MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXIV. Číslo 11. cena 9,-Kč

Ze slavností plodů 2016
Chelčicko-Lhenického regionu

LISTOPAD 2016

tentokrát 26.října v Libějovicích

Naše jabloň už spí a spí
až do jara se nevzbudí.
Jen vítr ji laská ve větvoví…

ZRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 23
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 25.10.2016
přítomno 10 zastupitelů – 1 omluven
-----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 245/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na budoucí prodej části
pozemku parc.č. 1050/1 o výměře cca 322 m2 a pozemku parc.č. st. 5 o výměře 27 m2, k.ú. Dolní Chrášťany pro paní
Pražákovou V., Praha. Prodej bude uskutečněn po dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Chrášťany za
cenu v místě a čase obvyklou. 9 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 246/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. st. 339 o výměře 59 m2, k.ú. Lhenice pro Klub českých turistů, odbor Lhenice na dobu určitou 10-ti let za údržbu.
8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Eis)

Ad 4a) Usnesení č. 247/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Greinarov Samoty – zahuštění TS“. Jedná se o síť technického
vybavení (zemní kabelové vedení VN a NN, uzemnění) na pozemku parc.č. 595 v k.ú. Hrbov u Lhenic. 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 ve výši 800,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 248/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany 13: kNN, úprava NN sítě“. Jedná se o síť technického
vybavení (umístění kabelové spojky, uložení kabelu NN, provedení překopu) na pozemku parc.č. 1050/6 v k.ú. Dolní
Chrášťany. 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 stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec,
zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 249/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o provedené
kontrole č. 1_09/2016. 9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 250/23/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro bezúročnou půjčku na spoluúčast k
dotaci na akci „Odstranění odpadů s obsahem PCB z lokality bývalého ACHP Lhenice – I. etapa sanace“ zastavit bytový
dům čp. 419 ve Lhenicích.
9 PRO
OA
Do jednání se dostavila Ing. M. Kabátová.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tento měsíc bylo o Lhenicích velmi slyšet a obrátila se na nás velká mediální pozornost. Bohužel ale
v jiném kontextu, než bychom chtěli. O Lhenicích se začalo psát v souvislosti s vejci, které
překračují nebo jsou na hraně norem pro konzumaci. Vše je dáno autorem studie do souvislosti se
skládkou v bývalém chemickém středisku. Já osobně ani městys nemá s průzkumem nic
společného, nezadávali jsme ho a nemáme k dispozici ani přesnou interpretaci jeho výsledků s
porovnáním s hygienickými normami. Přesto jsem mluvila s ředitelem České inspekce životního
prostředí v Českých Budějovicích, abych s ním problém konzultovala, protože ČIŽP je situací kolem
chemického střediska a odpadů v něm velmi dobře obeznámena a provádí zde pravidelný monitoring. Podle něho
existuje hned několik zdrojů možné kontaminace - například i pálení odpadků v kotlích. Nabídl mi, že kdyby kdokoli měl
jakýkoli dotaz - ohledně kvality vajec a celé situace - může se na Českou inspekci životního prostředí bez váhání obrátit.
Co je ale velmi důležitou zprávou v souvislosti s nebezpečnými odpady uloženými v areálu bývalého chemického
střediska je , že se nám je zřejmě podaří zlikvidovat. Poslední měsíce jsem trávila mnoho času na schůzkách na Státním
fondu životního prostředí, na Ministerstvu životního prostředí a jednám i se zástupci kraje s cílem řešit sanaci skládky ve
Lhenicích. Podařilo se nám podat žádost do dotačního titulu, který je určen na likvidaci nebezpečných odpadů, které
nemají majitele - což je přesně náš případ. A každým dnem očekávám Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP - a
věřím, že kladné. Likvidace nebude levná, vyjde na cca 25 milionů korun v první etapě. 20 milionů, tj. 80 procent bychom
měli dostat od státu, 5 milionů ale musíme zaplatit s tím, že nám na ni poskytne stát bezúročnou půjčku na 10 let. Věřím
však, že se nám podaří získat pro tuto investici podporu kraje, protože ani náš městys není tím, kdo situaci zavinil. To je
ale jen první etapa - vyklizení skladu kapalných odpadů s PCB látkami. Už teď ale pracujeme na druhé fázi - a tou je
odvoz kontaminované zeminy. Tím by se areál kompletně vyčistil a místo letitého strašáka bychom získali areál, který
bude možné nějak účelně využít. Vůbec nejpříjemnější na této zprávě je, že se nebavíme v horizontu desetiletí, ale řádu
desítek měsíců.
Věřím, že pak se naše obec znovu bude moci chlubit jen ovocnářskou tradicí, kvalitními výrobky a čistým životním
prostředím. Ing.Marie Kabátová
Dovětek: pro zájemce uveřejňujeme odkaz na vysílání ČT 2.11., kdy byla v Událostech z regionů odvysílaná objektivní
reportáž o problematice lhenické skládky.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000141102-udalosti-vregionech/obsah/502034-nebezpecny-odpad-ve-lhenicich

INFORMACE OBČANŮM
Výsledky voleb do Senátu u nás, ve Lhenicích
Do voleb do Senátu (1.kolo – 7.a 8.října) bylo zapsáno 1.581 voličů, volilo 410, ale platných hlasů bylo
385 - volební účast byla 25,93%.
1. Tomáš Jirsa, ODS – 124 hlasů – 32,20% - postup do druhého kola voleb 14. a 15.10.
2. Jindřich Florian, ČSSD – 73 hlasů – 18,96% - postup do druhého kola voleb 14. a 15.10.
3. Miroslav Máče, KSČM – 56
7. Tomáš Novák, Piráti - 24
4. David Žák, TOP 09 – 41
8. Marie Paukejová, Úsvit - 10
5. Pavel Himl, SZ – 27
9. Radim Hrdna, Apači - 7
6. Jitka Zikmundová, KDU – 26
V druhém kole 14. a 15.října bylo zapsáno do voličských seznamů .1580 voličů, volilo 175 občanů
volební účast 11,08%.
1. Tomáš Jirsa, ODS – 125 hlasů – 71,42%
2. Jindřich Florian, ČSSD – 50 hlasů – 28,57%

CELKEM v našem volebním obvodě Č.Krumlov získali:
Jirsa Tomáš, Ing. MBA – v prvním kole 11.458 hlasů – 32,10%
- ve druhém kole 10.843 hlasů – 59,74%
Florian Jindřich, MUDr. – v prvním kole 8.469 hlasů – 23,72%
- ve druhém kole 7.306 hlasů – 40,25%
Ve Lhenicích bude zavedena elektronická evidence odpadů
Informace občanům o připravovaném systému odpadů.
S ohledem i na připravovanou legislativu městys Lhenice připravil ve spolupráci s firmou JRK nový systém evidence
odpadů. Městys má povinnost třídit a evidovat množství a druh odpadů od vzniku až po předání koncovému zpracovateli
či uložení na skládku. Proto je postupně zaváděna evidence pomocí čárových kódů. V první fázi bude zaveden u pytlů
na tříděný odpad tj. žlutý, modrý, oranžový, což v současnosti probíhá. Následně od nového roku by byl tento systém
použit i na popelnice a zrušeno lepení známek. Pro občany se v podstatě nic nemění, větší změna je u popelnic, kdy
nebudou lepeny známky, ale občané budou muset mít předplacený vývoz. Následně je připravována možnost zaplacení
vývozu popelnice přes platební bránu buď kartou či pomocí SMS z domova. Toto je zatím v řešení, která varianta bude
schůdnější. Výdej pytlů bude z důvodu zavedení tohoto systému omezen na úřad a sběrný dvůr (výdejna musí mít
počítač, čtečku kódů atd.). Bude tedy zrušen výdej známek a pytlů v krejčovství na staré radnici. Samozřejmě nadále
zůstává a zůstane možnost zaplatit vývoz popelnic hotově buď na úřadu městyse či sběrném dvoře.
Děkujeme všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na třídění odpadů a tím i na snižování zátěže
životního prostředí pro nás i naše potomky. Prosíme občany o trpělivost v následujícím období, kdy nový
systém bude zaváděn a bude ve zkušebním provozu. Může docházet ke zdržením při výdeji. Věříme však, že
následně to přinese usnadnění pro všechny - pro vás občany, tak i pro úřad. JB, JM
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Výzva - přijďte se svým miminkem na vítání občánků
Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt ve Lhenicích a jejích částech a chtěli byste se zúčastnit slavnostního
obřadu vítání občánků? Městys Lhenice pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni úřadu
městyse Lhenice.
Přihlášku na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka městyse Lhenice, najdete na webových stránkách
www.lhenice.cz (úřad městyse - dokumenty městyse - formuláře) a dále na matrice úřadu městyse. Tuto přihlášku je
možné zaslat poštou na Úřad městyse Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, nebo e-mailem na matrika@lhenice.cz či
doručit osobně.
Ke slavnostnímu vítání občánků budete s dostatečným předstihem pozváni. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Naše mateřinka v říjnu
Ve čtvrtek 6. navštívilo školku divadlo ŠUS se čtyřmi
loutkovými pohádkami. V pondělí 10. jsme s lektorkou Mariánkou z CEVG
Cassiopea zkoumali život rostlin od semínka až k plodům s pomocí
zajímavých a vtipných pomůcek.
Ve čtvrtek 20. se přišli do školky maminky a tatínkové seznámit s novým
vzdělávacím programem Začít spolu. Nejdříve přímo ve třídách zažili ukázku
chodu školkového dne, od Ranního kruhu k Centrům aktivit. Následovala
prezentace programu v jídelně školy za účasti paní starostky a vedení školy.
Jak již jsme psali v září, program klade důraz na samostatnost dětí, na jejich
rozhodování, spolupráci, řešení problémů a sebehodnocení. Jedním
z hlavních cílů programu je umění přijímat změnu, aktivně se s ní
vyrovnávat. Ukázalo se, že přijímání změny je obecnější problém, přesto
většina rodičů hodnotí program pozitivně.
My, jako pedagogové, věříme, že nový způsob vzdělávání ponese své ovoce
a vytvoří dětem kvalitní základ, na kterém budou stavět v dalších fázích
svého osobního rozvoje.

V sobotu 22. vystoupily naše Sůvičky na Slavnostech plodů
v Libějovicích, kam jsme také dodali svá výtvarná a letos také
kulinářská díla.

Základní škola
Říjnové kalendárium
1.10. – „Na Václava pro Václava“ – memoriál pana učitele Mgr.Václava Kubíka ve volejbale
(podrobně již v minulém vydání ML)
5.10. – 7.10. – „Zážitkový kurz“ v Zátoni – pro žáky 6.ročníku (viz foto níže)
6.10. – „Mladý chemik“ – školní kolo soutěže pro žáky 8.a 9.třídy (viz článek níže)
7.10. – beseda na téma „Příběh Cyrila a Metoděje“ s Mgr.Markétou Grillovou – pro žáky 8.a
9.třídy
10.10. – 13.10. – návštěva učitelů ze školy z francouzského Nouzonville (viz článek a foto níže)
12.10. – „Přírodovědný klokan 2015/16“ na škole pro žáky 8.a 9.třídy (viz článek a foto níže)
15.10. – „Den pro Tadeáše“ – charitativní akce pro spolužáka pořádaná školou i s dárkovou výstavou mětýnek a
dalších výrobků žáků ZŠ v prostorách školní jídelny (viz článek a fota níže)
17.10. – návštěva prachatické „Dřípatky“ – pro žáky 5.třídy
19.10. – společné pečení ovocných dobrot do soutěží na „Slavnosti plodů 2016“ v Libějovicích žákyněmi z 9.třídy
(viz článek a foto níže)
19.10. – projekt „Ovoce a zelenina do škol“ (naše ZŠ do něho zapojena již třetím rokem) – v tento den na škole
propagační akce firmy „Bovys s.r.o. Hlinsko, která 1x týdně zdarma dodává ovoce či zeleninu i našim
žákům z 1.stupně, za doprovodného programu s obcházením příslušných tříd s reklamní figurkou
„Bovýskem“ – dotováno EU - (viz foto níže)
20.10. – vystoupení baletní třídy prachatické ZUŠ ve lhenickém kině – pro žáky 1.stupně
20.10. –třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy k volbě povolání
24.10. – „Štěpánčin park“ – projektový den pro žáky 5.třídy
25.10. – odborný seminář na téma „Malý-velký vesmír“ v Gymnáziu v Jírovcově ulici v ČB – pro 8 zájemců
z žáků 7.a 8.třídy (viz foto níže)
25.10. – „Vesmír“ – projektový den pro žáky 5.třídy
25.10. – podzimní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 1.až 3.třídy
25.10. – divadlo „Legenda o Karlu IV.“ – nacvičené žáky 5.třídy s tř.uč. Mgr.E.Sosnovou a ve vlastním scénáři pro
jejich rodiče – poté třídní schůzka
26.10. – 27.10. – podzimní prázdniny
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Malá fotogalerie z bohatého školního programu

Foto šesťáků ze „Zážitkového kurzu“ v Zátoni

foto z návštěvy učitelů z Nouzonville

z akce „Ovoce a zelenina do škol“ u druháků

ze semináře „Malý-velký vesmír“ v Č.Budějovicích

Více fotografií z akcí ve fotogalerii na webu školy – www.zslhenice.cz

Naši žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Kuchařinky z 9.třídy vítězkami doprovodné soutěže „O ovocnou dobrotu“- cukrářský
výrobek k Slavnostem plodů 2016 v Libějovicích
Pod vedením paní učitelky Mgr.Marie Hambergerové totiž napekly do této soutěže ve školní
kuchyňce (19.10.) pochoutku „Tvarohovo-jablečný moučník“, s nímž zvítězily ve výše
uvedené kategorii.
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy i městečka!
Soutěž „Mladý chemik“ - školní kolo 7.10.2016 – úspěšní řešitelé:
1.místo – Kristína Pavlíková (9.tř.) – 47 bodů
4.místo – Eliška Čechová (9.tř.) – 42 b
2.místo – Rudolf Žák (8.tř.) – 46,5 bodů
5.místo – Natálie Kolářová (9.tř.) – 41 b
3.místo – Alžběta Bošková (9.tř.) – 44 bodů
Celkem se zúčastnilo 11 soutěžících z 8.a 9.třídy
foto - vḯḯ tězky z 9. třídy v soutěži „O ovocnou dobrotu“
Přírodovědný klokan 2016/17 na škole – 14.10.2016
1.místo – David Urbaník (9.tř.) – 100 bodů ze 120 možných
2.místo – Radek Sivera (9.tř.) – 66 bodů
3.místo – Vojtěch Nevšímal (8.tř.) – 65 bodů; Rudolf Žák (8.tř.) – 65 bodů
JB, JM
foto - nejlepší řešitelé „Přírodovědného klokana“
Návštěva učitelů z francouzského Nouzonville
Ve dnech 10. -13. října 2016 navštívila naši školu čtveřice učitelů ze školy Jean Rogissart Collège ze
severofrancouzského města Nouzonville. Jejich návštěva je pokračováním několikaleté úspěšné spolupráce našich škol
prostřednictvím internetu. Během této návštěvy se francouzští hosté aktivně zapojovali do hodin angličtiny a také tělesné
výchovy. Pan Seguinot nás zasvětil do pravidel orientačního běhu a zorganizoval pro nás praktickou ukázku ve třídách,
protože deštivé počasí neumožnilo běhat venku. Paní Meizonniere, Zekrouf a Friant byly zase ve svém živlu při
dramatizaci situací ze školního prostředí v deváté třídě. Velice zajímavou zkušeností pro ně byla návštěva mateřské
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školy či pozorování dětí při práci ve školní družině.Učitelé měli možnost vyměňovat si zkušenosti se svými kolegy při
přípravě výuky a navázat nová přátelství během společného výletu do Českého Krumlova nebo při společném vaření –
pečení ve školní kuchyňce.
Mgr.Tomáš Trnka

Den

pro

Tadeáše

Sobota 15.října byla vyhrazena žáku lhenické ZŠ Tadeáši Spielvoglovi, který onemocněl
onkologickým onemocněním a teď se s tím statečně „pere“ v nemocnici Motol v Praze.
S nápadem přišli sami jeho spolužáci – šesťáci spolu s třídní paní učitelkou Alenkou
Vejvodovou, patronát převzalo Sdružení rodičů a přátel školy a jeho předsedkyně Miluška
Schwingerová a už se to rozjelo…. Děti ve všech třídách vyráběly drobné dárky, skládaly
origami, pekly mětýnky, dospělí zase sháněli program a sponzory, připravovali
organizaci…. Akce vzbudila nebývalou vlnu solidarity mezi Lhenickými a Den pro T.
proběhl nabitý energií všech návštěvníků.
Akci zahájila ředitelka školy Mgr.Vl.Trnková, tř.uč.Mgr.A.Vejvodová, předsedkyně SRPŠ Mgr.M.Schwingerová a starostka
městyse Ing.M.Kabátová. Zástupci místních hasičů předali sponzorský dar a rozjel se program: pěvecké vystoupení
sboru, vystoupení baletního studia O.Pilátové, program též připravily HAIMA CZ-spolek pro pomoc dětem
s hematologickým onemocněním, Červený kříž PT, Elite gym Lhenice i výživová poradkyně. Všichni, kdo přispěli do
kasiček, si mohli vybrat z vystavených mětýnek či výrobků žáků, drobných předmětů, jako „Dobrého anděla“ a dalších.
Odpoledne pokračovalo v kině koncertem finalistů televizní pěvecké soutěže Superstar – zpěváků Natálky Kubištové a
Karola Komendy. Dopolední program ve škole i koncert v kině byly opravdu hojně navštíveny, za což patří dík vám všem.
Věříme, že jsme společně poslali Tadeášovi hodně energie a sil pro uzdravení.

Poděkování od osoby nejpovolanější, Tadeášovy maminky Hanky
Loukotové-Spielvoglové
Všem Tadeášovým spolužákům ze 6. třídy,dětem, paní ředitelce Vlaďce Trnkové, učitelům ze ZŠ Lhenice,
paní třídní učitelce Aleně Vejvodové a paní Miluši Schwingerové, zaměstnancům ZŠ
Lhenice,hasičům SDH Lhenice,naší rodině,maminkám,tatínkům, přátelům a všem
lidičkám
(omlouvám se, pokud jsem někoho opomenula, je vás tolik dobrých
andělů ) .
Děkujeme z celého srdce za vaši podporu a pomoc pro Tadeáše a naši rodinu
za to, že jste si našli čas sejít se a užít si Den T.
Humanitární sbírka tímto nekončila. Měla své pokračování v dalších akcích a to v „Retro –
diskotéce“ 22.10. a „Rockovém nářezu“ 29.10. - obě v kulturním sále v Jámě.
Foto vlevo z rockového večera.- Míra Čelko – organizátor akce a Arnošt Petráček
Zde chceme vyzvednout to, že akci navštívil paraolympijský reprezentant v plavání a
paraolympijský vítěz z Ria Arny Petráček. Arny, který sám shání peníze od sponzorů na to, aby
mohl dělat sport, který miluje, v pohodě přijel, hodil do kasičky pro Tadeáše obnos peněz. Potom
mu vyjádřil podporu na podiu, v klidu s návštěvníky „zapařil“, vyfotil se s pár lidmi a zase v klidu
odjel. Arny, díky!!! Ať se Ti daří v životě i v plavání a za čtyři roky přivez další zlatou!

Den T - Den pro Tadeáše skončil, sbírka ještě pár dní pokračuje…kasičky jsou
v obchodech…
JAK AKCI ZHODNOTILA JEJÍ PATRONKA
Vážení přátelé, milé děti, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kdo se zapojil do našeho Dne T - Dne pro
Tadeáše. Celá akce předčila naše očekávání a odstartovala sérii akcí, které jako součást veřejné sbírky pořádáme.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách, ale hlavně děkujeme všem, kdo přišli na naše komunitní setkání a
sobotu 15.10.2016 učinili dnem nevšedním, nezapomenutelným, dnem plným pohody, podpory a sounáležitosti. Bylo
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velkým zážitkem vidět, jak se nebojíme pomáhat. Ještě jednou srdečný dík za Vaši podporu a odvahu pomáhat.
Za žáky ZŠ Lhenice, SRPŠ Lhenice a všechny pořadatele.
Mgr. Miluše Schwingerová
JM, JB

LHENICKÉ STŘÍPKY
Tak nám zase ruší spořitelnu....
Rychle se rozšířila zhruba v polovině října zpráva po Lhenicích, že nám k poslednímu
lednu 2017 zruší i tu mobilní pobočku ČS, která k nám jezdí každou středu. Když zrušili
stálou pobočku, po mnoha jednáních uspěla naše starostka až u ombudsmana ČS a
dojednala alespoň tuto službu. Hudrovali jsme, ale zvykli jsme si a zaplať Pán Bůh za
ni. No a teď nám ji zas vezmou. V Netolicích také zrušili spořitelnu, ale nechali tam
bankomat. Nám teď nebude zbývat nic jiného, než jezdit vyřizovat potřebné do PT či
do ČB...
Zeptali jsme se paní starostky Marie Kabátové, co je na tom pravdy, a zde je její
odpověď:

„Ano, je to pravda. Tuto zprávu jsem se dozvěděla před měsícem. Rozhodnutí mě velmi mrzí, protože když
Česká spořitelna rušila kamennou pobočku, velmi jsem usilovala o mobilní banku, aby naši občané nemuseli
jezdit do žádného z okolních měst. Úplně snadné to nebylo, ale podařilo se. Teď ale o službu přijdeme,
stejně jako tři další obce, kde funguje (Bavorov, Bernartice a Ševětín). A zdá se, že je to krok nevratný.
Zástupci České spořitelny tvrdí, že provoz mobilní pobočky se jim ekonomicky nevyplácí. Navíc šlo prý jen o
pilotní projekt. A v době internetového bankovnictví, kdy se dá platit v obchodech kartami a v obchodech je
služba cash back (pozn. Výběr peněz v obchodě - u nás v COOPu a Flopu) by byl ztrátový podle České
spořitelny i provoz bankomatu. Bohužel, na venkov se zapomíná, služby se tu ruší, ale taková je politika
státu. Obávám se okamžiku, kdy přijdeme i o poštu. Zatím jsme přes Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv pobočky uhájili, ale ze zákona rušení poboček nevymizelo! Jak máme lákat mladé lidi,
aby tady zůstali a neodcházeli do měst, nevím, když se služby vytrácí a ani živnostníci se nehrnou do
podnikání, aby chybějící služby nabídli.“ JM,JB

Slavnosti plodů letos pořadatelsky připadly Libějovicím
Libějovice – 22.října 2016
A jak se jich zhostily?

Výstižně je zhodnotil předseda Chelčicko-Lhenického regionu pan Jiří Iral.
Slavnosti plodů 2016 aneb v Libějovicích to umějí zorganizovat i co se
týče počasí. Když jme v radě mikroregionu v roce 2013 vyhověli žádosti
našeho kolegy Honzy Chrta, potažmo Libějovic, ve věci pořádání našich
slavností mimo stanovené abecední pořadí tzv. na zkoušku, věděl jsem,
protože se s Honzou znám již od školních let, že to bude dobře. A to se
také potvrdilo a Slavnosti plodů 2013 se vydařily nejen organizačně, ale i
přízní počasí velmi dobře. Letos je tedy Libějovice již pořádaly dle
nastaveného pořadí obcí a opět potvrdily, že to umějí. Obrovský podíl
práce na tom samozřejmě má právě Honza Chrt, který tomu intenzivně
věnoval spoustu úsilí a svého volného času a jeho nasazení pro věc bylo obdivuhodné. Také proto jsme v radě
mikroregionu v rámci hodnocení soutěžních vzorků přijali usnesení, že jeho přínos organizaci letošních slavností je
mimořádný a jmenovali jsme jej naším tzv. ministrem kultury a managerem slavností. Jeho reakce při předání tohoto
symbolického ocenění byla dostatečně vypovídající a dokazující, že tomu věnoval maximum. Ještě jednou proto můj dík
patří jemu, ale i všem libějovickým dobrovolníkům, spolkům, zaměstnancům, stejně jako starostům členských obcí
mikroregionu za odvedenou práci a vzornou prezentaci našeho mikroregionu. Zejména díky práci těchto všech lidiček již

6

každoroční Slavnosti květů a Slavnosti plodů svým významem daleko přesahují náš malý region a jsou jeho skutečnou
oslavou.
Ještě jednou tedy Vám všem děkuji.
Jiří Iral - předseda mikroregionu.
Kromě bohatého kulturního programu, jako např. vystoupení dětí ze škol, Spolku hezkých holek, tanečního souboru
Rozálie, Doubravanky, skupiny Jaksi Taksi, souboru Dudlajda, Nezmarů, byl organizován i tradiční jarmark s velkou
návštěvností, výstavy a doprovodné soutěže, jejichž vítěze vám představujeme v malém souhrnu.
Ovocnářská dobrota – pekařský výrobek:
1. Drobenkový koláč s tvarohem a jablky – Chelčický domov sv.Linharta – Chelčice; 2. Karamelový koláč s vlaš.ořechy
– Chrtová Kateřina – Nestranice; 3. Obrácený francouzský koláč – Chrtová Lenka - Libějovice
Ovocná dobrota – cukrářský výrobek:
1. Tvarohovo-jablečný moučník – ZŠ Lhenice; 2. Buchta z červené řepy – Bártová Pavlína – Mičovice; 3. Linecké
košíčky – Bártová Pavlína – Mičovice
Slivovice roku:
1. Šanda Pavel – Mičovice; 2. Diviš Zbyněk – Újezd; 3. Záhora Jan - Truskovice
Ovocný destilát roku:
1. Diviš Zbyněk – meruňka - Újezd; 2. Petr Radek – hruška – Mičovice; 3. Pasák Václav – meruňka - Malovičky
Jablko roku:
1. Záhora Jan – Gala – Truskovice; 2. Leber Petr – Lipno – Lhenice; 3. Pavel Michal – Rozela - Krtely
Děkujeme touto cestou všem Lhenickým, kteří se do soutěží zapojili a reprezentovali tak naše městečko !!! JB, JM

Podzimní dámský klub
Ve středu 26.října se sešly
lhenické ženy na svém
pravidelném „Dámském
klubu“ tentokrát ve
výtvarné dílně v kině a
pod vedením Ivety
Pavličové vyráběly krásné
podzimní dekorace.

Halloween dorazil z Ameriky i do naší Svatojánské ulice
Tam k němu byly ve výzdobě k vidění vyrobené strašidelné svítilny z dýní – viz foto. Tento
svátek v čas „Dušiček“, původně pohanský, pochází již od starých Keltů tehdy za rituálů.
Halloween se v poslední době šíří po světě, především z Ameriky.
Foto zachytil všímavý objektiv našeho čtenáře a dopisovatele Jana Macharta.

JB, JM

Pokračující práce na revitalizaci lhenického náměstí
Ty se v části od základní školy k silnici druhé třídy, procházející středem náměstí, chýlí ke svému závěru, aby v příštím
roce na ně navázaly další v prostoru ke kostelu.
K těm, které byly prováděny v měsíci říjnu
Mimo jiných byl před vchodem do staré radnice upraven tamní vyvýšený prostor i se zbudovaným chodníkem před ním
směrem k vozovce, kolem již vsazené a zrestaurované sochy sv.Vojtěcha byla celkově položena dlažba s usazováním
nových LED světel veřejného osvětlení, na okraji dokončovaného parkoviště před budovou úřadu městyse vyrostly pilíře
pro uchycení osvětlených hodin a informačních vitrín, na místě asanované „Šimonoviny“ a za ní právě dochází k úpravě
obnažených zdí tamních hospodářských budov s jejich přestřešováním novými krovy a taškami (viz fota). V místech před
kostelem pak pokračoval archeologický průzkum.
JB, JM

Foto vlevo- nový chodník před starou radnicí a upravená vyvýšená plocha, foto vpravo - nová dlažba kolem sochy
sv. Vojtěcha,
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Foto vlevo - opravované štíty nad parkovištěm, foto vpravo - pilíře před úřadem městyse na informační vitríny a hodiny,

Uzávěrka Netolické ulice od náměstí k autobusovému nádraží již otevřena
V souvislosti s prováděnými úpravami lhenického náměstí proběhlo v úseku Netolické ulice od autobusového nádraží ke
vjezdu do náměstí pokládání elektrických kabelů a i místních sítí do země. V tomto prostoru byl zbudován i nový chodník
a to i v místě mezi domy „u Šturmů“ – Mášlů a „Trčků“ – Kabátů, čímž právě zde tak tím došlo k ještě většímu zúžení
vozovky. Ač již dříve byly z tohoto důvodu v toto místo vsazeny dopravní značky „Přednost před jedoucími vozidly“ (v
tomto případě s předností přijíždějících od náměstí) a „Přednost protijedoucích vozidel“ (obé nejvyšší povolenou
rychlostí 40km/h), přesto na ně upozorňujeme i s fotografiemi jejich umístění, neboť jejich dodržování má nyní velkou
platnost k zabránění případných zbytečných kolizí tudy projíždějících. Též upozornění platí i pro chodce tímto místem
procházejících a to takové, aby využívali pouze nový chodník a nevstupovali do vozovky!JB, JM

Foto vlevo- umístění dopravní značky „Přednost před protijedoucími vozidly“ při vjezdu z náměstí do Netolické ulice.
Foto vpravo- umístění dopravní značky „Přednost protijedoucím vozidlům“ před zúženou vozovkou před vjezdem
do náměstí.

Ve Lhenicích na naše zemřelé nezapomínáme….
Na den 1.11. připadá SVÁTEK VŠECH SVATÝCH a den
na to PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH – Dušičky. Oba
tyto dny vzpomínáme na své zemřelé příbuzné a přátele.
V tyto dny je zvykem, že všichni přicházíme na hřbitovy,
kde pokládáme věnce, květiny a zapalujeme svíčku,
abychom se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba
živých prý pomáhá dušičkám očistit jejich hříchy:
„Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…
V dušičkový večer rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše při nich za dušičky.
Poslední již svíce zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.“
Foto – lhenický hřbitov 2.11.2016
Již o prodlouženém víkendu o svátku 28.10. (v pátek) bylo
na všech hřbitovech mnoho návštěvníků. Ne jinak tomu
bylo i na tom našem, lhenickém. Lidé zblízka i daleka
využili již těchto volných dnů a přicházeli uctít památky
svých blízkých zemřelých. Vyzdobené, upravené hroby a rozžatá světýlka dávaly najevo, že u nás nezapomínáme těch,
kteří nás opustili navždy a že blízcí zesnulí zůstávají v našich vzpomínkách a srdcích stále… JB, JM
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Když se 30.9.2016 slavnostně otevírala nová výjezdová základna ZZS JčK
(záchranné zdravotní služby) v našem lhenickém zdravotním středisku.
Co bylo při tom ke slyšení od přítomných našich lhenických starousedlíků…
„Jak se ty časy mění! To vám tenkrát, když si Lheničáci pořídili sanitku, na kterou
si sami vydělali tim, že udělali sbírku, pořádali bály a i jinak, tak jí sebrali do
Prachatic. Už s ní jezdil jako řidič Arna Gregorů a najednou byla pryč. Při
vodvozu jí ženský bránily, hlavně ty z konzervárny, tam jich dělalo hodně, vrhaly
se před sanitku, nebylo to nic platný. Vzali nám jí !“
O této události jsme na našich stránkách psali nedávno (v únorovém vydání ML –
ročníku 2015) v rubrice „Hledání ztraceného času, v níž jsme vzpomněli historii
lhenického Červeného kříže, a také i v článku již zemřelé paní učitelky a lhenické
kronikářky Marie Novotné. A tak pro připomenutí a upřesnění jej otiskujeme znovu.

Pro naši vlastní sanitku
To bylo tak. Na přelomu padesátých let se naše společnost ještě potýkala s následky války a tak nemohlo být všechno
hned a akorát. U nás ve Lhenicích se vytvořila situace, kdy jsme pociťovali potřebu převozu nemocných. Příčinou tohoto
vzruchu byly komplikované okolnosti kolem narození dítěte, proto řešení problému se ujaly naše ženské. Byl to úkol
nemalý, náročný. Vůz totiž stál přes sto tisíc korun, v té době to byla velká kopice peněz. Cíl spojil ženy z Červeného
kříže, z nového výboru žen i těch bez nálepky. Prvním počinem, jak se dostat k penězům, bylo pořádání prvního
Babského bálu. Zaujmout a pobavit měla i půlnoční scéna – babský fotbal. Na malém plácku uprostřed sálu báby
brankářky chytaly míč do zástěry, já s kukačkami v podpaží zápas pískala...prostě byla legrace.
Věříte, že se do zdejší sokolovny vměstnalo 720 návštěvníků? Tento první Babský bál v roce 1950 také vynesl čistých
42.000,- korun. Byl to pěkný počátek, ale co dál. Zorganizovaly jsme sbírku, prodaly darované naturálie a naše naděje
se přehouply přes 70 tisíc. Okresní národní výbor nás nenechal dál trápit a potřebný obnos doplnil svou dotací. A bylo
hotovo. Červeným křížem předurčený řidič Arna Gregora, peníze a já jsme jeli do Českých Budějovic a v Mototechně na
„Lannovce“ jsme sanitní vůz koupili. Dojeli jsme domů ke Šturmům do stodoly, zavřeli vrata a to byl můj nejhezčí životní
zážitek!
Teď už zbývala jen paráda. Rychle dovyšívat, naškrobit a nažehlit kroje a zorganizovat slavnostní předání sanitky široké
veřejnosti.
Po slavnosti jsme šly, my ženské, malé, mladé i dospělejší na Sušárnu se vyfotografovat. Občas se dívám do těch
známých tváří, počítám řídnoucí řady a vzpomínám...
I když později sloužila sanitka v autoparku
prachatické nemocnice, pořád to byla „ta Naše!“
Marie Novotná

Ilustrační foto – první sanitka typ Škoda 1101 –
Tudor, pořízená Lheničáky
Foto vlevo – později druhá sanitka ve Lhenicích
již z OÚNZ Prachatice - s řidičem Arnoštem
Gregorou a tehdejším lhenickým obvodním
lékařem MUDr. Antonínem Čermákem

A jak lze zhodnotit měsíční „působení“ záchranky u nás?
Na to jsme se zeptali vedoucího záchranné služby v Prachaticích MUDr.Heřmana …
„Od 3.10. 2016 je v provozu výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje ve
Lhenicích. Organizačně je tato základna řízena Oblastním střediskem ZZS JčK v Prachaticích, výjezdy operačním
střediskem ZZS v Českých Budějovicích, a to na základě vyhodnocení tísňové výzvy (volání na číslo 155). To znamená,
že pacient zavolá 155 a na středisku v ČB vyhodnotí, která sanita je nejblíže a tu tam vyšle….
Výjezdová základna je umístěna v upravených prostorech Zdravotnického střediska ve Lhenicích, a to včetně garáže pro
zásahové vozidlo. Dosavadní provoz ukázal, že tyto prostory jsou plně vyhovující a službu držícím záchranářům se ve
Lhenicích moc líbí.
V průběhu prvního měsíce provozu bylo uskutečněno přes 40 výjezdů, a to jak v oblasti Lhenic, Netolic a Ktiše, tak i pro
přilehající oblasti okresu Č.Krumlov a Č.Budějovice. Zahájením provozu výjezdové základny ve Lhenicích se výrazně
zkrátil čas výjezdu a dostupnost zásahu zejména pro stavy poskytnutí péče a zahájení neodkladných výkonů u
závažných onemocněních a zranění.
Patří poděkování všem, kteří se na realizaci zprovoznění podíleli, zejména Úřadu Městyse ve Lhenicích,
Krajskému úřadu v Českých Budějovicích a vedení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.“
MUDr.R.Heřman, vedoucí lékař Oblastního střediska ZZS JčK v Prachaticích JB, JM
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NAPSALI O NÁS
Pěstitelé oslavili letošní úrodu plodů
Prachatický a Strakonický deník – 28.10. – Petr Škotko
Libějovice – V pěti disciplínách sbírali pěstitelé, pekaři, cukráři a lihovarníci body od komise na 14. Slavnostech
plodů, které se v sobotu 22. října uskutečnily v Libějovicích. A že bylo co ochutnávat! Starosta obce Jan Chrt
zhodnotil slavnosti velmi stručně. „Podle ohlasů byli lidé, kteří slavnosti navštívili, moc spokojeni. A když jsou
spokojeni lidé, jsem spokojený také já," řekl včera.
V Libějovicích se konaly podruhé, poprvé to bylo v roce
2013. Tehdy přišlo na 3000 návštěvníků, letos vzhledem
k chladnějšímu počasí asi o 1000 lidí méně.Slavnosti
plodů jsou vždy vrcholem pěstitelské sezony této
ovocnářské oblasti, tedy Chelčicko – Lhenického
mikroregionu. Jeho předseda a starosta obce Chelčice
Jiří Iral vidí přínos především v trvající tradici. „Zájem
pěstitelů je vždy daný sezonou, takže letos jich nebylo
tolik. Ale i tak zde bylo kolem 70 stánků jak s ovocem,
tak i s jiným zbožím," řekl Jiří Iral. V kategorii jablek
usilovalo o uznání komise 43 pěstitelů. Mezi třemi nejlepšími byl na 2. místě Petr Leber z Lhenic s odrůdou Lipno.
„Jde o českou rezistentní odrůdu. Tato jablka můžete jíst hned po utržení ze stromu a vydrží vám dobře uskladněné
tak do konce ledna. Lipno má žlutý základ s červenými líčky," vysvětlil Petr Leber. Další kategorie byly Ovocná
dobrota cukrářský výrobek, kde soutěžilo 18 výrobců, Ovocná dobrota pekařský výrobek – 21 výrobců, Slivovice –
6 lidí a v kategorii Ostatní destiláty – 10 lidí. Foto Libějovice – soutěž O destilát roku

Kauza „Lhenická skládka odpadů“ nabrala nebývalého zájmu medií…

Foto – bývalé chemické středisko na okraji městečka

Lhenice odkoupí skládku s jedy. Na úklid areálu chtějí získat dotaci
iDnes - 31.10. 2016 - autor Antonín Pelíšek
Obyvatele Lhenic na Prachaticku straší bývalý zemědělský areál zneužitý jako skládka jedovatých odpadů. Po 20
letech se zdá, že vedení městyse našlo způsob, jak problém vyřešit. S majitelem pozemku se zastupitelé dohodli, že
sklady a nádrže koupí, aby mohli lokalitu s pomocí státních dotací vyčistit. Areál o rozloze necelých čtyř hektarů patří
společnosti Panství Bechyně, kterou ovládá podnikatel Josef Šťáva známý z kauzy Diag Human (firma se s Českem
řadu let soudila kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou, pozn. red.). Lhenicím ho nabízí k prodeji za 300 tisíc
korun.
„Dohodli jsme se na této částce. Pokud by byl převod bezúplatný, nemohli bychom s majetkem nakládat jako s
vlastním. Takový postup nám poradili právníci,“ vysvětlila starostka Lhenic Marie Kabátová.
Vedení Panství Bechyně už dříve redakci MF DNES potvrdilo, že uvedený majetek je jeho. K dalším skutečnostem
se ale přes urgence nevyjádřilo. Zpustlá lokalita na okraji Lhenic skrývá nejméně šest tisíc tun zeminy
kontaminované PCB látkami, stovky sudů se starým transformátorovým olejem, nádrže a bazény s jedovatým
obsahem. Podle lhenické radnice Panství Bechyně pronajalo pozemek v 90. letech firmě Enviro Technolog Today,
která už právně neexistuje. V roce 2014 proto Nejvyšší soud konstatoval, že tamní ekologickou zátěž nikdo
nevlastní. Po marném volání o pomoc směřovaném ke kraji i státu se teď Lhenice chytily šance na likvidaci odpadů,
kterou letos nabízí ministerstvo životního prostředí také menším obcím poškozeným černými skládkami. Mohou
nově žádat stát o dotaci, zatímco předtím se to týkalo pouze krajů nebo obcí s rozšířenou působností.

S likvidací skládky v Hůrách pomohly i Budějovice – druhá část článku
Podle Jany Taušové z ministerstva životního prostředí je v příslušném fondu Národního programu životního
prostředí na tyto účely 100 milionů korun. Lhenice požádaly v červnu o dotaci ve výši zhruba 20 milionů korun.
Žádost teď ministerstvo hodnotí. „Jednou z prvních obcí, která tuto podporu získala, byly Hůry u Českých
Budějovic,“ upozornila Taušová. Projekt likvidace ekologické zátěže odhadl náklady na očistu ve Lhenicích na
zhruba 25 milionů korun. Je rozdělená do několika etap. Pokud městys dostane od státu příspěvek, pokryje to 85
procent investice. Na zbytek si vezme vedení městyse bezúročnou půjčku od státního fondu životního prostředí.
Žádosti o příspěvek od kraje zatím podle starostky Kabátové selhaly. „Možná kraj změní názor po změně vedení po
volbách,“ doufá Kabátová, protože pět milionů je na obec moc. Lhenice chtějí po sanaci využívat pozemek jako
zázemí pro technické služby. Na rozdíl od Lhenic podpořil kraj v létě likvidaci černé skládky v Hůrách, a to částkou
300 tisíc korun. Stejnou sumu do projektu vložilo město České Budějovice. Ministerstvo životního prostředí poslalo
na účet 6,3 milionu korun, což je 80 procent nákladů. Skládku už v těchto dnech likviduje soukromá firma. Proč tak
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rozdílný přístup u dvou podobných záležitostí? „Na jihočeském hejtmanství není k tomu vůle kvůli osobě pana
Šťávy,“ myslí si jihočeský senátor Tomáš Jirsa, který se v kauze roky angažoval. „Případná podpora likvidace
ekologické zátěže ve Lhenicích bude předmětem pracovních jednání po ustanovení orgánů kraje. Do doby, než se k
tomu vyjádří krajská rada a zastupitelé, by nebylo fér sdělovat přísliby, nebo odmítnutí,“ sdělil jihočeský hejtman Jiří
Zimola.

Jedy ze skládky u Lhenic se mohou dostat do vajec
Napsal(a) ČTK | 3.11.2016 - tentýž článek otiskl Prachatický deník.
Některé zemědělské produkty v blízkosti skládky ve Lhenicích na Prachaticku mohou podle ekologické organizace
Arnika obsahovat nebezpečné látky. Potvrdil to výzkum vajec z této oblasti. Odebrané vzorky obsahovaly nadlimitní
množství persistentních organických látek, které se podle Arniky do vajec dostaly ze skládky.Dlouhodobější pojídání
takových vajec může člověku způsobit zdravotní problémy. Novinářům to dnes řekli v Českých Budějovicích zástupci
Arniky. „Pravidelná konzumace může způsobovat vývojové vady nebo narušovat hormonální systém člověka. Zvlášť
rizikové skupiny jsou děti nebo těhotné ženy," řekl autor studie Václav Mach. Výzkum prováděl ve Lhenicích v roce
2015. Nevylučuje, že nebezpečné látky se ve vejcích vyskytují delší dobu. Výzkum také mimo jiné prověřil vzorky
pšenice z nedalekého pole nebo uhynulou rybu. „Ty byly pod limity a dá se tedy říci, že zdraví nezávadné," uvedl
předseda Arniky Jindřich Petrlík. Dodal, že závadné látky, které se podle něj ze skládky šíří, se nejvíce hromadí v
tucích. „Kdyby se v sousedství areálu s ekologickou zátěží pásly krávy, mohlo by být jejich mléko a některé části
masa závadné,“ varoval Petrlík. Městys Lhenice chce v nejbližší době areál odkoupit. Starostka Marie Kabátová
ČTK řekla, že transakce je podmíněna tím, že Lhenice uspějí s žádostí o grant na první etapu sanace skládky.
„Pokud dotaci nedostaneme, areál nekoupíme," uvedla. Na skládce u Lhenic leží tisíce tun toxických pesticidů a
herbicidů. Na konci 90. let se prostor bývalého místního zemědělského družstva stal prostředím pro likvidaci
stavebních odpadů a zemin obsahujících vysoce jedovaté persistentní organické polutanty - látky, které dlouhodobě
setrvávají v prostředí. Společnost Enviro Technology Today navezla do areálu zeminy s polychlorovanými bifenyly
ze sanované obalovny živičných směsí v Milevsku, transformátorové oleje i samotné transformátory a kondenzátory.
Firma několik let po spuštění provozu vstoupila do konkurzu a nechala velkou část odpadů na otevřeném
prostranství, které je přístupné lidem a vystavené působení větru a deště. Arnika věří, že výzkum pomůže urychlit
likvidaci skládky. „Se základními výsledky jsme seznámili zástupce ministerstva životního prostředí a dalších
institucí. Troufám si říct, že jsme pomohli k řešení tohoto problému," uvedl Petrlík.

Arnika: Vejce z okolí lhenické skládky obsahují nebezpečné látky…
Senátorka Seitlová: Občané a obec Lhenice zaplatí za chyby ministerstva…
Parlamentní listy - 3. 11. 2016 – nutno podotknout, že senátorka Seitlová se zabývá touto problematikou řadu let !!!
Podobných článků zejména z Arniky vyšlo hned několik. Je překvapující, že vycházejí až nyní, v době, kdy vešlo ve
známost, že se městysi Lhenice s největší pravděpodobností podaří konečně získat dotaci a skládku zlikvidovat.
Dle sdělení Arniky redakci ML byly odběry vzorků provedeny v březnu a především v září roku 2015 a následně
hned provedeny testy v akreditované laboratoři s vypracováním závěrečné studie.

K obsahu všech článků Arniky se vyjadřuje starostka Ing.Marie Kabátová v rubrice Slovo starostky
v úvodu tohoto vydání ML.
Nebezpečné skládce se věnovala také televize – odkaz níže.
Nebezpečné odpady ve Lhenicích
TV Barrandov – 17.8.2016

http://www.barrandov.tv/video/74895-nase-zpravy-17-8-2016
Na této webové adrese ve videoarchivu se můžete podívat na reportáž „Nebezpečné odpady ve Lhenicích“, vysílanou na
TV Barrandov v pořadu Naše zprávy dne 17.8. od 18.30 hodin.
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

za událostmi v letopočtech se šestkami na konci
(pokračování)

Z DÁVNÉ HISTORIE
Řemeslnické cechy a Lhenicko
(stav v roce 1766 – před 250 lety)
(lustrační obrázky u titulu – řemeslná výroba zastara)
V průběhu 17.století získali řemeslníci lhenických
cechů potvrzení svých starších výsad. Kníže Jan
Kristián Eggenberk z 25.3.1686 na Krumlově ve 23
artikulích upravil pro ně pravidla a vyzdvihl ve
Lhenicích další 4 cechy (mlynářský, pekařský,
kovářský a kolářský). Patronem cechů byl sv.Vít,
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jenž měl svůj oltář v místním kostele osvětlovaný 18 svícemi. Všichni mistři s tovaryši a úředníky byli, mimo jiné,
povinováni účastniti se bohoslužeb na všechny suché dni a Boží tělo. Kdo zmeškal svévolně bohoslužby, byl trestán
pokutou do pokladny cechovní. Cechu předsedali tři cechovní mistři, kteří dbali na pořádek a vyžadovali poslušnost.
Všichni mistři měli si býti rovni a navzájem nápomocni. Kdo chtěl provozovati řemeslo, musel býti 3 roky v učení a
prokázati svůj náležitý původ. Teprve pak byl přijat do cechu a zaplatit 18 kop příspěvků a vědro piva.
K poctě boží a sv.Víta zaplatil 6 kop grošů a do cechovní pokladny 6 liber vosku. Vyučenec musel vystrojiti hostinu a dáti
vědro piva. Tři přísežní vrchní mistři měli dbáti na dobrou jakost řemeslnických výrobků. Kdo byl přistižen, že jeho
výrobky jsou špatné, byly mu odebrány na městském soudě ve Lhenicích a polovice jich připadla do panské komory a
polovice cechu. Např. zkonfiskovaná mouka byla rozdělena žebrákům a chudým. Kdo chtěl se učiti řemeslu, musel se
zavázati ke třem letům výučným a vyrovnati s mistrem peníze za učení. Byl-li učeň poddaný, bylo mu potřebné svolení
vrchnosti, za přijetí zaplatil dvě kopy a cechu jednu hřivnu. Po vyučení dostal, se svolením vrchnosti, výuční list a zaplatil
cechu 2 kopy míšenského. Kdo chtěl vystoupiti z cechu, musel zaplatiti 18 kop. Provozovati dvě řemesla bylo
zapovězeno pod pokutou dvou liber vosku. Posměch mistra nebo tovaryše vůči druhému byl trestán. Předání
řemeslnických výrobků mimo roční trh bylo zapovězeno a trestáno jejich ztrátou. Polovice připadla kostelu, polovice
cechu. Že nařízení toto bylo často přestupováno, o tom např.svědčí vrchnostenský list ze 27.10.1702 (na lhenické
radnici), v němž stížnost o jeho přestupování a znovu jest i zakazován podloudný obchod se zbožím řemeslným a jeho
prodávání mimo trh. Kdo pokoutně provozoval řemeslo, přijímal tovaryše, tomu bylo jeho zboží soudem sebráno a
rozděleno mezi kostel a cech. Který z nich lákal k sobě zákazníky druhého a pomlouval ho, byl trestán pokutou jedné
libry vosku. Jestliže se mistři, jejich ženy a čeleď kvůli řemeslu vadili, zaplatili každý jednu libru vosku, původce sváru
dvě libry a ještě jej stihlo vězení. Když zemřel některý člen cechu nebo někdo z jeho rodiny, bylo povinností všech
ostatních doprovoditi jej ke hrobu.

V roce 1766 bylo na Lhenicku provozováno celkem 11 různých řemesel
(viz tabulka níže)
Uváděno, že se jim věnovalo 111 mistrů, 9 vdov a učilo se řemeslům 12 učedníků.
Největší počet řemeslníků pracoval v tkalcovství (viz tabulka).
Zřejmě z
důvodu početného cechu tkalcovského dostaly Lhenice roku 1780 nový trh na přízi
na sv.Linharta – 6.11. (vedle již zavedeného výročního trhu na sv.Jiljí – 1.9., jež
Lhenice získaly s povýšením na městys LP 1544). Týdenní trhy ve středu byly
ponechány, jenom stanoveno, že se všechny mají konati (i trh na sv.Linharta jen ve
dny všední.
Tkalcovský stav zastara…
Řemesla na Lhenicku v roce 1766
Čerpáno z knih „Lhenice a vesnice
k nim příslušné“ – autorka Marie
Kindlmanová (rok vydání 1937)
a „Lhenice – zahrada jižních Čech“ –
Václav Starý a kolektiv
(rok vydání 1983).
JB, JM

Kupčení s alkoholem ve Lhenicích
Ze studie „Spory mezi lhenickými měšťany v letech 1733 – 1775“ – autor Lheničák, Tomáš Hunčovský – kráceno.
Dne 3.března 1775 se na lhenickou radnici dostavil Jakub Trnka. Postavil se před městskou radu, které „stižně a
žalobně přednesl, kterak mnozí sousedé zdejší se vynasnažují opovážlivě kořalku handlovati a takovou ne od něho,
nýbrž z města Prachatic kupovati a sem soukromně donášeti“. Následným prodejem tohoto alkoholu pak podporovali ve
Lhenicích černý trh, jenž činil Trnkovi velké ztráty „na contrahirovaným taxu“. Trnka dále na jednotlivé pašeráky
jmenovitě ukázal. Jednalo se podle něho o Dominika Šímu, Vojtěcha Tynhofera mladšího,
Antonína Kiglera, vdovu Justýnu Syrůčkovou, Matěje Simotu a Karla Kiglera. Po vyslechnutí této
žaloby se rada okamžitě rozhodla tento „nedovolený obyčej přetrhnouti“ a vydala nařízení, ve
kterém přísně zakazovala černý obchod s alkoholem. Aby se tato nepřístojnost ve městečku již
více neopakovala, stanovila rada pokutu ve výši tří kop grošů míšeňských, kterou „jeden vždy
v tom pádu zastižený kořalky privátní handlíř neodkladtedlně složiti povinnován bude kterážto
pokuta zdejšímu vinopatu Jakubovi Trnkovi na jeho contrahirovaný tax bonificirována bude.“
Vzhledem k obsáhlosti literárních pramenů, z nichž je autorem této studie čerpáno, a omezeným
prostorovým možnostem na stránkách ML, nejsou uváděny s tím, že pro případné zájemce jsou
naší redakcí k dispozici. Pokračování příště.

LHENICKÉ STÍNY
V prvních "školních" měsících jsme evidovali dva trestné činy. V prvém případě jsme zahajovali úkony
trestního řízení pro podezření z podvodu, kdy dosud nezjištěný pachatel inzeroval prodej mobilního
telefonu na portálu bazos.cz a poškozený mladík zaslal předem finanční hotovost ve výši téměř 10 tis.
korun na uvedený účet, ale telefon neobdržel, stejně jako ani peníze, neboť prodávající přestal
komunikovat. Těchto jednání je po celé republice více, věc stále prověřujeme ve spolupráci s dalšími
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složkami a útvary policie. Ve druhém případě jsme prověřovali oznámení naší občanky o odcizení peněženky s finanční
hotovostí, platebními kartami a osobními doklady. Tuto věc jsme odložili se závěrem, že k oznámenému skutku nedošlo
a musím podotknout, že to nebylo první oznámení od této osoby, kdy se původní podezření ze spáchání trestného činu
nepotvrdilo.
Městskému úřadu v Prachaticích jsme oznámili k projednání muže z H.Chrášťan podezřelého z několika přestupků,
neboť užíval vozidlo dočasně vyřazené z provozu, bez technické kontroly, s jinými než přidělenými reg.značkami, bez
převedení na svou osobu v zákonem stanovené lhůtě od koupě, bez pojištění odpovědnosti a navíc ani není držitelem
řidičského oprávnění. Jako přestupek proti občanskému soužití bylo kvalifikováno jednání provozovatelů prodejny u
nádraží v ulici Netolické, kteří slovně napadli nezletilé zákazníky, ti to pociťovali jako určitou újmu na své osobě, proto
byla věc oznámena příslušné komisi. V téže ulici došlo ze strany obyvatele penzionu k poškození skleněné výplně dveří
a poškození zaparkovaného vozidla, což bylo jako přestupek proti majetku vyřízeno s přestupcem-cizincem v blokovém
řízení. Uložením blokové pokuty byly vyřízeny i tři přestupky v dopravě. Dvakrát byla viníkem dopravní nehody lesní
zvěř. V jednom případě měl kontrolovaný řidič pozitivní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Zabývali
jsme se i anonymním oznámením týkajícím se parkování vozidel na Sídlišti SNP a s tím souvisejícím znečišťováním
životního prostředí unikajícími provozními kapalinami.
Průběžně také pátráme po osobách a odcizených věcech a účastníme se plánovaných akcí na dodržování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
Soutěže stolních tenistů na Prachaticku
jsou již v plném proudu a v nich i zápasy lhenického Sokola – A týmu v RP-I (regionálním
přeboru), B a C týmu v RP-II a D týmu v RP-III. Krom „céčka“ v RP-III ostatní družstva zatím okupují nejvyšší příčky
tabulek ve svých soutěžích.
Mistrovské zápasy Sokola Lhenice v říjnu a v počátku listopadu
A týmu v RP – I
1.kolo 1.10. - Sokol Lhenice A – Slavia PT-A 12:6 – podrobně již v minulém vydání ML
2.kolo 8.10. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice A 3:15 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 4:0, M.Špán 4:0,
J.Houška 4:0, I.Fišerová 2:0, M.Halabrín st. 0:2
3.kolo 22.10. – Sokol Lhenice A – ST Svatá Maří – odloženo
4.kolo předehráno – SK Arbore Volary – Sokol Lhenice A 4:14 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: M.Špán 3:1, P.Petrovka
2:2, J.Houška 4:0, R.Györi 4:0
Umístění A týmu Sokola Lhenice A v neúplné tabulce RP-I (za 9 účastníků) k 31.10. - 1.místo – 3 zápasy – 3
výhry, 0 remíz, 0 proher – 41:13 – 9 bodů.
B a C týmu v RP – II
B týmu
2.kolo 8.10. – SK Křišťál Lenora – Sokol Lhenice B 5:13
3.kolo 15.10. – SL Čkyně – Sokol Lhenice B 6:12
C týmu
2.kolo 8.10. – Sokol Lhenice C – Slávia PT-B 8:10
3.kolo 15.10. – Sokol Lhenice C – ST Křišťál Lenora - odloženo
4.kolo
– Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk C 8:10 - předehráno
Umístění týmů Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-II (za 10 účastníků) k 31.10. – B týmu – 3.místo – 3 zápasy –
3 výhry, 0 remíz, 0 proher – 37:17 – 9 bodů, C týmu – 7.místo – 3 zápasy – 0 výher, 0 remíz, 3 prohry – 22:32 –
3.body.
D týmu v RP-III
2.kolo 1.10. – SK Arbore Volary B – Sokol Lhenice D 6:12
3.kolo 15.10. – SPV Strunkovice – Sokol Lhenice D 9:9
4.kolo 22.10. – SK Ktiš B – Sokol Lhenice D 3:15
Umístění Sokola Lhenice D v neúplné tabulce RP-III (za 10 účastníků) k 31.10. – 3.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 1
remíza, 0 proher – 48:24 – 11.bodů.
Mladí stolní tenisté přivezli na Prachaticko první a třetí místo – první Milan Halabrín ze Sokola Lhenice
Prachatický deník 13.10.2016 – A.Hodinová – kráceno
V Kaplici se konal o víkendu první krajský turnaj této sezony v kategorii nejmladších žáků
ve stolním tenise. Do tělocvičny Spartaku si našlo cestu celkem 15 kluků a 5 děvčat.
Chlapci byli rozděleni do tří skupin po pěti. Z každé skupiny postupovali dva nejlepší.
Těchto šest hochů si to pak mezi sebou rozdalo ve skupině finálové. A právě v této
skupině měli zastoupení i dva mladí talentovaní hráči z Prachaticka. Celý turnaj
suverénně vyhrál bez ztráty jediného setu Milan Halabrín ze Lhenic. A neztratil se ani
o dva roky mladší Petr Hodina z Prachatic, který obsadil po pěkných a nervydrásajících
bojích třetí místo.
Oba kluci patří ve své kategorii nejmladších žáků ke krajské špičce a pokud budou ve
svém nadšení a tréninku pokračovat i nadále, čeká je ještě mnoho úspěchů.
Foto A.Hodinová – v Kaplici vyhrál Milan Halabrín (uprostřed), třetí skončil Petr Hodina
(vpravo).
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Co nového ve lhenickém SK
A týmu v I.B ve skupině B se v blížícím se závěru mistrovského podzimu nedařilo. Od
8.kola (1.10.) v pěti odehraných zápasech získal pouze 4 body a to na soupeřových hřištích
(za výhru v 8.kole ve Stachách 2:4 a za remízu v 10.kole ve Vl.Březí 0:0), když venku již
více nebodoval (ve 12.kole podlehl 1:0 ve Čkyni) a co více, doma jeho před tím nedobytná
tvrz dvakrát padla (poprvé v 9.kole se Sedlecem 0:1 a hned poté v 11.kole i se
Sousedovicemi 2:4) a na postavení v tabulce se to projevilo propadem. Příčinu možno hledat z nejrůznějších důvodů
v absenci hráčů ze základní sestavy (pro zranění, nemocnost a jiné)a v návaznosti v úzkém hráčském kádru, zejména
pak za současně hrajících zápasů s rezervou a též i v malé gólové produktivitě ve finální koncovce. Vždyť ve čtyřech
podzimních zápasech vyšel střelecky naprázdno (venku v 6.kole ve Volyni 4:0, v 10.kole ve Vl.Březí 0:0, ve 12.kole ve
Čkyni 1:0 a doma v 9.kole se Sedlecem 0:1). Vylepší A tým svou podzimní bodovou bilanci ve 13.kole doma se
Strunkovicemi (5.11. po uzávěrce ML) či v jarní předehrávce 14.kola 12.11. v Záblatí?
Rezerva SK Ktiš/Lh.B v OP prochází mistrovským podzimem úspěšně. V 10 odehraných zápasech jen třikrát prohrála a
ztratila tím tak 9 bodů (za prohru ve 2.kole v Husinci 1:0, v 8.kole v Dubu 2:1 a v 10.kole v Š.Hošticích 4:2), když doma
držela neporazitelnost a na svém hřišti ve Ktiši připravila v 9.kole o první body i lídra soutěže – Zdíkov výhrou 3:1. Její
prohry byly především tehdy, kdy hrála současně s áčkem a nemohla využít jejích pendlů. Udrží rezerva 2.místo
v tabulce před svými pronásledovali i po podzimní derniéře doma s Horní Vltavicí, aby tak přezimovala za tohoto
příznivého umístění? (5.11. po uzávěrce ML).
Naše přípravky (mladší i starší) mají již mistrovský podzim v OP odehraný, když minipřípravce se v něm ve své soutěži
dařilo více. Fotbalový podzim zakončili naši benjamínci s trenéry a i spolu s rodiči při „posledním gólu“ (v sobotu 5.11.)
v sokolovně za pro ně připraveného občerstvení (hlavně maminkami) a společné zábavy.

Mistrovská utkání SK Lhenice v říjnu
A týmu v I.B ve sk.B (14 účastníků)
8.kolo – ne 1.10. – Stachy – SK Lhenice 2:4 (0:4) - br.za Lh.: M.Mahák 2, J.Mrkvička 2
9.kolo – so 8.10. – SK Lhenice – Sedlec 0:1 (0:0)
10.kolo – so 15.10. – Vl.Březí – SK Lhenice 0:0
11.kolo – so 22.10. – SK Lhenice – Sousedovice 2:4 (1:2) – br.za Lh.: R.Sura, Mar.Sedlák
12.kolo – so 29.10. – Čkyně – SK Lhenice 1:0 (0:0)
Umístění SK Lhenice v tabulce I.B ve sk.B (14 účastníků) k 31.10. – 8.místo – 12 zápasů – 5 výher, 1 remíza, 6
proher – skóre 18:23 – 16 bodů.
B týmu v OP Prachaticka
6.kolo – ne 2.10. – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 0:3 (0:0) – br. za Ktiš: J:Růžička, Mar.Sedlák, V.Wimberský
7.kolo –ne 9.10. – SK Ktiš/Lh.B – Volary 10:2 (5:0) – br.za Ktiš: P.Lukšovský 3, J.Lukač 2, Vl.Burda,
Mar.Sedlák, Mich.Sedlák, J.Růžička, S.Bečvář
8.kolo – so 15.10. – Dub – SK Ktiš/Lh.B 2:1 (1:0) – br.za Ktiš: P.Prenner st. z 11
9.kolo – ne 23.10. – SK Ktiš/Lh.B – Zdíkov 3:1 (2:0) – br.za Ktiš: Vl.Burda, P.Starý, J.Krotký
10.kolo – so 29.10. – Šum.Hoštice – SK Ktiš/Lh.B 4:2 (2:0) - br.za Ktiš: P.Pořádek, P.Prenner st.
Umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP (12 účastníků) k 31.10. – 2.místo – 10 zápasů – 7 výher, 0 remíz, 3 prohry –
skóre 36:18 – 21 bodů.
Přípravky st. v OP Prachaticka
5.kolo – so 1.10. – SK Lhenice – Husinec/Š.Hoštice 8:6 (5:3) – br.za Lh.: J.Berger 3, R.Štengl 2,
A.Kanalošová 2, P.Š.Trnka 1
6.kolo – so 8.10. – Lažiště/Záblatí – SK Lhenice 14:8 (6:6) – br.za Lh.: A.Kanalošová 3, R.Štengl 2, L.Pecha 2,
P.Š.Trnka 1
7.kolo – so 15.10. – SK Lhenice – Volary 1:9 (0:5) – br.za Lh.: P.Š.Trnka 1
8.kolo – so 22.10. – Vimperk B - SK Lhenice 18:6 (11:2) – br.za Lh.: M.Halabrín 2, J.Berger 2, B.Tesař 1,
P.Š.Trnka 1
9.kolo - po 24.10. – SK Lhenice – Tatran PT-B 1:11 (0:4) – br.za Lh.: M.Halabrín 1
10.kolo – so 29.10. – derniéra – Vl.Březí – SK Lhenice 7:6 (5:4) – br.za Lh.: P.Š.Trnka 3, J.Berger 2, B.Tesař 1
Přípravky ml. v OP Prachaticka
5.kolo – čt 13.10. – turnaj v Prachaticích - dohrávka
1.zápas – Vimperk B - SK Lhenice 3:4 (1:1) – br.za Lh.: R.Štengl 3, M.Šístek 1
2.zápas – Tatran Prachatice B - SK Lhenice 12:2 (6:1) – br.za Lh.: R.Štengl 2,
6.kolo – st 12.10. – SK Lhenice – Š.Hoštice/Lažiště 15:3 (8:0) – samostatný vložený zápas – br.za Lh.:
R.Štengl 8, Z.Stauber 2, M.Šístek 2, L.Pecha 2, T.Trnka 1
7.kolo – ne 30.10. – turnaj ve Lhenicích - dohrávka
1.zápas – SK Lhenice - Čkyně 8:6 (4:2) – br.za Lh.: R.Štengl 6, K.Muška 1, K.Bukač 1
2.zápas – SK Lhenice – Vacov 4:10 (3:7) – br.za Lh.: R.Štengl 3, M.Šístek 1
8.kolo – pá 28.10. – turnaj ve Vl.Březí
1.zápas – Vl.Březí – SK Lhenice 1:9 (1:5) – br.za Lh.: R.Štengl 7, L.Pecha 1, K.Muška 1
2.zápas – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy 5:2 (3:1) – br.za Lh.: R.Štengl 4, M.Šístek 1

Adélka Kanalošová v okresním výběru malých fotbalistek
Podle Prachatického deníku z 15.10.2016
Poprvé hrál také své zápasy nově se tvořící okresní výběr žákyň v kategorii U13. Hrálo se v rozestavení 5+1 na hřišti
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velikosti pro starší přípravky. OFS Prachatice nastoupil ve složení: Lenka Nováková (SK Vacov), Anna Lukavská
(Vitějovice), Jana Čondlová (Netolice), Lucie Chrstošová (SK Čkyně), Adéla Kanalošová (SK Lhenice), Eliška
Vozandychová (Stachy/Zdíkov) a dvě hráčky na výpomoc – Tereza Boháčová a Eva Jelenová(Sokol Želeč).
Foto okresního výběru žákyň U13 – Adéla Kanalošová
(poslední zprava) – Pavel Božovský
Informace o lhenickém SK možno též nalézt na
klubových webových stránkách či ve skříňce na
pivnici U Vašků nebo v hospůdce v sokolovně a ve
vitríně na hřišti SK.

Hřiště lhenického SK poslouží k regionálním tréninkům okresních výběrů
Bylo zvoleno JčKFS jako vhodné místo stran přiměřených vzdáleností pro přípravu hráčů U12 a U13 výběrů OFS
Prachatice a OFS Č.Krumlov, při níž bude probíhat i nominace do výběru pro připravovanou mezikrajskou soutěž.
Pořadatelem těchto tréninků je komise mládeže JčKFS a Regionální fotbalová akademie. Obdobně byla v kraji zvolena i
místa pro další okresní výběry. Hřiště FK Vodňany pro okresy Strakonice – Písek, TJ Lomnice nad Lužnicí pro okresy
Jindřichův Hradec – Tábor, TJ Hluboká nad Vltavou pro okres Č.Budějovice.
Tréninky stanoveny na hřišti SK Lhenice – kategorie U12 - 2.11. a 16.11.
- kategorie U13 – 9.11. a 23.11.
Jedná se o středy se začátkem vždy od 16.00 hodin. Dle domluvy účastníků případně i dříve.

Fota z prvního tréninku na lhenickém hřišti – 2.11. - zřejmě pro nepřízeň počasí za malé účasti hráčů
foto vlevo – fundovaní trenéři mládeže Tomáš Maruška a Pavel Pulec před zahájením tréninku
foto vpravo – z průběhu tréninkové jednotky.

Po uzávěrce tohoto vydání ML
I.B tř. sk.B – 13.kolo – so 5.11. – SK Lhenice – Blaník Strunkovice 1:1 (1:1) – br.za Lh.: J.Schön
OP muži – 11.kolo – so 5.11. – SK Ktiš/lh.B – TJ Vltava Horní Vltavice 3:1 (1:1) – br. Za Lh.: J.Exner, J.Motz,
V.Wimberský – rezerva tímto vítězstvím uhájila v tabulce OP 2.místo po mistrovském
podzimu

Jarní předehrávka 14.kola I.B tř.sk.B
So 12.11. – Sokol Záblatí – SK Lhenice v 10.00 hod.

JB, JM

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
BLAHOPŘÁNÍ
Paní Marii Haklové z Vadkova přejí k sedmdesátým narozeninám vše nejlepší a zejména
pevného zdraví syn Václav s rodinou a dcera Věra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KINO LHENICE Vás zve
Listopad -

prosinec -

11.11. . DECIBELY LÁSKY – komedie/muzikál - OD 19.00 HOD.
25.11. ANGRY BIRDS – animovaný/rodinný - OD 16.00 HODIN
2.12. kniha džunglí – animovaný/rodinný - od 16.00

kino klub – 26.12. (pondělí) - vánoční koleda - čas bude upřesněn
30.12. SMRTELNÉ HISTORKY
- čas bude upřesněn
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Advent na Lhenicku

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
5. 12. Mikulášská besídka v sokolovně
15. 12. Besídka pro důchodce v sokolovně
23. 12. Rozdávání betlémského světla na náměstí
ČAS ZAČÁTKŮ PŘIPRAVOVANÝCH ADVENTNÍCH
PROGRAMŮ BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH

INZERCE

 KOMINICTVÍ J.REINDL – kominické práce – čistění, revize – 7745954276; 777254276





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.
TEXTIL - M. ŠANDEROVÁ - JÁMA nabízí: nový textil, obleky – pánské i dámské, trička a jiné
zboží.....Vše za výhodné ceny. Tel: 388 321 492; mobil: 723 233 034
Šití Romana Bukovská – na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519
- Po-Čt 8.30-11.30 Pá 8.30-12.00 hod.
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

HALÓ REALITYAktuální nabídka: 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. - volejte: Jan Hamberger,
Vodice 4 - tel.777910185, Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
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

ALLIANZ pojišťovna, a.s.
Startuje revoluční povinné ručení, jež stávající pravidla, podle kterých motoristé dosud platili pojistné,
se mění od samého základu. Kdo najezdí méně, také méně za pojištění
zaplatí.
Allianz začne jako první pojišťovna v tuzemsku počítat sazby povinného
ručení a havarijního pojištění podle ujetých kilometrů. Jako důkaz pro
výpočet najetých kilometrů bude sloužit vlastní fotografie tachometru.
Nechte si spočítat své nové pojištění, vyberte si jednu z variant
limitů plnění a zvolte si kolik kilometrů ročně najezdíte s konkrétním
vozem.
Volejte 724 274 337, pište info@dhlousek.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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