek a 7 chlapců
Počet zemřelých občanů: 15 – z toho 9 žen a 6 mužů
V nemocnici Prachatice a.s. se v r.2013 narodilo 354 dětí – z toho 180 chlapců a 174děvčátek,
v jednom případě se narodila dvojčata. A u nás ve Lhenicích?
Počet vítaných občánků: 8 (Lhenice) + 2 (Mičovice)
Nejoblíbenější jméno novorozenců: Filip 2x, jiná další shoda jmen nenastala.
Olga Ambrožová

Nově instalovány kontejnéry na odkládání textilu a olejů

Městys rozšířil nabídku v odpadním hospodářství o další službu – možnost odkládat veškerý textil do nových
sběrných nádob, které jsou umístěny u základní školy a v sídlišti u prodejny Flop. Též je možné opotřebované
potravinářské oleje a tuky v uzavřené lahvi vhodit do sběrného kontejneru, který je také umístěn v sídlišti u
prodejny Flop (naproti „benzince“ v Netolické ulici).
Do kontejneru na textil je možno odkládat veškeré oděvy, bytový textil záclony, potahy i prostěradla,
povlečení, též plyšové hračky, boty nebo kabelky. Není však možno vhazovat mokré a plesnivé materiály,
znečištěné zeminou nebo ropnými látkami, peří nebo průmyslové ústřižky látek.
UPOZORNĚNÍ:
K 31.12.2013 byla zrušena sběrna druhotných surovin v Tylově ulici a bude zde vybudován sběrný dvůr.
Nejbližší sběrna odpadů je v Netolicích. JB, JM

Upozornění občanům
Poplatky ze psů, poplatky z nájmů pozemků a nebytových prostor, je nutné uhradit do konce března.

Informace z našich škol
Mateřská škola
Leden v MŠ
7.1.po dlouhých vánočních prázdninách jsme v lednu zahájili obchůzkou Tří králů.
24.1. si děti zazpívaly a shlédly představení s Divadlem z bedny z Karlových Varů v rámci představení
Perníková chaloupka.
Důležitými dny v lednu byla návštěva Sůviček ve třídě prvňáků a samozřejmě zápis ve škole. Do první
třídy letos vysíláme 25 dětí, které se už nemohou dočkat, až usednou do školních lavic… KV
Více na webových stránkách MŠ + fota – na adrese:www.mslhenice.seznam.cz

Základní škola
Lednové kalendárium::
9.1. - konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
14.1. – „Škola nanečisto“ – návštěva předškoláků z MŠ v 1.třídě
14.1. a 15.1. – „Konverzační soutěž v anglickém jazyce“ – školní kolo
20.1. – „Chemická olympiáda“ – školní kolo
21.1. a 22.1. – návštěva Úřadu práce v PT k volbě povolání – pro žáky 9.třídy
22.1. – „Matematická olympiáda“ – okresní kolo v PT (viz článek níže)
22.1. – „Konverzační soutěž v německém jazyce“ – školní kolo
24.1. – 25.1. – zápis dětí do 1.roč. naší ZŠ ( viz článek)
25.1. – spuštěn renovovaný školní web (viz článek níže)
28.1. – „Dějepisná olympiáda“ – okresní kolo v PT (viz článek níže)
30.1. – uzavření a hodnocení 1.pololetí šk.r. 2013/14 – rozdání pololetního vysvědčení ve všech třídách
30.1. – „Školní karneval“ – (viz článek níže)
- pokračování plaveckého výcviku v Plaveckém stadionu v PT – pro žáky 3. a 4.ročníku - vždy v pátek
dopoledne
Prázdniny – 31.1. pololetní a hned s návazností jarní od 3.2. do 7.2.2014

Mezinárodní projekt Eurotravel
Na podzim loňského roku se žáci devátých tříd naší školy připojili k mezinárodnímu projektu partnerství škol
Evropské Unie – eTwinning. Prostřednictvím Internetu vešli ve spojení s několika školami z různých
evropských zemí. Projektu nazvanému Eurotravel se účastní také školy z Francie, Řecka, Španělska, Itálie,
Rumunska, Belgie a Velké Británie. Cílem projektu je dosáhnout praktického používání anglického jazyka
v komunikaci s cizinci. Žáci se nebudou obávat používat své znalosti a uvědomí si univerzálnost použití
anglického jazyka v Evropě. Také si prohloubí svůj vztah k celému projektu Evropské Unie.
V rámci projektu Eurotravel budou naši žáci vytvářet turistického průvodce, ve kterém svým zahraničním
kolegům představí Lhenice, svou školu, tradice naší země, svůj životní styl, názory na řešení některých
problémů. Zatím jsme se zúčastnili několika doprovodných aktivit – s dalšími školami jsme si vyměnili
blahopřání k vánočním svátkům, představili jsme se na fotografiích, dopisovali jsme si na společném „chatu“ a
připravili jsme nástěnku k tomuto projektu, kterou můžete vidět v zádveří naší školy.
Mgr. Tomáš Trnka
Zápis do školy
V pátek 24.1. a v sobotu 25.1. proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Za doprovodu svých rodičů
potvrdilo všech 26 dostavivších se dětí školní zralost, seznámilo se se školním prostředím a na památku si

odneslo pamětní zápisový list a drobné dárky (malovánky, připravené pro ně děvčaty z 9.třídy, též výrobky dětí
z nejnižších tříd a pastelky). Rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. 26 žáků v 1.třídě v naší ZŠ ve
šk.r.2014/15 – takový je zatím předpokládaný jejich počet.
Vědomostní a dovednostní soutěže na úrovni okresu
Jako každoročně se již rozběhly i v naší ZŠ. Jako první vstoupily do okresního kola „Matematické olympiády“
v Prachaticích (22.1.), v kategoriích Z – 9, žákyně z 9.třídy, jako vítězky školní kola. Jejich umístění: Linda
Mušková 4.-5.místo, Eliška Pešková 6.místo. 28.1. proběhlo v PT okresní kolo „Dějepisné olympiády“ rovněž
s účastí děvčat z 9.třídy (v kategorii 8. – 9.tříd). Jejich umístění: Klára Vanková – 8.místo (s nominací pro
krajské kolo), Klára Hambergerová – 16.místo, Lucie Trnková – 18.místo ze 31 účastníků ze škol Prachaticka.

Školní karneval
Proběhl po rozdání pololetního vysvědčení za čtvrtečního odpoledne (30.1.) ve školní jídelně za velkého
zájmu dětí. Přizváni byli i předškoláci z MŠ – budoucí „prvňáčci“. Děti v maskách se dobře bavily při soutěžích
a hrách, které pro ně připravili „deváťáci“, či při diskotéce. Role moderátora karnevalového dění se na
„výbornou“ zhostil Petr Vincik (z 9.tř.).
Renovované webové stránky naší ZŠ byly opět spuštěny (25.1.2014)
Podávají informace o školní i mimoškolní činnosti a aktivitách, o školních zajímavostech a událostech, o
dosažených úspěších žáků, o již konaných a připravovaných akcích, o personálním obsazení na škole a o její
historii, o školské radě, SRPDŠ, školní družině a jídelně (i s jídelníčkem na týden), též předkládají potřebné
informace pro rodiče. Stránky též obsahují bohatou fotodokumentaci z dění na škole ve „Fotogalerii“ – na
adrese: www.zslhenice.cz .

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Lhenické „mateřince“ je 100 let
1913 – 2013
V běhu událostí na našem Lhenicku bylo v uplynulém roce 2013 opomenuto jedno kulaté výročí – 100 let
lhenické „mateřinky“. U jejího založení stál páter František Pintr, farář v Kožově u Loun, poté biskupský notář,
lhenický rodák (od Čeňků – Bukovských čp.149), pohřbený na místním hřbitově do hrobu, kde byly v roce
1934 uloženy i tělesné ostatky lhenického faráře a též děkana a biskupského vikáře, pátera Matěje Pužeje a
již před tím, na témže místě, v roce 1874, také lhenického faráře, pátera Josefa Vondry – hrob nalézá se
uprostřed lhenického hřbitova nad kaplí sv.Jana Nepomuckého.
František Pintr ( 1827 - 1896) odkázal na zřízení lhenické opatrovny 22440 zlatých a dům čp.61 se zahradou
a polem. Kapitál dosáhl k roku 1911, po dědické srážce, výše 71000 K. Do tohoto data obývala až do své
smrti (24.11.1911) dům čp.61 Pintrova sestra Josefa. Poté na přání biskupa převzala dědictví kongregace
Školských řádových sester z Horažďovic, jež nechala budovu firmou „Bratři Kovaříkové“ přestavět na
opatrovnu, kde i z nadace Fr.Pintra počala LP 1913 vykonávat bohulibou opatrovnickou službu a to až do roku
1945, kdy pro nedostatek sester se kongregace vzdala jejího spravování. Zaslouženě nesla opatrovna jméno
– „Pintrova“. (Dříve narození pamatují na nápis nad vchodem do objektu „Pintrova opatrovna“ a to zřejmě až
do jeho rekonstrukce na „Dům s pečovatelskou službou“).
Na činnost Pintrovy opatrovny navázala hned roku 1946 (ve stejné budově) vzniknuvší mateřská škola, o
jejímž počátku je v kronikových zápisech uvedeno následující: 1.4.1946 jest povoleno Zemskou školní radou
v Praze zřízení mateřské školy ve Lhenicích, jejím správcem pověřen místní školní radou ředitel Střední školy
ve Lhenicích Alois Medek, na místo učitelky jmenována okresním škol. výborem učitelka Libuše Čabelková.
1.3.1949 pověřen správou mateřské školy řídící lhenické národní školy Václav Hart, učitelkou Zdeňka
Vančurová. 1.9.1949 mateřská škola ve Lhenicích osamostatněna, na místo první ředitelky dosazena Anna
Malá, zároveň je i učitelkou. Tímto významným mezníkem započíná nová etapa existence mateřské školy ve
Lhenicích, trvající do dosaváde časů, ale to je již z jiné kapitoly z historie lhenické stoleté „mateřinky“.
FOTO-HÁDANKA: Vážení čtenáři, pozná někdo z vás sebe či někoho jiného na fotografiích z Pintrovy
opatrovny (foto vlevo) či z již mateřské školy (foto vpravo) ?
(Na prvním fotu jsme poznali paní Zdeňku Majerovou – Bumbovou (ročník 1926 – již zemřelou) –
sedící první zprava. Poznat někoho na druhé fotce je zajisté snažší – pozn.red.)
JB,JM

Ke čtyřicátinám lhenické školy (1974 – 2014)
seriál – šesté pokračování

tentokráte
Pedagogičtí pracovníci v nové škole
25.1.1974 byla slavnostně otevřena nová lhenické škola, aby do jejích škamen poprvé žáci usedli 1.2.1974.
Za těch čtyřicet let v ní působila a působí plejáda pedagogů, někteří delší, někteří kratší dobu, někteří třeba
jen episodně, někteří již odešli do zasloužené výslužby, někteří mezi námi, žel, již nejsou. Všichni se podíleli a
podílejí na vzdělanosti a výchově mladých generací na našem Lhenicku. Za to jim patří poděkování.
Ředitelé a jejich zástupci v nové škole od jejího otevření
Ředitel Karel Hyndrák – od šk.rok 1973/74 po šk.r. 1977/78, kdy odešel do výslužby
Zástupce ředitele Vladimír Michálek – od šk.r.1973/74 po šk.r. 1982/83, kdy 9.1.1983 náhle zemřel
Ředitel Jan Novotný – od šk.r.1978/79 po šk.r.1990/91
Zástupce ředitele Vladislava Jansová – od šk.r. 1982/83 po šk.r. 1990/91
Ředitel Karel Bican – od šk.r. 1991/92 po šk.r. 2012/2013, kdy odešel do výslužby
Zástupce ředitele Marie Ondráková – od šk.r.1991/92 po šk.r. 1993/94, kdy odešla do výslužby
Zástupce ředitele Václav Kubík – od šk.r. 1994/95 po současnost – nadále ve funkci
Ředitelka Vladimíra Trnková – od šk.r. 2013/14 – ve funkci
Učitelé působící v nové škole od jejího otevření
(dle abc pořadí) - Bican K., Blaščáková J., Bukovská A., Bumba J. st., Bumba J. ml., Bumbová – Kocourková
J., Coufalová B., Čandová J., Čechová A., Čermáková A., Čtvrtníková E., Dytrychová V., Foltýnová L.,
Hambergerová M., Hrdinová J., Hůrská – Trnková Vl., Hanzlíková J., Hyndráková M., Jansová Vl., Jarošová
A., Kasalová H., Kimmel T., Klímová J., Křížková M., Kubík V., Majer K., Mojhová V., Novotná M., Novotný
J., Ondráková M., Pešková M., Petrášková Z., Pižlová V., Reindlová – Petráchová J., Rottbauerová H., Říha
A., Říha Z., Scherer G., Schönová M., Sosnová E., Stugbauer L., Šimková A., Trnka T., Ullmanová I.,
Vejvodová A., Zámečníková M., - celkem 46 učitelů.
Asistentky pedagoga – Kazdová I., Simotová M.
Krátkodobější výpomoc učitelů – důchodců v nové škole
(dle abc pořadí) – Hřebeková J. (z Netolic), Hyndrák K., Hyndráková M., Němečková J. (z Prachatic),
Novotná M., Ondráková M., Pešková M., Schönová M., Umancová B. (z Netolic), J. Vlček (z Netolic) snad i
další.
Vychovatelky ve školní družině v nové škole
(dle abc pořadí) – Bártová J., Bumbová Z. (ved.vychovatelka),
Hrubešová M., Jarošová A.
(ved.vychovatelka), Jenšíková M., Poddaná M., Simotová M., (ved.vychovatelka), Šimonová M.
(ved.vychovatelka), Štroblová – Vávrová M.
JB, JM

70 let od tragického konce „BLACK MAGIC“ nad naším Lhenickem
1944 - 2014
Bylo masopustní úterý 22.2., roku 1944, kdy naše Lhenicko vzrušila válečná letecká událost. Ve vzdušném boji v prostoru
obcí Smědeč – Miletínky byl z prolétávajícího svazu amerických letounů Němci zasažen jeden z bombardérů (již před tím
poškozen zásahem u Nepomuku), aby se následně, po upuštění posádkou, zřítil těsně pod Lhenicemi. Všech 10 letců, i
za pomoci místních občanů, se zachránilo, ale vbrzku bylo Němci zadrženo (hned v ten den do večera). Letci, někteří po
ošetření, skončili v zajateckých táborech, několik z našich Vadkovských za pomoc nepříteli bylo persekvováno…
Po létech, v nichž tato letecká událost byla zahalena tajemstvím, přišla přec doba (po roce 1989), kdy i tato „causa“
dočkala se objasnění a docenění. Stalo se tak díky domorodé družince kolem lhenického kronikáře Mgr.Jana Bumby, díky
nadšencům – badatelům z plzeňského „SLETU“, pátrajícím po sestřelených letounech za 2.světové války v jihozápadních
Čechách – zejména pak Jaroslavu Kohoutovi, návštěvě dvou amerických letců z „Black Magic“ našeho Lhenicka, též i
autorům F.V.Eyckovi, K.Foudovi a dalším, kterým byl poskytnut zpracovaný bulletin od autora J.Bumby „Literátor B-24-D–
Black Magic nedoletěl“, líčící podrobně onu událost na našem Lhenicku i se svědeckými výpověďmi přímých účastníků a
pamětníků i s dalším objeveným materiálem a i s dochovanými fotografiemi, k vydání jejich publikací.

Připomeňme onu událost konečnou rekapitulací – k jejímu kulatému výročí
Válečné osudy B-24-D-662-A „Black Magic“, (výr.čísla 42-40662) – konečná rekapitulace.
Nasazení „Black Magic“ a jeho posádky do války:
V srpnu 1943 v Libyi, v Benhází, v 98.bombardovací skupině, ve 415.bombardovací peruti, přezývané „Pouštní krysy“.
Přemístění posádky „Black Magic“ do osvobozené jižní Itálie : Počátkem r.1944 dislokována 98.bombardovací skupina již
na letecké základně „Fortunáte Cesare“, u města Lesce. .
Nasazení „Black Magic“ do jedné z nejrozsáhlejších vzdušných operací, s krycím názvem „Big Week“ (Velký týden), do
akce „Argument“. Bojový úkol: Spolu s ostatními dne 22.2.1944 zničit leteckou továrnu v Regensburgu (Řeznu). Cíl
splněn.
„Smrt Black Magic“:
22.2.1944 kolem13.hodiny 12.minuty, v prostoru obcí Smědeč – Miletínky, po útoku 4
Messerschmittů Bf 110 G.2 (2N+HN) ze II./ZG 1, z vídeňské základny, pod vedením HPTm Egona Albrechta. Letoun
již bez posádky dopadl pod Lhenice „Na Blažnici“ a shořel. Nejenom „Black Magic“ toho dne postihuje krutý osud.
15.letecká armáda, dislokována v Itálii, ztrácí při této misi 16 těžkých bombardérů.

Výsadek desetičlenné posádky „Black Magic“ do našeho Lhenicka.
Na Smědečsko, na Počátky a na Doubravu nad Jámou: 2.pilot, poručík E.N.Brady; bombometčík, poručík Ch.H.Havley;
seržant Saul Schwartz. V okolí Smědče a Záhoří byli vbrzku četníky z Chrobol a prachatickým gestapem zadrženi.(3

letci)
Do lesa nad Pavelkovinou, na „Poustevnu“: střelec a radista, seržant R.Tropeano. Podlahovi, kteří na své „Pavelkovině“
nakrátko letce přijali, nebyli díky loajálnímu mičovickému německému financovi, jenž letce zatkl, za pomoc
perzekvováni. (1 letec)
Do okolí Vadkova: Velitel, první pilot poručík D.E.Malas, z míst pod velkou kaplí v Brabcích přiveden od Záhorků
čeledínem A Fialou do Vadkova. Na „Rychtaříků“ lukách dopadli radiooperátor tech. seržant J.C.Hart a seržant
V.C.Dabek. Přivedeni do vsi a ošetřeni u „Hujzlů“ J.Šanderou, M.Vondrušovou, M.Šandovou, V.Hambergerem a
dalšími přítomnými. Zde američtí letci zatčeni gestapem, několik vadkovských občanů za pomoc perzekvováno. (3
letci)
Do okolí Lhenic, u „Lizmasů“ kříže: střelec, seržant J.G.Brinkmann, spolu s palubním mechanikem – tech., seržantem
M.Q.Vanderhoofem. Za pomoci několika Lheničáků přivedeni do ordinace místního doktora MUDr.V.Jandery. Zde
ošetřeni a poté zatčeni gestapem.Díky lhenickému německému vedoucímu Vilému Mayerovi unikli doktor a několik
místních občanů persekucím za pomoc Američanům. (2 letci)
Do okolí Vodice, „U louže“: Navigátor poručík H.I.Williams. Poraněn, přiveden utečencem z reichu Fr.Kalíškem do vsi, do
chalupy u „Hanušů“, poté do hospody a zde zatčen. Nikdo z Vodických nebyl za pomoc perzekvován. (1 letec)
Při plnění bojového úkolu byli zraněni: poručík Malas na hlavě, poručík Williams si vymkl koleno, seržanti Brinkman a
Dabek vážněji poraněni na nohou, Vanderhoof utrpěl drobná poranění na obličeji, pravém rameni a pravé noze.
Osudy posádky „Black Magic“ po zatčení: převezeni na Gestapo do ČB, následně do vyšetřovacího tábora ve
Frankfurtu, zatím co Brinkmann a Dabek putovali do nemocnice. Poté byli všichni transportováni do následných lágrů:
Stalag luft VI.,Stalag luft IV., Stanlanger XIII. a Stalag VII. Útrapy ve vojenských zajateckých táborech přežili, jako zajatci
byli 29.4.1945 osvobozeni americkou armádou, 10.5.1945 opustili Německo a 1.6.1945 se navrátili domů, do USA.
Německá odplata za pomoc nepříteli: osud tomu chtěl, že to byli Vadkovští, které postihl krutý trest za napomáhání
nepříteli: 4 osoby byly odvezeny na Gestapo do ČB, posléze k pražskému soudu, kde byli odsouzeni – pan Jan Šnadera
na 2 roky (vězněn na Pankráci a v lágru v Rotau), navrátil se s trvalými zdravotními následky (27.5.1945); paní Marie
Vondrušová a paní Marie Šandová na 1,5 roku (vězněny v lágru v Aibachu, navrátily se 20.5.1945). Též byl arestován
výměnkář V.Hamberger, ale pro stáří byl 25.5.1944 propuštěn. Všichni Vadkovští – perzekvovaní útrapy žalářování přežili.
Žel, žádný z nich již nežije. Čest jejich památce !

(Pokračování příště)

Napsali o nás…
Koledníci zajeli také do Lhenic
Prachatický deník 14.1.2014 (aja)
Tříkrálová sbírka pokračovala o víkendu v obcích a městech Prachaticka. Tři králové se tak vypravili také do
Lhenic. Koledníci obešli téměř všechny domy, aby vybrali do kasičky na charitu co nejvíc finančních prostředků. Už během
několika dnů bude jasné, kolik koledníci na Prachaticku vybrali. Kasičky se budou otevírat a peníze počítat v tomto týdnu.
Revitalizace náměstí se protáhne
Prachatický deník 22.1.2014 (red)
Doplnit žádost o revitalizaci náměstí musejí na základě místního stavebního šetření Lheničtí,. Stavební úřad totiž
zjistil, že dokumentace není úplná. Doplnit ji městys Lhenice musí do 30.června. Pokud nebude, územní řízení se zastaví.
Policisté dopadli fantoma restaurací
Prachatický deník 29.1.2014 (rag) - kráceno
Hostinští v jihočeských barech a restauracích si zanedlouho budou moci oddychnout. Policisté totiž v uplynulých
dnech dopadli muže, který úspěšně několik měsíců vykrádal restaurace. Prachatičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání
osmačtyřicetiletého muže z Pelhřimovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Obviněný
muž se během loňského září až do letošního ledna vloupal do dvou barů v Bavorově a Čkyni a čtyř restaurací ve
Strunkovicích, Lhenicích (do hospůdky v sokolovně vypáčením dveří od hřiště – pozn.red.ML), Dřítni a Dolním Bukovsku.
Majitelům šestice vykradených restauračních zařízení vznikla škoda za více jak dvě stě tisíc korun.
Mariášníci flekovali u Bručouna
Prachatický deník - 26.1.2014 - Vladimír Klíma (kráceno)
Pivnice u Bručouna byla v sobotu odpoledne místem konání dalšího tradičního turnaje v budějovickém mariáši. Sešlo
se jedenadvacet vyznavačů této královské hry, kteří se utkali v pětikolové soutěži ve trojicích u stolů. Soutěž byla
napínavá a po závěrečném sečtení výsledků bylo pořadí hodně vyrovnané. Všem ale vypálil rybník František Mráz
z Nebahov. Ten vyhrál všech pět kol, což se nepodařilo nikomu jinému, a po zásluze tak celý turnaj vyhrál. Další dvě
místa mířila do Brusné, a to zásluhou Pavla Hraby, který skončil druhý, a Pavla Kopeckého, který si odvezl cenu za
místo třetí. Ten navíc nahrál v turnaji nejvíce peněz a obdržel tak zvláštní cenu, kterou byla prasečí hlava. Od
čtvrtého do sedmého místa se konečně naskládali domácí hráči z Prachatic, a to v tomto pořadí: 4. René Šrůtek,
5. Jiří Kušta, 6. Bohumil Ondřich, 7. Miroslav Novák. Turnaji samotnému však předcházelo ocenění za mariášnickou
dlouhověkost a tradiční účast na turnajích. Mariášnickými bardy byli oceněni Ferdinand Munz, Pavel Jirkovský a
Miroslav Novák. Vyhlášeni byli i „největší odborníci" přes mariáš František Mráz a Bohumil Ondřich, kteří obdrželi
opravdu originální ocenění.

Kinu má pomoci filmový klub - 5 plus 2 – 17.1.2014 - autor: Radek Štěpánek
Na premiéry budou muset jezdit jinam, ale filmy uvidí
třeba i školáci. Lheničtí se rozhodli pro digitalizaci
svého kina a v sobotu začali promítáním za nových
podmínek snímkem pro děti Šmoulové 2 a komedií
Babovřesky. V budoucnu by v kině mohl vzniknout i
filmový klub. Trend, který málem znamenal zánik
kina ve Lhenicích, teď může být tím, co mu dá novou
šanci. Obyvatelé městyse totiž nechtěli přerušit
tradici a investovali do digitalizace. Teď chtějí, aby se
budova kina proměnila v jedno z kulturních center
Lhenic. "Nechtěli jsme, aby kino zaniklo, protože je
jasné, že kdyby si lidé na jeho přítomnost odvykli, už
by se těžko vraceli. Proto jsme se rozhodli do
digitalizace investovat, i když jsme si vybrali zatím tu
levnější variantu," uvedla starostka městyse Marie
Kabátová. V současné době je totiž možné
digitalizovat dvěma způsoby. Buď přeměna kina do
podoby projekce E-Cinema, která zvládne promítat z
klasických formátů jako je CD, DVD, ale i počítačů
nebo videokamer. Druhou možností je projekce DCinema, tedy klasické kino v digitální podobě, známé
například z multikin. Takovou investici by ale Lheničtí

zřejmě nezvládli bez pomoci dotace. O tu ale zase
ve svých podmínkách nemohli zažádat. "Druhá
varianta by sice umožňovala vysílání premiér, na
druhou stranu jsme ale také chtěli kino využívat
třeba i k besedám, přednáškám a tak, aby do něj
mohly chodit i děti při doplnění výuky. Proto jsme se
rozhodli pro první variantu, která nás přišla celkem
asi na dvě stě tisíc korun, včetně nového plátna,"
konstatovala Kabátová. Podle ní je navíc při
současném trendu možné, že při zlevnění
technologií časem zainvestují i dražší variantu
digitalizace. Hlavní je ale nalákat do kina filmové
fanoušky. Kromě klasického promítání jednou týdně
tak Lheničtí plánují například zřízení filmového klubu.
"Mám pocit, že doba, kdy se do kina na venkově
masivně chodilo, se už nevrátí. Proto si myslím, že je
nutné, aby kino hledalo i další možnosti svého
využití, a o to se snažíme," uzavřela starostka.
JB,JM

OPĚT VE LHENICÍCH
22.2. od 14 hod se v kině uskuteční už 4. ročník filmového festivalu Expediční kamera. Jedná
se o projekce amatérských dokumentů z oblasti cestopisu divokou přírodou a outdoorových
sportů. Autoři pochází ze všech končin země. Jako loni i letos se můžete těšit na vytržení
z šedivého února do jiných dimenzí
i na doprovodný program, kterým letos bude vystoupení břišních tanečnic, osvědčená orientální
čajovna a také bar ve foyer.
Více na plakátech a na www.hedvabnstezka.cz
za O.s. Náves, Kateřina Vanková

Lhenické střípky
Miss Karolína Vlachová
Soutěž Miss Studentka 2013/2014 je celorepubliková soutěž studentek o titul Miss Studentka České
republiky - Miss českého studentstva 2013/2014. Soutěž organizuje Česká studentská unie (dále jen
Organizátor) a na její organizaci se podílí studenti a studentky ze středních, vyšších odborných a většiny
vysokých škol v České republice.
Jak jsme Vás již informovali v prosincovém čísle ML loňského roku (č.12/2013), Karolína Vlachová ze Lhenic,
studentka prachatického gymnázia zvítězila a stala se v prvním lokálním internetovém kole Miss Gympl,
získala 1.místo a postoupila do národního kola – nominační části, která probíhala na internetových stránkách
www.MissStudentka.cz. Zde probíhalo hlasování veřejnosti, které bylo ukončeno 6.2.2014 ve 22.00 hod. 40
soutěžících s nejvíce hlasy (nominacemi) od veřejnosti postupuje do castingu, ve kterém se rozhodne o
postupu do národního finálového kola.
Národního finálového kola, které proběhne 1.3.2014 v Praze, se pak zúčastní 12 dívek dle výsledku castingu.
Ve finálovém kole budou na základě hlasování poroty, která bude sestavena z řad pořadatelů a partnerů,
vyhlášeny Miss na prvních třech místech soutěže Miss Studentka České republiky – Miss českého
studentstva pro rok 2013/2014.
Karolíně ještě jednou blahopřejeme a držíme palce a přejeme postup do národního finálového kola.
Přinášíme vám fotografii z vyhlašování vítězek prvního kola, kde byla Karolína dne 27.1.2014 oceněna.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přátelům, známým , kamarádům a místním hasičům,
že se naposledy přišli rozloučit s panem Václavem Jarošem.
Za květinové dary a projevy soustrasti – děkuje rodina Jarošova

POZVÁNKA na PLESY 2014 ve Lhenicích

8.2. MYSLIVECKÝ PLES – hrají Kameňáci
22.2. TURISTICKÝ COUNTRY BÁL – hrají VODÁCI
1.3. SPORTOVNÍ PLES hraje: SITUACE
15.3. HASIČSKÝ BÁL – hraje: Netolická pětka
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás do divadla

5.4. 2014

pořádá Městys Lhenice divadelní představení pražské společnosti Háta anglickou
komedii Edwarda Taylora v režii Antonína Procházky

VZTAHY NA ÚROVNI
V hlavní roli – Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková Zbyšek Pantůček,
Olga Želenská, Martin Zounar, Mahulena Bočanová a další...

Zveme Vás do kina
POZOR ZMĚNA !!!
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ SE BUDE PROMÍTAT VŽDY OD 16.00 HOD. A VEČERNÍ OD 19.0 HOD.
LEDEN
31.1. O MYŠCE A MEDVĚDOVI – animovaný
od 16.00 hod. 79 min.
ÚNOR
7.2.MARTIN A VENUŠE – česká rom. komedie
od 19.00 hod.
BŘEZEN
7.3. RIVALOVÉ – životopisné drama (VB,USA)
od 19.00 hod.
21.3. IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV –animovaný
od 16.00 hod. 87 min.
DUBEN
4.4. TOM SAWYER – dobrodružný rodinný (D)
od 16.00 hod. 109 min.
11.4. JASMÍNINY SLZY – romantické drama(USA)
od 19.00 hod.
18.4. DOBRODRUŽSTVÍ Huckeberyho Finna – rodinný
od 16.00 hod. 99 min.

STÍNY LHENICKA
Na začátku posledního měsíce loňského roku se dosud nezjištěný pachatel po nalezení klíčů od společných
prostor vloupal do sklepní kóje bytového domu na Sídlišti SNP a odcizil zde horské kolo. S dalšími odcizenými
věcmi způsobil majitelům škodu za šest tisíc korun. K případům předaným v listopadu ke sloučení na službu
kriminální policie a vyšetřování přibylo vloupání do domu v ulici Na Běličce. Druhý případ napadení tohoto
domu z období mezi vánočními svátky je k dnešnímu dni stále prověřován, stejně jako odcizení okapových
svodů z budovy základní školy, kdy dosud neznámý pachatel způsobil škodu přes deset tisíc korun.
Oznámení lhenického občana o podvodném jednání internetového eshopu, který nedodal objednané zboží a
přestal komunikovat, bylo předáno ke sloučení se shodnými případy k vyšetřování.
V prvních dnech letošního roku došlo k proražení nádrže a odcizení benzínu ze zaparkovaného automobilu v
obci Dolní Chrášťany. Majiteli byla způsobena škoda přesahující čtyři tisíce korun.
O několik dní později
zmizely ze sklepa bytovky v Horních Chrášťanech jízdní kolo, křovinořez a svítilna v celkové hodnotě dvacet
šest tisíc korun. Obě tyto krádeže stále prověřujeme a pachatel dosud nebyl zjištěn. Pachatel krádeže
vloupáním do restaurace v místní sokolovně byl rychle zjištěn a vzhledem k tomu, že to nebyl jeho jediný
skutek spáchaný na území Jihočeského kraje, byly tyto případy opět sloučeny k zahájení trestní stíhání a
vyšetřování. V kú. obce Hrbov byla odcizena ze stromu fotopast v majetku Města Netolice. Pachatel krádeže
způsobil škodu ve výši šest tisíc korun.
V prosinci bylo komisi pro projednávání přestupků oznámeno jednání muže, který v kú. obce Hrbov porazil a
odcizil stromy v hodnotě šestset korun. V případu poražení 2 ks dubů v hodnotě téměř dvou tisíc korun
pachatel zjištěn nebyl a věc byla odložena, stejně jako odcizení několika lahví alkoholu v hodnotě tisíc korun z

bytového domu v Hrbově. Ke komisi byly oznámeny i neshody mezi sousedy v ulici Svatojánské. Dva
přestupky proti majetku byly vyřízeny uložením blokové pokuty, stejně tak i dva přestupky v dopravě.
Poškození vozidla parkujícího na náměstí ve Lhenicích jiným vozidlem bylo odloženo z důvodu nezjištění
osoby přestupce.
V letošním roce jsme zaevidovali přestupek proti majetku, odcizení kabelky s mobilním telefonem, který je
dosud v šetření a jeden přestupek v dopravě byl vyřešen v blokovém řízení. I v tomto roce budou probíhat
dopravněbezpečnostní opatření a kontroly rekreačních objektů v našem služebním obvodě.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
…...................................................................................................................
Z aktivit našeho lhenického Sokola
I v novém roce 2014 pokračovaly týmy Sokola v soutěžích na Prachaticku.

Stolní tenisté v regionálním přeboru I a II – lednové zápasy
A tým v regionálním přeboru I

10.kolo – 4.1. - SKP PT – Sokol Lhenice A 11:7 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – M.Pixa 1:1, J.Houška 1:3,
M.Špán 2:2, Vl.Filip 2:2, R.Györi 0:2
11.kolo – 11.1.- - TTC Zálezly – Sokol Lhenice A 9:9 - body za Lh.: čtyřhry 1:1 – M.Špán 2:2, R.Györi
2:2, J.Houška 2:2, Vl.Filip 2:2
12.kolo – 25.1. – Sokol Lhenice A – Šumavan Vimperk B 9:9 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – Vl.Filip 2:2,
M.Pixa 1:3,J.Houška 1:3, M.Špán 4:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce regionálního přeboru I mezi 10 účastníky na konci ledna
7.místo – 12 zápasů – 2 výhry, 5 remíz, 5 proher (104:112) – 21 bodů
Umístění mezi jednotlivci v RP I – nejlépe ze Sokola Lh.A ve dvouhrách (na konci ledna)
Miloslav Špán na 13.místě s úspěšností 64,58% mezi 48 hráči, odehrajících více než 14 zápasů
ve čtyřhrách (na konci ledna)
dvojice Miloslav Špán – Martin Pixa na 4.místě s úspěšností 75% mezi 27 dvojicemi, odehrajících více
něž 3 zápasy
B tým v regionálním přeboru II
14.kolo – 4.1. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk C 10:8 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – V.Hůrský st.
2:2, I.Kanaloš 1:2, P.Petrovka 3:1, V.Špán 3:1, V.Hůrský ml. 0:1
15.kolo – 11.1. – Sokol Lhenice B – Slavia PT B 11:7 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 –V.Špán 2:2,
P.Petrovka 2:1, R.Györi 3:1, V.Hůrský st. 2:2, WO 0:1
16.kolo – 25.1. – Sokol Lhenice – Svatá Maří – nesehráno
Umístění Sokola Lhenice B v tabulce RP II mezi 13 účastníky na konci ledna
6.místo – 14 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 4 prohry (144:108) – 32 bodů
Umístění mezi jednotlivci v RP II – ve dvouhrách nejlépe ze Sokola Lhenice B (na konci ledna)
Petr Petrovka na 10.místě – s úspěšností 79,17% mezi 61 hráči, odehrajících více než 18 zápasů
ve čtyřhrách (na koci ledna)
dvojice Petr Petrovka – Richard Györy na 3 místě s úspěšností 85,71% mezi 33 dvojicemi, odehrajících
více než 4 zápasy

Futsálisté Sokola v Prachatické futsal lize
ta již míří do závěru své základní části
Lednové zápasy lhenického Sokola:
8. a 9.kolo – 4.1. – Sokol Lhenice – Club 111 PT 3:6 (1:2) – branky za Lh.: J.Pokorný 2, R.Pořádek 1
7.kolo – 11.1. Sokol Lhenice – TK Rumpál B 2:9 (1:4) – branky za Lh.: J.Pokorný 1, J.Mrkvička 1
10. a 11.kolo – 18.1. – Sokol Lhenice – FC Zbytiny 8:2 (4:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, R.Sura 1,
P.Pořádek 1, R.Pořádek 1, J.Prenner 1, J.Beran 1, R.Iljev 1
12. a 13.kolo přeloženo na 1.2.
14.kolo – 26.1. – TK Rumpál B – Sokol Lhenice 5:5 (3:3) – branky za Lh.: J.Mrkvička 3, R.Pořádek 1,
J.Prenner 1
Umístění Sokola Lhenice v tabulce Prachatické futsal ligy mezi 8 účastníky na konci ledna
5.místo – 12 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 6 proher – skóre 70:67 – 14 bodů
V tabulce střelců Prachatické futsal ligy – nejlépe z hráčů lhenického Sokola umístěný Jarda Mrkvička –
na 4.místě se 17 brankami – mezi střelci hodnocenými do 19.místa (na konci ledna).

Co nového ve lhenickém SK
Oproti podzimu nezměněný hráčský kádr (pro A i B tým) vstoupil do zimní přípravy nadále pod
trenérským tandemem P.Boškou - J.Lukačem a asistentem J.Bumbou ml. dle plánu 11.ledna (plán
otištěn v minulém vydání ML). Jen Honza Pokorný absolvuje zimní přípravu „na zkušené“ v SK
Jankov (s účastníkem KP), aby však byl na mistrovském jaře v I.B tř. ve sk.A k dispozici
mateřskému klubu – lhenickému SK. Vrcholem lhenické zimní přípravy bude soustředění
v Borovanech (od čtvrtka 6.3. do soboty 8.3.), na jejím programu je i pět přípravných zápasů.
Upřesnění přípravných utkání na mistrovské jaro:
Pá 7.2. – Tatran PT (účastník KP) - SK Lhenice od 18.30 hod. (umělka PT)
So 22.2. - SK Jankov B (účastník OP) – SK Lhenice od 10.30 hod. (UMT - Národní PT)
So 8.3. – Calofrig Borovany (účastník I.A) – Sokol Lhenice od 13.00 hod. v rámci soustředění
So 15.3. – Spartak Kaplice B (I.B) – Sokol Lhenice – čas a místo bude upřesněno
So 22.3. – FK Vodňany (I.A) – Sokol Lhenice - čas a místo bude upřesněno
Ani naše přípravka nezahálí, absolvuje zimní přípravu formou pravidelných tréninků v tělocvičně
ZŠ v cyklu čtvrtky – neděle. Též se zúčastní dvou halových turnajů 8.2. a 1.3. ve Vimperku.
Jarní mistrovská premiéra v I.B tř.sk.A
So 29.3. – FK Dynamo Vyšší Brod – SK Lhenice v 15.30 hod.

Z klubové společenské kroniky:

SK a SOKOL LHENICE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

SPORTOVNÍ PLES
který se koná 1.3.2014
v sokolovně
hraje: SITUACE

začátek ve 20.00 hodin vstupné: 100,- Kč
BOHATÁ TOMBOLA

Předprodej v knihovně

DARY DO TOMBOLY VÍTÁNY...

Poslední rozloučení
Ve středu 15.ledna 2014 jsme se naposledy rozloučili s naším bývalým hráčem, funkcionářem a
v posledních létech příznivcem, panem Václavem Jarošem.
Čest jeho památce!
JB, JM

Více na klubových stránkách SK + fota na adrese wwww.sklhenice.cz

INZERCE










Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2,
Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy,
bundy, trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy:
1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o
víkendu. Tel: 388 321 492
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
"Hledáme vhodný pozemek, větší zahradu či ovocný sad pro pěstování ovoce a
zeleniny ve Lhenicích a okolí. Uvítáme vaše nabídky. Petr Vogeltanz (rodina Šímova),
VogeltanzP@seznam.cz, 605824912"
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Prodám dětskou ohrádku Tel. 606685519

Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Zahájen prodej bytů ve II.etapě
(spodní pavilon) s možností částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si
nezávaznou prohlídku těchto zajímavě řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí.
Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra,
vhodný na stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 777635870
Dále prodám malý přívěs za auto i s doklady. Zn. LEVNĚ 777 635 870

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
Poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného,
trestního, pracovního a správního práva, např. sepisování listin, zastupování před
soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v trestním řízení, zakládání
obchodních společností apod.
www.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796
Tel: 723042218, schonova@advokati-krumlov.cz
Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
Podlahářské práce od A – Z
František Kasal - Poradenství, realizace, zaměření, odborná pokládka, doprava, prodej
Kontakt: 775 965 560 E-mail: K.podlahy@seznam.cz
Informace pro předplatitele a dopisovatele.
Předplatitele našeho měsíčníku upozorňujeme, že je možné uhradit předplatné pro tento rok na úřadu
městyse nebo v klubu na staré radnici u p.Raddové. Předplatné zůstává stejné - tedy 108,-Kč na rok.
Lednové číslo obdrží ještě všichni stávající předplatitelé. Komu je měsíčník zasílán poštou, je nutné
připočítat ještě poštovné. Na zaslání složenky je možné se domluvit na úřadě s p.Ambrožovou či
Muškovou.
Žádáme všechny naše dopisovatele, podnikatele, zástupce škol, institucí a společenských organizací,
aby své příspěvky do měsíčníku Moje Lhenicko zasílali do konce daného měsíce - uzávěrka měsíčníku
bude VŽDY k poslednímu dni v měsíci. Na později dodané příspěvky už nebude brán zřetel, budou
uveřejněny až v dalším čísle vydání (pokud na ně zbude prostor). Stalo se totiž pravidlem, že příspěvky

přicházejí po uzávěrce, autoři na jejich uveřejnění trvají a v dobré vůli vyhovět jim a vložit článek, dochází
k tomu, že se nám celé číslo rozhodí a grafika se rozpadá. Proto znovu upozorňujeme, že příspěvky
budou přijímány vždy pouze do konce daného měsíce.
Je naším společným zájmem prezentovat svoji činnost, ale je to i zájmem našich čtenářů, abychom
všichni věděli, co se v obci děje a čím obec žije. Proto si velice vážíme každého příspěvku, pouze
žádáme o pochopení, že pozdní dodání příspěvku způsobuje technické problémy při výtisku čísla. Moc
děkujeme za pochopení a velmi si ceníme vaší spolupráce, za kterou moc děkujeme, (pouze je prostě
nutné, dodržovat termíny) Ať nám to společně v roce 2014 vychází.... Redakce ML
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty
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