MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 4, cena 9,- Kč

DUBEN 2014

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 41
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 24.03.2014
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 374/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem nebytového prostoru
v přízemí budovy čp. 125 ve Lhenicích (na staré radnici) o výměře 14,5 m2 za minimální částku 210,-Kč/m2/rok + energie od 01.06.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 3b),c) Usnesení č. 375/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje výše uvedené body b) a c)
odložit do dalšího jednání zastupitelstva po projednání pozemkovou komisí s tím, že u žádosti v bodě c) bude
preferována směna pozemků.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 376/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Hoříkovice – rek. NN“ (umístění nového kabelového vedení NN) na
pozemku parc. č. 283/1 v k.ú. Hoříkovice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 59103/2014 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako
časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 10.600,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 377/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Zateplení úřadu městyse Lhenice-zateplení půdy“, kdy na 1. místě se umístila firma Jindřich Parus, vodaplyn-topení spol. s r.o., Ostrov s nabídkovou cenou 253.969,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.,
Ostrov a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pixa)
Usnesení č. 378/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu akci „Zateplení
úřadu městyse Lhenice-kamenný obklad“, kdy na 1. místě se umístila firma Jindřich Slavík – zednictví,
Lhenice s nabídkovou cenou 338.850,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou Jindřich Slavík – zednictví, Lhenice a v případě
odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pixa)
Ad 6) Usnesení č. 379/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) 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) schvaluje vlastní podíl spolufinancování projektu v minimální výši 15 % celkových výdajů na realizaci akce,
tento podíl bude financován z rozpočtu městyse Lhenice. Z rozpočtu městyse bude rovněž zajištěno
předfinancování celé investice.
11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 380/41/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje Ing. Bukovského plnou mocí
k zastupování na jednání valné hromady Honebního společenstva Lhenice, která se koná 04.04.2014 ve
Vadkově.
11 PRO
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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!!!

Domácí kompostéry
Informace je pro ty občany, kteří mají na základě ankety a závazné přihlášky požádáno o domácí kompostéry.
Pořízení kompostérů zabezpečuje SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje) pouze v případě přidělení
dotace z OPŽP (Operační program životního prostředí). Žádost je podána a čeká se na vyhodnocení. Dle
informací SMOJK bude znám výsledek koncem dubna a v případě úspěšné žádosti proběhne výběrové řízení
na dodavatele kompostérů. Vzhledem k velké zakázce se předpokládá, že dodavatel bude znám až začátkem
září, tedy domácnostem v jednotlivých členských obcí se budou domácí kompostéry předávat nejdříve v říjnu.
2014.

Lípy v Brabcích
Na konci vegetačního klidu došlo na území městyse Lhenice, tak jako každý rok, k poražení některých dřevin
rostoucích mimo les, které byly poškozené, špatně rostlé a vykazovaly nebezpečí pádu a stromy, které
poškozovaly majetek obce. Mezi takové patřily i dvě lípy u kaple v Brabcích. Nejen, že byly zasazeny
nevhodně velmi blízko kaple Panny Marie, kterou svými kořeny poškozovaly, ale byly i špatně rostlé a hrozilo
při větším poryvu větru jejich rozlomení. Nejsem přítelem zbytečného kácení stromů, ale pokud tyto stromy
ničí jiné hodnoty a kaple Panny Marie v Brabcích je bezesporu větší hodnotou, pak musejí pryč. Ke kapli
vysadíme nové lípy, které budou vysazeny ve větší vzdálenosti od kaple a budou určitě menší kultivary, aby
v budoucnu nedocházelo k tomu samému problému. Z kmenů poražených stromů bychom chtěli nechat
vytesat sochu, která by pak mohla zdobit toto krásné místo nad Lhenicemi. Starostka Ing. M. Kabátová

V sobotu 3.května 2014

bude proveden

SBĚR ODPADU.
Sběrný vůz bude přistaven :
1 auto:
ve Vadkově 08:10 – 8:40; v Třešňovém Újezdci 8:45– 9:15; ve Vodici 9:20 – 9:40; v Hor.Chrášťanech
9:50 – 10:20 v Dol.Chrášťanech 10:30 – 11:00;
2 auto:
v Hrbově 8:00 – 8:15; na Hradcích 8:20 – 8:30; v Třebanicích 8:35 – 9:00; v Hoříkovicích 9:10 – 9:20;
v Brusné 9:30 – 10:00; hodin.
Sběrný dvůr Lhenice pátek 2.května 2014 14:00-18:00 sobota 3.května 2014 8:00-11:00 a 12:0016:00 hodin
Na sběrný vůz (dvůr) můžete vyhodit veškerý nepotřebný materiál, včetně elektroodpadu, kromě
tříděného odpadu tj. papíru, plastu, skla, nápojového kartonu.
SBĚR JSOU POVINNI
OBČANÉ POMOCI NALOŽIT
NA KONTEJNÉR,
NE JEJ TAM POUZE ODLOŽIT

Informace z našich škol
Mateřská škola
Březen v MŠ
4.3. O masopustním úterý se sešlo opravdu velké množství krásných masek. Děti si společně zazpívaly a
zahrály.
20.3. přijelo divadlo „VIĎADLO“ s pohádkou „Otesánek“ a „Paleček“
24.3. Vynášely děti babici Zimnici za městečko
26.3. Navštívila nejdříve třída Motýlků pak třída Berušek a nakonec Sůvičky místní knihovnu.
Více (fotografií) na webových stránkách MŠ
MB

Informace z našich škol
Základní škola
Březnové kalendárium:
5.3. - pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ - školní kolo – s postupem do okrskového kola v Netolicích
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6.3. - návštěva prachatického muzea loutek – interaktivní výstavy „Hrajeme si jako za císaře pána“ - pro žáky
3. třídy
7.3. - renesanční Prachatice – návštěva města s následnými úkoly – pro žáky 4. třídy
10.3. - beseda „Sex faktor“ - ve spolupráci s prachatickým „Phénixem“ - pro žáky 9. třídy
13.3. - matematická soutěž „Pythagoriáda“ - školní kolo (viz článek níže)
19.3. - přehlídka dětských recitátorů v Prachaticích – okresní kolo – účast žáků postupujících ze školního kola
21.3. - pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ - okrskové kolo v Netolicích – účast žáků postupujících ze školního
kola (viz článek níže)
21.3. - matematická soutěž „Klokan 2014“ školní kolo – (viz článek níže)
26.3. - „Biologická olympiáda“ - okresní kolo v Prachaticích (viz článek níže)
28.3. - návštěva „Muzea rybářství“ ve Vodňanech – interaktivní výstavy – pro žáky 1. - 3. třídy
Dubnové vědomostní a dovednostní soutěže
Biologická olympiáda – okresní kolo – kat.C – Prachatice 26.3.
1. místo – Tomáš Štrobl (8.tř.) - s postupem do krajského kola!
10. místo – Martin Jungbauer (9.A tř.)
Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž – okrskové kolo - Netolice – 21.3.
O. kategorie – bez postupu do okresního kola
1. místo – Zuzana Šejnohová (3. tř.)
3. místo – Roman Frček (3. tř)
1. kategorie 2. místo - Eliška Hrabětová (4.tř.)
3. místo – Martina Kytlicová (4 tř.)
2. kategorie
1. místo – Zuzana Houšková (7.tř.) - postup do okresního kola
1. místo – Michaela Kupečková (7.tř.) - postup do okresního kola
2. místo – Kateřina Kvasničková (6.tř.)
2. místo – Michaela Schvingerová (6.tř.)
3. místo – Aneta Halabrínová (6.tř.)
2. kategorie – trio
1. místo A. Halabrínová, M. Kupečková, K. Kvasničková – postup do okresního kola
3. kategorie
2. místo – Lucie Trnková (9.B tř.) - postup do okresního kola
4. kategorie
2. místo – Lucie Trnková – (9.B tř.) - postup do okresního kola
Matematická soutěž „ Pythagoriáda“ - školní kolo ZŠ Lhenice – 13.3.
Nejlepší řešitelé s postupem do okresního kola
Radek Sivera (6.tř.) , David Urbaník (6.tř.)
Matematický klokan 2014 - matematická soutěž ZŠ Lhenice – 13.3.
nejlepší řešitelé
kategorie „Cvrček“ (pro 2.-3.roč.) - 35 soutěžících
1. místo – Tadeáš Ševl (3.tř.) - 63 bodů
kategorie „Klokánek“ (pro 5. ročník) – 25 soutěžících
1. místo – Michal Mráz (5.tř.) - 92 bodů
kategorie „Benjamín“ (pro 6.-7. ročník) – 10 soutěžících
1. místo – David Urbaník (6.tř.) - 74 bodů
kategorie „Kadet“ (pro 8.-9. ročník) – 19 soutěžících
1. až 3. místo – Aneta Schwingerová (9.B tř.) - Eliška Pešková (9. B tř.) - Linda Mušková (9. B tř.) - všechny
shodně 66 bodů

Blahopřání ke Dni učitelů (28.3.)
Vážená paní ředitelko,
za vaši práci, kterou věnujete mladé generaci, patří všem učitelům, pedagogům i provozním pracovníkům na
vaší škole poděkování a to nejen v den Vašeho svátku, ale zcela jistě po celý rok. A tak nechť Vám a vašemu
celému kolektivu vydrží po celý rok elán, zdraví a optimismus při plnění nelehkého povolání.
Za oddělení školství odboru kultury cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích – Jiří Šobr a Lucie
Pavlíková. K blahopřání se připojuje i naše redakce.
JB, IR

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Ke čtyřicátinám lhenické školy (1974 – 2014)
Seriál – osmé pokračování
tentokráte
„Zlatý Ámos 2003“ vzešel ze lhenické ZŠ
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Po úspěchu lhenických „páťáků“ v celostátním finále soutěže „Zdatné děti 1983 a 1984“ (v roce 1983 –
8.místo, v roce 1984 – 5.místo mezi školami z celé ČSSR – podrobněji popisováno v minulém čísle ML) dala
po 20 letech lhenická škola opět celorepublikově o sobě vědět. V anketě o nejoblíbenějšího učitele „Zlatý
Ámos“ zvítězil v jejím celostátním finále v Praze Mgr.Jan Novotný se svými žákyněmi, které jej do této ankety
přihlásily. Od té doby je lhenický „Zlatý Ámos“ každoročně zván na korunovace svých následovníků. (Letos
se stala „Zlatou Ámoskou 2014““ učitelka z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově, Ivana Hájková). Tehdy,
v r.2003, o vítězi „Zlatého Ámose“ informovala většina sdělovacích prostředků a spolu s ním se do povědomí
široké veřejnosti dostala i naše lhenické škola.
Jak tehdejší dobový tisk, včetně Lhenického zpravodaje, o vítězství ve „Zlatém Ámosovi 2003“
informoval: (vybráno naší redakcí)

Zlatý Ámos 2003 je ze Lhenic !!!
Titul ZLATÝ ÁMOS v jubilejním 10.ročníku vybojoval v sobotním finále (28.března od 14.00 hodin
v divadelním sále ZŠ Táborská na Praze 4 náš lhenický učitel Mgr.Jan Novotný !!!
Během dvouhodinového maratónu si získal sympatie publika i nejvyšší ohodnocení desetičlenné
poroty, složené z 9ti předešlých Zlatých Ámosů z celé ČR a předsedy poroty psychiatra Jana Cimického. Dle
jeho vlastních slov přijel do Prahy s jediným cílem – nějak to přežít. Přijal nominaci svých žáků do soutěže a
už postup do finále, kam bylo vybráno pouze 6 kantorů, byl velikým úspěchem. „Účast v této soutěži je spíš
za trest“, řekl jeden z nominovaných kantorů,, neboť příprava byla opravdu náročná. Celou dobu před i při
finále měl Mgr.Novotný trému, že neumí nic, čím by mohl porotu zaujmout. Ale nakonec využil svého smyslu
pro humor a krásným a vtipným pětiminutovým vyprávěním o Lhenicích zaujal nejen dospělé, ale i děti
z ostatních škol. Ve druhém finálovém vystoupení, již za pomoci svých žákyň, předvedl hudební „klip“, jak při
výletu na Kratochvíli výpravu napadli a pobodali sršni. Tentokrát to ale dobře dopadlo, nikoho nemuseli
odvážet do nemocnice a společným twistem se jim podařilo roztleskat všechny přítomné. V předešlých devíti
kolech vítězili kantoři mladší, o to cennější je vítězství pro našeho dvaašedesátiletého učitele. „Zaujal tím, že
byl bezprostřední. Myslím, že ta volba byla správná právě proto, že Zlatý Ámos by měl reprezentovat nejen
budoucnost, ale i moudrost, a to pan učitel Novotný stoprocentně splňuje“, řekl doktor Cimický. „Myslím si, že
se mi podařilo vyhrát hlavně zásluhou dětí, které mě do soutěže přihlásily a pomohly mi i ve finále.
Korunovace je pro mě oceněním celoživotní práce a samozřejmě je to i odměna pro žáky, kteří mě na titul
navrhli. Tedy zejména pro dívky z deváté třídy“, svěřil se Jan Novotný, nejoblíbenější učitel jako z filmů pro
pamětníky – prošedivělý, klidný, se smyslem pro humor….
Myslíme, že takový zážitek na ukončení školní docházky se povede málokterým deváťákům a takový
odchod do důchodu málokterému učiteli. Velice blahopřejeme panu Novotnému, žákům devátých tříd, škole,
ale i těm z „pozadí“ akce – Milušce Bumbové za choreografii tance, Ivě Ragačové za podíl na přípravě
kostýmů a hesel, Věře Dytrychové za přípravu pomůcek a hesel a samozřejmě i všem sponzorům této akce
za vzornou reprezentaci našich Lhenic !
(Citace použity z novinových článků Deníků Bohemia, Práva a MF Dnes)

Korunovací „Zlatého Ámose 2003“ oficiality neskončily.
Zatímco rozradostnělá a bujará školní lhenická výprava razila domů z úspěšného pražského finále, týž
páteční večer (28.3.) se „Zlatý Ámos 2003“ zúčastnil slavnostní večeře spolu se šesti letošními finalisty a
spolu s předchozími Ámosy a s organizátory celé akce – se zástupci dětské tiskové agentury „Domino“.
V sobotu dopoledne (29.3.) čekala na něho účast v živém vysílání rozhlasové stanice Praha v besedním
pořadu spolu s několika vítězi předchozích anket „O Zlatého Ámose“. O sobotním večeru pak následovala
pro vítěze povinná návštěva „Kantorského bálu“ v Národním domě na Vinohradech, to kvůli opakované
korunovaci, doprovázené zvukovou kulisou – nahrávkou odpoledního klání, a to vše za účasti náměstka
ministryně školství Dr.Müllnera, předsedy školských odborů Ing.Rősslera , sponzorů, porotců a dalších
vzácných hostí. Ani po návratu domů nenastal pro lhenického „Zlatého Ámose“ Mgr.Jana Novotného mediální
ani jiný klid. Hned v pondělí (31.3.) totiž odučil na naší škole, jak kážou pravidla „Zlatého Ámose“, jednu
vyučovací hodinu s královskou ámosovskou korunou a žezlem, aby poté pro žáky školy předvedl s
devíťačkami v tělocvičně školy úspěšný vítězný „klip“ – „Napadení sršány“. V průběhu celého dalšího týdne
se vlastně lhenický Ámos stal „mediální hvězdou“, neboť následovala další intervia pro tisk, rozhlas i televizi. A
tak např. ve středu 2.4. v podvečer proběhlo další jeho „živé“ vystoupení, tentokráte pro „Radiožurnál“, kde
spolu s náměstkem ministryně Dr.Müllnerem odpovídal jak na dotazy moderátorky pořadu, tak i posluchačů.
V pátek 4.4. v poledne zase pro kabelovou televizi zopakovali (on a děvčata),ve lhenickém kině vítězné
finálové taneční vystoupení a umožnili „kabelovce“ nahlédnout (prostřednictvím natočeného videozáznamu)
do emotivního pražského finále vyhlášení Ámose.
(Lhenický zpravodaj – duben 2003)
JB, JM
Foto č.1 – pražská korunovace Mgr.J.Novotného na „Zlatého Ámose 2003“ s fanoušky ze lhenické ZŠ
v pozadí;
fotoč.2 – taneční skupina „Lheničtí sršni“ po úspěšném finálovém vystoupení se svou choreografkou a
nacvičovatelkou M.Bumbovou;
foto č.3 – radost lhenické výpravy po vítězném finále se „Zlatým Ámosem“ uprostřed.
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70 let od tragického konce „Black Magic“ nad naším Lhenickem 1944-2014
3.závěrečná část

Z korespondence s letci z posádky sestřeleného amerického bombardéru (22.2.1944)
po jejich návštěvách našeho Lhenicka
uskutečnily se díky plzeňskému „Sletu“ (zabývajícím se mapováním sestřelených amerických a britských
letadel v jihozápadních Čechách za 2.světové války) za spolupráce se lhenickým kronikářem Mgr.J.Bumbou
- a to palubního střelce M.Q.Vanderhoofa (19.8.1999 a poté i s manželkou 6.7.2000) a navigátora
H.L.Wiliamse 7.5.2000).
Po jejich návštěvách došly z USA od obou letců na úřad našeho městyse upřímně děkovné a pozdravné
dopisy. S M.Q.Vanderhoofem navázal Jan Machart vzájemnou korespondenci a to na základě přijetí obou
letců během návštěv ve svém penzionu na vodickém „Hanušáku“ za jejich výprav po místech výsadku letců
z jejich posádky z Black Magic do našeho kraje (u Vodice dopadl H.L.Wiliams).
Z korespondence Jana Macharta:
Dopis zaslaný třem ještě tehdy žijícím letcům z desetičlenné posádky z „Black Magic“ k 60.výročí
konce jejich bojové mise na Lhenicku – M.Q.Vanderhoofovi, H.L.Wiliamsovi a J.C.Hartovi – kráceno.
Lhenice – únor 2004
Drazí přátelé, letci z Black Magic,
připomínáme se vám z českých Lhenic, z místa Němci sestřeleného vašeho Literátoru B-24-D-662-A před
60.lety. Osudově tato tragická událost ovlivnila i naše spoluobčany, kteří vám tehdy pomohli poznat, že naše
Lhenicko je krásnější a vlídnější, než jste ho poznali v ten tragický válečný den 22.2.1944. Vzpomínáme na
vaše návštěvy našeho kraje v létech 1999 a 2000 a jsme potěšeni, že se vám u nás líbilo. Přejeme vám i
vašim blízkým zdraví a spokojenost ve vašich životech. Nikdy nezapomeneme na vaši statečnost. Věřte, že
na druhém konci světa máte opravdové přátele. Občané Lhenic
Odpověď Vanderhoofových datována 26.3.2004:
Drazí čeští přátelé, Jane,
v úvodu dopisu děkují za hřejivá slova a připouštějí, že je mile překvapil a dále v něm pokračují…
Myslíme si, že budete mít radost, když uvidíte váš vřelý dopis otištěný v našich novinách. Prostě jsme se
museli o něj podělit s našimi americkými přáteli. Obdrželi jsme po jeho otištění v článku v denním tisku mnoho
ohlasů. Všechny byly vděčné a děkovné za to, co VAŠI lidé pro naše chlapce za 2.světové války udělali.
S lítostí vám oznamujeme, že pan H.L.Williams zemřel na začátku tohoto roku (2004 – pozn.redakce), což
znamená, že jsme z posádky z Black Magic již jen dva. (Ještě žijící J.C.Hart.)
Znovu děkujeme za vaši laskavost, zůstáváme vašimi americkými přáteli - Merl a Martha Vanderhoofovi.
K jejich dopisu byl přiložen rozsáhlý novinový článek pod názvem „Dopis vzpomíná na osudový den. České
městečko připomíná bývalého letce – vězně za 2.světové války“ - vyšel v tamním celostátním deníku
„Effingnam Daily News“ (ve státě Massachusetts) – pořízen v Newtonu 17.3.2004 – v aglomeraci Bostonu,
kde Vanderhoofovi žijí. Vedle fotografií z Vanderhoofovy návštěvy Lhenicka článek obsahuje i vzpomínaný
otištěný dopis ze Lhenic a dále líčí Vanderhoofovy válečné osudy i s jeho vězněním v zajateckém lágru a
osudový den konce bojové mise bombardéru „Black Magic“ na Lhenicku v Česku a pomoc Čechů jeho
posádce po výsadku do jejich kraje, za což byli následně persekvováni. V článku Vanderhoofovi též
vzpomínají na vřelé přijetí při jejich návštěvě Lhenic v roce 2000 (6.7.), mimo jiné, následovně: „Pohostinní
lidé, se kterými jsme se setkali, byli již povětšinou synové, dcery či vnoučata těch, kteří chlapcům z „Black
Magic“ pomohli a kteří pro ně udělali, co mohli. Za to jim patří poděkování“, uvádí v něm manželka Martha a
dále pokračuje: „Letcům se v tomto městečku dostává uznání. Na počest jejich a tak i Merla, se kterým tady
bylo zacházeno královsky, byla uspořádána ceremonie. (Byl oficiálně přijat na radnici starostou a byl uvítán
dětmi z MŠ po staročesku chlebem a solí – pozn.red.)
Ani po 70 letech není u nás statečných letců z „Black Magic“ a persekvovaných našich občanů za
pomoc jim zapomínáno. Připomíná jejich činy současným i generacím příštím pamětní deska v průčelí staré
radnice, u které je každoročně v máji pořádána vzpomínková slavnost u příležitosti osvobození Lhenicka
americkou armádou.
Fota z návštěv amerických letců našeho Lhenicka
Foto č.1 – z přijetí M.Q Vaderhoofa na lhenické radnici starostou Vl.Čechem při jeho první návštěvě
19.8.1999; foto č.2 – z návštěvy H.L.Wiliamse při slavnosti osvobození Lhenic u pamětní desky na staré
radnici 7.5.2000 – první zleva; foto č.3 M.Q.Vanderhoof u penzionu Jana Macharta na vodickém „Hanušku“ při
druhé návštěvě 6.7.2000 – sedící první zleva, vedle něho manželka Martha.

Okénko pro ženy
Jak jsme oslavovaly svátek žen
V pondělí, 10.3. se sešlo přes dvacet žen na přátelském setkání v klubu na „staré radnici“. Na programu byla
také beseda „O zdraví a bylinkách“ s paní Martou Kálalovou. Všem se moc líbila.
Lhenické ženy se také sešly na besedě v Prachaticích a Českých Budějovicích.
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Ve čtvrtek 13.3. se setkalo 150 žen z celého kraje, při dobré hudbě a zábavných vystoupeních spolků žen.(viz
foto) Bylo to zajímavé a zábavné odpoledne. Na programu byla také tombola. Přispěly jsme i my, lhenickými
ovocnářskými výrobky...Děkujeme firmě K+ R Gregora.
Dále připravujeme.
Duben – VELIKONOČNÍ DÁMSKÝ KLUB; Květen – KVĚTINOVÝ DEN PROTI RAKOVINĚ a zájezd do
TERMÁLNÍCH LÁZNÍ v Maďarsku; Červen - ZÁJEZD K MOŘI DO ITÁLIE a akce pro děti...(na oba zájezdy
se můžete ještě přihlásit).
MSch

Lhenické střípky
Stromy umírají vstoje
Takovou prognózu výbor lhenického SK na svém hřišti nedopustil, neboť tamní topoly se již ocitly za svým
vegetačním zenitem a přinášely z tohoto důvodu vyplývající nabývající problémy, jež přivodily rozhodnutí o
nutné jejich výměně. Pro některé, zejména starší členy SK a starší fotbalové příznivce, rozhodnutí to
v nostalgii poněkud bolestné, neboť mnozí z nich se na výsadbě stromů na hřišti podíleli, hledíce i na to, že
tvořily souvislou vysokou zelenou stěnu (v poslední době ne již tak celistvou) přirozeně uzavírající fotbalový
stánek, vnášející na hrací plochu žádoucí stín a při celkovém pohledu i zkrášlující tento kout našeho
městečka. I oni se po zvážení všech pro i proti s touto nutností smířili. Snad tomu tak nastane i u ostatních
našich Lhenických – odpůrců kácení. Čas nelze zastavit – koloběh života pozměnit….
Co vedlo k takovému radikálnímu řešení ?
Přestárlost stromů, které na tomto místě byly vysázeny více než před 40 lety (v samém začátku 70.let
minulého století), proto již byly za vzpomínaným vegetačním zenitem, navíc „nemocné“, jak dokazují jejich
řezy, ztratily již na pružnosti, a proto byly snadno lámavé, křehké, aby při každém větším poryvu větru pádem
svých větví poškozovaly přestřešení tribun a nalomené následně nebezpečně ohrožovaly návštěvníky hřiště a
školní děti, procházející pod nimi na výuku Tv. Opadávané listí se ve vrstvách usazovalo na střechách tribun a
kabin a narušovalo jejich krytinu, ucpávalo okapy a jejich svody, dopadalo velkou měrou na hrací plochu a
stěžovalo její úpravu. Velice již rozsáhlé a mohutné jejich kořenové systémy narušovaly statiku tribun a kabin,
nadzvedávaly betonové plochy, chodníky i schodiště v jejich blízkosti. Zasahovaly již dokonce i na hrací
plochu, kde způsobovaly potíže při sečení, právě tak, jako i z nich vyrůstající mladé výhonky. Spletence
drobných kořínků prorůstaly i do odpadních rour, které ucpávaly, neboť v nich tvořily velké „špunty“, které bylo
nutno odstraňovat. Obdobné problémy již stromy způsobovaly i v blízkém areálu školy. V jarním vegetačním
období z nich poletující chmýří vyvolávalo obtíže alergikům a na hřišti i jeho blízkém okolí tvořilo mnohdy
souvislou bílou pokrývku, lepící se na boty i oděv. V korunách stromů se vyskytoval hmyz, usazující se z nich i
ve školním pavilonu v sousedství.
Kácení stromů a výsadba nových ve fotbalovém areálu
Kácení prováděno odborně panem O.Kadlecem (najímán na obdobné práce hajným A.Křížem do obecních
lesů) za spolupráce s pracovní skupinou městyse, kdy po obvodu hřiště bylo pokáceno z 34 stromů 28 a kdy
zbylých 6 odstranil pan R.Gregora, a to v prostoru na hranici s jeho krskovnou. Pařezy byly následně
likvidovány strojově (odvrtáním a drcením) soukromou firmou Ing.V.Janoty. Veškeré práce byly prováděny
odborně, rychle, šetrně a čistě, bez jakéhokoliv poškození v blízkém okolí pílených stromů a to uskutečněny
do počátku vegetace. Na doporučení odborníků budou v místa vykácených stromů vsazeny habry.
O jaké stromy se jedná?
Habr obecný (carpinus belulus) – statný nenáročný jednodomý listnatý strom s tvrdým kvalitním dřevem,
dorůstající výšky 20 až 25m, rychle rostoucí – 1,2m až 1,8m za rok, s mohutnou, klenutou korunou, kmen
pokryt šedou hladkou kůrou, větve leskle hnědou. Kvete od dubna do května, květy jsou jednopohlavné –
samčí, květenství tvoří jehnědy (3 až 5cm dlouhé), svazčité samičí jehnědy rostou na letorostech. Plodem je
oříšek. Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, na vrcholu zašpičatělé, dvojitě ostře pilovité. Habr dobře snáší
seřezávání, proto je často používán v živých plotech. (Podle Wikipedie – otevřené encyklopedie.)
Bez pochopení a vstřícnosti zastupitelstva městyse a jeho úřadu by náročná výměna stromoví
ve fotbalovém stánku lhenického SK nemohla proběhnout.
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Připravované akce

PARKÁNI v sokolovně
V pátek 18.4. 2014 se uskuteční taneční zábava od 21.00 hodin - vstupné 190,- Kč
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLAVNOSTI KVĚTŮ 2014
Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Vás zve na 12. ročník tradiční cykloturistické akce 3. května 2014 u kostela sv. Martina v
Chelčicích v 9.00 hodin.
Pozvánka k účasti v motivačním kurzu „Osobnostní růst ženy hledající své místo na
trhu práce i v sobě samé“
Rozsah kurzu: 24 hodin (4 výukové dny)
Místo konání: Lhenice – budova OÚ, 2. patro, Centrum pro neziskový sektor
Jedná se o prezenční motivační kurz určený pouze pro ženy. Vzdělávání bude organizováno ve skupině
zhruba 8 žen. Jedná se o sebezážitkový program, při kterém se střídají teorie a modelové situace, řízená
diskuze a sdílení vlastních zkušeností.
Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z projektu.
Počet účastníků kurzu je omezený, v případě zájmu zašlete prosím vaše kontaktní údaje na e-mail:
oplzz@masrozkvet.cz nebo tel 775508564 (organizační záležitosti zajišťuje: Jaroslava Mitášová, MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech).
K tomu, aby mohl být kurz ve Lhenicích otevřen, potřebujeme minimálně 8 účastnic. Předpokládáme
otevření kurzu během léta 2014.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme všechny občany na OSLAVY
OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKOVOU JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL US Army 5.5. 2014 na
náměstí (bližší info bude uvedeno na plakátech a na web. stránkách..)
Zveme Vás do kina
POZOR ZMĚNA !!!
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ SE BUDOU PROMÍTAT VŽDY OD 16.00 HOD. A VEČERNÍ OD 19.0 HOD.
DUBEN
11.4. JASMÍNINY SLZY – romantické drama(USA)
od 19.00 hod.
18.4. DOBRODRUŽSTVÍ Huckeberyho Finna – rodinný
od 16.00 hod. 99 min.

STÍNY LHENICKA
V uplynulém měsíci jsme na našem oddělení opět evidovali případy krádeží pohonných hmot z nákladních
vozidel, traktorů a pracovních strojů, kdy dosud nezjištěný pachatel vnikl do několika areálů v obci a majitelům
způsobil svým jednáním škodu téměř 10 tis. korun. V obci Hrbov se neznámý pachatel vloupal do rekreační
chalupy, spáchal tím přečiny krádež a porušování domovní svobody a majiteli způsobil na poškozených a
odcizených věcech škodu ve výši 3 tis. korun. Podle místní příslušnosti dle místa spáchání jsme postoupili
případ odcizení mobilního telefonu, o který přišla slečna ze Lhenic při nákupech v Českých Budějovicích.
Jako přestupky proti občanskému soužití byly kvalifikovány neshody mezi sousedy v ulici Svatojánská a
oznámeny k projednání příslušné komisi Městyse. Tato komise bude řešit i jednání podnikatele, který dvakrát
během jednoho dne nechal zpřístupnit příjezdovou cestu ke shořelé ubytovně a dopustil se tak poškozením
zámku a neoprávněným užitím pozemku přestupků proti majetku. Oznámení tohoto podnikatele o
znemožnění přístupu k objektu bylo na základě informací z katastru nemovitostí odloženo.
V právě probíhajícím měsíci bezpečnosti se kromě opatření týkajících se bezpečnosti silničního provozu
budeme věnovat také kontrole rekreačních objektů v našem služebním obvodě, pátrání po osobách a
odcizených věcech.
Na závěr jen připomenu, že podle zákona každý cyklista mladší 18-ti let je povinen za jízdy použit ochrannou
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přilbu a že dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole jen za dohledu osoby starší 15-ti let.

Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
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
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 1. 2. 2014 se uskutečnil ve školní tělocvičně ve Lhenicích losovaný turnaj. Zahrát si s námi přišlo kolem
čtyřiceti sportovců, byli náhodně rozlosováni do šesti družstev. Naší největší radostí bylo, že všichni hráli
sportovně, s plným nasazením, užili si legraci a ještě udělali něco pro své zdraví. Jestli nevěříte, přijďte se
příští rok též zúčastnit.
Dne 22. 3. 2014 se zúčastnili zástupci Volejbalového klubu Hogo Fogo Lhenice turnaje ve Strunkovicích nad
Blanicí. Pod vedením kapitána Pepy Vojtíška urputně bojovali po jeho boku o co nejlepší umístění tito
členové: Pepa Houška, Richard Štengl, Petr Vincik ml., Magda Kimmelová a Lucka Prennerová. Proti
družstvům ze Strunkovic nad Blanicí A a B, Prachatic, Klimy – Prachatic a Bavorova. Výsledné pořadí 1.
Prachatice, 2. Klima, 3. Strunkovice nad Blanicí B, 4. Hogo Fogo Lhenice, 5. Strunkovice nad Blanicí A, 6.
Bavorov.
Dne 29. 3. 2014 se Lheničtí volejbalisti zúčastnili turnaje v Nové Bystřici ve složení Lenka Hromadová
(kapitánka družstva), Gabriela Maháková, Michal Mahák, Petr Vincik, Josef Vilímek a Petr Sládek. Turnaj měl i
mezinárodní účast – přijela dvě družstva ze Slovenska, o vítězství bojovalo celkem osm družstev. Bojovalo se
ve dvou tělocvičnách a turnaj skončil s následujícím pořadím: 1. Prešov, 2. BELLATEX Nová Bystřice, 3.
Dříteň, 4. Žimotice, 5. HOGO FOGO Lhenice, 6. České Budějovice, 7. JITRNICE Nová Bystřice, 8. Banská
Bystrica.
A. Bártová
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice zve všechny příznivce volejbalu na Velikonoční turnaj, který se
bude konat na Velikonoční pondělí dne 21. 4. 2014 od 9:00 hodin v tělocvičně Základní školy ve
Lhenicích. Máte-li zájem, chuť a kamarády, kteří si rádi zahrají volejbal, postavte vlastní družstvo a
přihlaste se k velikonočnímu volejbalovému klání. Družstva lze přihlásit u Pepy Vojtíška na telefonním
čísle 721330795, případně osobně u téhož pána. Uzávěrka přihlášek je 14. 4. 2014. Vy ostatní, kdož
nemáte chuť si zahrát, určitě přijďte fandit a povzbuzovat!!!!
Z aktivit lhenického Sokola
V Sokolovně se dne 1.2.2014 uskutečnil další ročník turnaje v šipkách.
Zúčastnilo se 14 hráčů. První tři místa obsadili: 1. Milan Halabrín, 2. Igor Kanaloš a 3. Ivan Dušek. Děkujeme
všem zúčastněným, že si přišli zpestřit sobotní odpoledne.
Václav Hůrský
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Stolní tenisté ve svých soutěžích na Prachaticku finišují
Březnové zápasy:
Regionální přebor I (RP-I)
1.3. – 15.kolo – TJ Libín PT-E – Sokol Lhenice A 11:7 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: M.Špán 3:1, R.Győri
1:3, J.Houška 1:3, V.Filip 2:2
16.3. – 16.kolo - Sokol Lhenice A – H.B.Mostové jeřáby PT 13:5 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: P.Petrovka
0:1, J.Houška 2:2, V.Filip 4:0, M.Špán 3:1, R.Győri 2:1
22.3. – 17.kolo – TJ Netolice A – Sokol Lhenice A 8:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: M.Špán 3:1, R.Győri
3:1, J.Houška 2:0, V.Filip 1:3, P.Petrovka 0:1, WO:O1
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I na konci března mezi 10 účastníky – 6.místo ze 17
zápasů – 5 výher, 5 remíz, 7 proher (151:155) – 32 bodů
Regionální přebor II
8.3. – 21.kolo - Sokol Lhenice B – TJ Libín PT-F 14:4 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: I.Kanaloš 2:2,
P.Petrovka 4:0, R.Győri 4:0, V.Hůrský ml. 3:1
15.3. – 22.kolo – Sokol Lhenice B – SL Čkyně 4:14 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: D.Bečvář 1:3, V.Hůrský
st. 0:2, P.Petrovka 1:3, V.Špán 1:3, I.Kanaloš 0:2
22.3. – 23.kolo – SK Martyna Malovice B – Sokol Lhenice B 7:11 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: P.Petrovka
4:0, R.Győri 4:0, V.Hůrský ml. 1:3, I.Kanaloš 1:3
29.3. – 24.kolo – Sokol Lhenice B – TJ Netolice B – nesehráno (do uzávěrky ML)
Umístění Sokola Lhenice B v tabulce RP-II na konci března mezi 13 účastníky – 7.místo – z 21
zápasů – 11 výher, 3 remízy, 7 proher (207:171) – 46 bodů.

Co nového ve lhenickém SK
Mistrovské jaro soutěžního ročníku 2013/14 je tady
9.místo po mistrovském podzimu v I.B třídě sk.A nebylo ve srovnání s mistrovskými ročníky předchozími
žádnou velkou slávou. A tak příprava na mistrovské jaro se odvíjela ve snaze zlepšit v jarních zápasech
toto postavení a dostat se do poklidných vod středu tabulky. Krom pravidelných tréninků, soustředění
v Borovanech k tomu posloužilo i pět přípravných zápasů (viz „Zápasy v přípravě na mistrovské jaro“
níže). Mistrovská domácí premiéra s V.Brodem (29.3.) byla svým způsobem určitou neznámou, jak si
tým v prvním jarním „mistráku“ povede (je to o něčem jiném, než „přípravák“), neboť kádr oproti podzimu
byl zúžen – oslaben a to o matadora J.Motze (ve lhenickém SK od roku 1992), který po změně působiště
odešel na hostování do Spartaku Kaplice A (I.A tř. – zatím na mistrovské jaro), pro dlouhodobá zranění
jsou mimo hru gólman P.Trnka (právě u gólmanů je situace nejsvízelnější – L.Šísl ani J.Vágner se do
přípravy nezapojili) a J.Pokorný, který počátek mistrovského jara nestihne (již ale pozvolna vstoupil do
tréninku). A aby toho nebylo málo, tak při mistrovské jarní premiéře 21.3., která Lhenickým nevyšla podle
představ (remíza 1:1 s dvanáctým v tabulce V.Brodem doma znamená dvoubodovou ztrátu), se vážně
zranil R.Sura (zlomenina holení kosti) a je také dlouhodobě z fotbalu vyřazen. A tak vedení lhenického
SK nastalou situaci řešilo pro mistrovské jaro pro A i B tým střídavým startem svých dorostenců
hostujících v Netolicích (M.Maháka, R.Houšky, P.Vincika) a zařazením též i dorostenceů P.Sýkory, M.
Kanaloše (ti v Netolicích nehostují). Nečekaný hráčský výpadek má vliv i na rezervu SK Ktiš/ Lh.B, která
vstupuje do mistrovského jara doma s Lenorou 6.4. (po uzávěrce ML). Věřme, že se oba týmy
zkonsolidují a že i přes vzniklé trable budou ve svých soutěžích podávat solidní výkony.
V přípravě pokračují i naši benjamínci, vedle pravidelných tréninků (čtvrtek, neděle) absolvovali
dva halové turnaje ml.přípravek ve Vimperku a několik přípravných zápasů. Mistrovské jaro zahajují
turnajem ve Vimperku 16.4.
Zápasy v přípravě na mistrovské jaro
8.2. – Tatran Prachatice (KP) – SK Lhenice 5:1 (0:0) – br.za Lh.: J.Beran
22.2. – SK Lhenice – SK Jankov B/Dubné (OP) 4:2 (2:1) – branky za Lh.: R.Pořádek, T.Tůma
8.3. – Calofrig Borovany (I.A tř.) – SK Lhenice 2:5 (1:3) – v rámci soustředění – branky za Lh.:
J.Mrkvička, P.Prenner, J.Beran, P.Borovka, P.Šíma
15.3. – Spartak Kaplice B (I.B tř.) – SK Lhenice 3:5 (3:4) – branky za Lh.: J.Schőn 2, P.Borovka (z 11),
J.Prenner, R.Pořádek
21.3. – SK Lhenice – FK Vodňany (I.A tř.) 1:2 (0:0) – branka za Lh.: J.Mrkvička
Premiéra mistrovského jara
I.B tř. sk.A – 16.kolo
29.3. – SK Lhenice – FK Dynamo Vyšší Brod 1:1 (0:1) – branka za Lh.: T.Tůma
Mistrovské zápasy v dubnu
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I.B tř. sk.A – muži
5.4. so - 16.kolo v 16.30 hod. – Kremže – Lhenice
12.4. so – 17.kolo v 16.30 hod. – SK Lhenice – Větřní
19.4. so – 18.kolo v 17.00 hod. – Zliv – SK Lhenice
26.4. so – 19.kolo v 17.00 hod. – SK Lhenice – Přídolí
OP Prachaticka – muži
6.4. ne – 12.kolo ve 14.00 hod. – SK Ktiš/Lh.B – Lenora – mistrovská jarní premiéra
12.4. so – 13.kolo v 16.30 hod. – Šum.Hoštice – SK Ktiš/Lh.B
20.4. ne – 14.kolo ve 14.00 hod. – SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice
27.4. ne – 15.kolo v 17.00 hod. – Vl.Březí – SK Ktiš/Lh.B
OP Prachaticka – přípravky
16.4. st – 9.kolo v 17.00 hod. – turnaj ve Vimperku – Vimperk A a B, Lhenice – mistrovská jarní premiéra
23.4. st – 10.kolo v 17.00 hod. – turnaj v Prachaticích – Prachatice, Vimperk B, Lhenice
Více na klubových stránkách SK + fota – na adrese www.sklhenice.cz
JB, JM
Více na klubových stránkách SK + fota na adrese wwww.sklhenice.cz










INZERCE
Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy,
trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč
za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
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/m 2.
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

„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

10

