MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 5, cena 9,- Kč

KVĚTEN 2014

Foto: „Grátis“ o.s - sdružení aktivních důchodců opět po roce v květech v třešňových alejích, které letos rozkvetly velice
brzy - 7.4. 2014.

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 42 ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 24.04.2014
Ad 3) Usnesení č. 381/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2014.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 382/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odložit bod č. 4) Záměry do dalšího jednání
zastupitelstva po projednání pozemkovou komisí.
9 PRO (přítomno 9 zastupitelů)
Ad 5a) Usnesení č. 383/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Příp.STL Lhenice, Pod StrážíP 76/1“ (umístění přípojky STL) na pozemku parc. č. 76/27 v k.ú.
Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 932-639/2013 zhotovený firmou Ing. František
Bambule-geodetické práce. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500,--Kč bez DPH.
9 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 384/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku
parc.č. KN 1493, ostatní plocha o výměře 18.160 m2, k.ú. Lhenice, silnice III/12253. Služebnost spočívá ve zřízení stavby
silnice, pozemní komunikace a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, správy, údržby a oprav této stavby na
pozemku parc.č. KN 1493 v k.ú. Lhenice. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Právo odpovídající služebnosti zaniká,
nastanou-li takové trvalé změny na věci, že již nemůže sloužit účelu, pro který bylo toto právo sjednáno nebo zrušením
smlouvy písemnou dohodou stran.
9 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 385/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) neschvaluje darovací smlouvu na pozemek parc.č. KN 777, ostatní plocha o výměře 13.192 m2, k.ú. Vodice u Lhenic,
silnice III/12253
b) navrhuje odprodej výše uvedeného pozemku nebo zřízení smlouvy o zřízení služebnosti k tomuto pozemku
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pixa)
Ad 5d) Usnesení č. 386/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění
pečovatelské služby společností Ledax o.p.s., České Budějovice, kterým se smlouva prodlužuje na dobu určitou do
31.12.2014.
9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 387/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 79.739,--Kč SK
Lhenice na profinancování akce „Výstavba ochranné sítě v areálu SK Lhenice“.
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Hamberger)
Usnesení č. 388/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve výši 79.739,--Kč na akci
„Výstavba ochranné sítě v areálu SK Lhenice, které bude kryto z hospodářského výsledku minulých let.
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Hamberger)
Ad 7a) Usnesení č. 389/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) výsledek poptávkového řízení na opravu střech Hostince u Vašků čp. 67 a na nemovitosti Prachatická čp. 61 s tím, že
vítězem se stala firma Václav Vágner, Klempířské a pokrývačské práce, Jáma, na 2. místě se umístila firma Műgl stavby
s.r.o., Netolice a na 3. místě firma Sura a CO., s.r.o., Ktiš
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b) doporučuje starostce uzavřít smlouvu s vítěznou firmou Václav Vágner, Klempířské a pokrývačské práce, Jáma a
v případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou, uzavřít smlouvu s dalším uchazečem dle pořadí.
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pixa)
Ad 7b) Usnesení č. 390/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje část a) usnesení zastupitelstva č. 379/41/2014 ze dne 24.03.2014 ve znění, že zastupitelstvo
městyse Lhenice souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centru městyse Lhenice“
překládaného do Regionálního operačního programu Jihozápad – Oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, a to
v rámci 31. kola výzvy k předkládání žádostí o dotaci s datem uzávěrky 31.03.2014. Celkové výdaje nepřesáhnou výši
10.000.000,--Kč
b) souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centru městyse Lhenice“ překládaného do
Regionálního operačního programu Jihozápad – Oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, a to v rámci 31. kola
výzvy k předkládání žádostí o dotaci s datem uzávěrky 31.03.2014. Celkové výdaje budou ve výši 10.468.884,--Kč.
9 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 391/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného
ve výši 4.594,--Kč jako náhradu za ztížené užívání bytu.
7 PRO 2 ZDRŽEL SE (Šístek, Adamec)
Ad 7d) Usnesení č. 392/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odstoupení od realizace projektu „Krajina
Linecké stezky - regenerace zeleně ve správním území městyse Lhenice - krajinné prvky“.
9 PRO
Do jednání se dostavil Ing. Hölcl.
Ad 7e) Usnesení č. 393/42/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti do Operačního programu
Životní prostředí na pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti.
10 PRO
AO

„Vyzýváme místní podnikatele, kteří chtějí být ZDARMA zveřejněni na webových stránkách městyse
Lhenice, aby zaslali své údaje a kontakty i odkazy na své webové stránky (pokud je mají zřízeny) na
úřad městyse Lhenice na e-mail technik@lhenice.cz . Subjekty, které jsou již na webu v sekci Instituce
– Firmy a ostatní, žádáme o kontrolu stávajících údajů a v případě jejich změn o nahlášení aktuálních
dat.
Děkujeme, městys Lhenice“
VÝZVA
Městys Lhenice vyzývá nájemce, kteří doposud neuhradili nájemné z hrobových míst, nechť se
dostaví na úřad městyse k uzavření smlouvy co nejdříve.
Bližší informace na tel. č. 388 321 297 nebo 775 321 293
Upozornění občanům
Poplatky ze psů, poplatky z nájmů pozemků a nebytových prostor, je nutné uhradit CO NEJŘÍVE!

Bleskové zprávy
- revitalizace náměstí – pokračuje přestavbou a zateplením budovy úřadu městyse a asanací „Šimonoviny“
(domu č.p. 122) – více v příštím vydání ML
- oslava osvobození Lhenicka americkou armádou – proběhla v podvečer 7.5. (po uzávěrce ML) – o průběhu
v příštím vydání.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
DUBEN V MŠ:
Tento měsíc byl ve školce opravdu
pestrý, ve čtvrtek 3. nám kolem uší
na fotbalovém hřišti kroužili orli, sokoli a sovy.
Ve středu 9. jsme si s lektorkou Tandemu povídali o
sousedech za hranicí, kteří mluví německy, některá
slovíčka jsme si pomocí her a tanců zkoušeli zapamatovat.
Nejbarevnější byl Velikonoční týden, kdy jsme se každý
den oblékali do jiné barvy.
V úterý 22. jsme slavili Den Země za doprovodu spousty
bubínků, rolniček a dokonce znělo i didgeridoo v podání
Petry a Michala z Mičovic. Tímto jim děkujeme za
mimořádný zážitek!
Foto vpravo – Jak děti z MŠ stavěly májku 30.4.2014
Tradiční kvalitu mělo představení Divadla Luk „Medvídci“ 30.4.
Novou událostí bylo slavení Májky, kterou jsme si s panem hajným vyhlídli v lese, porazili, osekali, přinesli,
oloupali, ozdobili a postavili. Dělá radost nám a doufáme, že i kolemjdoucím.
Za MŠ KV

Více informací a fotografií na webových stránkách MŠ na adrese: www.mslhenice.cz
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Základní škola
DUBNOVÉ KALENDÁRIUM:
2.4. – návštěva vernisáže výstavy „Když se hudba vybarví“ v Hluboké n/Vl. – za účasti 15 žáků ze ZŠ
3.4. – ukázka výcviku dravců a sov na hřišti SK – předvedl „Zayferus“ z Ledenic – pro žáky všech tříd (1.-9.tř.)
3.4. – konzultační odpoledne – pro rodiče všech tříd se všemi vyučujícími
7.4. – navázání přátelství přes hranice po internetu v akci „Úsměvy na dálku“ v anglickém jazyce – pro žáky
7.třídy (podrobněji viz článek níže)
8.4. – účast na okresním kole „Biologické olympiády“ kat.D v Prachaticích (viz článek níže)
9.4. – účast na krajském kole „Olympiády v českém jazyce“ v Č.Budějovicích (viz článek níže)
9.4. – účast vybraného školního družstva na turnaji škol Prachaticka v hokejbale – 7.místo
9.4. – účast na okresním kole „Matematické olympiády“ (viz článek níže)
10.4. – Pedagogická rada – hodnotící 3.čtvrtletí škol.roku 2013/14
15.4. – exkurze do JETE (atomové elektrárny Temelín) – pro žáky 8. a 9.ročníků
16.4. - vycházka do okolí Lhenic – pozorování jarní přírody – pro žáky 1. až 3.třídy
16.4. – účast na okresním kole soutěže ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ (viz článek níže)
17. – 18.4. – Velikonoční prázdniny
22. – 23.4. – přijímací zkoušky na střední školy
24.4. – celoškolní projekt na škole zaměřen na dopravní výchovu – po celý den pro žáky všech tříd (od 1. do
9.tř.) – (podrobněji viz článek a foto níže)
28.4. – beseda na téma „Nebezpečí internetu“ ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky 7.třídy
29.4. – návštěva Prahy – pro žáky 4.třídy (v rámci výuky o hlavním městě)
30.4. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5.třídy
Účast našich žáků na vědomostních a dovednostních soutěžích
Na krajském kole Olympiády v českém jazyce – 9.4. v Č.Budějovicích – účast Kláry Vankové (z 9.B tř.) po
postupu z 1.místa v okresním kole v PT
Na okresním kole soutěže ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ – 16.4. v PT – 1.místo v kat.trio – Michaela
Kupečková (ze 7.tř.), Aneta Halabrínová a Kateřina Kvasničková (obě ze 6.tř.); 2.místo v kat.duo – Michaela
Kupečková a Zuzana Houšková (obě ze 7.tř.)
Na okresním kole Biologické olympiády v kat.D – 8.4. v PT - Jindřich Daniel (6. tř.) na 9. místě, Sára
Kunešová (7 tř.) na 12.místě a Martin Hölcl (6 tř.) na 16.místě
Na okresním kole Matematické olympiády – 9.4. v PT – účast Tomáš Štrobl (8.tř.)
JB,JM

„Úsměvy na dálku“ po internetu (SKYPE přenos)
V pondělí 7. dubna se žákyně a žáci 7. třídy naší školy setkali prostřednictvím Internetu (SKYPE) se svými
vrstevníky ze školy v severofrancouzském městě Nouzonville. Hodinové setkání bylo pro obě strany náročné
na porozumění vzhledem k tomu, že angličtina byla ovlivněna národními přízvuky dětí. Přínosná byla
praktická zkušenost, při níž žáci ztrácejí ostych a obavy z komunikace s cizinci a lépe si uvědomují smysl
studia.
Mgr.Tomáš Trnka
Den dopravní výchovy – celoškolní projekt 24.4.2014
Ve čtvrtek 24. dubna se hned ráno po osmé hodině stali všichni chlapci a děvčata „účastníky silničního
provozu“ a za doprovodu třídních učitelů se vypravili na připravená stanoviště, kde plnili zadané úkoly. Na
počítačích a interaktivní tabuli se učili řešit dopravní situace, před školou absolvovali jízdu zručnosti a v
tělocvičně besedovali s příslušníkem Policie ČR. Rovněž shlédli krátké instruktážní filmy na téma „Jak
poskytnout první pomoc“ a pak si na třech stanovištích vyzkoušeli své schopnosti ošetřit raněného. Žáci 4. –
9. ročníku vypracovali i písemné zkušební testy. Všechny aktivity byly bodovány a na základě výsledků byly
sestaveny dva týmy, které nás budou reprezentovat 6. května v Prachaticích na okresním kole Dopravní
soutěže mladých cyklistů. Mgr.Vladimíra Trnková

Vlevo: „Úsměvy na dálku“ po internetu v angličtině 7.4. – vpravo: ze dne dopravní výchovy na škole 24.4.
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PROGRAM OSLAV 40.VÝROČÍ LHENICKÉ ŠKOLY
pátek 23. května
19:00 - Vystoupení bývalých žáků školy „Dobří holubi se vracejí“ - divadlo, hudba, zpěv, tanec, … (kino)
sobota 24. května
9:00 - 14:00
* Den otevřených dveří ZŠ Lhenice – prezentace, výstava výtvarných prací žáků, výstava fotografií a kronik,
prodej upomínkových předmětů, malé občerstvení, …
* Výstava - 40 let naší školy (předsálí kina)
15:00 - 17:00
* Školní akademie „Ke čtyřicátinám naší škole“ (kino)
Od 17:00 setkání bývalých a současných zaměstnanců školy (školní jídelna)
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Žádost o finanční přispění k oslavám „čtyřicátin“ naší lhenické školy
Vážení čtenáři tohoto listu.
Jistě již víte, že v letošním roce slavíme 40 let od otevření „nové“ lhenické školy. V rámci oslav
pořádáme 24. 5. 2014 Den otevřených dveří, vydáváme informační sborník a nechali jsme vyrobit drobné
upomínkové předměty, které budou sloužit k propagaci ZŠ Lhenice.
Tímto si Vás dovoluji oslovit se žádostí o poskytnutí sponzorského daru na výše uvedené aktivity,
případně další akce související s výchovou a vzděláním žáků ZŠ Lhenice.
Poskytnuté finanční dary lze zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně (dle zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu). Za Váš příspěvek jsme připraveni na našich školních webových stránkách
www.zslhenice.cz. s Vaším souhlasem zveřejnit Vaše jméno, případně poskytnout jako malou protislužbu
umístění loga Vaší firmy.
Rozhodnete-li se naši školu finančně či jinak podpořit, neváhejte mne kontaktovat (tel. 388 321 191, 607 022
876, email reditel@zslhenice.cz).
Předem děkuji za pochopení. Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy
Více z činnosti a aktivit na škole + fota ve fotogalerii na webových stránkách na adrese: www.zslhenice.cz

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Ke čtyřicátinám lhenické školy (1974 – 2014)
Seriál – deváté pokračování - tentokráte
Proměny areálu školy

Foto vlevo: základní škola po otevření v r.1974 – vpravo: ZŠ v současnosti , v r.2014
Po dvacetiletí na něho působícího „zubu času“ a za nutnosti modernizace k náročným potřebám doby
počalo již docházet k průběžným nutným větším úpravám jeho exteriéru i interiéru. Na první pohled
nejviditelnější stalo se sedlové přestřešení pavilónů i spojovacích chodeb (od roku 1993 po etapách) a jejich
přeměna v „barevnou školu“ při zateplení a pokrytí stěn pestře barevnými fasádami (v roce 2009).
K přehlédnutí určitě není ani víceúčelové hřiště (slavnostně otevřeno 8.10.2011) zbudováno v rámci akce
výstaveb „Oranžových hřišť“. K viditelně velkému stavebnímu zásahu v interiéru pak došlo při přestavbě
suterénu (uhelny) na učebny dílen, když po nich uvolněné prostory (v pavilónu bývalé „školičky“) umožnily
v tato místa přemístění místní „zušky“ z budovy „U Vašků“ čp. 67 (slavnostně otevřeno 27.9.2012). Již v době
předešlé (v roce 1991) také zde, ve školním areálu, v 1.patře pavilónu školní jídelny, našla „azyl“ mateřská
škola (z ekonomických úsporných důvodů sem přemístěna zřizovatelem – obcí z nové pavilónové MŠ
náročné na provoz a údržbu) a to za potřebných k tomu úprav, aby tady též vznikly pro „mateřinku“ zahrady
„stanožek“ č.1 a č.2 s herními prvky (slavnostně otevřeny 27.10.2007 a v září 2011).
K proměnám ve školním areálu docházelo k podstatně početnějším, vedle běžných úprav a oprav. A
tak po konzultaci s bývalým ředitelem ZŠ Mgr .Karlem Bicanem (ve funkci od šk.r. 1991/92 po šk.r. 2012/13) a
současnou ředitelkou Mgr. Vladimírou Trnkovou (ve funkci od šk.r.2013/14) jsme se pokusili o jejich výčet –
od r.1990.
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Rekonstrukce v ZŠ – investice
Plynofikace kotelny, sedlové střechy na všech budovách, zateplení střech a štítů, vybudování nové počítačové
učebny (11ks PC + dataprojektor), zavedení internetu ve všech budovách, rozvody a vybavení telefony ve
všech budovách, výměna zařízení v ŠJ, rekonstrukce rozvodů vody, výměna radiátorů a rozvodů tepla,
rekonstrukce WC, výměna oken a zateplení všech objektů, rekonstrukce osvětlení tříd a chodeb ,
rekonstrukce osvětlení a podlahy v tělocvičně , vybudování víceúčelového hřiště , vybudování nové šk. dílny a
soc. zařízení z bývalé uhelny, zřízení ZUŠ v bývalé „školičce“, vybavení tříd novými stavitelnými lavicemi a
židlemi, též katedrami a keramickými tabulemi a pořízení interaktivních tabulí (2ks), položení linolea do
učeben v 1.patře pavilónu pro druhý stupeň, rekonstrukce a vybavení školní „kuchyňky“, pořízení nových
počítačů (20ks – EU školám) , vybavení vyučujících notebooky (15 ks - EU školám) , vybavení kmenových
tříd dataprojektory (EU školám) , pořízení 2ks vizualizerů (EU školám)…
Velké finanční prostředky investovány do školního areálu byly získány díky pochopení Městyse
Lhenice – zřizovatele školy, jenž po léta ve svých rozpočtech významně na školu pamatoval a nadále
pamatuje, též jím získaných grantů, též díky sponzorům a ředitelství ZŠ a MŠ.
JB, JM

Jak se ve Lhenicích našel poklad
Na lhenickém náměstí, v místech, kde dnes stojí hotel, býval ještě před rokem 1972 dům číslo popisné 2,
po chalupě „U Čížků“. Po staletí byl tento dům spojen s provozováním kupecké činnosti a mnozí z nás si tady
ještě pomatují obchod s domácími potřebami. Je tomu už dávno, co se v tomto domě udála věc, která
vzbudila pozornost nejen místních obyvatel, ale zaměstnala na nějaký čas také panské úředníky.
Všemu předcházela svatba, která se konala v tomto domě přesně před 250 lety. Dne 12. srpna roku 1764
vdával místní měšťan a pekař Jan Kigler v kostele sv. Jakuba svou jednadvacetiletou dceru Veroniku.
Ženichem byl devětadvacetiletý kramář, čili obchodník Jakub Mügo z nedaleké Ktiše Ten pak po smrti Jana
Kiglera převzal dům i s celým hospodářstvím.
V roce 1798 se pustil Jakub Mügo do přestavby své usedlosti. Na stavební práce si najal mimo jiné i dva
nádeníky. Jedním z nich byl jakýsi Vavřinec Teiml, podruh z „Pizele“ pod obcí Kralovice a druhým pak
libějovický poddaný Jakub Mráz. Při odklízení stavební
sutě v zadní části domu našli oba zjednaní nádeníci
jednoho letního dne hrnek, ze kterého se vysypaly staré
mince. A nebyly to žádné drobné mince. V hrnečku bylo
66 dukátů a také 27 tolarů. Dukáty byly zlaté mince o
váze 3,9 gramu a na našem území začal s jejich ražbou
už Jan Lucemburský v první polovině 14 století. Naproti
tomu tolary
byly velké stříbrné mince o váze necelých 30 gramů, které
se na našem území razily od roku 1520. Dnes už
nezjistíme, co nálezcům v té chvíli probíhalo hlavou.
Správně měli nález poctivě ohlásit majiteli usedlosti.
Těžko říci, jak dlouho o téhle možnosti přemýšleli, ale jak
už to v podobných případech bývá, nakonec se rozhodli
špatně. Nález zatajili a mince si mezi sebou
Lhenice roku 1903 – šipkou označen dům č.p. 2
rozdělili. O tom, co bylo dál se píše ve zprávě
hospodářského úřadu panství Netolice ze dne
25. srpna 1798 toto: „…ale celá tato věc, neboť nálezci nebyli dost obezřetní a nalezené dukáty vyměnili u
čichtického žida, byla prozrazena, neboť týž byl hned vyslechnut v radě městyse Lhenice…“. Zpráva o
okolnostech nálezu pak byla zaslána vrchnosti do Českého Krumlova. Další vyšetřování bylo složité a na
tehdejší dobu i obsáhlé. V Národním archivu v Praze je uložen celý vyšetřovací spis, který obsahuje téměř
100 stran textu. Jsou zde uvedeny podrobnosti o nálezcích, řeší se tu ocenění mincí u zlatníka a také
možnost směny mincí u židovského obyvatelstva. O tom, kdy bylo vyšetřování ukončeno, jak byli nepoctiví
nálezci potrestáni a jakou část z nálezu dostal Jakub Mügo toho moc nevíme. Jisté je, že celý poklad byl
nakonec oceněn částkou 341 zlatých. To je cena, za kterou v té samé době koupil například Josef Lev na
Dolánku „Plobů“ chalupu i s polnostmi. Takže to nebyla žádná zanedbatelná částka.
Jak už bylo řečeno, nevíme kolik z této částky dostal Jakub Mügo. Přesto se tady nabízí souvislost s
jednou drobnou stavbou na okraji Lhenic. Nechme ale promluvit starou lhenickou kroniku z roku 1837, ve
které je o této stavbě následující zmínka: „…při silnici od Lhenic do Netolic vedoucí, je vystavená zavřetá,
nyní jmenovaná Čížkojc kaple, kterou zdejší soused Jakub Mügo při jeho poli a louce na obecní půdě, na jeho
vlastní outraty postavil a v jeho poslední vůli /testamentu/ držitele jeho domu číslo 2. zavázal, když ta kaple
časem sejde, zas nově postavit a na její postavení a vydržení pole na Kužvardě 1 ¾ strychu výsevu ustanovil.
V té kapli vynachází se obraz Panny Marie…“. Stavbu kaple financoval Jakub Mügo alespoň částečně
z peněz, které obdržel za nalezený poklad mincí. A jak je uvedeno v jeho poslední vůli, pomatoval i na její
budoucí opravy. Samotná kaplička byla postavena někdy mezi rokem 1798, kdy byl poklad nalezen a rokem
1807, kdy Jakub Mügo zemřel.
Bylo by jistě zajímavé vědět, kdy byl poklad mincí v domě č. 2 uložen. Zpravidla se přibližná doba uložení
určuje podle nejmladší mince v nálezu, tedy mince, na které je vyražen nejvyšší letopočet. Jenže všechny
mince byly tehdy rozprodány a tak už se nedá zjistit, v kterém roce byly raženy. Pravdou ale je, že podobné
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poklady se zpravidla ukládaly v době nejisté, v době válečné, kdy vojsko plundrovalo a loupilo majetek
místních obyvatel. Tehdy bohatí měšťané ukládali svůj majetek do různých skrýší s tím, že si ho v dobách
lepších a bezpečnějších zase vyzvednou. Často se ale stávalo, že majitel uschovaného pokladu zemřel a
lepších časů už se nedožil. A poklad byl pak později objeven někým jiným a nebo je uschován na svém místě
dodnes. Ale zpátky k našemu pokladu. S největší pravděpodobností byly mince v domě č. 2 uloženy v době
třicetileté války, možná už v roce 1620, kdy Lhenice poprvé obsadilo a následně i vypálilo stavovské vojsko.
Ale jak to bylo doopravdy se už asi nedozvíme.
Zajímavá je také otázka, jak byli nepoctiví nálezci potrestáni. O tom se sice nepodařilo žádnou zprávu
nalézt, ale za takový čin byly zpravidla v té době ukládány tresty nucených prací nebo vězení maximálně do
výše jednoho roku. O dalším osudu nálezců ale už žádná zpráva není.
Prameny:
Mareš F. a Sedláček J.: Soupis památek, okres Prachatický, 1903
Nohejlová – Prátová E.: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezku, 1957
Kronika městyse Lhenice 1837 – 1911
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, fond Schwarzenberská ústřední kancelář, Netolice B
Národní archiv Praha, fond České gubernium – camerale, Praha, 1796 - 1805
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okénko pro ženy
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
STŘEDA – 14. května 2014
Kupte si kytičku od žen ČSŽ ve Lhenicích. Tím přispějete na léčbu a prevenci této zákeřné
nemoci. Děkujeme!!!
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. května SVÁTEK MATEK
– kytičkou blahopřejeme všem maminkám k svátku

Zprávy o aktivitách Rodinného centra
Přednáška a beseda o očkování v RC
V úterý 28.3.2014 proběhla v Rodinném centru ve Lhenicích přednáška a beseda o očkování s MUDr.
Ivanou Krabatschovou, zřizovatelkou Očkovacího centra v Českém Krumlově, epidemioložkou s
třicetiletou praxí. Jedná se o téma závažné a aktuální, o čemž svědčí nejen fakt, že se besedovalo i živě
diskutovalo necelé 3 hodiny bez přestávky, ale nad očekávaní větší počet účastníků, z nichž třetina
vážila cestu až z Prachatic. Příjemným překvapením bylo i několik zástupců mužského pohlaví.
Podařilo se nabídnout prostory RC nejen k odpoledním setkáváním maminek s dětmi, ale i ke
vzájemnému předávání zkušeností a názorů dvou zdánlivě neslučitelných skupin: zastánců a odpůrců
očkování a zkušeností odborníka z praxe.
Ráda bych tímto poděkovala MUDr. I. Krabatschové za přijetí našeho pozvání, ale také kolegyním z RC,
které pomohly s organizací a všem dalším účastníkům.
A snad někdy příště u dalšího zajímavého tématu na shledanou. Mgr. Petra Havlíčková
Lhenické střípky

Stromy umírají vstoje
Tak byl nazván článek v našem minulém vydání ML o nutném pokácení topolů na hřišti SK a o místo
nich následném vysazení habrů, ke kterému dojde. Tu v souvislosti s takto zvoleným titulkem s obavami
vzpomněli jsme na stařenku – památnou lípu na jižním okraji našeho městečka, jež v loňském
vegetačním období viditelně chřadla: „Neumírá vstoje?“ K naší radosti se tak nestalo. Přišlo jaro a
pamětnice dávných lhenických časů se opět zazelenala a dále je tu s námi… (viz foto níže z 25.4.2014).

Lípy v „Brabcích“
Rovněž v minulém dubnovém vydání informovala paní starostka o potřebném odstranění dvou statných lip u
velké kaple v Brabcích, kterou ohrožovaly, neboť byly špatně rostlé a vykazovaly nebezpečí pádu a jejich
kořeny hrozily narušením její statiky, větvoví zase při poryvu větru hrozilo rozlomením. Kapli a blízké její okolí
ohrožující lípy zmizely a místo nich v tamním lesním paloučku, v bezpečné vzdálenosti, již pučí dvě nově
vsazené lípy (viz foto níže z 25.4.2014). JB, JM
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Letos na sv. Jiří 24.4., po téměř dvou letech, se Vejrovem opět neslo troubení posvěcené
mušle proti kroupám.
Bylo to mimořádně brzy na jaře. Za jarní bouře do rozkvetlých alejí něco krup spadlo, ale nebylo jich
moc. Možná – díky troubení!
A kdo troubil? Už samozřejmě – bratři Fanda a Míra Fenclovi. A kde? V místech, kde troubívali „staří
trubači“, doma u Fenclů (Švábů) na sadě. Kluci díky - za všechny.....
Tolik stručná zpráva, která si oznámení zaslouží.
J. Vaněčková

Lhenické hry v sedle – VI. ročník
Poslední dubnovou sobotu pořádali manželé Kolářovi VI. ročník Lhenických her v sedle. Do Lhenic se
přijeli utkat dvojice (jezdec + kůň) z okolí, ale i ze vzdálenějších obcí – Libínské sedlo, Křepice, Hlincova
Hora a to hned v několika disciplínách – parkur, slalom, barely, minimax (skok mohutnosti). Aby se
dvojice umístila, musela mít dobré výsledky ve všech disciplínách, protože body z jednotlivých soutěží se
sčítaly.
Při minimaxu byl letos překonán dosavadní rekord 140 cm. Postaral se o to valach Falaďák, když skočil
překážku o výšce 150 cm. Podařilo se mu to hned 2x, jednou v sedle s Monikou Čarkovou (majitelka
koně) a jednou s Martinou Zlatohlávkovou – obě z Křepic.
Startovalo 21 dvojic a v kategorii dětí 4 dvojice.
Na závěr proběhl i rychlostní dostih mimo hlavní soutěž.
Celé hry doprovázelo příjemné sluneční počasí a především velice přátelská a povzbuzující atmosféra
z řad diváků, kteří přišli v hojném počtu a moc jim za to děkujeme.
Děkujeme i všem kamarádům, kteří nám pomohli akci zrealizovat a jezdcům za krásnou podívanou.
Manželé - Jana a Jan Kolářovi
Výsledky
Hlavní soutěž pořadí do 5. místa:
1. Natálie Kolářová, Jestee, Ranč K Lhenice, 2. Iveta Grillingerová, Lady, Stádla, 3. Jan Kolář, Jesica,
Ranč K Lhenice, 4. Dan Liščák, Goldi, Ranč Dubská Hájnica Zvěřetice, 5. Lucie Ludačková, Grant,
Libínské Sedlo
Dětská kategorie:
1.-2. Terezka Kolářová (7 let) Čertík, Lhenice a Fanda Reindl (7 let), Tomík, Podeřiště, 3. Andrejka
Máčlová (6 let), Mikeš, Šipoun, 4. Nikolka Máčlová (4 roky), Mikeš, Šipoun
Rychlostní dostih do 3. místa:
1. Michal Šandera, Bára, Hrbov, 2. Jan Kolář, Jesica, Ranč K Lhenice, 3. Eliška Müglová, Black River,
Nová Ves
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Foto č.1 - Monika Čarková, Falaďák – 150 cm
Foto č.2 – Natálka Kolářová a Jestee, vítězové hlavní soutěže

Velikonoční svátky na Lhenicku – 19.4. - 21.4. 2014

- pekání vajec na lhenickém náměstí na Boží hod velikonoční

- vodičtí malí koledníci o Bílé sobotě

Co přinesl velikonoční, jinak pašíjový týden v tomto roce na Lhenicku? Začínal jako tradičně Květnovou
nedělí, kdy si křesťané připomínají příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kam putoval slavit Pesach. Tato
neděle poskytla krásný pohled na rozkvetlé aleje, které se převlékly do bělostného hávu. To byl také
důvod návštěvy alejí pro část občanského sdružení GRATIS, aby si připomněli dobu mládí. Pohled na
rozkvetlé aleje sliboval dobrou úrodu. To ale návštěvníci netušili, že přijde v polovině týdne pohroma v
podobě nočních mrazů. Staré myslivecké přísloví praví:“Zajíci se počítají až po honě“. Takto odpověděl
tuto neděli letitý sadař na otázku, jak bohatá bude úroda. „Úroda se hodnotí, až když jsou penízky v
kapce, nebo brašničce. To nás ale ještě čekají ledoví muži“. V nedělním dopoledni posvětil místní farář
Mgr.Doubrava "kočičky".Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají den poslední večeře, naposledy zní
zvony, které odlétají do Říma a tím nastal čas koledníků až do doby ,kdy se vrací na Bílou sobotu. Velký
pátek byl pro křesťany jedním z nejvýznamnějších dnů, kdy si připomínají ukřižování Krista. Na Bílou
sobotu si koledníci vyzvedávají pomlázku ve formě vajíček, mazanců, beránků a hlavně penízků, ty mají
všade koledníci nejraději. Velikonoční neděle /Boží hod velikonoční-Den vzkříšení Ježíše Krista/ to se
pravidelně v dopoledních hodinách schází parta nadšenců /bohužel již postarších/, aby pekali, kdo má
nejtvrdší vejce. Letos nebylo přesvědčivého vítěze. Po pekání "klucí Schönů" připravili čáru. Komu to šlo
nejlépe? Milionářem se opět stal už po několikráte za sebou "brusenský doktor" pan MUDr Pavel
Kopecký. Letos se nezúčastnil jeho největší soupeř Míra Novák z Klenovic. Vyhrané miliony stejně
nechal v restauraci "u Tomáše", když pohostil soupeře. Za dávných dob minulých bývala v e Vadkově v
odpoledních hodinách pořádána muzika, kdy se tam chodilo do EMAUZ, kam proudily zástupy
lhenických si zatančit. Tyto bývalé odpolední dýchánky jsou již pro střední a starší generaci
passé. Na Velikonoční pondělí si někteří dopřávají jak pěší, tak i motoristické výlety po vlastech českých.
Takový to byl týden, obrazně řečeno na Lhenicku.
Jenda Machart
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Na starém hřišti v lese u hřbitova, jako tradičně, vyrostla největší májka
Lidový zvyk káže vystavět v noci na 1.máje májku, pak ji u ohně za
občerstvování pohlídat (tentokráte za opékaného prasátka na rožni a
nezbytných zahřívacích nápojů), aby nebyla podťata „cizáky“ odjinud – to by
byla pěkná ostuda! Tuto tradici Chrastováci“ a i jejich kamarádi ctí. Tak tomu
bylo i letos – LP 2014 za sběhu omladiny a vůbec početného lidu z městečka.

Foto – zdobení májky, opékání prasátka a postavení májky dobově za pomoci těžké techniky…. JB, JM

Připravované akce
31.5. Den dětí- divadelní představení v kině Příhody kluka BomBarďáka
BomBarďák není úplný vzor vašich dětí. Ale zase na něm můžete ukázat, že...
Škola se nezapaluje. Zvířata se netýrají. Rodiče se nezamykají na balkon (někdy).
Jediné, o co tomuhle hiphoperovi jde, je hudba. Kdyby ho kluci nevyhodili z kapely. Folk jů!
Krátké scénky, divoké struny, bláznivé řeči, dance plné rance.
Vstupné –50 Kč bližší info bude uvedeno na plakátech a na stránkách městyse

14.6. pořádá Městys Lhenice zájezd do divadla Hybernia na nový český muzikál

ANTOINETTA – královna Francie
vstupenky si můžete zarezervovat v knihovně

28.6. DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER a překvapení...na hřišti SK od 14.00 hod. je připraven bohatý
program, skákací hrad, občerstvení.....
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás do kina
KVĚTEN
9.5. KŘÍDLA VÁNOC – český film /komediální drama/ od 19.00 hod.
16.5. LÍBÁNKY – ČR/Sl film – drama od 19.00 hod.

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 12. 4. 2014 se zúčastnili zástupci Volejbalového
klubu Hogo Fogo Lhenice ženského turnaje
v Netolicích. Pod vedením kapitánky Lenky
Hromadové obsadilo družstvo Lhenic krásné třetí
místo. Zúčastnily se Gábi Maháková, Lucka
Prennerová a Anna Bártová, na pomoc ochotně
přispěchaly dvě hráčky z Netolic, Jindřiška Šandová
s dcerou Martinou. Na prvním místě se umístilo
smíšené družstvo Prachatice – Husinec, na druhém
Netolice, na čtvrtém Dubné a na pátém Zvíkov.
O Velikonočním pondělí se sešli příznivci volejbalu
v tělocvičně ve Lhenicích, aby se zúčastnili
losovaného turnaje. Přihlásilo se pět družstev, nálada
byla skvělá, sportovci výkonní, chování sportovní,
prostě příjemně strávený sváteční den. Pořadí
družstev v turnaji: první místo Netolice, druhé místo Pekyho team, třetí místo Dílňáci, čtvrté místo Bytovka,
páté místo Sadaři. Účastníci jsou ke zhlédnutí na přiložené fotografii.
A. Bártová
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Všem fanouškům volejbalu se dává tímto na vědomí, že dne 17. 5. 2014 od 9.00 hodin se ve
Lhenicích na venkovním hřišti koná turnaj. Členové Hogo Fogo Lhenice doufají, že přijdete
družstvo domácích povzbudit.

DUBEN V KČT LHENICE
V neděli 6.dubna pořádal KČT Lhenice odpolední pěší výlet Nebahovy – Lhenice. Do výchozího místa jsme
se za příznivého počasí dopravili auty. Za nebahovskou prodejnou jsme odbočili na rozbitou asfaltovou cestu
a začali sestupovat ke Zlatému potoku. Naší první zastávkou bylo Pobočí, několik roztroušených samot nad
levým břehem Zlatého potoka, odkud se nám naskytl pěkný pohled na Kralovice a okolí. Cesta skončila,
nezbývalo než se po svahu sesunout k potoku a po nedaleké dřevěné lávce ho přejít. Vyšli jsme na louku,
kde v létě stává dětský tábor, a po turistickém značení jsme pokračovali k Forků mlýnu. Odbočili jsme ze
značené trasy a začali stoupat lesem do Kralovic, kam jsme došli kolem půl třetí odpoledne. Po tradiční
zastávce v kralovické hospůdce jsme pokračovali lesem k Zelenému vrchu, na chvíli se zastavili u Vysokého
kamene a odtud sestoupili dolů do Klenovic. Pak už zbývalo jen sejít po louce do Mičovic, vystoupat
k mičovické myslivně a kolem Kozího kamene dojít do Lhenic, kde naše nedělní putování kolem 18. hodiny
skončilo.
Karel Majer

KČT Lhenice pořádá zájezd 9.8. - 16.8. 2014
BÍLÉ KARPATY – JAVORNÍKY
9.8. Brno – Sokolnice, Mohyla Míru – Bitva u tří císařů, hrad Buchlov, Starý Hrozenkov – ubytování, okruh Hrozenkovem
10.8. Velký/Malý Lopeník, Květná – Nová, hora Velký Lopeník (911m), Mikulčin vrch, Pod Vyškovcem, Vápenice, Starý
Hrozenkov – do 17 km
11.8. Vlárský průsmyk, Rovné – rozcestí, Boky – Hutiska, Na Koncích, Javorník (782m), Svatý Štěpán – do 20 km
12.8. Lyský průsmyk, Sidonie, Brezová, Pod Okršlikem (769m) Nad Nedašovou lhotou (575m), Požár (rozcestí), Končitá
(817m), Střelná do 18 km
13.8. Hřeben Javorníků, Kasárne, Butorka, Velký Javorník (1072m) Malý Javorník (1019m), Stolečný vrch, Portáš,
Kohútka do 17 km
14.8. Kohútka, Provazně, Papajské sedlo Makyta (923m), Valašská Kyčera (853m), Bůtorky (827m), Zděchov do 17 km
15.8. Francova Lhota, Čubúv kopec, rozhledna (720m), Střelenský vrch, Pulčínská cesta, Pulčín, Pulčínské, Hradisko,
skály Lidečko do 15 km
16.8. Luhačovice, okruh městem po pramenech
Odjezd 9.8. 2014 v 7.00 ze Lhenic Info K.Majer 720121690 nebo J.Műglová 606161519 - cena:4.400,- Kč (záloha
3.000,- Kč do 30.4. 2014, v ceně zájezdu: doprava autobusem s bufetem, ubytováním, polopenzí

Z aktivit lhenického Sokola
Stolní tenisté Sokola mají v regionálních soutěžích Prachaticka již dohráno
Konečné tabulky
Sezóna za zelenými stoly 2013/14 skončila
Okresní přebor I – dubnové zápasy:
Poslední 18.kolo 5.4. – Sokol Lhenice A – SK PB Volary A 14:4 – čtyřhry 2:0 –
body za Lh.: R.Győri 3:1, Vl.Filip 3:1, J.Houška 3:1, M.Špán 3:0, M.Pixa 0:1 –
nejlépe umístění hráči Sokola Lhenice v OP-I v sout.roč.2013/14 ve dvouhrách
– mezi 88 hráči, co odehráli více než 22 zápasů – Milan Špán – 23.místo –
úspěšnost 67,61% - ve čtyřhrách – mezi 22 dvojicemi, co odehráli více než 5
zápasů – Milan Špán – Martin Pixa – 9.místo – úspěšnost 63,64%
Vlevo konečná tabulka OP-I – vítězem Ederstav PT s postupem do kraje,
sestupující do OP-II – Vimperk B a Zálezly.
Okresní přebor II – dubnové zápasy:
25.kolo 5.4. – SK-PB-Volary B – Sokol Lhenice B 7:11 – čtyřhry 1:1 – body za
Lh.: I.Kanaloš 2:2, V.Hůrský st. 4:0, R.Győri 4:0, V.Hůrský ml. 0:4.
Poslední 26.kolo 12.4. – SK Rohanov – Sokol Lhenice B 8:10 – čtyřhry 1:1 –
body za Lh.: I.Kanaloš 1:3, V.Hůrský st. 2:2, P.Petrovka 3:1, R.Győri 3:1 –
nejlépe umístění hráči Sokola Lhenice v OP-II v sout.roč. 2013/14 ve dvouhrách
– mezi 62 hráči, co odehráli více než 29 zápasů – 10.-11.místo Richard Győri –
úspěšnost 76,25%, 10.-11.místo Petr Petrovka – úspěšnost 76,25% - ve
čtyřhrách – mezi 28 dvojicemi, co odehráli více než 7 zápasů – 4.místo – Petr
Petrovka – Richard Győri – úspěšnost 88,89%.
Vlevo: konečná tabulka OP-II - do OP-I postupují Slavia PT A a Sv.Máří.
JB,JM
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Co nového ve lhenickém SK
Již v minulém vydání ML byla podána informace o tom, že lhenickému hráčskému kádru, oproti
mistr.podzimu, bylo pořádně „puštěno žilou“. Pro zranění a i jiné důvody přišli Lheničtí o gólmana P.Trnku
(dlouhodobé zranění), v obranné řadě o J.Motze (na mistr.jaro hostování v Kaplici), R.Suru (dlouhodobé
zranění) a v některých zápasech i o K.Mušku (vytížen stavbou rod.domku) a rovněž i o středopolaře
J.Pokorného (dlouhodobé zranění). Zejména na obranné činnosti A týmu je tato ztráta patrná. 13 obdržených
branek v šesti odehraných utkáních mistr.jara (s průměrem 2,16 branky na zápas) to potvrzuje a zejména pak
počet inkasovaných gólů doma s Větřním (0:4) a v Nemanicích (5:1). Kádr byl rozšířen o R.Ilieva (z Lažiště) a
protože vzniklá situace se sníženým počtem využitelných hráčů v něm se promítá i do B týmu, bylo proto
využito i dorostenců J.Houšky, M.Maháka, P.Vincika, P.Sýkory a I.Kanaloše (první tři na střídavý start
z Netolic, kde hostují). Zatím 8.místo „áčka“ v tabulce I.B tř. sk.A (s 26 body při dosti divokém vyrovnaném
skóre 43:43) po 20.kole neskýtá důvod ke klidu bez sestupového ohrožení. Ve hře je ještě 18 bodů do konce
soutěže a v jejím závěru je potřebné dosáhnout na opravdu poklidnou třiceti bodovou hranici. Vše se bude
odvíjet na počtu sestupujících jihočeských týmů z divize. Za nepříznivé situace mohou z některých ze skupin
I.B sestupovat i tři celky! Bude ještě „pohříchu“ o co hrát!
Rezerva SK Ktiš/Lh.B vstoupila do mistr.jara v OP úspěšně, když v jeho úvodních třech kolech plně
bodovala a vzdálila se tak od nebezpečného pásma sestupu do okresní soutěže, než narazila na suverénního
lídra OP – Vl.Březí, z jehož hřiště si odvezla pořádný debakl 9:0, aby hned následně doma plně bodovala a
tak se rehabilitovala uštědřeným debaklem Zbytinám 8:2. Ani na rezervu nečeká zcela poklidný závěr
soutěže, vzhledem k počtu ohrožených sestupem z I.B tř. do OP Prachaticka.
I naši benjamínci již rozehráli mistr.jaro v OP přípravek ml. a s jejich účinkováním v něm může být
zatím plná spokojenost.
Mistrovské zápasy v dubnu a v počátku května
I.B třída sk. A – muži
5.4. so – 16.kolo – Kremže – SK Lhenice 0:1 (0:0) – br.za Lh.: R.Pořádek
12.4. so – 17.kolo – SK Lhenice – Větřní 0:4 (0:2)
19.4. so – 18.kolo – Zliv – SK Lhenice 3:2 (1:1) – br.za Lh.: J.Mrkvička, R.Iliev
26.4. so – 19.kolo – SK Lhenice – Přídolí 3:0 (1:0) – br.za Lh.: J.Schőn 2, T.Tůma
3.5. so – 20.kolo – Nemanice – SK Lhenice 5:1 (1:0) – br.za Lh.: T.Tůma (z 11)
Postavení v tabulce SK Lhenice v I.B tř. sk.A k 4.5.2014 – 8.místo – 26 bodů – skóre 43:43 – 20 zápasů – 8
výher, 2 remízy, 10 proher – 14 účastníků
OP Prachaticka – muži
6.4. ne – 12.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Lenora 3:2 (1:2) – jarní mistr.premiéra – br.za Ktiš: M.Mahák 3
12.4. so – 13.kolo – Šum.Hoštice – SK Ktiš/Lh.B 2:3 (2:1) – br.za Ktiš.: J.Růžička, P.Pořádek, P.Vincik
20.4. ne – 14.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice 6:2 (4:0) – br.za Ktiš.: J.Růžička 2, P.Lukšovský 2, S.Bečvář,
J.Prenner
27.4. ne – 15.kolo – Vl.Březí – SK Ktiš/Lh.B 9:0 (6:0)
4.5. ne – 16.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 8:2 (5:1) – br.za Ktiš.: J.Růžička 3, M.Mahák 2, J.Grill, P.Lukšovský,
P.Sýkora
Postavení v tabulce SK Ktiš/Lh.B v OP k 4.5.2014 –
6 místo – 21 bodů – skóre 38:58 – 16 zápasů – 7 výher, 0 remíz, 9 proher – 12 účastníků
OP Prachaticka – přípravky ml.
16.4. st – 9.kolo – turnaj ve Vimperku – jarní mistr.premiéra – 1.zápas Šumavan Vimperk B – SK Lhenice
6:7 (3:3) – br.za Lh.: P.Bláha 3, A.Stehlík 2, A.Kanalošová 2; 2.zápas – Šumavan Vimperk A – SK Lhenice 9:4
(3:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 3, P.Bláha
24.4. čt – 10.kolo – turnaj v Prachaticích – 1.zápas – Tatran Prachatice – SK Lhenice 3:5 (1:2) – br. Za Lh.:
P.Bláha 2, O.Barna, M.Halabrín, A.Stehlík; 2.zápas – SK Lhenice – Šumavan Vimperk B 2:4 (1:2) - br. za Lh:
K. Grtegora, Š. Trnka
29.4. út – 11.kolo – turnaj ve Vacově – 1.zápas – SK Vacov – SK Lhenice 2:8 (1:4) – br.za Lh.: P.Bláha 2,
P.Š.Trnka 2, K.Gregora 2, M.Halabrín, A.Stehlík; 2.zápas – SK Lhenice – Sokol Stachy 14:1 (6:1) – br.za Lh.:
A.Stehlík 5, K.Gregora 4, P.Bláha 3, P.Trnka 2
Postavení přípravky v tabulce OP k 4.5.2014 3. místo – 30 bodů – skóre 114:121 – 20 zápasů – 10 výher, 0 remíz, 10 proher – 7 účastníků
Program zápasů v květnu
I.B tř. sk.A
10.5. so – 21.kolo – SK Lhenice – K.Újezd v 17.00 hod.
17.5. so – 22.kolo – Frymburk – SK Lhenice ve 13.30 hod.!
24.5. so – 23.kolo – SK Lhenice – Sedlec v 17.00 hod.
31.5. so – 24.kolo – H.Planá – SK Lhenice v 17.00 hod.
OP muži
10.5. so – 17.kolo – Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B v 17.00 hod.
18.5. ne – 18.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Pěčnov ve 14.00
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25.5. ne – 19.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Vacov B ve 14.00 hod.
31.5. so – 20.kolo – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B v 17.00 hod.
OP přípravky ml
7.5. st – 12.kolo – SK Lhenice – VOLNO
14.5. st – 13.kolo – turnaj ve Lhenicích od 17.00 hod. – účastníci: Lhenice, Prachatice, Lažiště
21.5. st – 14.kolo – turnaj ve Vacově od 17.00 hod. – Vacov, Lhenice, Vimperk B
28.5. st – 15.kolo – turnaj v Lažišti od 17.00 hod. – účastníci: Lažiště, Lhenice, Vacov
JB,JM
Více na klubových stránkách SK + fota na adrese: www.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 POZOR - ZIMNÍ SLEVY!!!
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Prodám dětskou ohrádku 94x60 Tel. 606683519
Prodám kuchyňskou linku „ASTRA“ (barva oranž. r.v. 1979 včetně sporáku kombi + digestoř výborný stav!!
cena dohodou na tel: 725 151 579

Aktuální nabídka - prodej domu k rekonstrukci uprostřed velké zahrady kolem domu u lesa - Prachatická
35. Pokračuje prodej bytů ve II.etapě v býv.mateřské školce (spodní pavilon) s možností
částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si nezávaznou prohlídku těchto
zajímavě řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla
IV. 3 u náměstí, www.haloreality.cz .

Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra,
vhodný na stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 777635870
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit na 2 RD. Cena 250kč/m2.
Tel: 734600490 hamika@atlas.cz
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a správního
práva, např. Sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v trestním řízení,
zakládání obchodních společností apod.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice

PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Műgl ul. Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení občané, vážení klienti,
od 1.6.2014 bude změněna otvírací doba pošty Lhenice:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:30 - 11:00
8:30 - 11:00
9:00 - 11:30
9:00 - 11:30
9:00 - 11:30

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Naše řady zaměstnanců nám opět posílí paní Marta Dvořáková v odpoledních hodinách.
Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat na telefonním čísle:
388 321 210 - pošta Lhenice (Růžena Štěpánová)
388 324 520 - pošta Netolice (Bc. Alena Kočovská)
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a
inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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