MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXII., číslo 11. cena 9,- Kč

LISTOPAD 2014

Z komunálních voleb u nás, ve Lhenicích, probíhajících v obřadní síni radnice

Komunální volby 2014 u nás, na Lhenicku
konány v pátek a v sobotu 10. a 11.10.
- Paní starostka suverénně obhájila mandát, jako i dalších šest zastupitelů ze sedmi ze stávajícího
jedenáctičlenného zastupitelstva, ucházejících se o setrvání v něm, získalo k tomu potřebný počet hlasů.
- Zaznamenána nejnižší účast voličů v komunálních volbách u nás od roku 1990.

Výsledky voleb 2014
Z celkového počtu 1.567 zapsaných voličů se jich voleb ve Lhenicích zúčastnilo 617 - tj. 39,37%,
s celkem započtenými 5.854 hlasy,
s volební účastí třetí nejnižší na Prachaticku z 65 měst a obcí – nižší jen v Dubu – 36,05%
a ve Vimperku 39,20%.
1. Kandidátní strana NEZÁVISLÍ PRO NAŠE LHENICKO- získala 2.793 hlasů, tj. 47,71% - 5 mandátů
2. Kandidátní strana ODS - získala 2.404 hlasů, tj. 41,07% - 5 mandátů
3. Kandidátní strana NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A KDU-ČSL- získala 657 hlasů, tj. 11,22% - 1 mandát
ZVOLENÍ KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA:
1. Kabátová Marie, Ing.
ODS
bezpp
466 hlasů 19,38%
2. Hölcl Milan, Ing.
N-PNL bezpp
399 hlasů 14,28%
3. Pořádek Petr
N-PNL bezpp
352 hlasů 12,60%
4. Bican Karel, Mgr.
ODS
bezpp
323 hlasů 13,43%
5. Leber Petr,Ing.
N-PNL bezpp
314 hlasů 11,24%
6. Adamec Čeněk, MUDr.
ODS
ODS
263 hlasů 10,94%
7. Gregorová Iva, Bc.
N-PNL bezpp
258 hlasů
9,23%
8. Boška Pavel
N-PNL bezpp
256 hlasů
9,16%
9. Eis Miloslav, Ing.
ODS
ODS
233 hlasů
9,69%
10. Pavličová Iveta
N-KDU-ČSL bezpp
203 hlasů 30,89%
11. Krtek Jaroslav
ODS
bezpp
155 hlasů
6,44%
(bezpp=bez politické příslušnosti; N-PNL=Nezávislí pro naše Lhenicko; %=z počtu hlasů pro svou stranu)
Milan Hölcl,Ing.
Petr Pořádek
Petr Leber,Ing.
Ivana Gregorová,Bc.
Pavel Boška
Martina Stehlíková
Michaela Fouňová,Ing.
Marie Burdová
Kateřina Vanková,Mgr.
Ivan Hůrský,Ing.
Petr Trnka

věk 57
věk 52
věk 54
věk 49
věk 41
věk 25
věk 33
věk 53
věk 43
věk 46
věk 33

Nezávislí pro naše Lhenicko
poř.na kandidátce 1
399 hlasů
poř.na kandidátce 4
352 hlasů
poř.na kandidátce 3
314 hlasů
poř.na kandidátce 2
258 hlasů
poř.na kandidátce 5
256 hlasů
poř.na kandidátce 6
172 hlasů
poř.na kandidátce 7
177 hlasů
poř.na kandidátce 8
194 hlasů
poř.na kandidátce 9
203 hlasů
poř.na kandidátce 10
267 hlasů
poř.na kandidátce 11
201 hlasů
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ODS
Marie Kabátová,Ing.
Karel Bican,Mgr.
Čeněk Adamec,MUDr.
Miloslav Eis,Ing.
Josef Grill
Milan Stehlík
Jindřich Slavík
Jaroslav Krtek
František Urbánek
Darina Majerová
Petr Hrubiško

věk 53
věk 63
věk 65
věk 63
věk 50
věk 46
věk 56
věk 55
věk 65
věk 51
věk 24

poř.na kandidátce 1
poř.na kandidátce 8
poř.na kandidátce 2
poř.na kandidátce 4
poř.na kandidátce 5
poř.na kandidátce 9
poř.na kandidátce 7
poř.na kandidátce 3
poř.na kandidátce 6.
poř.na kandidátce 10
poř.na kandidátce 11

466 hlasů
323 hlasů
263 hlasů
233 hlasů
229 hlasů
182 hlasů
173 hlasů
155 hlasů
154 hlasů
144 hlasů
82 hlasů

Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL
Iveta Pavličová
věk 39
Anna Kleinová,Ing.
věk 28
Jaroslav Janota,Ing.
věk 24
Petr Vogeltanz,Mgr.
věk 31
Stanislav Pöschl
věk 34
Kateřina Pöschlová
věk 34

poř.na kandidátce 5
poř.na kandidátce 2
poř.na kandidátce 4
poř.na kandidátce 3
poř.na kandidátce 1
poř.na kandidátce 6

203 hlasů
160 hlasů
110 hlasů
82 hlasů
60 hlasů
42 hlasů

TABULKA PRAVDY – PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ

Marie Kabátová,Ing.
466 hlasů
Marie Burdová
194 hlasů
Milan Hölcl,Ing.
399 hlasů
Milan Stehlík
182 hlasů
Petr Pořádek věk
352 hlasů
Michaela Fouňová,Ing.
177 hlasů
Karel Bican,Mgr.
323 hlasů
Jindřich Slavík
173 hlasů
Petr Leber,Ing.
314 hlasů
Martina Stehlíková
172 hlasů
Ivan Hůrský,Ing.
267 hlasů
Anna Kleinová,Ing.
160 hlasů
Čeněk Adamec,MUDr.
263 hlasů
Jaroslav Krtek
155 hlasů
Ivana Gregorová,Bc.
258 hlasů
František Urbánek
154 hlasů
Pavel Boška
256 hlasů
Darina Majerová
144 hlasů
Miloslav Eis,Ing.
233 hlasů
Jaroslav Janota,Ing.
110 hlasů
Josef Grill
229 hlasů
Petr Hrubiško
82 hlasů
Iveta Pavličová
203 hlasů
Petr Vogeltanz,Mgr.
82 hlasů
Kateřina Vanková,Mgr.
203 hlasů
Stanislav Pöschl
60 hlasů
Petr Trnka
201 hlasů
Kateřina Pöschlová
42 hlasů
Naši voliči zřejmě upřednostňovali výběr jednotlivých kandidátů před volbou volebních stran a uskupení.

Zajímavosti z volebních výsledků:
Ing.Marie Kabátová získala v letošních volbách o 55 hlasů VÍCE, než v minulých, ačkoliv v r.2010 byla vol.účast vyšší
(46,87%) a započteno bylo celkem 7.364 hlasů – oproti letošním 5.854 hlasům. (Ve volbách v r.2006, kdy kandidovala
poprvé, získala 208 hlasů.)
V letošních volbách (oproti minulým) získala více hlasů většina zastupitelů, obhajujících svůj post: Milan Hölcl 399 (měl
245), Petr Pořádek 352 (měl 260), Karel Bican 323 (měl 240), Petr Leber 314 (měl 234)……ale i ti, co v
minulém zastupitelstvu nebyli: Iva Gregorová 258 (166), Iveta Pavličová 203 (106)…..Nutno ovšem také přihlédnout
k tomu, že v minulých volbách kandidovalo 55 kandidátů v 5 volebních uskupeních, bylo tudíž z čeho vybírat - letos pouze
28 kandidátů ve 3 uskupeních.
„SKOKANY“ VOLEB SE STALI: Karel Bican – z 8.místa na 2.místo a Iveta Pavličová – z 5.místa na 1.místo !!!!!
Kde hledat příčiny malé účasti voličů?
Snad v pohodlnosti, lhostejnosti, nezájmu, nižší nabídce kandidátů či v uspokojení se stávající správou našich věcí
veřejných nebo i v jiných???
Procentuální porovnání účasti voličů v komunálních volbách na našem Lhenicku od r.1990:
Volby 1990 – 84,14% (nejvyšší), volby 1994 – 71,51%, volby 1998 – 59,45%, volby 2002 – 58,54%, volby 2006 – 57,39%,
volby 2010 – 46,87%, volby 2014 – 39,37% (nejnižší).
Jak vidno, volební účast má průběžně klesající tendenci.
Porovnání s volební účastí v místech v nejbližším našem okolí v kom.volbách 2014:
Lhenice – 39,37%, Netolice – 50,73%, Mičovice – 64,55%, Vitějovice – 68,67%, Chvalovice – 54,67%, Vrbice – 53,85%,
Ktiš – 67,94%.

USTAVUJÍCÍ VOLEBNÍ ZASTUPITELSTVO pro příští čtyřleté období proběhlo v úterý 4.11. ve lhenickém kině, tedy již po
uzávěrce tohoto vydání ML. Z koaličních dohod víme, že na post starostky bude navržena opět Ing.Marie Kabátová
z kandidátky ODS a na pozici místostarosty Ing. Milan Hölcl z vítězné kandidátky „Nezávislí pro naše Lhenicko“. Zda-li
tomu tak bude, se dozvíme na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva
Podrobněji o jeho průběhu a volbě v příštím čísle našeho měsíčníku. JB, JM
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Představujeme nově zvolené zastupitelstvo (dle abc pořadí)

MUDr.Čeněk ADAMEC
věk 65
ODS, 263 hlasů

Ing. Miloslav EIS
věk 63
ODS, 233 hlasů

Jaroslav KRTEK
věk 55 let
ODS, 155 hlasů

Mgr.Karel BICAN
věk 64
ODS, 323 hlasů

Ivana GREGOROVÁ
věk 49
NPNL, 258 hlasů

Ing. Petr LEBER
věk 54
NPNL, 314 hlasů

Pavel BOŠKA
věk 41
NPNL, 256 hlasů

Ing. Milan HÖLCL
věk 57
NPNL, 399 hlasů

Iveta PAVLIČOVÁ
věk 39
NK a KDU-ČSL, 203 hlasů

Ing. Marie KABÁTOVÁ
věk 53
ODS, 466 hlasů

Petr POŘÁDEK
věk 52
NPNL, 352 hlasů

Kandidát za ODS – Občanská demokratická strana
Kandidát za NPNL – Nezávislí pro naše Lhenicko
Kandidát za NK a KDU-ČSL – Nezávislí kandidáti a Křesťanská a demokratická unie-Československá strana
lidová
JB,JM
Poděkování
Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října proběhly u nás, stejně jako v celé republice, komunální volby a já bych chtěla
touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste k těmto volbám přišli. Vyjadřujete tím zájem o dění kolem sebe a
snahu to ovlivnit. Jedná se o volby, kde rozhodujeme, kam se bude ubírat náš městys, jaké služby budeme
podporovat, co budeme budovat.
Mé osobní poděkování bych pak chtěla poslat všem, kteří mi v těchto volbách dali svůj hlas. Velkého
počtu Vašich hlasů si nesmírně vážím a také jsou pro mne závazkem i povzbuzením do další práce, kterou
máme před sebou. Děkuji.
S úctou Marie Kabátová
Vážení voliči, rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste přišli k volbám a dali nám svůj hlas.
Za kandidáty ODS Mgr. Karel Bican
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mi dali hlas v komunálních volbách. Celkově malá
účast mne nijak nepřekvapila, protože se dala odhadnout dle malého počtu kandidátek. U piva každý ví, jak by
měla obec šlapat, ale málokomu se chce nosit svoji kůži na trh.
Místní volby by neměly být politikařením a mělo by být jedno, kdo byl za jakou stranu či uskupení zvolen. Lidé
se navzájem znají a dávají hlas lidem, kterým důvěřují a mohou práci radních kontrolovat, což u jiných voleb
moc nejde. Ještě jednou děkuji. Petr Pořádek
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Informace z radnice
Ze zasedání posledního zastupitelstva městyse ve volebním období 2010 - 2014
Výpis ze zápisu č. 46
z jeho jednání konaného dne 2.10. 2014 – přítomno 10 zastupitelů
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 444/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2014.
10 PRO
Ad 4) Usnesení č. 445/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v položkách 1 - 11.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 446/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části
pozemku parc.č. 720/1 o výměře 300 m2, k.ú. Dolní Chrášťany s Ing. Tomášem Eyblem, Dolní Chrášťany za pachtovné
100,--Kč/rok na dobu určitou do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v Dolních Chrášťanech.
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 447/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 552/1 o výměře
cca 25 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic manželům Haně a Petru Křížovým, Hrbov za cenu 215,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 448/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
nemovitosti parc.č. st. 121/4 o výměře 502,5 m2 a pozemku parc.č. 60/4 o výměře 103 m2, k.ú. Lhenice s Českým svazem
chovatelů Lhenice za údržbu výše uvedeného objektu a pozemku na dobu určitou do 31.12.2025.
10 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 449/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
nemovitosti parc.č. st. 121/4 o výměře 24,5 m2, k.ú. Lhenice s panem Tomášem Műglem, Lhenice za nájemné 600,--Kč/rok
na dobu určitou do 31.12.2025.
10 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 450/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku parc.č. 140/2, k.ú. Lhenice za nájemné 1.000,--Kč/období od 01.11.2014 až 30.04.2015 s panem Petrem
Houškou, Lhenice za účelem zimního vyvádění a tréninku koní.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 451/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Lhenice
v celkové výši 31.860,--Kč na spolufinancování projektu „Vybavení Sokolovny pro společenské akce“ a „Kulturní rok
v Sokolovně ve Lhenicích“.
10 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 452/46/2014: Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodloužením veřejného osvětlení o 2 sloupy
veřejného osvětlení po pozemcích v majetku městyse Lhenice v ulici Na Sušárně.
10 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 453/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice zamítá vystavení potvrzení Ing. Františku Haklovi, České
Budějovice, že pozemky parc.č. 11/1 a 12/3, k.ú. Horní Chrášťany nelze žádným způsobem využívat.
10 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 454/46/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s pořízením nové kopírky formou pronájmu pro
městys Lhenice a převedení stávající kopírky městyse na Základní školu Lhenice.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Adamec)

OA

LHENICE mají SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNU
V současné době je zprovozněn nově postavený sběrný dvůr a kompostárna. Do tohoto dvora mohou
občané odložit veškerý odpad podobně, jak se odkládal při sběrných sobotách do kontejneru. Odložení
odpadu je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území Městyse Lhenice. Do kompostárny lze
odevzdat biologický odpad rostlinného původu tj. trávu , listí, větve, plevel a podobně ze zahrádky.
Otevírací doba je v současnosti pondělí, čtvrtek, sobota vždy od 13:00 do 17:00 hod..
Podrobnější informace jak nakládat s odpady v souvislosti s otevřením těchto zařízení se připravují a
budou doručeny do všech domácností.
Ing. J. Stiborek
Dne 15.11.2014 od 10.00 hod. bude den otevřených dveří na sběrném dvoře a kompostárně.

Rekonstrukce zdravotního střediska
Právě probíhá další její etapa – zateplení budovy – obvodových zdí, též i
úprava vstupu do garáže pro budoucí zřízení výjezdové skupiny záchranné
služby Jihočeského kraje (se dvěma záchranáři bez lékaře) firmou ASARKO
s.r.o. z Jivna, vzešlou z výběrového řízení.
JB, JM
FOTO – zdravotní středisko - stav na konci října 2014.
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Slavnosti plodů 2014 v Chelčicích uzavřeli první pořadatelské kolečko Ovocnářských jarmarků v jejich
rozšířené podobě
– závěr a zároveň začátek nové etapy.
Ve dnech 24.- 25. října se uskutečnily v Chelčicích jako v poslední pořadatelské obci, pro náš ovocnářský region již
tradiční Slavnosti plodů 2014. Uzavřely tak ovocnářským jarmarkem pomyslné pořadatelské kolečko členských obcí
Chelčicko- Lhenicka od roku 2009, kdy se 7. listopadu konala ve Lhenicích první takto pojatá oslava místních
ovocnářů, podnikatelů, spolků, škol a obcí. Ty příští v roce 2015 se tak vrací opět po šesti letech do Lhenic.
Tradice těchto slavností však sahá již do roku 2000, kdy se 6. října v Chelčicích konala první soutěž
„O Chelčické jablko roku“ a „O nejlepší jablečnou dobrotu“. Od té doby jsme pak již tuto novou tradici zachovali a po
vzniku našeho mikroregionu se ji podařilo přenést logicky na všechny naše obce. Tolik tedy ve stručnosti z historie.
Ohlédněme se však ještě za tím letošní ročníkem. Byl trochu odlišný od těch uplynulých nikoli jejich hlavní myšlenkou, kterou je propagace
našeho regionu a místní produkce, ale spíše organizačně. Pořadatelská obec letos vsadila na „místní produkci“ nejen co se týče ovoce a
produktů z něj, ale i výběrem kulturního programu a produkcí hlavního dne programu.
Již delší dobu jsme se v radě našeho mikroregionu (starostové členských obcí) zabývali otázkou financování celé akce a letos jsme tedy
odhodlali k radikální změně, totiž zavedení vstupného na tuto akci. Důvodem byl zejména ohled na zajištění finančních zdrojů pro stále
složitější situaci v získávání prostředků od partnerů (sponzorů) a stále rostoucí náklady na uspořádání akce v daném rozsahu. Průměrný
rozpočet slavností se pohybuje v rozmezí 300 – 350 tisíc korun a to ještě nese část nákladů ve výši řádově 50 000 korun pořadatelská
obec. Letos budou díky změně produkce a místním účinkujícím náklady jistě nižší, ale pod 250 tisíc se nedostaneme. Dovedete si tedy
představit, že to není rozhodně žádný výdělečný podnik. Přičteme-li výnos z letošního vstupného necelých 80 000 korun a cca 18 000
korun za pronájem plochy prodejcům mimo náš region, je zcela evidentní, že bez vlastních prostředků členských obcí a partnerů akce se
tato pořádat nedá. Ostatně na příkladu podobných akcí v okolí (Holašovice, Křemže, Prachatice, Krumlov či jiné městy a obcemi pořádané)
se můžeme přesvědčit, že jejich uspořádání by nešlo bez zajištění dostatečných zdrojů vůbec realizovat. Hlavní nákladovou položkou jsou
pak samozřejmě honoráře interpretů, produkce celé akce a její reklama. Tolik tedy na vysvětlenou pro Vás občany a návštěvníky.
Samozřejmě jsme také v souvislosti se změnou organizace zaregistrovali některé dílčí nedostatky a problémy, zejména s organizací
stánkového prodeje a jeho následné návaznosti na doprovodný kulturní program. Bereme je však pro budoucí ročníky jako poučení a
zkušenost.
Návštěvníci jistě ocenili zejména tu část doprovodného programu
s ovocnářskou tématikou v prostorách Chelčického domova sv. Linharta, jeho
přírodní zahradě a v okolí historického centra obce. Velmi zdařilé bylo i
aranžmá na všech místech konání savností.
Dala by se jistě vyjmenovat osobně spousta lidiček, kteří se na realizaci celé
této akce podíleli. Ale nerad bych na někoho zapomněl. Chtěl bych proto
touto cestou poděkovat za dobrovolnickou pomoc všem místním spolkům o.s.
Mája, Chelčickému domovu sv. Linharta, pracovníkům MAS Rozkvět, kolegům
starostům, zaměstnancům obce, jednotlivým občanům, partnerům akce, ale
také třeba našim hospodyňkám , pěstitelům a výrobcům destilátů, členům
odborných komisí (výsledky jednotlivých soutěžních kategorií naleznete na
jiném místě), ale také všem návštěvníkům, kteří si i přes nepříjemné inverzní
počasí našli v průběhu celého dne na slavnosti cestu.
Nesmím také ještě zapomenout zmínit již 12. ročník cykloturistických
Slavností plodů, kterých se 4. října zúčastnilo na 200 cyklistů, převážně
pravidelných účastníků.
Za všechny organizátory Slavností květů (2. května) a Slavností plodů (26. září cyklo a 24. října Lhenice) se v roce 2015 pak těšíme opět
na shledanou.
Za mikroregiom Chelčicko-Lhenický - Jiří Iral, starosta obce Chelčice

Výsledky soutěží Slavností plodů 2014 (první tři místa):
JABLKO ROKU: 1.P.Holub,Krtely – Jonagored; 2. H.Nováková,Krtely – Rubinola; 3. Zeas Agro,Rábín – Rubinola
SLIVOVICE: 1. M.Babický, Dlouhá Ves; 2. R.Pintr, Mičovice; 3. J.Mügl, Netolice
OST. DESTILÁTY: 1.L.Buday,Lhenice – třešeň; 2.- M.Babický,Dlouhá Ves – třešňovice; 3.J.Oswald,Hunding – jablko
KOLÁČ: 1.O.Chrtová-Libějovice; 2. - neuděleno,3. Domov sv.Linharta,Chelčice; 4.. V.Tyršová, Libějovice
ZÁKUSEK: 1. M.Kodádek,Vodňany – Šodo pohoda; 2. P.Bártová, Mičovice – Višňové řezy; 3.A.Vítovcová,Chelčice – Nahý dort s vůní
podzimu.

Z vystoupení dětí ze lhenické MŠ na Slavnosti plodů 2014 v Chelčicích
– foto v textu – starostové obcí Chelčicko-lhenického mikroregionu se na Slavnosti plodů 2014 představili na pódiu ve
stylovém sadařském oblečení (lhenická paní starostka M. Kabátová čtvrtá zleva)
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Ze společenského dění u nás
DIAMANTOVÁ SVATBA
1.11. oslavili diamantovou svatbu manželé Josef a Marie Marešovi.
Na Úřadu městyse popřály jubilantům starostka Ing. Marie Kabátová a členky SPOZ a s krátkým pásmem
básniček vystoupily děti z MŠ Lhenice. Manželům Marešovým i touto cestou blahopřejeme.
IR

Výzva pro rodiče k vítání občánků – změna v organizaci
Upozorňujeme občany, že v souladu s platnou právní úpravou bylo ukončeno vydávání změnových sestav
z informačního systému evidence obyvatel, na jejichž podkladě byli zváni rodiče novorozenců na vítání
občánků. Nově úřad městyse žádá Ministerstvo vnitra ČR o zaslání seznamu nově narozených dětí
z centrálního registru obyvatel, ve kterém nejsou uváděna jména, příjmení a adresy rodičů. Vítání občánků
však není zákonným důvodem, pro nějž by bylo možné data rodičů zjišťovat v centrálních seznamech. Úřad
městyse by však přesto tradici vítání občánků pro děti s trvalým pobytem ve Lhenicích a jejích částech rád
zachoval.
Proto prosíme zájemce o uvítání svých dětí jako nových občánků městyse Lhenice, aby se k uvítání občánků
přihlásili na matrice Úřadu městyse Lhenice – telefonicky na tel. č. 388 321 297, 775 321 293, nebo osobně.
K pozvání miminka na vítání občánků potřebujeme sdělit jméno, příjmení a datum narození dítěte, jména, příjmení a
adresu jeho rodičů.
OA

Vítání občánků proběhne v neděli 7. prosince 2014

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
MŠ V ŘÍJNU
10.10. proběhla v MŠ dílna projektu Světozor společnosti IMPAKT. V rámci rozvíjení polytechnických
dovedností si děti vyzkoušely práci s kladívky, brousit smirkovým papírem a sestavit dřevěný plůtek, který
použijeme v přírodní zahradě.
16. 10. si Berušky a Sůvičky procvičily německá slovíčka během her a aktivit projektu TANDEM.
22.10. jsme si vychutnali představení divadla DIVOTVOR o původu kamenné žáby na piaristickém kostele
v Budějicích. S pomocí lektorek – divadelnic si pak každý malou žabičku vytvořil.
25.10. Vystoupily naše Zpívánky na Slavnostech plodů v Chelčicích. I když šla dětem “pára od pusy“ a ráno
bylo studené a nevlídné, zpívaly s velkým elánem a představení se povedlo. Děkujeme všem, že do Chelčic
dorazili!
Mgr. Kateřina Vanková

Základní škola
ŘÍJNOVÉ KALENDÁRIUM:
1.10. – návštěva výstavy „Vzdělávání a řemeslo“ za prezentace středních škol v ČB – pro žáky 9.třídy
2.10. – „I já sem patřím“ – ve spolupráci s Cassiopeou z ČB – pokračování programu 2.lekcí – pro žáky 7.třídy
2.10. – beseda o Bibli s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 5.třídy
3.10. – návštěva prachatické „Dřípatky“ – s programem ve „Štěpánčině parku“ – pro žáky 5.třídy
6.10. – mimořádná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy (ředitelka Mgr.Vl.Trnková, Mgr.Z.Petrášková)
8.10. – návštěva divadla v ČB – představení „Sto roků prázdnin“ – pro žáky 5.třídy
8. až 10.10. – „Zážitkový kurz v Zátoni“ - pod vedením Mgr.Vl.Trnkové, Mgr.M.Zámečníkové, M.Simotové – pro
žáky 6.třídy – viz článek a foto níže
10.10. – vycházka po „Linecké cestě“ – pro žáky 2. a 3.třídy
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15.10. – „I já sem patřím“ – ve spolupráci s Cassiopeou z ČB – pokračování programu 3.lekcí – pro žáky 7.třídy
16.10. – „Naše posvícení“ – se zahájením výstavky mětýnek (od 16.10. do 31.10.) s vyhodnocením a udělením
certifikátů zúčastněným dětem – jejich výtvorům – vystaveno celkem 78 mětýnek převážně od dětí
z 1.stupně naší ZŠ – foto z výstavky níže
16.10. – třídní schůzka pro rodiče žáků 2.třídy – tř.uč. Mgr.A.Bukovská
27.10. – 29.10. – podzimní prázdniny
31.10. – „Podzimní noc ve škole“ – s připraveným programem k „Halloweenu“ – pro žáky 5.třídy

FOTO – z výstavy mětýnek na škole (16.-31.10.) – vpravo ze zážitkového pobytu 6.třídy v Zátoni (8.-10.10.)

Doplnění pedagogického sboru na naší ZŠ
Z důvodu náhlého tragického úmrtí zástupce ředitele Mgr.Václava Kubíka jej od 6.10. doplnila paní učitelka Petra Krejčová
výukou několika předmětům v 1.třídě a Zeměpisu a Tělesné výchově na 2.stupni. Od 1.10 zastává funkci zástupkyně
ředitelky Mgr.Zdeňka Petrášková, jak jsme již informovali v minulém vydání ML.

Ze zážitkového pobytu „šesťáků“ v Zátoni na Šumavě
Byla středa 8. října, 2 hodiny odpoledne. Naše 6. třída se shromažďovala před školou. Když přijel minibus, jeli jsme do
Zátoně u Lenory. Po příjezdu jsme se ihned ubytovali v penzionu Pod pralesem, a protože nám počasí přálo, šli jsme ven
hrát hry. Jednou z těchto her byla hra s názvem Pif paf, která vyvolala mezi námi takový ohlas, že ji hrajeme i ve škole. Po
dalších dvou hrách jsme šli na večeři. Večer jsme si zahráli čichové pexeso. Hned ráno jsme si dali rozcvičku s názvem
Velká pardubická. Poté se hrály další a další hry (učili jsme se básničky – limeriky, soutěžili jsme v přenosu zpráv, …). Po
večeři jsme se rozdělili do dvou družstev a uspořádali módní přehlídku. Moderátoři jednotlivé obleky komentovali a pak
odpovídali na otázky poroty. Tohle byla podle nás nejlepší hra. Za tmy jsme se vypravili ulovit bobříka odvahy. Museli jsme
jít podle svíček a dojít pod vysoký strom, kde jsme si udělali na papír obtisk ruky a dostali jsme kamínek pro štěstí. Vrátili
jsme se pozdě večer, a proto většina šla hned spát.
V pátek po snídani jsme vyzkoušeli vzájemnou důvěru a zhodnotili uplynulé dny. Všem se na kurzu líbilo a chtěli jsme tam
zůstat déle.
Žáci 6. třídy

Co nás čeká v listopadu?
3. 11. - konzultační odpoledne (5. ročník)
6. 11. - "I já sem patřím" - Cassiopea ČB (7. ročník); florbalový turnaj PT (výběr)
14. 11. - zahájení plaveckého výcviku PT (3. a 4. ročník); účast při otevření sběrného dvora
18. 11. - přehlídka pěveckých sborů (Volyně)
19. 11. - návštěva zástupců školy v Lallingu (Německo)
20. 11. - adventní výtvarná dílna
27. 11. - konzultační odpoledne
Další: Škola nanečisto, schůzka Ekotýmu
JB, JM

Žáci a učitelé ZŠ Lhenice Vás srdečně zvou na

tradiční VÁNOČNÍ JARMARK,

který se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014
od 16. hodin do 17:30 hodin na nádvoří školy.
Přijďte nasát trochu vánoční atmosféry, nakoupit drobné dárky
a ochutnat náš vyhlášený vánoční punč.
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Památka zesnulých na našem lhenickém hřbitově
O svátku všech Svatých a o Dušičkách (letos v sobotu 1.11. a v neděli 2.11.), ale již i o víkendu předcházejícím (25.10. a
26.10.), jakož i o státním svátku Vzniku ČSR (v úterý 28.10.) přicházeli v toto pietní místo, jako každým rokem, místní,
tak i ti zblízka i zdaleka, aby se poklonili památce svých drahých blízkých i známých zemřelých. Vyzdobené hroby, na
nich položené věnce a květiny, též zapálené svíčičky svědčily o tom, že na ně nezapomínáme.
FOTA - na lhenickém hřbitově o „Památce zesnulých“ v letošním roce 2014.
JB

Městská knihovna v Prachaticích vytvořila český rekord!
Agentura Dobrý den Pelhřimov udělila Certifikát o vytvoření českého rekordu - Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí. I
naše lhenická knihovna se zúčastnila akce Městské knihovny Prachatice, která uspořádala ve středu 24.9. ve
spolupráci se základními školami, knihovnami a dalšími institucemi ČR v rámci 7. ročníku akce Na kolech po
knihovnách regionu - ECCE LIBRI rekordní pokus, při němž se společnému čtení (tedy čtení a poslechu četby)
věnovalo současně ve stejnou chvíli po dobu 10 minut (8:00 - 8:10 hod.) celkem 15 876 lidí ve 152 institucích. Na
všech místech (u nás v MŠ 44 posluchačů a v 1.tř.ZŠ 26 žáků - posluchačů) se četl text z knihy „O víle Majolence
a profesorovi z Prachatic“ od regionálního spisovatele pana Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové. JM, IR

Foto: vlevo čtení ve lhenické MŠ – vpravo čtení u lhenických prvňáčků

Kapličky na Křížové cestě v Brabcích volají po opečovávání
Ozývají se oprávněné hlasy, že péče o ně je opomíjena. A je to škoda. Vždyť Křížová cesta se 14 zastaveními – 14
kapličkami, ústící k velké kapli, patří k pozoruhodnostem a pamětihodnostem našeho Lhenicka. Je umístěna na
krásném místě na pokraji lesa, v poklidné zóně, lákající místní, tak i ty odjinud k návštěvám i procházkám, na svém
konci i s odpočinkovým místem se zástřeším, s nabídkou výhledů do našeho kraje a i s možností osvěžit se či
občerstvit čistou pramenitou vodou, prýštící zde z lesního paloučku. O zvelebení toho malebného koutku se záslužně
postarali naši senioři z občanského sdružení Gratis.
Jedna z možností, jak se o tamní kapličky postarat, jež se nabízí, je dělba péče o ně mezi místními, námi Lheničáky, a
není vůbec míněna jen stran praktikujících věřících…
Opatrování každé jedné z nich vybrané případnými ochotnými pečovateli by spočívalo v běžné jejich údržbě, jako
např. zbavení pavučin, prachu, vpadaného listí a jiných nečistot, v otírání před nedávném renovovaných obrazů
v nich, případně květinové výzdobě a v drobných úpravách nejbližšího okolí, nikoliv v jejich stavebních opravách či
bílení. Faktem je, že některé z kapliček, třeba 13. a 14.zastavení, by takové větší opravy již vyžadovaly. Např. o Čížků
kapličku na okraji městečka, na výpadovce na Netolice, se již dlouhodoběji stará rodina Müglových z čp.199.
Najdou se mezi námi další takoví ochotní bohulibé péče i o kapličky pod lesem v Brabcích?
Připomenutí historie lhenické Křížové cesty a velké kaple v Brabcích – v pravidelné rubrice „Hledání ztraceného
času“ v tomto vydání.
JB,
JM

8

Místo před velkou kaplí v Brabcích zkrášlí socha Panny Marie, tesaná ze dřeva, Čížků kapli
ozdobil nový obraz.
V místo před kapli „Zvěstování Panny Marie“, po úpravách jejího okolí, bude umístěna a poté i vysvěcena postava
Panny Marie v životní velikosti, vytvořená ze dřeva řezbářem Ivanem Šmilauerem z Pacova z tamních již dříve
pokácených lip. (Obdobné sochy ze dřeva možno spatřit například na holašovické návsi.) Zatím je tento řezbářský
výtvor umístěn v nitru kaple, kde je přes zamřížovaný její vchod k vidění.
Do upravené Čížků kaple (na kraji městečka ve směru na Netolice z r.1800) byl již vsazen obraz madony s nápisem
„Zdrávas Maria“, namalovaný na plechovém podkladu paní Martou Kaplerovou, která obraz obci věnovala. Paní Marta
Kaplerová vystudovala architekturu na pražské Vysoké škole umělecko průmyslové a léta pracovala u filmu a televize
spolu se svým manželem, architektem Hlupým. Její práce - kostýmní návrhy byly použity např. ve filmech „Čarovné
dědictví“, „Divoký koník Ryn“, „Nefňukej veverko“, „My tři a pes z Pětipes“ a zejména v Tv seriálu „Bylo nás pět“. Paní
Marta měla již výstavu svých prací u nás v kině a v r.2009 v netolickém muzeu. Žije již 15 let v Dolních Chrášťanech,
má ráda tuto obec, své sousedy, tento kraj plný rozmanitostí…A kapličky, nejen v jihočeské krajině, hrají významnou
roli. „Za poslední tři staletí bylo území jižních Čech poseto majáčky kaplí a božích muk. Označovala místa nějak
významná, místa určená k zamyšlení, zastavení, modlitbě… Připomínají události radostné, ale i tragické, místa, kde
se člověk modlil za úrodu, děkoval za déšť, za narození dítěte, za bohatou sklizeň i za každý den života“, jak říká paní
Marta. A proto i svůj „důchodcovský“ čas věnuje své zálibě. Před časem se též postarala o opravu a výzdobu božích
muk na rozcestí u pily v Dol.Chrášťanech a obrazy světců maluje dál. V nejbližší době chce věnovat obraz do Čeňků
kapličky na Dolánku, ale i do dalších. Pokud někdo z našich čtenářů ví, kterému světci je ta která kaple zasvěcena,
budeme rádi za informace. Pokud má někdo v péči kapličku či boží muka a chtěl by je také ozdobit obrazem, může se
obrátit na redakci, paní Marta Kaplerová nabízí ochotně svou spolupráci.
Za zvelebení památných míst a za tuto bohulibou činnost, patří dík.
JB, JM

FOTO zleva - Madona vytesaná ze dřeva, zatím umístěna uvnitř velké kaple v Brabcích, uprostřed – p. Marta Kaplerová,
vpravo – kaple tzv.Čížků s novým obrazem panny Marie.

Hledání ztraceného času
Tentokráte o křížové cestě a o kapli „Zvěstování Panny Marie“ v Brabcích
Základ počinu vzniku Křížové cesty v přírodním prostředí u nás poskytla kaple v Brabcích, kterou nechal v létech 1865
až 1866 vystavět lhenický lékař František Nemastil v památku své dvacetileté dcery Marie – provdané Pátkové, jež
krátce po porodu, přes veškerou tehdejší možnou pomoc, zemřela u rodičů ve Lhenicích 14.11.1864. Pohřbena byla
poté do rodinného hrobu na lhenickém hřbitově u kaple sv. Jana Nepomuckého. František Nemastil opatřil tuto kapli
oltářem i s obrazem „Zvěstování Panny Marie“ a té také byla zasvěcena, s jejím vysvěcením LP 1866 lhenickým
farářem Josefem Vondrou. Kaple, povětrnostními vlivy poškozena, byla po létech opravena a přestavěna v roce 1922,
kdy také o Božím těle byla posvěcena. Od těch časů zde o Mariánské pouti sloužena mše svatá. Byli to opět
Nemastilovi, co na Křížové cestě, vedoucí od lhenického hřbitova u kaple sv. Jana Nepomuckého (ta vystavěná LP
1732 a zde nejprve pohřbíváno od roku 1787 po rok 1844 a poté znovu již napořád od roku 1855, v létech mezi tím
pak dole na jižním okraji městečka u božích muk, u
památné lípy) a směřující k velké kapli v Brabcích, nechali
roku 1867 postavit též kapličku s druhým zastavením, a to
u východní hřbitovní zdi u jižního hřbitovního vchodu, aby
z druhé hřbitovní strany této kapličky, právě zde,
umístěna hrobka rodiny Nemastilovy a to po současnost.
Postupně od roku 1868 vyrůstala na Křížové cestě, pod
rukama lhenických stavebníků, další zastavení až do
počtu čtrnácti (celkem 14 kapliček – ta první - vstupní u
severního vchodu na hřbitov, u východní zdi). Po jejich
dokončení všechny vysvěceny. Později, v roce 1928,
kapličky na Křížové cestě seznány ve velmi špatném
stavu, a proto byly celkově opraveny, za uhrazení nákladů
některými lhenickými rodinami, a v ně též vsazeny nové
obrazy na zinkovém plechu, zhotoveny malířem Tomášem
Peterkou z Týna nad Vltavou (1 obraz za 500 Kč). Na
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stálou paměť do jednotlivých kapliček umístěny tabulky se jmény dárců o věnování. Nová Křížová cesta byla
posvěcena 13.5.1928 páterem Martinem Janů, rektorem koleje redemptoristů z Libějovic.
Již v nastálé nové době byly do rekonstruovaných kapliček nainstalovány obrazy čtrnácti zastavení z dílny Vladimíry a
Václava Kunešových z Prachatic, aby jim téměř rok a půl trvaly náročné práce na zhotovení kopií podle původních
obrazů s celkovým, velice vydařeným efektem. V sobotu 27.10. roku 2001 tak mohla být krásně zvelebená Křížová
cesta v Brabcích slavnostně znovu vysvěcena českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Antonínem Liškou. JB, JM

Foto č.1 – kaple „Zvěstování Panny Marie v Brabcích, foto č.2 – kaplička prvního zastavení na Křížové cestě,
foto č.3 – kaplička druhého zastavení na Křížové cestě, foto vložené v textu – hrobka rodu Nemastilových s náhrobní
deskou vsazenou do hřbitovní strany kapličky druhého zastavení.
Fota zachycují aktuální stav – říjen 2014.

100 let od vypuknutí 1.světové války
1914 - 1918
Lhenicko a válka 1914 - 1918, některé detaily z rodiště i z bojiště
náš dopisovatel, Miloslav Trnka z Prahy reagoval tímto příspěvkem na náš seriál o 1. světové válce

František Beneš - 3. jméno na pomníku padlým v 1. svět. válce.
Narozen 19. ledna 1887 Lhenice 156, padl při obraně vlasti dne 29. září 1915 Mrzli vrh, Julské Alpy (dnes
Republika Slovenija, Slovinsko). Záznam z vídeňského válečného archivu je také stručný: Franz Benesch, ERI
(Ersatz-Reserve-Infanterist = povolán jako náhradní záložník, pěšák), IR - 91 (Infanterie-Regiment Nr. 91), 8. F
(Feldkompanie), † 29. 9. 1915 Mrzli vrh, *1887 Elhenitz, Prachatitz, Böhmen. S dalšími vojíny
českobudějovického pěšího pluku č. 91 (2. prapor, 8. polní setnina) je ve Slovinsku pochován na vojenském
hřbitově u obce Loče. Zahynul ve věku 28 let.
Františkovi rodiče byli: Otec Matouš Beneš, nádeník ve
Lhenicích č. 156 (u Gregorů), syn Vojtěcha Beneše ze Zdenic
č. 12 (dnes část obce Nebahovy) a jeho manželky Barbory
roz. Mastilové z Budkova, okr. Prachatice. Matka: Anna, dc.
Tomáše Schnedorfera chalupníka z Vadkova č. 27 a jeho ženy
Marie roz. Havlové rovněž z Vadkova č. 23. K Františkovu
rodnému městysi Lhenicím měli bližší příbuzenské vazby
předkové z matčiny strany už od roku 1831, kdy se do chalupy
ve Vadkově č. 27 (Bolechů) přiženil její otec Tomáš, syn
vejminkáře Tobiáše Schnedorfera z Oujezdce (později
Třešňový Újezdec).
Václav Trnka ml. - 71. jméno na pomníku padlým 1. svět. války.
Narozen 3. srpna 1884 Lhenice 34 (Prostředníků, Hulánů), padl (věk 31 let) při obraně vlasti 30. září 1915 Mrzli
vrh, Julské Alpy (Slovinsko). Záznam z vídeňského válečného archivu: Wenzel Trnka, RI (Reserve-Infanterist =
povolán jako záložník, pěšák), IR - 91 (Infanterie-Regiment Nr. 91), 6. F (Feldkompanie), † 30. 9. 1915 Mrzli
vrh, *1887 Elhenitz, Prachatitz, Böhmen. Příslušník pěšího pluku č. 91 (2. prapor, 6. polní setnina), pohřben
Loče. Pan kronikář Tinhofer o něm správně poznamenal v Pamětní knize Lhenic, že nastoupil k vojsku 26. 7.
1914, padl 30. 9. 1915, a že je pohřben na Malém Vrchu u Tolmína v Přímoří. Dnes můžeme jen upřesnit název
hory (ve slovinštině Mrzli vrh = Zmrzlý vrch, Mrazivý vrch), kde byl Václav v den smrti původně pochován na
provizorním horském hřbitůvku.
Václavovi rodiče byli: Josef Trnka, tkalcovský mistr, pocházel z rodové linie Trnků z domu č. 25 (Krotkých),
konkrétně z rozrodu obuvníka Josefa Trnky a jeho manželky Marie roz. Tinhoferové. Matka: Kateřina, dcera
Jakuba Jaroše ze Lhenic č. 21 a jeho ženy Barbory rodem Babůrkové ze Lhenic 28.
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Filip Vrba - připomenut již v minulém měsíčníku Moje Lhenicko,
Narozen 23. srpna 1894 Vodice čp. 11 (chalupa Krystlů, zanikla), padl při obraně vlasti 28. září 1915 Mrzli vrh,
Julské Alpy (dnes Slovinsko). Téhož dne pochován v místě bojů na pohřebišti K. u. k. I/91 - Heldenfriedhof 6
Bg. (Hřbitov hrdinů) - Mrzli vrh. Zahynul ve věku 21 let. Záznam z vídeňského válečného archivu dál uvádí:
Vrba Filip, Landsturm-infanterist K. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 91, Ersatzkompanie Nr. 3, (zeměbranec C. a k.
pěšího pluku č. 91, první prapor, záložní setnina č. 3), *1894 Woditz, Prachatitz, Böhmen.
Filipovi rodiče byli: Petr Vrba a jeho manželka Maruška roz. Petrovská. Filipův otec, děd i praděd pocházeli
z nedaleké vsi Vrbice. Z Filipových mladších bratří po válce vyrostli samostatně hospodařící malorolníci. Z nich
pan Tomáš Vrba (*1897), kronikář, vedl Pamětní knihu obce Vodice v letech 1951-1964.
Fotografie z interiéru kostelíka sv. Ducha na Javorci v Julských Alpách, nedaleko někdejšího bojiště. Jména
těch, kteří přinesli své vlasti oběť nejvyšší, jsou vypálena na dřevěných deskách z beden od nábojů. Desky se
jmény renovované z dubového dřeva (říká se jim Listy Knihy mrtvých), pokrývají celý vnitřní prostor kostela.
František Beneš, Václav Trnka ml. (na snímku) a Filip Vrba jsou mezi nimi. Ostatky více než tří tisíc rakouskouherských vojínů z horských hřbitůvků Slovinci později pietně uložili na vojenském místě posledního odpočinku
u vesničky Loče.
Prameny:
Seznamy padlých v knize Tolminsko mostišče II. (Tolminské předmostí II.). Vydal Tolminskij muzej. Tolmin,
2005. ISBN 961-90844-8-9. Pokopališča pripadnikov čeških regimentov na Mrzlem vrhu in Slemenu.
Pokopališče k. u. k. I/91 - Heldenfriedhof 6 Bg. (Hřbitov hrdinů) - Mrzli vrh = Beneš Franz, stránka 215,
Trnka Wenzel, s. 219, Vrba Filip s. 220.
Miloslav Trnka

Napsali o nás...
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NECHAJÍ ZATEPLIT
Prachatický deník - 8.10.2014 – (lef)
Firmu, která se postará o zateplení objektu místního zdravotního střediska, už vybrali lheničtí zastupitelé. Ve výběrovém
řízení nejnižší nabídka zněla na zhruba jeden milion a devět set tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Zastupitelé
pověřili starostku, aby s firmou, která podala nejnižší nabídku, podepsala smlouvu. Zároveň pak schválili uzavření
smlouvy na technický dozor investora u této akce.
NEBEZPEČNÝ ODPAD NENÍ STÁTU
KONTAMINOVANÁ ZEMINA A VODY VE LHENICKÉM AREÁLU DÁL NÁLEŽEJÍ PANSTVÍ BECHYNĚ S.E.
České Budějovice – 9.10.2014 – (ns,vm)
K žalobě Panství Bechyně SE (se sídlem v Lichtenštejnsku) nařídil okresní soud v Prachaticích v listopadu 2011 České
republice povinnost vyklidit nebezpečné odpady – kontaminované oleje, vody a ostatní odpady ze staveb ve vlastnictví
žalobce ve Lhenicích. Uzavřel, že právní předchůdce Panství pronajal v roce 1998 své nemovitosti společnosti Enviro
Technology Today, s.r.o. (ETT). Na tu byl v roce 2002 prohlášen konkurz, později zrušený pro nedostatek majetku.
ETT byla vymazána z obchodního rejstříku. Podle soudu vlastnictví k odpadu nepřešlo na žalobce coby vlastníka
pozemku, nýbrž na stát. A to z titulu nabytí věci opuštěné.
ZAMÍTNUTÍ ODVOLÁNÍ
Krajský soud v ČB v únoru 2012 rozsudek změnil, žalobu zamítl. Odpady jsou movitou věcí. Občanský zákoník umožňuje
opustit věc právním úkonem jejího vlastníka, nicméně odvolací soud nezjistil, že by ETT, která vlastnila odpady až do
svého zániku, takový úkon učinila. K přechodu vlastnictví nedošlo ani výmazem ETT z rejstříku (Denik 24.2.2012).
Panství podalo dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Opakuje, že podle něj vlastnické právo k odpadu přešlo na stát
prohlášením konkurzu na ETT, neboť tím okamžikem je úpadce prakticky zbaven výkonu svého vlastnického práva,
případně zánikem této společnosti. NS po projednání věci dospěl k závěru, že dovolání není důvodné. Vysvětlil, že
opuštění věci je na rozdíl od ztráty věci právním úkonem. „Pak musí mít náležitosti stanovené zákonem. Zejména
takový úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný“, uvádí. Jen byla-li věc takto
opuštěna, nabýval k ní právo stát, po novele obec.
PROJEVILI VŮLI?
Podle dovolatele k tomuto opuštění věci došlo „v procesu zániku ATT“. Zjištění soudu o nedostatku projevu vůle společnosti
k opuštění věci žalobce považuje za zjevně nesprávná. Tím především kritizuje právní závěry odvolacího soudu,
shledal NS a uzavřel, že tyto námitky dovolatele nejsou důvodné.
Odvolací soud podle něj především zcela správně a logicky dovolil, že výmaz společnosti z obchodního rejstříku není
právním úkonem společnosti ETT, nýbrž skutečností, která nastala rozhodnutím rejstříkového soudu. Právní úkon
opuštění věci by bývala musela ETT učinit před výmazem z obchodního rejstříku, což se nestalo.
Návrh na prohlášení konkurzu i insolventní návrh jsou procesní úkony. Účinky opuštění věci z nich ale nelze dovozovat ani
prostřednictvím výkladu dovolatele, kterým pojímá konkursní řízení jako nástroj, jímž se úpadce vzdává části či
veškerého svého majetku. V řízení před soudy nižších stupňů nebylo prokázáno, že by ETT učinila prohlášení, kterým
by opustila své vlastnické právo k odpadu. Odpad k okamžiku výmazu z obchodního rejstříku vlastnila, nikdy své
vlastnické právo k němu nezpochybňovala, nikdy neztratila povědomí, kde se její odpad nachází. Majetek tak měl
následně být vyřešen v likvidaci před výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Nad rámec dovolací argumentace
a pro úplnost dovolací soud dodává, že v rámci původní likvidace, která výmazu ETT v roce 2004 měla předcházet,
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nebyl odpad vyřešen. Ani v rámci obnovené likvidace soudem ustanovený likvidátor neshledal, že by ETT vlastnila
jakýkoliv majetek, který by bylo třeba dodatečně likvidovat. Předmětem smluv o dílo v účetnictví ETT je podle
likvidátora zneškodnění převzatého odpadu a nikoliv koupě věci, a proto se nemohla ETT stát vlastníkem odpadu.
Na základě toho NS dospěl k závěru, že za zjištěného skutkového stavu v řízení před soudy nižších stupňů nemůže být
žaloba vůči žalované ČR úspěšná. Napadené rozhodnutí krajského soudu je tedy správné, a proto dovolání žalobce
zamítl. (22 Cdo 1823/2012)
ZÁSTUPCI ZDRAVÝCH MĚST SE SEŠLI NA PRACHATICKÉ RADNICI
Prachatický deník – 10.10.2014 – Hanka Rabenhauptová
Pracovní skupina pro MA 21, místní agendu Zdravého města Prachatice a zástupci Zdravých měst, MAS, se sešli na
jednání začátkem října na prachatické radnici. Hosty, MAS Zahrada jižních Čech, Lhenice, Třeboň, Tábor, i členy přijal
místostarosta města Robert Zeman a koordinátora Marie Peřinová.
Na úvod byla všem přítomným představena Cena Makropulos, Cena ministra zdravotnictví za dlouholetou a soustavnou
péči o seniory, kterou město Prachatice získalo letos 1.října. Diskuze, ve které vystupovali všichni přítomní, se týkala
výměny zkušeností příkladů dobré praxe. Starostka Lhenic Marie Kabátová hovořila o česko-švýcarské spolupráci,
grantech z MAS, školství, projektu Gratis - seniorských dobrovolnících….
Dále vstoupili ostatní přítomní se svými zkušenostmi…. (Kráceno)
Co je MA 21…je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování
místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.
SLAVNOSTI PLODŮ LETOS ZAVÍTAJÍ DO CHELČIČ
Prachatický deník – 11. a 21.10.2014 – (edi)
V obsáhlém článku informuje starosta Chelčic Jiří Iral co je Mikroregion Chelčičko-Lhenický, jaká je jeho strategie atd. a zve
na Slavnosti plodů do Chelčič . Podrobně zde také hovoří o programu, vstupném, podmínkách soutěží a podobně.
Vzhledem k tomu, že akce již proběhla a informujeme o ní na jiném místě tohoto vydání ML, nebudeme zde článek
uveřejňovat.

NOVÉ KOMPOSTÉRY BUDOU ZŘEJMĚ AŽ NA JAŘE
Prachatický deník – 22.10.2014 – (lef)
Kompostéry z projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji umožní Lhenickým pořídit zhruba 165 kompostérů. Ty
budou k dispozici zřejmě na jaře příštího roku. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny tak, aby byly pořízeny
kvalitní kompostéry. Protože se jedná o nadlimitní zakázku, jsou v rámci výběrového řízení ty nejdelší možné lhůty.
Smlouvu s dodavatelem by měl Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, který je nositelem projektu, uzavřít v listopadu.
Protože se jedná o evropské peníze, jejichž tok se na přelomu roku prakticky zastavuje, může se stát, že budou
kompostéry dodány například na přelomu února a března.

MINISTR MARTIN STROPNICKÝ ZAVÍTAL K PROTILETADLOVCŮM DO STRAKONIC
3.10.2014 • webové stránky Ministerstva vnitra
Ve čtvrtek 2. října zavítal ministr obrany Martin Stropnický do Strakonic,
kde navštívil 25. protiletadlový raketový pluk.
„Přijel jsem do Strakonic, protože zde sídlí jeden z velmi důležitých útvarů české armády,“ konstatoval ministr, podle něhož
význam tohoto pluku nabývá zvlášť dnes na důležitosti.
O organizaci, struktuře a hlavních úkolech pluku, jehož jedinečnost spočívá v poslání chránit suverenitu českého
vzdušného prostoru, informoval hosty jeho velitel plukovník gšt. Vladimír Barca.
Ministr obrany se během návštěvy seznámil také s protiletadlovými raketovými systémy z výzbroje útvaru. Zaujala jej
prezentace modulu V-SHORAD i trenažér protiletadlového raketového kompletu RBS-70, kterým střelci operátoři
zasáhli cvičně už tisíce cílů. Sám velitel 252. protiletadlového raketového oddílu major Jan Suchý při zaškolení ve
Švédsku, odkud tato zbraň pochází, vysoce překročil možnosti této zbraně – zasahoval prý cíle mnohem rychleji, než
výrobce předpokládal. Velmi působivá byla ukázka poskytování první pomoci v boji. Strakoničtí získali především díky
profesionalitě praporčíka Jaroslava Duchoně v této oblasti velmi dobré jméno nejen u nás, vysoce hodnoceni jsou i
mezi spojenci v NATO.
Pro hosty si protiletadlovci připravili statické ukázky techniky, v dynamické ukázce pak předvedli zaujetí palebného
postavení raketového kompletu RBS 70.
Ministr byl podle vlastních slov mile překvapen profesionalitou a entuziasmem strakonických: „Přesvědčil jsem se, že je tady
výborný velitel, který má kolem sebe opravdu dobrý tým,“ uvedl
na závěr návštěvy Martin Stropnický.

FOTO: Jeden z nejpovolanějších odborníků pro poskytování
první pomoci v bojových podmínkách, praporčík Jaroslav
Duchoň (na fotografii uprostřed), mohl hostům na
učebně CLS komentovat ukázku poskytnutí pomoci
vojákovi, který utrpěl těžká zranění v boji. Ta se tak
přibližovala skutečnosti, že jsme z ní foto nezařadili…
Poznámka redakce: o aktivitách Jardy Duchoně u nás, ve Lhenicích
jsme informovali v minulém říjnovém vydání ML, v článku
„ELITE GYM LHENICE“ v rubrice SPORT.
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JE SPOČÍTÁNO! BÍLÁ PASTELKA LETOS NEVIDOMÝM PŘINESLA TÉMĚŘ 1,8 MILIONU KORUN
31.10.2014 – webové stránky „Bílá pastelka“
Po dlouhém počítání, s nímž jako obvykle pomohla i Česká spořitelna, máme konečné číslo letošního výtěžku sbírky Bílá
pastelka. Její 15. ročník přinesl na služby pro nevidomé a slabozraké
1.775.878 korun. Děkujeme všem, kteří přispěli
! (V příštím čísle bude uvedena částka, která byla vybrána na lhenickém náměstí)

Zprávy z Rodinného centra
Rodinné centrum Lhenice děkuje všem rodičům, kteří se zúčastnili podzimního bazárku. Radost přinesl všem
kupujícím i prodávajícím a na jaře se těšíme na další.
Ve čtvrtek 13.listopadu od 17.30 srdečně zveme do RC na přednášku Mudr.Ludmily Šímové na téma: Děti a
nemoci z pohledu celostní medicíny.
Svátek svaté Cecilie, patronky hudby, přestože kalendářně spadá na sobotu, oslavíme tentokrát v pondělí
24.listopadu
v dopoledních hodinách v RC. S dětmi si zazpíváme s kytarou v našem "kolečku"a zabubnujeme na bubínky.
Těšíme se na vás a přejeme krásný listopad.
Realizační tým RC
STÍNY LHENICKA
V uplynulých dvou měsících došlo na území obce Lhenice ke spáchání trestného činu krádeže, kdy dosud
nezjištěný pachatel po odcizení visacího zámku vnikl na zahradu u autobusového nádraží a z nádrže
zaparkovaného traktoru odčerpal pohonné hmoty, čímž majiteli způsobil škodu přesahující 1 tis. korun.
Dva přestupky v dopravě byly vyřízeny uložením pokuty v blokovém řízení. Případ odcizení ovoce a žebříku
ze zahrady ve Vadkově byl na základě zjištěných skutečností odložen, oznamovatelka nebyla majitelkou
zahrady ani ovoce a pachatel odcizení žebříku není do současné doby znám. Dosud v šetření je věc pokousání
volně pobíhajícím psem ve Vodici.
Pravidelně probíhají plánovaná dopravněbezpečnostní opatření, jak při zahájení nového školního roku, tak
např. minulý víkend v souvislosti s dnem Památky zesnulých. Věnujeme se také pátrání po osobách a věcech,
kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním obvodě.
Npor. Ivo Čech- zástupce oddělení Policie ČR Netolice

Pozvánka na další akce
Pozvánka do divadla
PŘIPRAVUJEME....

14.12.2014 - o třetí adventní neděli od 19.00 hod. ve lhenickém kině
VESELÉ POSEZENÍ PRO SENIORY, RODÁKY A NEJENOM PRO NĚ...

KLUKOVINY VLASTIMILA HARAPESE
Zábavný pořad Uršuly Klukové, Vlastimila Harapese a Šimona Pečenky,
který nenechá vaše bránice odpočinout.
Večer plný veselých historek z divadla, filmu a televize, smršť anekdot, pohodové melodie.
Vstupné: 200,- Kč
Předprodej v knihovně

Advent ve Lhenicích
30.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 16.30 hod. u sochy sv. Vojtěcha
5.12. MIKULÁŠ v sokolovně 17.00 hod.
11.12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ v sokolovně od 18.00 hod.
23.12. ROZDÁVÁNÍ BETLEMSKÉHO SVĚTLA na lhenickém náměstí cca v 17.00 hod.

IR

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola

Stolní tenisté v rozehraných soutěžích v regionálním přeboru Prachaticka
s účastí ve všech třech výkonnostně rozdělených
v RP (regionálním přeboru) I, v RP – II a v RP – III – v něm se startem začínajících benjamínků oddílu stolního tenisu
Sokola
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Říjnové zápasy:
V RP – I
2.kolo – 4.10. - TJ Netolice – Sokol Lhenice A 12:6 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: R.Györi 2:2, J.Houška 1:3, M.Špán 3:1,
V.Filip 0:4
3.kolo – 11.10. – Sokol Lhenice A – Slavia PT A – nesehráno
4.kolo – 18.10. – Sv.Máří – Sokol Lhenice A - nesehráno
5.kolo – 25.10. – Sokol Lhenice A – Ederstav PT 10:8 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Špán 3:1, J.Houška 2:2, R.Györi 1:3,
M.Špán 3:1
JB, JM
V RP – II
3.kolo – 11.10. – TTC Zálezly – Sokol Lhenice B 14:4 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Hůrský ml. 0:4, I.Kanaloš 0:4, D.Bečvář
1:3, V.Špán 2:2
4.kolo – 18.10. – Sokol Lhenice B – TJ Netolice B 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: D.Bečvář 2:2, V.Špán 3:1, V.Hůrský ml.
0:1, M.Pixa 2:2, I.Kanaloš 1:2
V RP – III
2.kolo – 4.10. – Sokol Lhenice C – SK Martyna Malovice 0:18 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: R.Sivera 0:4, A.Sivera 0:4,
F.Traxler 0:4, J.Pavlič 0:4
3.kolo – 11.10. – Volary B – Sokol Lhenice C 18:0 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: A.Sivera 0:4, J.Pavlič 0:4, F.traxler 0:4,
R.Sivera 0:4
4.kolo – 18.10. – Sokol Lhenice C – SK Ktiš 0:18 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: A.Sivera 0:4, F.Traxler 0:4, R.Sivera 0:4,
J.Pavlič 0:4
Pro neúplnost tabulek v soutěžích RP (neodehrané zápasy) nemá zatím smyslu je uveřejňovat.

Co nového ve lhenickém SK
A tým v I.B tř. sk.B, pod vedením trenéra Pavla Hodiny, se v měsíci říjnu pohyboval na čele tabulky mezi
velice vyrovnaným kvartetem týmů, jejichž pořadí se po každém kole měnilo. V konci září (27.9.), po
vítězství doma v 6.kole nad Bělicemi 3:2, byl se 16 body na 1.místě tabulky, aby po 7 kole (5.10.), po
remíze v Lažišti s tamní rezervou 3:3, klesl se 17 body na 2.místo. Na něm se udržel i po prohře ve Štěkni
2:1 v 8.kole (11.10.) a rovněž na něm setrval i po výhře na svém hřišti nad Osekem B 2:0 s 20 body po 9.kole. Ale po
uhrané plichtě 2:2 ve Volyni v 10.kole (26.10.) již s 20 body klesl až na 4.místo, což jenom svědčí o velmi vyrovnaném čele
tabulky. 11.kolo (1.11.) jeho postavení ještě neohrozilo, ač doma za zklamání v ovocnářském derby v Chelčicko-Lhenickém
regionu poprvé doma na body nedosáhl – Lhenice – Chelčice 1:3, ale celky ze středu vyrovnané tabulky se na něho
nepříjemně dotahují, zvláště, když na něho čeká venku zápas s prvními v tabulce Sousedovicemi (ve 12.kole 8.11.) a hned
poté (15.11.) jarní domácí předehrávka se třetím v tabulce Vlachovo Březím. Udrží naše „áčko“ do konce mistr.podzimu
kontakt s čelem tabulky, kdy jej navíc v něm provází opět i zranění?
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.B k 2.11. – 4.místo (mezi 14 účastníky) – 12 zápasů – 6 výher, 3 remízy,
3 prohry – 21 bodů – skóre 21:17.
Rezerva SK Ktiš/Lh.B se v OP ve sk.A nadále pohybuje v poklidných vodách středu tabulky, kdy např.
v zápasech s lídry soutěže – Husincem, usilujícím o návrat do I.B, sehrála na svém hřišti ve Ktiši v 9.kole (12.10.) zcela
vyrovnanou partii, právě tak, jako i venku se Záblatím v 10.kole (25.10.).
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka sk.A k 2.11. – 4.místo (mezi 8 účastníky) – 11 zápasů – 5 výher,
2 remízy, 4 prohry – 17 bodů – skóre 26:18.
Naši fotbaloví benjamínci v minipřípravce i v přípravce starší mají ve svých soutěžích v OP Prachaticka již
mistrovský podzim odehraný.
Jejich postavení v tabulkách v závěru podzimu, i když to v jejich věkových kategoriích není až tak
podstatné. Důležité je zvládnout základy abecedy fotbalu, získávat vztah k němu a pohybově se vyžít.
Minipřípravka – umístění v tabulce k 2.11. – 4.místo (mezi 8 účastníky) – 14 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 6 proher –
22 bodů – skóre 119:101.
Přípravka st. – umístění v tabulce k 2.11. – 12.místo (mezi 13 účastníky) – 12 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 10 proher –
6 bodů – skóre 33:97.

Mistrovské zápasy v říjnu a na počátku listopadu:
I.B třída sk.B
7.kolo – ne 5.10. – Lažiště B – SK Lhenice 3:3 (2:2) – branky za Lh.: P.Prenner, J.Mrkvička, K.Muška
8.kolo – so 11.10. – Štěkeň – SK Lhenice 2:1 (0:0) – br.za Lh.: R.Pořádek
9.kolo – so 18.10. – SK Lhenice – Osek B 2:0 (2:0) – br.za Lh.: R.Pořádek, V.Pilát
10.kolo – ne 26.10. – Volyně – SK Lhenice 2:2 (2:1) – br.za Lh.: J.Beran, R.Iliev
11.kolo – so 1.11. – SK Lhenice – Chelčice 1:3 (0:1) – br.za Lh.: R.Pořádek (z 11)
OP Prachaticka – sk.A
7.kolo – so 5.10. – SK Ktiš/Lh.B – Husinec 0:1 (0:0)
8.kolo – ne 12.10. – Vitějovice – SK Ktiš/Lh.B 0:1 (0:0) – br.za Lh.: P.Šíma
9.kolo – ne 19.10. – SK Ktiš/Lh.B – Nebahovy 2:2 (0:1) – br.za Ktiš: J.Růžička, J.Beran
10.kolo – so 25.10. – Záblatí – SK Ktiš/Lh.B 2:0 (1:0)
11.kolo – ne 2.11. – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 5:3 (2:1) – br.za Ktiš: J.Beran 3 (1x z11), M.Mahák, P.Pořádek
OP Prachaticka – přípravky st.
6.kolo – so 4.10. – SK Lhenice – Volary 2:7 (1:6) – br.za Lh.: K.Gregora 2
7.kolo – so 11.10. – Lažiště – SK Lhenice 5:4 (2:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, A.Capůrka, K.Gregora
8.kolo – po 20.10. – SK Lhenice – Husinec 3:4 (3:1) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, V.Podlešák
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9.kolo – so 25.10. – Vitějovice – SK Lhenice 1:6 (1:4) – br.za Lh.: K.Gregora 3, V.Podlešák , A.Sivera, A.Stehlík
10.kolo – pro SK Lhenice volné
11.kolo – út 28.10. – SK Lhenice – Strunkovice 1:8 (0:3) – br.za Lh.: V. Podlešák
OP Prachaticka – minipřípravky
5.kolo – čt.1.10. – Tatran PT-C – SK Lhenice 3:3 (0:2) – vložené utkání – br.za Lh.: A.Kanalošová, A.Stehlík, R.Štengl
6.kolo – st.8.10. – turnaj ve Lhenicích –
1.zápas – SK Lhenice – Vacov 9:10 (4:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 8, B.Tesař
2.zápas – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 6:9 (4:0) – br.za Lh.: A.Stehlík 5, P.Ferebauer
7.kolo – st.15.10. – turnaj v Lažišti
1.zápas – Vimperk B – SK Lhenice 9:8 (3:5) – br.za Lh.: A.Stehlík 3, J.Berger 3, A.Kanalošová, Š.Trnka
2.zápas – SK Lhenice – Lažiště/Záblatí 17:1 (5:0) – br.za Lh.: A.Stehlík 9, Š.Trnka 4, A.Kanalošová 2,
J.Berger 2
8.kolo – ne 2.11. – turnaj ve Lhenicích
1.zápas – SK Lhenice – Š.Hoštice 14:2 (6:2) – br.za Lh.: J.Berger 4, A.Stehlík 3, R.Štengl 2,
A.Kanalošová 2, M.Halabrín, B.Tesař, Š.Trnka
2.zápas – SK Lhenice – Tatran PT-C 1:13 (0:10) – br.za Lh.: R.Štengl

Listopadový program lhenického SK:¨
I.B tř. sk.B
12.kolo – so 8.22. od 14.00 – Sousedovice – SK Lhenice
14.kolo – so 15.11. od 13.30 – SK Lhenice – Vl.Březí – jarní předehrávka 14.kola
OP Prachaticka – sk.A
12.kolo – ne 9.11. od 13.00 – Volary B – SK Ktiš/Lh.B
Přípravky v OP mají již mistrovský podzim odehraný.
FOTBALOVÝ STÁNEK ZVELEBOVÁN
I přes pozdní podzim je trávník na hrací ploše ve velmi dobré kondici jako i
v místech mimo ni a to i díky správcům Kvěchovým. Za brankou
k sokolovně vyrostla záchytná síť, mezi školou a hřištěm nové oplocení se
vstupní brankou, u krskovny Gregorových nový vjezd na hřiště s vraty.
JB, JM

foto – hřiště SK z 1.11. 2014

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městys Lhenice ve spolupráci s O.s. Náves
Vás srdečně zvou k připomenutí událostí 17.11.1989

UŽ 25 LET
MŮŽEME ŘÍKAT, DĚLAT A MYSLET SI, CO CHCEME
Přijďte si připomenout atmosféru let před „Listopadem“ a společně oslavit čtvrt století
demokracie v naší zemi.
17.11. 2014





SLAVNOST SVĚTEL – tradiční průvod
s lampióny na staré hřiště, buřty s sebou
SRAZ: 16, 30 před kinem
19 hod promítání filmu KONFIDENT v kině
VÝSTAVA VE FOYER KINA od 16 hod
dobové dokumenty
KINOKAVÁRNA od 16 hod
Občerstvení, poslech vinylových desek
The best of YOU TUBE.cz /videojízda na přání

V průběhu programu v kině bude
k dispozici
mateřské
centrum.

VINYL S SEBOU
Pokud vlastníte
vhodnou desku ve vinylovém provedení, podělte se o její poslech na kvalitním
retropřístroji s ostatními (Kubišová, Kryl, Plastic People, Pražský výběr…)
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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: 30,- až 50,- Kč za 1 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 v osobním vlastnictví ve Lhenicích, , dům po rekonstrukci-zateplení, plast.okna. Původní
byt.jádro-možná rekonstrukce dle vlastních představ výhod. Byt je orientován na JV. Cena 500.000,--Kč. Tel:
604 611 237“
Prodám čerstvě skácený kmen ořechu. Cena dohodou. Tel: 739 313 761
Hledám pronájem bytu pro mladou rodinu Děkuji za informaci. Tel: 606 366 429
Nabízím možnost uložení výkopové zeminy na pozemku ve Lhenicích, kterou bych chtěl využít pro terénní
úpravy. V případě zájmu mě prosím kontaktujte. František Bláha, 774104432

Aktuální nabídka: prodej vesnického stavební - dvougenerační bydlení s uzavřeným dvorkem a zahradou Prachatická 53. 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 .
Šití Romana Bukovská – zakázkové šití oděvů a prádla, šití a prodej bytových doplňků (prodej dětských tepláčků,
softshellových kalhot, zimních čepic...) Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519
Jaroslav Janota organizuje samosběr jablek. Info na tel. č. 603827502
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 77763587
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit 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
JUDr. 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
„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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