MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 4. cena 9,- Kč

DUBEN 2016

Děti z naší mateřinky 21.3. vyprovodily paní Zimu z městečka vhozením „Morény“
do potoka za říkadla:

„Zimo, zimo táhni pryč
nebo na tě vezmu bič,
odtáhnu tě za pačesy

za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.“

Více uvnitř listu.

ZPRÁVY Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 31.3. 2016
Výpis ze zápisu č. 17 (Přítomno 9 zastupitelů – 2 omluveni)
---------------------------- ------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 179/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pronájem
pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice na dobu do 29.06.2016.
9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 180/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č.
614/7 o výměře 2.004 m2, k.ú. Vodice u Lhenic za údržbu na dobu neurčitou.
9 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 181/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 160/15/2016 ze dne 28.01.2016 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít
pachtovní smlouvu na pacht pozemků parc.č. 591/10 o výměře 2.915 m2 a parc.č. 1453/2 o výměře 508 m2, k.ú. Lhenice
s panem V. Stehlíkem, Brusná za pachtovné 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let
b) doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemku parc.č. 591/10 o výměře 2.915 m2, k.ú. Lhenice s panem V.
Stehlíkem, Brusná za pachtovné 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
9 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 182/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje v rámci projektu stavby „ČOV, kanalizace a
vodovod Horní Chrášťany“
a) zveřejnění záměru na směnu částí pozemků parc.č. 600/10 a parc.č. 600/12 o výměře dle následného geometrického plánu
cca 136 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví manž. M. a M. Hartových, Horní Chrášťany za část pozemku parc.č. 577/1 o
výměře cca 108 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví městyse Lhenice. Rozdíl výměry bude dle vzájemné dohody vyrovnán
finančně.
b) zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc.č. 600/14 o výměře dle následného geometrického plánu cca 590 m2, k.ú.
Horní Chrášťany ve vlastnictví Ing. M. Jungwirtha, Horní Chrášťany za pozemek parc.č. 600/18 o výměře 172 m2, k.ú. Horní
Chrášťany ve vlastnictví městyse Lhenice. Rozdíl výměry bude dle vzájemné dohody vyrovnán buď dalšími pozemky určenými
ke směně či finančně.
9 PRO
Ad 3e) Usnesení č. 183/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej pozemku parc.č. PK 228/1 o výměře
51.375 m2, k.ú. Netolice.
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Eis)
Ad 4a) Usnesení č. 184/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice revitalizace: Školní ul. kNN“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní
kabelové vedení NN, uzemnění, kabelových skříní, sloupu NN) na pozemcích parc.č. 1493, 1414/9, 1077/8, 1414/11, 1414/10,
1484/7, 1414/1, 1414/8, st. 130, st. 121/4, st. 125, st. 69/1 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 13.300,--Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO

1

Ad 4b) Usnesení č. 185/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice, revitalizace II.e.:NN rek.na k.“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní
kabelové vedení NN, uzemnění) na pozemcích parc.č. 1414/7, 887/1 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude
vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 4.500,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 186/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Lhenice-Schön: kNN přip parc 450/11“ (kabelové vedení, kab. spojky) na pozemku parc. č. 1438/15 v k.ú.
Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 974-656/2015 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 40,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba
DPH.
9 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 187/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/10 na nemovitostech – lesní pozemky parc.č.
225 o výměře 3.820 m2, parc.č. 277 o výměře 24.243 m2, parc.č. 295 o výměře 1.890 m2, parc.č. 304 o výměře 2.534 m2,
parc.č. 321 o výměře 3.265 m2, parc.č. 352 o výměře
1.618 m2, parc.č. 367 o výměře 1.295 m2 a parc.č. 371 o výměře
2.296 m2, k.ú. Horní Chrášťany s insolvenčním správcem Ing. Pavlem Vlčkem, České Budějovice za kupní cenu ve výši
28.000,--Kč
b) pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
9 PRO
Ad 4e) Usnesení č. 188/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o výpůjčce s obcí Mičovice za účelem zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy. Předmětem
výpůjčky jsou prostory 2NP, schodiště a část chodby 1NP v objektu čp. 23 na pozemku parc.č. st. 18 a zahradu na pozemku
parc.č. 1818/2 a část pozemku parc.č. 1818/26, k.ú. Mičovice. Předmět výpůjčky je přenechán k bezplatnému užívání na dobu
do 31.07.2024 s tím, že obě strany se nejpozději do 6 měsíců předem domluví na prodloužení doby výpůjčky. Převzetí
předmětu výpůjčky nastane až po schválení dotace na vybudování detašovaného pracoviště MŠ.
b) pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy
9 PRO
Ad 4f) Usnesení č. 189/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o spolupráci a partnerství na projektu „MŠ Lhenice – detašované pracoviště Mičovice“ s obcí Mičovice.
Předmětem smlouvy je deklarování vztahů městyse Lhenice a obce Mičovice v rámci přípravy a realizace projektu „MŠ
Lhenice – detašované pracoviště Mičovice“ a následného zajištění provozu.
b) pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 190/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách 1 – 2.
9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 191/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje bezúplatnou výpůjčku sochy Karla IV. Muzeu
středního Pootaví Strakonice v rámci projektu s názvem Karel IV. a Prácheňsko. Podmínkou je zajištění bezpečného převozu
a pojištění.
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 192/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Plán společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Dolní Chrášťany zpracovaný firmou Gepard, spol. s r.o., Praha.
9 PRO
Ad 8) Usnesení č. 193/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedených
kontrolách č. 1_3/2016, 2_3/2016 a 3_3/2016.
9 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 194/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje doplnění Pasportu místníc a účelových
komunikací městyse Lhenice o komunikaci: kategorie účelová, druh doplňková na pozemku parc.č. 417/3, k.ú. Vadkov. 9 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 195/17/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice projednalo žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
o majetkové vypořádání dotčeným částí pozemků v rámci akce „Propustek na silnici III/12258 přes Vadkovský potok“ a
souhlasí s jejich prodejem Jihočeskému kraji - Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje.
9 PRO
OA

ZŠ Lhenice – zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání
Prioritní osa:
2 - stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného
školství
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03253
Realizace: červenec 2014 - červenec 2015
Celkové výdaje projektu: 1 667 225 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 505 230 Kč
Dotace celkem: 1 279 444,90Kč (85% způsobilých výdajů)
Začátkem roku 2016 byl ukončen a profinancován projekt „ZŠ Lhenice - zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání“
financovaný z výzvy č. 34. ROP NUTS II Jihozápad, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality výuky v oblasti přírodních věd a
vytvoření zázemí pro výuku a uplatňování inovativních metod výuky, empirické pozorování a vlastní samostatné bádání.
Projektem došlo k obnově, doplnění a modernizaci zastaralé a nefunkční odborné učebny fyziky a chemie, doplnění vybavení
dílen a vybudování venkovní přírodní učebny ve formě chráněného přístřešku s mobiliářem.
Modernizací učebních pomůcek na škole lze zlepšit vědomosti a dovednosti žáků a tím i jejich budoucí postavení na trhu
práce a zvýšit efektivitu při volbě povolání. V tomto projekt navazuje na další aktivity městyse, například na předchozí
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rekonstrukce prostor bývalé uhelny, kde byly vybudovány nové školní dílny.
Významným přínosem projektu je podpora prakticky zaměřené výuky, včetně praktických a manuálních dovedností a
činnostního učení. Realizace projektu zatraktivňuje výuku a zvyšuje zájem žáků o jednotlivé předměty a činnosti a zapojuje je
do efektivních a interaktivních metod výuky.
Ing. Marie Kabátová - starostka

Projekt „ ZŠ – Lhenice – zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií

INFORMACE OBČANŮM
Úřad městyse Lhenice se obrací na zájemce o sečení obecních ploch za úplatu pro sezonu 2016.
Možno se kontaktovat prostřednictvím telefonu na číslech - 772321291 nebo 775321292
Záměr na pronájem pozemku
Městys Lhenice zveřejňuje ZÁMĚR č. 19/2015 na pronájem pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2 v
k.ú. Lhenice. Občané mohou své nabídky podávat do středy 29.06.2016 do 17,00 hod. na adresu: Městys
Lhenice, Školní 124, 384 02. Podrobnější informace k záměru jsou uvedeny na úředních deskách městyse
Lhenice.
Poplatky pro rok 2016
Žádáme občany, kteří neuhradili do konce měsíce března poplatek za psa, nájemné či pachtovné
z pozemků a poplatek za odpady podnikatelů, aby tak co nejdříve učinili.

Zápis do Mateřské školy Lhenice na školní rok 2016/2017
koná se v úterý 19. 4. 2016 Od 10 do 16 hod.
v budově MŠ, Školní 284.
Více informací na www.mslhenice.cz a v MŠ Lhenice

Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení
Letního a zimního oblečení /dámské,pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek ) min. 1m² (prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Obuv- veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené, kompletní
Peří, peřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy - VĚCI PROSÍME ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI KRABIC, ABY SE NEPOŠKODILY TRANSPORTEM !!

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 25.4. - 7.5. 2016 ve sběrném dvoře vždy
v PO, ČT, SO od 13.00 do 17.00 hodin

Stejně jako v loni jsme se připojili k organizování akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko", která je celorepublikově
plánovaná na 16.4.2016. Do úklidu se pustí již v pátek 15.4.2016 děti z našich škol (ZŠ a MŠ). Zveme další
spolky a organizace, ale i dobrovolníky, aby se přihlásili a pomohli uklidit Lhenice a okolí, zejména Lineckou
stezku, okolí cest a potoků, remízky a lesíky, prostě místa, která nepochopitelně lákají některé občany
k odhazování a vyvážení odpadků. Prosíme, pomozte uklidit místo, kde žijeme. Pro přihlášené dobrovolníky bude
připraveno malé občerstvení. Pokud se chcete k nám přidat,přihlašte se na tel.775 321291, 775321292,
388321297 nebo e-mailu obec@lhenice.cz

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
BŘEZEN V MATEŘINCE
10.3. - navštívily naše děti, za střídání po třídách, místní knihovnu. Paní knihovnice Ivanka jim ukázala
a zapůjčila k prohlížení zcela nově vydané dětské knihy. Největší zájem byl o ty s dinosaury.
21.3. – hned ráno došlo v MŠ na zdobení Morény náhrdelníkem z bílých vajec. Poté jsme se všichni
vydali po cestě „jahodárnou“ k potoku Rapačovu. Na jeho břehu děti ozdobily pentličkami větve vrbiček a olší a rozloučily se
s paní Zimou-Morénou písničkou a říkadlem a za jásotu a údivů byla vhozena do proudu potoka (viz obrázky na titulní straně).
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21.až 24.3. – v předvelikonočních dnech jsou dětmi v naší MŠ dodržovány barevné dny – modré pondělí, žluté úterý,
šedočerná středa (Škaredá) a Zelený čtvrtek. Pravidlo káže, že děti v příslušný den přijdou oblečeny v jeho barvě. Tak tomu
bylo i letos.
22.3. – přijelo opět mezi nás oblíbené divadlo „Luk“ s napínavou pohádkou „O kačence“ MB

Fota – hra na divadlo v MŠ – vpravo z návštěvy knihovny 10.3.

Základní škola
BŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM:
29.2. – 4.3. – lyžařský výcvikový kurz na Kubově Huti – pro žáky 7.třídy (viz článek níže)
1.3. – beseda „Mám se rád“ – ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky 1.třídy
2.3. – Sociometrie na téma „Vztahy ve třídě“ – pro žáky 5.třídy
7.3. – „Chatujeme v němčině“ s žáky z německé školy z města Monster v počítačovém
programu „Skype“ – pro žáky 8. a 9.třídy
8.3. – školní kolo recitační soutěže
10.3. – „Jihočeský zvonek“ – okrskové kolo pěvecké soutěže – účast postupujících ze školního kola (viz článek níže)
10.3. – beseda pro rodiče ve škole na téma „Nástrahy na sociálních sítích“ – ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“
16.3. – „Přehlídka dětských recitátorů“ – okresní kolo (účast viz článek níže)
17.3. – „Veselé zoubky“ – akce k správné péči o chrup – ve spolupráci s DM drogerií – pro žáky 1.třídy
17.3. – Sociometrie na téma „Vztahy ve třídě“ – pro žáky 7.třídy
18.3. – „Renesanční Prachatice“ – exkurze v okresním městě – pro žáky 4.třídy
18.3. – „Matematický klokan“ – soutěž pro žáky od 2.třídy (viz článek níže)
23.3. – okresní kolo sportovní soutěže v odbíjené škol Prachaticka ve Vimperku - úspěšná účast školního dívčího družstva
(viz článek + foto níže)
23.3. – Sociometrie na téma „Vztahy ve třídě“ – pro žáky 5.třídy – pokračování
24.3. – Velikonoční prázdniny
29.3. – školní turnaj v Pexesu (viz článek níže)
31.3. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími

Z vědomostních a dovednostních soutěží
na školní, okrskové a okresní úrovni
Na turnaji škol Prachaticka ve volejbale vítězství
Dívčí školní družstvo na okresním kole 23.3. ve Vimperku vybojovalo pod vedením p.uč.P.Krejčové a Mgr.P.Vogeltanze
1.místo, když ve všech utkáních s přehledem zvítězilo a postoupilo do krajského kola, které se uskuteční 12.4.2016
v Č.Budějovicích.
Účastníci turnaje: ZŠ Lhenice, ZŠ TGM Vimperk – se dvěma družstvy, ZŠ Zlatá Stezka
Prachatice, ZŠ Husinec.
Složení vítězného družstva ZŠ Lhenice (z děvčat z 8. a 9.třídy):
B.Bošková, E.Čechová, M.Kolářová, K.Kvasničková, K.Pavlíková, E.Dubravcová,
S.Kunešová, J.Traxlerová
Foto vlevo vítězné volejbalové družstvo děvčat naší ZŠ na turnaji ve Vimperku 23.3.
Blahopřejeme !
Na okresním kole soutěže dětských recitátorů 8.3. v Prachaticích
Naši školu reprezentovaly: Barbora Hodná (2.ročník), Alena Pořádková (3.ročník), Zuzana
Houšková (9.ročník)
Na okrskovém kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ 10.3. v Netolicích
Z 1.místa v kategorii „Sólový zpěv“ do okresního kola postoupila Aneta Halabrínová (z 8.třídy), kde bude reprezentovat naši
školu
Na „Matematickém klokanu“ 2016 konaném na škole 18.3.
Nejúspěšnější řešitelé:
kategorie Cvrček (2.+3. roč.) - 34 soutěžících, max. zisk 90 bodů
1. místo - A. Mikešová (3. roč.) - 69 b.
2. místo - A. Pořádková (3. roč.) - 66 b.
3. místo - T. Kolářová (3. roč.) - 64 b.
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kategorie Klokánek (4.+5. roč.) - 33 soutěžících, max.zisk 120 bodů
1. místo O. Barna (4. roč.) - 68 b.
2. - 3. místo - K. Gregora (4. roč.) - 61 b.
2. - 3. místo - K. Schwingerová (4. roč.) - 61 b.
kategorie Benjamín (6.+7. roč.) - 18 soutěžících, max.zisk 120 bodů
1. místo - V. Nevšímal (7. roč.) - 75 b.
2. místo - Š. Drtinová (7. roč.) - 58 b.
3. místo - R. Žák (7. roč.) - 58 b.
kategorie Kadet (8.+9. roč.) - 12 soutěžících, max.zisk 120 bodů
1. místo - D. Urbaník (8. roč.) - 91 b.
2. místo - R. Sivera (8. roč.) - 57 b.
3. místo - N. Kolářová (8. roč.) - 55 b.
V případě shodného počtu bodů v kategorii Benjamín a Kadet rozhoduje o pořadí věk (lepší umístění má mladší soutěžící).
Na 1.ročníku turnaje v Pexesu ve školní jídelně (29.3.)
Vítězi se stali: v kategorii 1.až 3.roč. – Lukáš Pecha (z 2 třídy)
v kategorii 4.až 6.roč. - Kristýna Mašková (z 5 třídy) Blahopřejeme!

Foto z okrskového kola soutěže Jihočeský zvonek – druhá
zleva A.Halabrínová – 1.místo – účast na okresním kole 6.4.

- vítězové turnaje v PEXESU
L.Pecha a K.Mašková

JB,JM

Sedmáci na „lyžovačce“ na Kubově Huti
lyžařský kurz ve dnech 29.2. až 4.3.2016 s instruktory Mgr. K. Majerem a paní uč.P. Krejčovou a zdravotnicí R. Boškovou.
O své zážitky se podělily samotné účastníce – frekventantky kurzu v následujícím jejich autorském článku:
Když nám ve škole oznámili, že za dva měsíce pojedeme na lyžařský kurz, už tak brzy začaly velké přípravy. Fyzické i
psychické. Chtělo to pevné nervy, úsilí a trpělivost, abychom do toho dne štěstím nepraskli.
NASTAL TEN SLAVNÝ DEN
Všichni, kromě tří žáků, si přitáhli své kufry a lyže před školu, kam pro nás přijel autobus. Pracně jsme narvali kufry do
autobusu, lyže do auta a mohli jsme vyrazit. Pro takové nadšence, jako jsme my, to byla velice zdlouhavá cesta.
Když jsme konečně dorazili na místo a měli jsme jít na svah, začalo pršet, což bylo pro nás veliké zklamání. A tak jsme si
nejdříve rozdělili pokoje a ubytovali se. Po vybalení věcí jsme šli na oběd. Měli jsme nějakou omáčku s rýží a masem.
Následoval polední klid, po kterém jsme se všichni vydali na svah. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Lyžaři a začátečníci.
Někteří z nás, lyžaři i nelyžaři, předvedli takové pády, o kterých ani instruktoři nevěděli, že existují.
S paní učitelkou Krejčovou, paní zdravotnicí a panem učitelem Majerem šlo vše výborně a podle plánu. Tedy alespoň myslíme.
Měli jsme i bobříka odvahy, ale toho nám trochu zkazilo počasí. Ve čtvrtek večer jsme se navzájem bavili. Byla to legrace. V
pátek jsme na svahu uspořádali opravdu veliký obří slalom. Rozestavěli jsme lyžařské hůlky po svahu a postupně ho na čas
sjížděli. Poté, co jsme všichni dolyžovali, šli jsme na náš poslední oběd. Po obědě jsme vyhlásili výsledky z obřího slalomu a
rozdali ceny. Když jsme skončili, odnesli jsme naše věci do jednoho pokoje. Smířili jsme se s tím, že už jedeme domů. Nebo
spíše museli smířit. Rozloučili jsme se se svahem a hotelem. Odnesli jsme věci do autobusu a poněkud sklesle odjeli domů.
Za všechny můžeme říci, že se nám tam velice líbilo.
Za žáky 7. třídy A. Šlesingerová, E.Suchánková, T. Krausová, K.Stašková

LHENICKÉ STŘÍPKY
S příchodem jara práce na 2.etapě revitalizace náměstí v plném proudu
Probíhaly „zgruntu“ úpravami na přístupové cestě od školy k budově úřadu dlážděním a i v prostoru mezi starou radnicí a již
dříve asanovanou „Šimonovinou“ - v místě budoucího parkoviště – viz fota.

5

Turistická oblast „PODKLETÍ“ má certifikát, může pracovat
Oldřich Petrášek – kráceno
Chce tuto lokalitu prezentovat jako jihočeský venkov, oázu klidu a
odpočinku, kam se každý bude rád vracet. Vbrzku spustí i své vlastní
internetové stránky.
Krajské zastupitelstvo nedávno schválilo koncepci cestovního ruchu
Jihočeského kraje, v rámci které vzniká na území kraje několik
turistických oblastí. Na území Prachaticka, přesněji místních akčních
skupin Blanský les – Netolicko a Rozkvět, vznikla na začátku roku jedna
z těchto turistických oblastí pod názvem PodKletí.
PodKletí:
má rozlohu 859 km2, zahrnuje území pěti svazků obcí a 7 samostatných
obcí. Svazky obcí Blata, Chelčicko – Lhenicko, Netolicko, PodKletí
a Blanský les – podhůří
celkem 62 obcí s téměř 45 tisíci obyvateli
rozkládá se západně od Českých Budějovic, od Zbudovských Blat přes
Chelčicko, Netolicko, Lhenicko, Křemežsko až ke Zlaté koruně,
Kájovu, Chvalšinám, Boleticku a Křišťanovsku
dominantou je hora Kleť
Součástí oblasti „PodKletí“ je i naše Lhenicko (viz foto)

Jaro přicházelo na Lhenicko poněkud nesměle
Letošní mírná zima , mimochodem podle klimatologů druhá nejteplejší za 124 let, dala snad posledním záchvěvem o sobě
vědět v době, kdy své „panování“ měla již předávat jaru, i když opět jen nakrátko. V úterý 15.března totiž za ranního mrazíku
do -20C pokryla náš kraj souvislou sněhovou přikrývkou do 7 cm za dopoledních sněhánek a odpoledního odtávání sněhu při
teplotě +50C, aby přes noc na středu 16.3. sněhovou vrstvu znovu doplnila na 5 cm. Přišel však čtvrtek 17.3. s ranní teplotou
na nule stupňů celsia s následným rozpadem oblačnosti a oteplením na +100 C, což způsobilo, že po sněhu vráz nezbylo ani
památky – předzvěst to možného nástupu jara. A skutečně. Pátek 18.3. byl krásný, slunný, v němž teplota vystoupala na
+150C. Nastávající víkend sice přinesl oblačnou sobotu (19.3.) s teplotou jen do +80C, avšak následně poté neděli 20.3.
s pěkným vydařeným prvním prosluněným jarním dnem, kdy teploměr ukazoval +12 0C (astronomický nástup jara připadl na
20.3., na 5.hodinu 30.minutu). Letošní zima snad tím tak nadobro již „odkrouhala“, i když další následující dny tak přesvědčivě
jarně nepůsobily. Jaro, které se už dříve několikráte přihlásilo, i když ještě nemuselo, věřme, definitivně nastalo.

Foto: hospůdka „U Tomáše“ pod sněhovou
pokrývkou – 15.3.2016 – foto MB

jaro se několikrát přihlásilo, i když ještě
nemuselo – viz záplava bledulí v lokalitě „PančiceV řekách“ u Třebanic – na konci února –
foto Pepa Jenšovský

DODATEK: Jaro dalo o sobě již pořádně vědět ve čtvrtek 31.3., kdy za slunného dne vystoupala teplota na +23,7 0C, aby tak
překonala v Č.Budějovicích teplotní rekord platící pro 31.březen z roku 1989. Ten měl hodnotu +22,60C. Následující den – 1.4.
se však opět za zatažené oblohy ochladilo na +80C, kdy teplota klesla z předcházejícího dne o 15,70C ! Počasí se představilo
vskutku aprílově. JB, JM

Velikonoční zvyky na Lhenicku ještě žijí!
 dodržují se v samém městečku i v osadách přilehlých, jak dokazují fotografie i článek níže.

Velikonoce 2016
Po celá desetiletí na lhenickém náměstí dohlíželi na naši generaci zdejší světci – sv.Vojtěch a Karel IV., zda o Božím hodu
velikonočním se hraje poctivě hra „Na čáru“ o peníze a dodržují se pravidla při pekání vajec. Letošní Velikonoce se musely
obejít bez těchto strážců, neboť v rámci revitalizace náměstí si odskočili vyšlechtit svá roucha do restaurátorského ateliéru….
Jan Machart
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Fota nahoře vlevo – pekání vajec na náměstí (27.3.), nahoře vpravo pekání vajec v místě, kde stával sv.Vojtěch (27.3.), dole vpravo –
velikonoční sešlost dodržující tradici u náměstní zídky, která poněkud
ustoupí propojovacímu dopravnímu pruhu od Bavorovské ulice (27.3.).
Fota vlevo – z „pomlázky“ o Velikonočním pondělí v Dolních
Chrášťanech. (28.3.)
Fota ze Lhenic poskytl Jan Machart, z Dolních Chrášťan převzata z webu
Náves o.s. - www.osnaves.cz

JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Myslivecké sdružení
O činnosti Mysliveckého sdružení ve Lhenicích v roce 2015 jsme informovali v únorovém vydání našeho měsíčníku. V tomto
čísle přidáváme hodnocení loňské střelecké sezóny.

Průběh střelecké sezony 2015
V roce 2015 proběhlo několik soutěží ve střelbě. Jako první se konal Okresní přebor malorážkou, dne 12.4.
na střelnici ve Strunkovicích n.Bl., kde se střílel velký standard. Zde jsme měli zastoupení Pavla Krotkého.
16.5. proběhla naše soutěž „O putovní pohár Třešňový květ“ v brokové střelbě, v Sedlci u Nové hospody.
Zde se stal vítězem Zdeněk Kuneš v mladší kategorii a ve starší vyhrál Josef Mráz. Gratulujeme. Opět se
střílelo také z našich loveckých kulovnic, což mělo imitovat dovednost při samotném lovu. Střílelo se na tři
terče – srnec ve stoje z volné ruky, divočák s pomocí volné hole a tetřívek v sedě. Vítězem se stal František
Furst st. s 30 body z 30 možných. 4. ročník soutěže 3členných družstev v kombinované střelbě malorážkou
a brokovnicí „O jamský pohár“ pořádalo MS Mičovice poslední květnovou sobotu. V tomto ročníku naše
družstvo ve složení J.Pánek, Z.Grill a Z.Kuneš vybojovalo zlato potřetí zasebou. Na střelnici ve Vráži jsme byli pozváni na
střeleckou soutěž do Písku. Střílelo se v kombinované střelbě PARCOUR, TRAP a Divočák na průseku. V jednotlivcích, kde
soutěžilo 22 střelců, se umístil náš člen Zdeněk Grill na druhém místě. Gratulujeme. Již tradiční dětskou soutěž ve střelbě ze
vzduchovky jsme pořádali 6.6. na starém hřišti. Své střelecké dovednosti si přišlo poměřit přes tři desítky dětí. Vítězem se stal
Richard Štengl ml. ze Lhenic. Všechny zúčastněné děti byly odměněny věcnými cenami. Na přelomu roku 2015/2016 na
střelnici v Hracholuskách byla vyhlášena Myslivecká liga v malorážce. Liga se skládala ze 4 kol, kdy se střílela klasická K4M a
rychlopalná malorážka s účastí 30 střelců. V každém kole byl vyhlášen vítěz. Zde bych chtěl pogratulovat Pavlu Krotkému,
který dvě kola vyhrál a stal se absolutním vítězem celé ligy. Gratulujeme. Poslední soutěží loňského roku byla ta „O lhenickou
vánočku“ na střelnici v Žabovřeskách dne 28.12. Nejdříve se střílelo první kolo bez zápočtu bodů. Druhé kolo bylo již soutěžní.
Zde byla střelba zpestřena přidáním holubů vertikálu a zajíce, což se střelcům líbilo. Vítězem se stal Jaromír Pánek.
Gratulujeme. Po této soutěži jsme tradičně zakončili střeleckou sezonu u nakrájené vánočky v naší myslivně. Střeleckých
brokových akcí proběhlo více, ale ne s účastí našich členů. Kulových závodů se nejčastěji účastní Pavel Krotký, který zde
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dosahuje vynikajících výsledků, většinou s umístěním na stupních vítězů. Ještě bych chtěl shrnout úspěšnost střelby na
společných naháňkách a honech. Zde úspěšnost ulovené zvěře, v poměru vypálených ran, je opravdu nízká. Myslím, že
bychom měli zapracovat na lepší mušce. Proto je třeba se účastnit výše zmiňovaných akcí a trénovat se zbraní. Závěrem bych
poděkoval všem, kdo se těchto akcí zúčastnili a pomáhali. Ještě jednou gratulujeme všem úspěšným střelcům.
Zdeněk Kuneš

Také chovatelé hodnotili činnost za rok 2015
na výroční schůzi konané dne 4.3.2016
Z předkládané obsáhlé zprávy o činnosti předsedou ZO Českého svazu chovatelů Lhenice
Janem Pavlíkem.
V ní mimo jiné uváděno: je především zaměřena na splnění stanovených úkolů za rok 2015 od minulé
výroční schůze, na schůzovní činnost v roce 2015, stav členské základny a ve svém závěru na vytýčené
body plánu práce na rok 2016.
Splněné úkoly za rok 2015
Pořádání propagační výstavy drobného zvířectva o lhenické pouti -6.7.
Setkala se s příznivým ohlasem 402 dospělých platících a 90 mladých návštěvníků s možností pro ně připraveného
občerstvení s posezením, s přínosem ze vstupného cca 22.900 Kč do spolkové pokladny, za vystavování 24 členů ZO a 4
hostí.
Uskutečnění výstavy při jarmarku na sv.Jiljí (5.9.) jako bodované pro králíky a holuby, krom drůbeže a exotů, hodnocených
v kompetenci výboru ZO
Rovněž za úspěšného průběhu, s návštěvností 225 platících, s finančním výnosem 6.800 Kč, za 21 vystavovatelů ze ZO a tří
hostů (k vidění bylo 55 králíků, 56 holubů, 40 ks drůbeže, 45 ks exotů).
Též ve zprávě uvedeno poděkování sponzorům za finanční podporu výstav.
Obeslání výstav v kraji v roce 2015
Výstavy ve Strakonicích, okresní výstavy ve Vimperku a výstavy v Č.Budějovicích. Na nich (i s bodovanou domácí) získáno
v roce 2015 členy ZO 23 čestných cen.
Zajišťování dopravy na výstavy, finanční pomoc při pořádání dětského dne, organizování brigád, zaplacení členských známek
21.členům, co splnili podmínku vystavovat svá zvířata na dvou výstavách,
se dle plánu na rok 2015 podařilo naplnit.
Registrace zvířat v roce 2015
Natetováno celkem 221 ks králíků a zakoupeno 243 ks drůbežích a 275 ks holubích kroužků.
Schůzovní činnost a práce výboru v roce 2015
Schůzovní účast 7 členného výboru dosahovala 65% za zabývání se organizací výstav a dalších akcí a činností, vyžadujících
průběžného řešení a též provedením zápisu lhenické ZO ČSCH do rejstříku spolků. Spolu s garanty jednotlivých odborností
výbor navrhl, na základě úspěchů na obeslaných výstavách, nejlepší chovatele ZO za rok 2015: u holubů F.Hubáčka, u
drůbeže MVDr. J.Štrobla, u exotů Bočana a jako úspěšnou mladou chovatelku J.Traxlerovou. Též výbor požádal o dotaci na
pořízení nových klecí ve výši cca 91.000 Kč.
Aktuální stav členské základny lhenické ZO ČSCH
Evidováno 28 řádných členů, dva členové čestní a tři mladí chovatelé.
Samotný závěr zprávy patří poděkování členstvu za práci pro organizaci a chovatelství.
JB, JM

Z velikonočního dámského klubu 15.3.
Jarní dámský klub byl zaměřen na výrobu velikonočních dekorací
a konal se ve výtvarné a keramické dílně v kině.

PŘIPOMÍNÁME : KVĚTINOVÝ DEN - 19. ročník Ligy proti rakovině - ve středu 11.5.
Jako každý rok se do veřejné sbírky zapojí i naše ZO. Kytičky si budete moci zakoupit u našich členek a také v Květince u paní
J.Pohořalové, v salonu H.Mášlové a v knihovně u I.Ragáčové.
Všem, kteří sbírku podpoří, předem upřímně děkujeme!
M.Sh

NAPSALI O NÁS.....
Hasiči z Jámy v soutěži „Dobráci roku“
Jamský SDH přináleží ke lhenickému hasičského okrsku
(vybráno z článků z Prachatického deníku – upraveno)
Soutěž vyhlásil Český rozhlas pro všechny sbory dobrovolných hasičů z Jihočeského kraje. Celkem jich postupně navštíví a
představí ze 40 obcí. Vysílání o nich probíhá v Čs.rozhlasu Č.Budějovice již od září 2015 vždy v pátek o 15.hodině
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a posluchači – příznivci mohou o nich hlasovat poslanými „esemeskami“. Jamský SDH se již v rozhlasovém medailonku
představil se svou historií a činností v pátek 19.2., do kdy byly také pro jamské hasiče přijímány zaslané hlasy.
Vítěz soutěže získá veselici plnou hudby, grilovaného masa a
piva za 100 tisíc korun! Zároveň postoupí do celostátního finále,
ve kterém se v červnu 2016 utká o hasičské vybavení za stovky
tisíc korun!
V představování jamského hasičského sboru (založen roku 1900)
mimo jiné zaznělo: 61 obyvatel má aktuálně obec Jáma.
Dobrovolných hasičů je tu evidováno 65. Sbor, který slaví
úspěchy v různých soutěžích, má ve svých řadách členy – hasiče
i z okolních obcí. Jde o kuriozitu, neboť hasičů v místním
SDH je více, než obyvatel v obci.“
Dodatek
JB, JM

redakce

ML:

Hasičům

z Jámy

držíme

palce!

Fascinuje mne malý míček, mám rád tenis, hraju pinčes a golf mi učaroval
PT Deník – Vl.Klíma – 15.3.2016
Jde o obsáhlý rozhovor redaktora Vládi Klímy s Václavem Špánem z Třebanic a jeho zálibě v golf, pro Lhenicko zcela
netradiční sport.
Článek je k dispozici u kronikářky obce, nebo v plném znění na facebookových stránkách Lhenic.

Termíny na placení poplatků dnes pro Lhenické končí
PT Deník 31.3.2016 (aja)
Obyvatelé Lhenic mají dnes poslední den, aby zaplatili poplatek za psy. Ten musejí uhradit na úřadu městyse, který stanovil,
že platba musí být v obecní kase do posledního března. Stejný termín pak mají i ti, kteří mají zaplatit nájemné či pachtovné
z pozemků. Na úřad by se měli vypravit také podnikatelé, kteří nemají zatím zaplacený poplatek za odpady.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Pozvánka na výstavu
Byla k nám, do Lhenic z Nových Hradů zaslána na výstavu pana faráře Jana Tampíra.
To proto, že na naší farnosti působil.
Výstava kreseb Pátera Jana Tampíra - Nové Hrady, Koželužna
3. 4. – 30. 4. 2016
"Do kostelíčka kolem kapličky vedle zámku přes náves..."
- výstava je otevřena: čtvrtek - neděle, 10 - 16 hodin
Doprovodný program:
Výtvarný ateliér s Ludmilou nebo Markétou Mazancovou aneb malování pro ty, co si chtějí pro radost zamalovat...
- plánovaný termín 23. - 24. 4. 2016, není nutné se přihlašovat předem, ale můžete...
- výtvarný materiál poskytneme (akvarely, tempery, štětce,...), vhodné oblečení vzít doporučujeme...
Možné téma: Sakrální památky v novohradské krajině, ale třeba si téma přinesete s sebou...
Fota –
kresby
pana
faráře
Jana
Tampíra.

JB, JM
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

Ve Lhenicích odpočívá český hudební skladatel i nositel rytířského řádu Železné koruny
Z vícedílného „Putování po hřbitovech Šumavy“ –
Vycházelo na pokračování v Prachatickém deníku v r.2014 od autora Jaroslava Pulkrábka
(upraveno – kráceno)
Na lhenickém hřbitově v lese nad městečkem najdeme mezi sedmi stovkami hrobů vícero takových, v nichž jsou pohřbeny
zajímavé osobnosti. Zastavme se alespoň u třech z nich.

první zastavení

druhé zastavení

třetí zastavení

První zastavení – u hrobu hudebního skladatele Theodora Kössla (viz foto), jehož život a dílo autor v článku následně líčí.
Právě lhenickému rodákovi Theodoru Kösslovi k 130.výročí od jeho narození byla věnována značná pozornost v minulých
vydáních ML ve dvoudílném seriálu, proto jeho život a dílo není již uváděno.
Druhé zastavení – u hrobky rodiny Špeltů – Vondrášků (viz foto), kde byl k poslednímu odpočinku uložen Jan Mayer
Königsreiter, který se narodil ve Lhenicích v roce 1839, byl uznávaným znalcem hornictví a autorem odborných knih, studií a
vědeckých prací a zkonstruoval zařízení pro práci v dolech, které mělo zvýšit bezpečnost s ohledem na výbušné plyny.
Vystudoval techniku jak v Praze, tak ve Vídni i Horní akademii v Příbrami.
Na Ostravsku – Karvinsku vedl osm závodů s tuctem dolů. V roce 1897 mu byl udělen rytířský řád Železné koruny.
Třetí zastavení - u hrobu poblíž centrálního hřbitovního kříže, kde byl, mimo jiných, pohřben i Pater Matěj Pužej (viz foto).
Narodil se v revolučním roce 1848 v Mladém Smolivci na Plzeňsku. Kněžské svěcení získal v roce 1873 a v roce
1894 nastoupil na lhenickou faru. Za jeho působení došlo v roce 1904 k zvětšení a celkové opravě zdejšího kostela. Byl
jmenován biskupským vikářem prachatického vikariátu, čestným konsiliářem biskupské konsistoře a osobním děkanem a
arciknězem. Lhenickou farnost spravoval do roku 1919 a zemřel v roce 1934.
KDO BYL JAN MAYER
Narodil se 13. 5. 1839 ve Lhenicích u Špeltů v čp. 42 (později čp. 52), jako syn řeznického mistra
Aloise Mayera a Josefy, rozené Königsreiterové. Jejím otcem byl Václav Königsreiter, lhenický
kostelník a pisatel pamětí farnosti. Snad právě dědeček písmák nechal vzklíčit první semínko
vnoučkovy vědychtivosti a touhy po vzdělání. Janovi bylo dopřáno a studoval věru úspěšně. Již s
titulem inženýra se věnoval důsledně a do podrobností „horním vědám“ a obdržel pak i titul doktora
montanistiky h. c. V oboru pracoval od svých třiceti let jako manažer dolů Severní dráhy Ferdinandovy,
stal se odborným spisovatelem a montanistika sama ho nakonec přivedla z jižních Čech až na sever
Moravy. V roce 1897 obdržel rytířský řád Železné koruny, především za zásluhy v oblasti bezpečnosti
práce a hornického záchranářství. Protože nebyl pouhým suchým vědcem a znal práci v jámě víc, než
jen od stolu, věděl příliš dobře, že tradičně zažíhané světýlko sv. Barbory, patronky všech horníků,
nebo metanem zadušený kanárek neštěstí a smrt v dolech odvrátit nemohou. Na sklonku života pobýval v Hietzingu, dnešní
části Vídně, kde zemřel v pondělí 18. 6. 1917 ve věku 78 let.
Jan Mayer v Ottově slovníku naučném
Mayer Jan, vynikající znalec hornictví a odborný spisovatel (*13. květ. 1839 v Elhenicích). Studoval reálku v Krumlově a v
Praze, techniku v Praze a ve Vídni, horní akademii v Příbrami. Po pětileté činnosti ve službě státní, strávené v Neuberku,
Eisenerzu, Příbrami a při ministerstvě orby ve Vídni, přestoupil k dolům Sever. dráhy cís. Ferdinanda na Ostravsku. Zde rychle
postupoval a v r. 1892 stal se centrál. inspektorem, i bylo naň vzneseno řízení těchto rozsáhlých dolů, čítajících 8 závodů s 12
jamami. M. psal množství vědeckých článků, jež uveřejňoval s počátku v „Budivoji“, později stal se stálým pilným
spolupracovníkem časop. „Oesterr. Zeitschrift für Berg und Hüttenwesen“, v němž uveřejnil množství cenných pojednání z
oboru hornictví. M. podnikal daleké cesty vědecké po Německu, Belgii a Francii. Vládou byl několikráte volán jako znalec v
kritických záležitostech hornických. Vynalezl třídidlo a zařídil pokusnou stanici pro zkoumání střelby hornické. R. 1895 byl
jmenován členem rak. komisse ku prozkoumání třaskavých plynův a šetření bezpečnostních poměrů na dolech ostravskokarviňských. Za své vynikající působení byl vládou opětovně pochvalnými listy vyznamenán; roku 1890 jmenován c. k. horním
radou a r. 1897 dostalo se mu ryt. řádu Želez. koruny. Ottův slovník naučný, díl XVI.,1029 -1030.
Jan Mayer v časopisu Zlatá Praha
Vrchní horní rada Jan Mayer, čestný doktor vysoké školy montanistické v Příbrami, ředitel uhelných dolů v Mor. Ostravě, jehož
podobiznu dnes přinášíme, byl v nedávných dnech poctěn slavností uspořádanou vším důlním úřednictvem uhelné pánve
ostravsko-karvinské a blahopřejnou adressou. Oslava vynikajícího českého znalce hornictví a odborného spisovatele platila k
40. výročí služební doby i znamenitým zásluhám odborníka, s jehož jménem spojena je řada blahodárných vynálezův
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ochranných (při důlních katastrofách, explosích plynů, požárech atd.) a jenž požívá nejenom v Rakousku, nýbrž i všude v
cizině značné pověsti. V kritických záležitostech hornických byl dr. Mayer často volán vládou jako znalec. Vynalezl třídidlo a
zařídil pokusnou stanici pro zkoumání střelby v hornictví. T. zv. „zmáhací methody“ Mayerovy pro zvládání katastrof v uhelných
dolech byly často již s nejlepšími výsledky použity. Jeho záchranné apparáty důlní a pokusné štoly (první svého času - jediné
v Rakousku) i četná jiná bezpečnostní zařízení se staly vzorem odborníkům cizozemským. Dr. Jan Mayer je rodákem ze
Lhenic v Čechách . Je čestným občanem obcí Slezské Ostravy a Michálkovic. Byl jmenován zkušebním komisařem na Vysoké
škole montanistické v Příbrami. Zlatá Praha, ročník XXVI, 1909, č. 24, s. 286 - 287.
Jan Mayer v literatuře
Ottův slovník naučný, díl XVI., s. 1029 - 1030; Heller, H. : Mährens Männer der Gegenwart, 4, 108. Brünn 1885 - 1892;
C. k. horní rada Jan Mayer. In: Kalendář Horník 18, 1892, s. 83 - 84; Vrchní horní rada Jan Mayer. In: Zlatá Praha, roč.
XXVI., č. 24, s. 286 - 287, Praha 1909, C. k. horní rada Dr. Jan Mayer. In: Hornické a hutnické listy 18, 1917, s. 80 - 82;
C. k. horní rada Jan Mayer. In: Kalendář Horník 44, 1918, s. 44 - 46; Masarykův slovník naučný IV., s. 824, Praha 1925 1937; Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, 2, 618. München - Wien 1974 - dosud;
Biografický slovník Slezska a Severní Moravy, sešit 5, s. 77 - 79, Ostrava 1998; Trnka, Miloslav: Místo tkalce báňským
inženýrem. Výroční vzpomínka na lhenického rodáka. In: Lhenický zpravodaj, roč. 18, č. 5, květen 1999; Novotná, Věra:
Lheničtí v encyklopediích. In: Lhenický zpravodaj, roč. 18, č. 3, březen 2000. Mil.Trnka

Svědectví staré pohlednice
Jan Antonín Mager

V jednom z pražských antikvariátů se mi podařilo zakoupit
starou pohlednici Lhenic, jihočeského městečka, k němuž
mám vřelý citový vztah. Pochází totiž odtud řada mých předků
z maminčiny strany. Na pohlednici mne ale především zaujala
jména adresáta a odesilatele. Obě mám z dřívějška dobře
vrytá v paměti, navíc je mi důvěrně znám rukopis pisatele. Obě
strany pohlednice zde představuji. Z otisků poštovních razítek
se mi podařilo vyčíst, že dopisnice byla odeslána ze Lhenic 25.
července, tedy o svátku patrona lhenického kostela sv. Jakuba
Staršího, apoštola. Letopočet sice není patrný, ale jako
nejpravděpodobnější se mi jeví rok 1905. Adresát Jan Ev.
Podlaha se narodil dne 27. prosince 1823 ve Lhenicích v
tehdejším čísle 93 (Martinů, později čp. 112) tkalcovskému
mistru Tomáši Podlahovi a jeho manželce Terezii, dceři
ševcovského cechmistra Augustina Königsreitera. Studoval na
píseckém gymnáziu v letech 1839-1843 a dvouletá studia na
filozofickém ústavu absolvoval patrně v Českých Budějovicích,
kde v roce 1845 započal studia theologická. Na kněze byl vysvěcen 5. srpna 1849. Jako neomysta působil ve svém rodišti. Již
v prvé polovině padesátých let 19. století byl povolán na lokalii ve Stádlci a když ta byla 12. ledna 1857 povýšena na faru, stal
se prvním stádleckým farářem. V průběhu jeho dlouholetého kněžského působení se mu dostalo mnoha církevních i světských
pověření a uznání. Byl osobním děkanem, biskupským vikářem a notářem, skutečným konsiliářem biskupské konsistoře,
arciknězem, členem c. k. rady pro školské záležitosti táborského okresu, čestným občanem Stádlce a rytířem řádu císaře
Františka Josefa I. Dožil se požehnaného věku 87 let, zemřel dne 23. února 1910 a byl pohřben v blízkosti hlavního kříže na
hřbitově ve Stádlci. Tamním farníkům byl duchovním otcem 56 let. Odesilatelem lístku byl Matěj Pužej. Narodil se 9. února
1848 v Mladém Smolivci (fara Budislavice, okr. Plzeň - jih). Knězem byl vysvěcen 15. července 1873 a na lhenickou faru byl
dosazen roku 1894. V roce 1904 nechal prodloužit kněžiště zdejšího farního kostela a zakončit jej polokruhovou apsidou, na
jižní straně přistavět novou sakristii s oratoriem a současně provést celkovou opravu chrámu. Byl biskupským vikářem
prachatického vikariátu, čestným konsiliářem biskupské konsistoře, osobním děkanem a arciknězem. Lhenickou farnost
spravoval do r. 1919. Zemřel 28. března 1934 a je pohřben na lhenickém hřbitově také poblíž centrálního hřbitovního kříže. Co
mne přivedlo k přesvědčení, že lístek byl psán roku 1905. Na pohlednici vpravo je stav farního kostela sv. Jakuba shodný se
stavem současným, tedy jsou na něm zachyceny přístavby provedené v roce 1904. P. Matěj Pužej jistě využil první příležitost
k tomu, aby mohl stařičkému váženému zdejšímu rodákovi tuto změnu představit. A nový pohled zachycující nedávnou
proměnu mohl být dán do prodeje právě před poutí v r. 1905. Proto ona věta: „Takto nyní vypadáme.“
Ke snímkům ze lhenického hřbitova: Hrob lhenických farářů. U paty pomníku je takřka neviditelný kámen se jménem P. Matěje
Pužeje - viz detail. Foto J. A. Mager.
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STÍNY LHENICKA
V měsících únoru a březnu jsme neevidovali žádný trestný čin spáchaný v k.ú. Lhenice.
Jednání dosud nezjištěného pachatele, který odcizil slunečník ze dvora domu v ulici Na Běličce, bylo kvalifikováno jako
přestupek proti majetku se škodou ve výši 500 korun, stejně jako odcizení pneu s diskem z řezačky parkující v zahradě v ulici
Tylova, kdy majiteli byla způsobena škoda téměř 5 tis. korun. K projednání komisi při MěÚ Prachatice byly oznámeny neshody
mezi obyvatelkou a návštěvou bytového domu v ulici Zahradní. Tato komise bude projednávat i přestupek proti občanskému
soužití, opětovné neshody a slovní napadání mezi sousedkami z bytového domu v ulici Tylova. Stále v šetření je případ
poškození vchodových dveří sokolovny v době hasičského plesu.
V dopravě byl jeden přestupek vyřízen uložením blokové pokuty, v pěti případech oznámených dopravních nehod byla viníkem
lesní zvěř.
Pravidelně se účastníme plánovaných akcí na dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pátráme po
osobách a odcizených věcech.
Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
Letošní lhenickou plesovou sezónu uzavřel Hasičský bál
Na něm se v sobotu 12.3. ve lhenické sokolovně výborně bavilo na 150 návštěvníků při kapele „Netolická pětka. Nechyběla
ani tradiční tombola.

Foto: na Hasičském bále

Ohlédnutí za dětským karnevalem
V sobotu 26. března 2016 proběhl tradiční dětský karneval, který pořádal městys Lhenice. V sále sokolovny se
sešlo množství masek v doprovodu rodičů, příbuzných a známých. Jen pro zajímavost a zamyšlení 60% návštěvníků bylo cizích - mimo okres Prachatice....
Domníváme se, že všichni prožili příjemné odpoledne, plné her, balónků, sladkostí a tance.
Velký dík patří hlavně Pavle Žofkové, Ali a Luďkovi Vejvodovým, Soně Jarošové a Vendy Bolechové, neboť bez
jejich pomoci by se tato akce těžko uskutečnila.
Do budoucna bychom chtěli program ještě obohatit. Těšíme se na ten příští.
IR

POZVÁNKA DO DIVADLA
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Vstřícná lidská komedie o peripetiích mileneckého páru
a jeho soužití v jednotlivých věkových etapách.
Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský.
V pátek 20. května od 19.00 hodin – KINO LHENICE
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SPORT NA LHENICKU
Lheničtí mladí zvou na zajímavou akci nejenom své vrstevníky
„Jarní vyběhnutí se zimou 2016“ – lhenický běžecký závod
MÍSTO: „staré“ hřiště nad Lhenicemi
DATUM: 23. 4. 2016 / prezenčka účastníků od 12:30,
první start cca 14:00
POPIS TRATĚ:
- celková délka 5,9 km
- nastoupané převýšení 205 m
- 3 orientační body – Stráž, Kozí kámen, kaple v Brabcích
Trasa závodu má start i cíl na „starém“ hřišti. Běží se proti směru
hodinových ručiček přes vrchol Stráže, který je prvním kontrolním bodem. Dále po západní straně hřebene ke Kozímu kameni,
druhému kontrolnímu bodu. Od Kozího kamene se běží po východní straně masivu a sbíhá k velké kapli, která je posledním
kontrolním bodem před cílem na „starém” hřišti.
Většina trasy je po lesních nezpevněných cestách. Malá část trasy, především první polovina výběhu na vrchol Stráže, je s
asfaltovým povrchem. Na trati se nacházejí 2 části, které vedou mimo lesní cestu, tedy přímo lesem. Tyto úseky budou
přehledně značeny.
Tím, že má trasa proměnlivé povrchy, několik prudších seběhů a část trasy vede přímo lesem mezi kameny a kořeny (mimo
lesní cesty), měli by být běžci připraveni přizpůsobit svůj výkon terénu.
Běh je vhodný pro všechny sportovní nadšence bez rozdílu věku a pohlaví, kteří rádi běhají hlavně lesem, avšak účast, stejně
jako pobyt v přírodě, je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
REGISTRACE (jediná forma):
Pro registraci stačí odeslat JMÉNO, DATUM NAROZENÍ a ADRESU na email sanderapetr@gmail.com
REGISTRACE KONČÍ 13. 4. 2016 / STARTOVNÉ: 30 Kč (na místě)
OSTATNÍ:
- startuje se po dvojicích dle startovního čísla, a to intervalovým startem po 10-20s (při registraci
více závodníků můžete uvést zamýšlené dvojice)
- měření času proběhne ručně, za pomoci digitálních stopek, větší přesnost nám budete muset
odpustit
- po doběhnutí posledního závodníka vyhodnotíme a vyhlásíme vítěze
- pro přespolní bude možnost se umýt ve sprchách u hřiště základní školy.
AFTERPARTY PRO VYTRVALCE:
- přímo na “starém” hřišti od podvečerních hodin
- točené pivo, limo a ohniště s grilem zajištěno, ostatní s sebou
- možnost postavit si stan přímo na místě
Aktuální info sledujte na GOOGLE+ nebo FACEBOOKU, případně pište na SANDERAPETR@GMAIL.COM nebo volejte/pište na TEL
607 773 400

Turnaj ve volejbale ovládl Velikonoční pondělí
Volejbalový klub HOGO FOGO Lhenice z.s. opět na Velikonoční pondělí (28. 3. 2016) již potřetí připravil turnaj smíšených
družstev ve volejbale. Tento turnaj pořádá klub každý rok pro lidi ze Lhenic a okolí od mladých, až po ty v pokročilém věku,
kteří chtějí podpořit sportovně-kulturní život v našem městysi.
Turnaj se koná ve lhenické tělocvičně ZŠ a je určený pro všechny nadšence, kteří se rádi hýbou a baví. I když počasí lákalo
spíše chodit venku a užívat si prvních jarních slunečních dní, připravený turnaj navštívilo přes 40 účastníků ze Lhenic a
blízkého okolí. A díky počasí, které ten den bylo na jedničku, využil klub i možnosti odehrát část turnaje venku. Navíc se
objevilo mnoho fanoušků, kteří zvýšili atraktivitu tohoto turnaje.
Účast potvrdilo nakonec 6 smíšených družstev a z každého zápasu si mohlo
odnést až dva body (1 vyhraný set = 1 bod). Družstvo s názvem FAVORITI
získalo všech 10 bodů a umístilo se tak na prvním místě. Na druhém místě bylo
družstvo BYTOVKA, které mělo ve svých řadách nejstarší účastníky, ale s
mnohaletými zkušenostmi. Na třetím a čtvrtém místě nerozhodoval počet
vyhraných setů, jelikož týmy měly shodný počet bodů, a proto se počítaly
vyhrané míče. Na třetím místě se umístilo družstvo DEMOLICE a v závěsu byl
čtvrtý tým s názvem REMIX. Na pátém místě bylo družstvo KTIŠ a na šestém
místě skončilo družstvo KOČE, které angažovalo nejmladší účastnice.
Turnaj byl skvěle připraven, nedošlo k žádným zádrhelům, a proto můžeme
konstatovat, že se akce povedla na výbornou a doufáme v takovou účast i na
dalších ročnících Velikonočního turnaje, který je určen právě a pouze pro
Llhenické a lidi z okolí.
Fotografie z této akce jsou již nyní vyvěšeny na Facebooku – VK Hogo Fogo
Lhenice. Na této stránce se také všichni dozvědí o dalších aktivitách klubu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na Velikonočním turnaji, těm, kteří si přišli
zahrát, sportu zdar !
Michaela Fouňová
Foto – vítěz turnaje tým „Favoriti“
Foto na str. 14 - společné foto účastníků Velikonočního turnaje pořádaným klubem „HOGO FOGO“ Lhenice.
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společné foto účastníků Velikonočního turnaje

Z aktivit lhenického sokola
Stolní tenisté v soutěžích na Prachaticku již míří do finiše
Březnové zápasy družstev Sokola nejsou z prostorových důvodů v tomto vydání
ML uvedeny, pouze jejich umístění v tabulkách soutěží v konci března (k 31.3.).
Sokol Lhenice A v RP-I- 2.místo; Sokol Lhenice B v RP-II- 3.místo, Sokol Lhenice D a Sokol Lhenice C
v RP-III- 1. a 8.místo a v RP žáků Sokol Lhenice A a Sokol Lhenice B 1. a 2.místo.

Omladina Sokola za zelenými stoly úspěšná na turnajích
Turnaj ve Strakonicích – v neděli 6.3.
„Kluci šli do velkých zápasů poprvé, Milan bral bronz“ – takový titulek uváděl článek J.Fuskové v Prachatickém deníku
(9.3.) o úspěchu Milana Halabrína ze Sokola Lhenice na tomto turnaji (z článku vybráno):
Jednalo se o krajský bodovací turnaj nejmladšího žactva stolních tenistů ročníku 2005 a mladších za účasti 21
chlapců a 12 dívek. Prachatický okres reprezentovali talentovaní hráči Milan Halabrín ze Sokola Lhenice a Petr Hodina
z Libína Prachatice. Oba dva se úspěšně prokousali kvalifikací až do závěrečného finálového „pavouka“, kde malý Péťa ve
čtvrtfinále podlehl vítězi celého turnaje, Petru Benešovi z Kaplice. Lhenický Milan Halabrín se probojoval až do semifinále a
nakonec si domů odvezl pohár za třetí místo v turnaji. Pro oba kluky z Prachaticka to byla první zkušenost na krajské úrovni.
Přesto potvrdili svoji kvalitu.

Turnaj pro mládež z oddílů na
Prachaticku ve Lhenicích – v neděli 6.3.
Článek Vl.Klímy v Prachatickém deníku o tomto
turnaji vyšel (10.3.) s tímto titulkem: „Radka ze
Lhenic kluci neporazili“ (z článku vybráno):
Do lhenické sokolovny se sjelo na turnaj, který
uspořádal místní agilní oddíl stolního tenisu, na 40
účastníků. Byli rozděleni do dvou soutěží. V těch
se nejprve hrálo ve skupinách, poté vyřazovacím
způsobem play-off. Vítězem kategorie chlapců se
stal domácí Radek Sivera, druhé místo vybojoval
Štěpán Sekan z Lenory, třetí Tomáš Kulhánek
z Netolic.
Mezi
děvčaty
zvítězila
Eliška
Dubravcová ze Ktiše, druhé místo obsadila Aneta
Dubravcová též ze Ktiše, třetí pak Natálie
Vairichová z Tatranu Volary.
Foto – vlevo: velkým talentem stolního tenisu se
ukazuje být Milan Halabrín ze Lhenic. Mezi žáky
boduje pravidelně, trápí i muže. Vpravo: Radek
Sivera kraluje soutěži starších žáků a ještě stačí
sbírat nějaký ten bodík mezi muži za Lhenice C.
(popis fot – PT deník)

Co nového ve lhenickém SK
Po zimní přípravě došlo po vzájemné dohodě ke změně na trenérském postu u A týmu. Davida
Jarolímka z Vodňan vystřídal zkušený Zbyšek Novák z Netolic (viz rozhovor s ním níže). Již pod
jeho vedením vstoupilo „áčko“ do mistrovského jara v I.B třídě ve skupině A (po podzimu
v tabulce na 3.místě) nevydařeně, s debaklem 2.4. ve Vyšším Brodě s tamním Dynamem 4:1 (po podzimu
v tabulce na 7.místě). Šance k reparátu se nabízí při domácí jarní mistrovské premiéře se Spartakem Trhové Sviny v sobotu
9.4. (po uzávěrce ML).
Naopak rezervě (SK Ktiš/Lh.B) se vstup do mistrovského jara v OP vydařil cenným vítězstvím 0:2 v Husinci (26.3.),
aby jej následně potvrdila na domácím hřišti ve Ktiši výhrou rovněž 2:0 nad SK Sv.Maří (3:4.).
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Do mistrovského jara v OP úspěšně odstartovala i přípravka starší. Zvítězila 2.4. ve Vitějovicích 2:6. Přípravka mladší je zatím
v očekávání jarních zápasů v OP, neboť do nich zasáhne až ve středu 20.4. na turnaji na domácím lhenickém hřišti.

Lhenický SK vstupuje do mistrovského jara s novým trenérem
Zbyšek Novák nepřichází do neznáma, neboť tu již působil v 90. létech 20. století jako hráč, ve fotbalové
sezóně 2010/11 jako trenér.
NA SLOVÍČKO S TRENÉREM
1) Zbyšku, prozraď něco z Tvého fotbalového „curriculum vitae“ (životopisu):
„Tak myslím, že už není tajemstvím, že jsem začínal s fotbalem na Severu v Meziboří u Litvínova, pak
jsem hrál za dorost Netolic a Dynama Č.B. V mužích jsem začal v divizních Prachaticích, pak vojna v
Karlových Varech a návrat do Netolic. Na sklonku fotbalové kariery jsem si zahrál i rok ve Lhenicích a z
té doby mám také většinu lhenických kamarádů, samozřejmě včele s Pepíkem Lukačů, což byl i můj
spolužák na „gymplu.“
2) Do jaké míry se pozměnil hráčský kádr od Tvého minulého lhenického trenérského působení?
„Myslím, že fotografie to ukazuje jasně, neznal jsem Berana, Dvořáka, Bednára, Ilieva a Maháka znám z dorostu Netolic.“
3) S jakými představami a cíli přicházíš k týmu, ztotožňují se s vedením klubu?
„Vůbec nevím, co můžu od tohoto jara očekávat, není lehké nastupovat prakticky s prvním mistrovským utkáním, ale myslím,
že zůstat na konci na třetím místě bude spokojený i náročný a pracovitý lhenický výbor.“
4) Jako „buchtář“, jak prestižně vnímáš brzké „buchtářsko – peckářské“ derby (Netolice – Lhenice 17.4.)?
„Bude to moje první derby v barvách jiného klubu!!! V Netolicích jsem ještě nikdy nestál na straně jiného mužstva než Netolic.
Když jsem hrál za Lhenice, byly Netolice ve vyšší soutěži a když jsem tady trénoval, tak byly v jiné skupině. Věřím, že
proběhne fair play.“
5) Tým se po podzimu a jarní předehrávce v tabulce I. B tř. sk. A nachází s 31 body na poklidném 3. místě. Na lídra z
Nemanic ztrácí devět bodů, na druhou Planou tři. Bude mít na jaře dostatečnou motivaci o něco hrát?
„Řekl bych, že motivace dohrát soutěž na co nejlepším místě by měla být vždycky, ale dnešní mládež má spoustu aktivit, ne
jenom fotbal. Tak se necháme překvapit.“
Zbyšku, díky a ať se daří Tobě i mančaftu.
Foto týmu SK Lhenice za minulého působení trenéra
Zbyška Nováka – I.B tř. sk. A soutěžní ročník
2010/11
sedící zleva: P. Trnka, P. Borovka, asistent trenéra J.
Bumba ml., prezident SK J. Veselý, trenér Z. Novák,
K. Muška, J. Vágner
prostřední řada zleva: P. Trnka, J. Schön, R.
Pořádek, vedoucí mužstva – gólman P. Boška, J.
Motz, L. Kopf
horní řada zleva: O. Jakl, T. Tůma, R. Sura, P. Šíma

Březnové přípravné zápasy
6.3. – SK Lhenice (I.B sk.A) – FK Lažiště (I.A sk.A) 3:2 (1:0) – na umělce v PT – branky za Lh.: R.Pořádek 3
12.3. – FK Lažiště – SK Lhenice 1:7 (0:4) – odveta na hřišti v Lažišti – branky za Lh.: R.Pořádek 2, R.Iliev 2, P.Prenner 1,
J.Beran 1 (z 11), M.Mahák 1
19.3. – FK Chelčice (I.B sk.A) – SK Lhenice (I.B sk.A) 3:5 (2:1) – hráno na hřišti na Pražáku – branky za Lh.: M.Mahák 2,
T.Tůma 2, J.Schön 1
20.3. – FK Boršov (OP-ČB) – SK Ktiš/Lh.B (OP-PT) 2:2 (2:1) – branky za Ktiš: J.Mrkvička 2
25.3. – SK Lhenice (I.B sk.A) – Šumavan Vimperk (I.A sk.A) 2:3 (0:0) – branky za Lh.: R.Iliev 1, M.Mahák 1

Zápasy mistrovského jara v konci března a v počátku dubna
I.B tř.sk.A –
2.4. – 15.kolo – FK Dynamo Vyšší Brod – SK Lhenice 4:1 (2:1) – jarní mist.premiéra – branka za Lh.: R.Iliev
OP – muži
26.3. – 14.kolo – Slavoj Husinec – SK Ktiš/(Lh.B 0:2 (0:0) – jarní mistr.premiéra – branky za Ktiš: M.Mahák 1, J.Beran 1
3.4. – 15.kolo – SK Ktiš/Lh.B – SK Svatá Maří 2:0 (1:0) – jarní domácí mistr.premiéra, branky za Ktiš: R.Sura 1, J.Růžička 1
OP – přípravky st.
2.4. – 12.kolo – TJ Vitějovice – SK Lhenice 2:6 (2:0) – jarní mistr.premiéra
branky za Lh.: A. Kanalošová 2, P. Bláha 2, A Stehlík 1, K. Gregora 1

Fotbalový program lhenického SK na duben
I.B sk.A – muži
16.kolo - so 9.4. v 16.30 – SK Lhenice – Trhové Sviny – domácí jarní mistr.premiéra
17.kolo - ne 17.4. v 17.00 – Netolice – SK Lhenice – buchtářsko-peckářské derby
18.kolo – so 23.4. v 17.00 – SK Lhenice – Frymburk
19.kolo – so 30.4. v 10.30 – Černá v Pošumaví – SK Lhenice
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OP – muži
16.kolo – so 9.4. v 16.30 – Volary A – SK Ktiš/Lh.B
17.kolo – so 16.4. v 16.30 - SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice
18.kolo – ne 24.4. v 11.30 – Volary B - SK Ktiš/Lh.B
19.kolo – so 30.4. v 15.00 – Šum.Hoštice - SK Ktiš/Lh.B
FOTBALOVÉ MISTROVSKÉ JARO JE TADY !
PŘIJĎTE NÁM FANDIT !
OP – přípravky starší
13.kolo – so 9.4. – volné
14.kolo – so 16.4. ve 13.00 – Vimperk B – SK Lhenice
15.kolo – so 23.4. ve 14.00 – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov
OP – přípravky mladší
9.kolo – st 20.4. od 17.00 – turnaj ve Lhenicích – jarní mistr.premiéra – Lhenice, Vimperk B, Zdíkov/Stachy
10.kolo – st 27.4. od 17.00 – turnaj ve Čkyni – Čkyně, Lhenice, Netolice

Z klubového zákulisí
Před příchodem mistrovského jara výbor SK pamatoval na pokračující zvelebování fotbalového stánku. Byly vybíleny vnitřní
prostory kabiny a stěny tribun, z prostorových důvodů vybourán krb v jedné ze šaten a vykáceny náletové dřeviny v rohu hřiště
pod tělocvičnou ZŠ. Pozornost je věnována ošetření trávníku na hrací ploše.
JB, JM

INZERCE
 "Koupím stavební pozemek nebo chalupu k trvalému bydlení na Lhenicku (v Blanském lese a okolí). Tel.:
774922482. Mail: faue@seznam.cz

 Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí


plachty a drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
Šití Romana Bukovská – Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod

Aktuální nabídka: Poslední volný byt 3+kk v bývalé MŠ (dolní pavilon) - využijte tuto příležitost
moderního bydlení a domluvte si nezávaznou prohlídku.
Máte nevyužitý byt či domek? Zdarma Vám poradíme a zajistíme dlouhodobého nájemníka!
- volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí. Aktuální nabídka na:
www.haloreality.cz
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 - Netolice
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a
servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL
- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat,
bran, rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.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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