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INFORMACE Z RADNICE

Den otevřených dveří
Slavnostní přestřižení čtyř pásek najednou (viz foto)
Čtvrteční odpoledne – 27.9. – areál lhenické ZŠ
Ta první patřila otevření upravených prostor pro Rodinné centrum, ta druhá keramické dílně v něm,
obojí ve lhenickém kině v sousedství ZŠ, ta třetí otevřeným třídám lhenické pobočky prachatické
ZUŠ v místě bývalých rekonstruovaných školních dílen a ta čtvrtá nové učebně pro pracovní
vyučování a šatnám se sociálním zařízením pro víceúčelové hřiště, posloužícím i veřejnosti,
vzniknuvších přebudováním bývalé uhelny v suterénu jednoho z pavilonů školy.
Průběh slavnostního čtyřnásobného otevírání
V zahajovacím slově paní starostky Ing.Marie Kabátové zaznělo, mimo jiné, bližší obeznámení
s vybudovaným dílem, jakož i s jeho možným využíváním našimi dětmi i občany, aby následně byla
malá slavnost zpestřena vystoupením dechového tria místní ZUŠky a hudebního souboru
z Rodinného centra. Poté již došlo na přestřižení pásek, které spolu s paní starostkou provedli – za
Rodinné centrum Mgr.Kateřina Vanková, za ZUŠ PT ředitel Mgr.Jakub Wais, za naší ZŠ ředitel
Mgr.Karel Bican (viz foto). Tímto aktem se zájemcům otevřely dveře k prohlídce všech nově
zbudovaných a vybavených prostor, a to i se zasvěceným slovním doprovodem. V nové učebně
ZUŠ čekalo na návštěvníky malé překvapení v podobě hudebního vystoupení jejích žáků, právě tak,
jako v Rodinném centru v podobě ukázek z výtvarné činnosti v nové keramické dílně a krájení
narozeninového dortu k pětiletému výročí trvání centra – celé doplněno výstavou obrazů Mgr.Věry
Dytrychové, která s centrem dlouhodobě spolupracuje. Příznivé pozornosti vzbuzovaly i nové
suterénní prostory (školních dílen, soc.zařízení) překvapivou prostorností a účelností řešení jejich
pěkných interiérů.
Z reakcí a hodnocení přítomných bylo patrno, že dílo se podařilo…JB,JM
Projekt „Vybudování třídy dílen a sociálního zařízení, využitelného i pro multifunkční hřiště“, byl podpořen v 6.
výzvě Strategického plánu Leader, vyhlášené naší MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Výše přiznané dotace
z evropských fondů je cca 900 000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 25.09.2012
-----------------------------------------------------------------------------Usnesení 211/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření komplexní pojistné smlouvy majetku
Městyse Lhenice s Českou pojišťovnou
Usnesení 212/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje výpověď vkladových účtů č. 0577097329/0800 a
0577098399/0/00 u České spořitelny k 30.10.2012
Usnesení 213/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.
140/2 v k.ú. Lhenice na dobu listopad 2012 až duben 2013. Minimální cena 1.000,-- Kč.
Usnesení 214/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 497.778,-- Kč SDH Vadkov na profinancování akce Úprava a údržba
víceúčelového zařízení Vadkov 21 .
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce
Usnesení 215/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 476.000,-- Kč TJ Sokol Lhenice na profinancování akce Rekonstrukce a
dovybavení sokolovny
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce
Usnesení 216/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odkoupení lesních pozemků p.č.345 o rozloze 1980
m2, p.č. 334 o rozloze 8170 m2, p.č. 201 o rozloze 465 m2, p.č. 185 o rozloze 1376 m2, p.č. 281 o rozloze 583 m2,p.č.
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285 o rozloze 8265 m2, p.č. 297 o rozloze 2077 m2 v k.ú. Horní Chrášťany o celkové výměře 2,36 ha od p. Slukové,
Zliv, Luční 516 za cenu 100.000,-- Kč + náklady s tím spojené
Usnesení 217/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem Lhenice a Jiřím Krotkým, Lhenice na realizaci vodovodní přípojky
pro stavbu rodinného domu na parcele č 11/1 v k.ú. Lhenice . Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen GP .
Jedná se o zřízení bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou.
Usnesení 218/22/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
vodovodní a kanalizační přípojky na par. č. 887/1 v k.ú. Lhenice pro připojení rodinného domu na pozemku p.č. 56/1
v k.ú.Lhenice. . Průběh a rozsah věcného břemene je vymezen GP . Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou
Usnesení 219/22/2012 :Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařazení žádostí do změny č. 3 územního plánu
Lhenice : - pozemek p.č. 295/1 a 295/2 v k.ú. Lhenice – pozemek p.č. 660/5 v k.ú .H.Chrášťany– pozemek p.č. 660/6
v k.ú.H.Chrášťany, pozemek p.č. 460/3 a 460/19 v k.ú. Lhenice

O revitalizaci našeho náměstí nevalný občanský zájem ?!
O revitalizaci náměstí - nebo-li obnově, osvěžení nebyl projeven stran našich občanů očekávaný zájem,
neboť se jich ve lhenickém kině při veřejném projednávání jejího návrhu sešlo (ve čtvrtek 20.9. v
podvečer) jen necelých čtyřicet. Přesto byl přítomným podán zasvěcený, velice srozumitelný jeho
výklad i s nastalými problémy s jeho realizací, a to paní starostkou Ing.M.Kabátovou a jeho tvůrcem,
Ing. Arch. Ladislavem Nováčkem, v samém úvodu za promítání historických snímků vzhledu
lhenického náměstí s porovnáním s tím dnešním a následnou projekcí plánů a návrhů samotné
připravované revitalizace. Na základě výkladu a i občanských dotazů a připomínek mohli přítomní
Lheničtí, mimo jiné, vyzvědět, že celý projekt vychází zejména ze zajištění bezpečnosti stran dopravy
bezbariérovými chodníky v centru městečka a z jejich potřeb a tužeb a že na rozdíl od "památkářů" je
zastupitelstvem upřednostňován dosavadní venkovský ráz náměstí oproti městskému (s celoplošným
vydlážděním, bez ostrůvků zeleně a odpočinkových zón). Též byly objasněny představy o realizaci
celého projektu, který, vzhledem k finančním možnostem Městyse, byl by rozdělen do tří etap (v
rozmezí cca pěti let). V té první by bylo započato se stavebními úpravami budovy Úřadu městyse
Lhenice a jeho okolí s asanací "Šimonoviny" (domu čp.122), kde je počítáno s parkovištěm, s
částečným posunutím sochy sv. Vojtěcha a dalšími zvelebovacími pracemi v tomto prostoru. V
následujících etapách bylo by pokračováno tak, aby celá centrální část městyse - od kostela sv. Jakuba,
přes náměstí až po základní školu - nabyla na přirozené návaznosti, tvořící architektonický celek
(památkáři je též vyžadováno, aby kostel, kašna, socha sv. Vojtěcha a okraj budovy úřadu městyse
tvořily jednu osu celého centrálního prostoru, což vyžaduje posunutí kašny i sochy sv. Vojtěcha
- viz navrhovaný projekt).
Při vyjednávání návrhu revitalizace náměstí bylo možno ve vestibulu kina též zhlédnout její
zpracovanou studii v prosklenné vitríně (3D model řešení centra městyse), která je jinak též dlouhodobě
vystavena na úřadu městyse (od začátku března 2012).
JB,JM

Rekonstrukce rybníka v Horních Chrášťanech byla podpořena z Grantového
programu Jihočeského kraje
V měsících srpnu a září 2012 proběhla rekonstrukce návesního rybníka v Horních Chrášťanech. Kamenná hráz rybníka
byla ve špatném stavu a tak voda z něho utíkala již delší dobu zřejmě po celém jeho obvodu. Vzhledem k tomu, že
návesní rybník v Horních Chrášťanech je evidován i jako požární nádrž, bylo potřeba opravu hráze řešit. Nechali jsme
si zpracovat projekt na opravu hráze a podali žádost o dotaci do Grantového programu Jihočeského kraje a náš projekt
byl úspěšný. Maximální výše dotace byla 200 tisíc, ale veřejnou zakázkou malého rozsahu jsme vysoutěžili výrazně
nižší cenu oproti projektu a tak se ušetřily nejen finanční prostředky z rozpočtu obce, ale došlo i ke snížení dotace.
Celkové náklady na rekonstrukci rybníka v Horních Chrášťanech byly 705 718,- Kč a dotace z GP Jihočeského kraje
byla 128 000,- Kč.
Ing. Marie Kabátová - starostka
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ
20. ŘÍJNA 2012
Ve Lhenicích bude sběr odpadu prováděn na jednom místě a to na stavebním dvoře za sběrnou surovin v
pátek 19.10. od 14.00 – 18.00 hodin a v sobotu 20.10. od 8.00 – 16.00 hodin.
Nebudou tedy po Lhenicích již stanoviště a vůz nebude po Lhenicích jezdit.
V ostatních částech obce zůstává stejný systém jako dosud.
Prosíme občany ve Lhenicích, aby při odvozu odpadu měli u sebe průkaz totožnosti, protože ze zákona je
tento odpad odebírán zdarma pouze pro občany s trvalým pobytem
na území městyse Lhenice.
Ostatní občané,včetně chalupářů, musejí odpad likvidovat na vlastní náklady.
Občané mohou při tomto sběru rovněž odevzdat vysloužilá elektrozařízení (ledničky, televizory, svítidla
zářivky a podobně), pneumatiky, případně i nebezpečný odpad (zbytky barev, případně použité obaly, které
jsou označeny jako nebezpečné).

Při sběru, prosíme, dbejte pokynů pracovníků městyse, kteří jsou
poučeni, kam který odpad odložit!!!!!!!

...................................................................................................
INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola
Zářijové kalendárium
3.9. - zahájení školního roku – v 1. třídě slavnostní - za přítomnosti rodičů
6.9. - třídní schůzka pro rodiče 1. třídy – na téma – vše potřebné a související se vstupem prvňáčků do školy
18.9. - účast na cestopisném pořadu „Dálný východ“ v prachatickém divadle pro žáky 8. a 9. tříd
18.9. - třídní schůzka pro rodiče 6. třídy, stran adaptačního kurzu zaměřeného na přechod žáků na 2. stupeň
ZŠ (15.10. - 17.10 v Zátoni)
21.9. - filmové představení „Tady hlídám já“ ve lh. Kině – pro žáky všech tříd.
25.9. - „Den otevřených dveří“ - se slavnostním otevíráním nových škol. dílen, učeben ZUŠ v areálu školy a
rekonstruovaných prostor s keramickou dílnou v sousedství – viz úvodní článek v tomto vydání ML.
Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro žáky na naší ZŠ
− ve spolupráci s netolickým „Domečkem“ (Dům dětí a mládeže Prachatice – pracoviště Netolice)
1.) MH Dancing I ( taneční)
2.) MH Dancing II (taneční)
3.) Odbíjená
4.) Rope Skipping – (skákání přes švihadla)
JB
5.) Výtvarný

Mateřská škola
MŠ v září
Nový školní rok jsme zahájili maximálně naplněni – ve třídě Motýlků máme 19 dětí, v Beruškách 24 a
v Sovičkách už téměř tradičně 28 dětí. Tomuto stavu určitě prospělo zvětšení II. třídy vybouráním příčky
a umístěním ředitelny do kabinetu. Stavební akce proběhla v době prázdnin a tímto děkujeme firmě StehlíkGrill za rychlé a spolehlivé provedení.
MŠ ve spolupráci s O.s. Náves a TJ Sokol také nabídla dětem zájmové kroužky pro tento rok. Kromě
Zpívánek ve školce to letos budou
Pohybovky v Sokolovně, angličtina v Rodinném centru a Výtvarná dílnička s keramikou v nové dílně Pecka.
Z divadelního představení „O Palečkovi“ (27.9). v MŠ
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Již v pořadí třetí trh na sv. Jiljí
- obnovená to lhenická tradice(od roku 2010) Něco málo z jeho historie
Povýšení na městys Ferdinandem I. LP 1544 – 21.ledna získaly Lhenice, krom znaku a pečeti, též i
právo trhu, a to právě vždy na sv. Jiljí (1.září) trhu výročního.
Kdo byl sv. Jiljí – Aegidius ( zemřel kol roku 700)- bohatý Řek, rozdal jmění chudým a odplul do
Galie, na řece Gardě žil mnoho let s poustevníkem Veredemem.
JB,JM
Jarmark na sv. Jiljí 2012 spojen s oslavou 50. výročí založení Mysliveckého sdružení ve
Lhenicích
sobota 1. září 2012
Co na její průběh myslivci
-Myslivecké slavnosti při jarmarku sv. Jiljí.
Sobota 1. září 2012 byl dlouhodobě očekávaný den všemi myslivci ve Lhenicích a okolí. Místní myslivci
slavili 50. výročí založení zdejšího sdružení. Aby byl průběh oslav důstojný, připravoval se společně s
městysem Lhenice program, který by zaujal i nemyslivecké návštěvníky. Po loňském zahřívacím předkole
byla laťka nastavena poměrně vysoko. Slavnosti zahájili myslivečtí trubači fanfárami. Hned po ránu se sice
vloudila chybička, kdy již čekající návštěvníci s obědníky a kastrůlky museli být odmítáni, protože jedna
várka připraveného gulášku jaksi počala bublat a musela se uvařit nová. Pak už nic nebránilo tomu, aby si
každý vybral z doprovodného programu, co jej zajímá.
Milovníci psů klubovou výstavu honičů, různé ukázky vábení zvěře či vkusnou výstavu z historie sdružení v
kině za doprovodu harmonikářů. Kladně byla hodnocena i ukázka sokolníků ze společnosti Zayferus, kteří si
svůj pobyt ve Lhenicích prodloužili o den, kdy jim ulétl jeden svěřenec a až v neděli byl nalezen nezraněn u
Vadkova. Během celého dne vyhrávala kapela Kameňáci, která na závěr akce hrála i v Sokolovně i na
taneční zábavě pro
veřejnost. Vzhledem k tomu, že 1. září je i první den, kdy se mohou lovit kachny, tak kolegové z okolí
využili této příležitosti a místo na tanečky vyrazili k vodě, a proto byl sál poměrně prořídlý. Myslivci se
připravili na akci i co se týče pěnivého moku. Akce hasičů v Třešňovém Újezdci a ve Vodici se spotřebou 1822 sudů se nám, vzhledem k nepříznivému počasí, bohužel nepodařilo překonat a museli jsme s těžkým
srdcem vracet dobrou jedenáctku Regenta zpět do třeboňského pivovaru.. Pro ty, kteří se z jakéhokoliv
důvodu nemohli akce zúčastnit, si ji mohou prohlédnout na internetové televizi www.videapro.cz/myslivost
(odkaz „Jarmark sv. Jiljí, myslivecké slavnosti Lhenice) která zde tyto okamžiky zachytila. Tímto bych chtěl
i poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a myslím, že si myslivci ostudu neudělali.
Petr
Pořádek

Hosté z Bavorska na trhu s mysliveckými oslavami
Doprovodný program letošního Jarmarku sv. Jiljí byl ve znamení 50. výročí založení
Mysliveckého sdružení Lhenice. Po slavnostních fanfárách a přivítání hostů byl zahájen
bohatý program jarmarku. Z hostů bych chtěla zmínit návštěvu zástupců bavorského
mysliveckého spolku ze správního společenství Lalling v čele s panem Weberem a pánů
starostů Norberta Bayerla z Grattersdorfu a Ferdinanda Brandla z Hundingu. V kině byla
uspořádána výstava o historii i současnosti našeho mysliveckého sdružení a velice dobře byla
doplněna zajímavou výstavou preparátů instalovanou před školou, kterou nám bavorské
myslivecké sdružení zapůjčilo právě na myslivecké slavnosti.
Návštěvníci jarmarku mohli dále shlédnout letovou ukázku dravců od firmy Zayferus na
hřišti SK nebo klubovou výstavu honičů, která byla po celý den před penzionem Ingrid.
Kromě kapely Kameňáci zahrála i malá dechová kapela Doubravanka.
Třetí ročník Jarmarku sv. Jiljí měl i přes nepřízeň počasí hodně návštěvníků. Pořádání
Jarmarku sv. Jiljí – mysliveckých slavností 2012 bylo podpořeno z Grantového programu
Jihočeského kraje a také z Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR –
svobodný stát Bavorsko
starostka Ing. Marie Kabátová
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Pohled na průběh jarmarku očima jedné z účastnic
Ohlédnutí za Jarmarkem sv. Jiljí, pořádaného též k 50. výročí založení mysliveckého sdružení
ve Lhenicích
Dne 1. září 2012 se v našem městyse konal Jarmark sv. Jiljí k 50. výročí založení Mysliveckého sdružení. Na
náměstíčku hrála živá hudba a bylo k vidění i mnoho zajímavých stánků. Prodej zde pořádaly například i
pracovnice z místní svíčkárny s jejich překrásnou ruční výrobou. Pro potěchu mužů nebyla nouze ani o
stánky s občerstvením a téměř nikdo nepohrdl teplým domácím gulášem či pro tyto akce typickou
klobáskou. Na své si přišli i milovníci piva či burčáku.
S těmito slavnostmi byla spojena i výstava paroží a loveckých trofejí v předsálí místního kina, která
byla pořádána naším mysliveckým sdružením. K příjemnému prostředí zde přispěla opět živá hudba
a byly i promítány dokumenty k tématu, nechyběly ani brožurky o myslivectví a letáčky s fotkami zvířat pro
děti, které malým návštěvníkům udělaly velikou radost.
Abych dokázala úspěšnost celého Jarmarku včetně výstavy, dodávám, že na prezenční listině návštěvníků
bylo více jak 300 podpisů a i přes nepřízeň počasí, byly ohlasy samotných občanů velice přívětivé. Závěrem
je třeba dodat, že koncem července se v našem kině konala akce ,,Kino otevřeno,, která měla vést právě
k tomu, aby bylo kino využíváno k pořádání kulturních akcí a sloužilo tedy i jinak, než jen k promítání filmů.
A toto byl první velice povedený krok, doufejme,že ne poslední. Kamila Podlahová

LHENICKÉ STŘÍPKY
Lhenickým Mysliveckým sdružením vydán spis o padesátileté činnosti
(viz foto jeho pří deští – titulního listu)
Byl k 50.výročí založení MS ve Lhenicích zpracován jeho současným hospodářem, Ing.Jindřichem
Bukovským. Z jeho obsahu možno vyzvědět mnohé z historie i současnosti lhenického MS od jeho založení (v
roce 1962), ale i o činnosti organizovaných myslivců na Lhenicku, tehdy v létech 1950 – 1962 sdružených
v myslivecké společnosti. Žel, z toho období dochovalo se nemnoho písemných zpráv. Přesto stojí za zmínku a ty
dochované jsou ve spisu uváděny, jak upozorňuje autor. Padesátiletá činnost následného MS Lhenice je pak
v jednotlivých létech popisována dosti podrobně. Spis obsahuje i poměrně bohatou obrazovou část, řazenou
rovněž vzestupně po rocích.
Co autor k vydání (část citace z doslovu)
„Co je možné v tomto spisu nalézt? Především je zde obsažen kompletní seznam všech osob, které byly v období
1962 až 2011 členy MS Lhenice a seznamy členů výboru a myslivecké stráže, dále seznam vybraných druhů
zvěře, která byla v těchto létech v honitbě ulovena a zejména pak nejzajímavější události, které se v jednotlivých
létech přihodily. I přesto, že se nedochovaly žádné zápisy z výborových ani členských schůzí z let 1996 – 1998,
myslím si, že se podařilo dát dohromady celou řadu zajímavých údajů z uplynulého padesátiletí MS. Pokud však
pozorný čtenář objeví nějakou chybu či nepřesnost, pak ho prosím o shovívavost (i samotné podklady, ze kterých
jsem vycházel, mohou být nepřesné).“
Redakční dodatek – zajímavý je ve spisu i popisovaný pozorovaný vzácný výskyt zvěře a ptáků.
Drobný spis, jak jej autor skromně nazývá, určitě stojí za to do něho nahlédnout (je k dispozici ve lhenické
knihovně). Naši redakci zaujal, zejména pak nejstarší zápisy a obrazová část v něm, z níž fotografie z období
založení lhenického MS staly se inspirací pro rubriku „Hledání ztraceného času“ pro říjnové vydání ML.
JB,M
Hledání ztraceného času
- tentokráte z počátků lhenického Mysliveckého sdružení
Ustavující členská schůze Mysliveckého sdružení Lhenice se konala 30.října 1962 na MNV ve Lhenicích za
přítomnosti 31 členů (ze Lhenic 17, z Hrbova 6, z Vadkova 3, z Vodice 5), na níž nejvýznamnějšími
programovými body byly: schválení stanov a volba předsednictva. 31 hlasy byla tehdy jednomyslně přijata
následující kandidátka: předseda Václav Hart st (Lhenice), místopředseda Václav Zíka (Vodice), hospodář MS
Václav Stehlík (Lhenice), jednatel Tomáš Mügl (Lhenice) – členové výboru Alois Podlaha (Hrbov), František
Vincik (Tř.Újezdec).
Léta běží, vážení, a tak z prvně zvoleného předsednictva, krom pana Tomáše Mügla, jsou již, žel, ostatní – po
myslivecku - v nekonečných věčných lovištích…
Zakládající členové MS (dle abc pořadí):
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Fr.Čepek, A.Čermák, R.Hafner, V.Hart, Fr.Hakl, K.Hamberger, A.Huleš, K.Hyndrák, K.Částka, V.Fatka, Fr.Fencl,
K.Jankovský, J.Kuneš, T.Marek, J.Marek, Vl.Michálek, R.Michálek, T.Mügl, V.Nárovec, K.Novotný, A.Podlaha,
R.Soukup, A.Svoboda, A.Středa, Fr.Šandera, V.Stehlík, J.Šipan, L.Študlar, J.Trpák, J.Veselý, Fr.Vincik, V.Zíka.
Ze schválených prvních stanov MS – mimo jiných – úkolem sdružení je řádně zajišťovat myslivecké hospodaření
v honitbě (o rozloze 2.400 ha). Za tím účelem jsou všichni členové povinováni dbát o splnění plánu mysliveckého
hospodaření a lovu v honitbě a pečovat o zvěř v ní.

Vyluštění z minulého čísla: obsluha kombajnu – z počátků JZD
Odpověď na zadanou otázku ze zářijového čísla ML

Pokud mne moji pomocníci (brýle a lupa) neklamou, pak by tím „švihákem“ za volantem mohl být
pan Josef Schon, chcete – li po našem Pepík Řezníků. Bohužel, již řadu let zesnulý. Nechybí na
snímku ani pro něho neodmyslitelná fajftička. A léta – sedmdesátá...?
Jana Vaněčková

Ke vzniku Mateřského, dnes Rodinného centra
Krátký rozhovor s Kateřinou Vankovou a Andreou Bergrovou – zakladatelkami Rodinného centra
R : Jak vlastně vznikla myšlenka založit MC?
KV: V roce 2006 v souvislosti s hnutím Akord a s plánováním, co by bylo dobré dělat , se začalo uvažovat o
Centru v prázdných prostorech v kině. Chvilku trvalo, než se vše skomunikovalo s úřadem a pak už jsme
společnými silami uklízely, malovaly zdi, zařizovaly budoucím Centrum hračkami a nábytkem z druhé ruky.
Později se podařilo získat dotaci z MPSV, ze které bylo možné se ještě dovybavit počítačem s tiskárnou, dalším
nábytkem a hračkami. První službu v centru jsem na sebe vzaly já s Ivetou Pavličovou a Věrou Dytrychovou.
Později jsem se střídala s dalšími maminkami, před dvěma lety centrum převzala Andrea Bergerová, dnes služby
koordinuje Romana Bukovská.
R : Jaké byly začátky?
KV: Řekla bych, že po počáteční nejistotě a možná ostychu našlo centrum své věrné příznivce. Každý rok se
utvořila taková partička, která se po prázdninách měnila dětmi odchozími do školky a nově příchozími. Ti
„odešlí“ se ale často účastnili jednorázových akcí, které jsme postupně zařazovali každý měsíc (pouštění draků,
lampióny, výlety, besídky). Osobně máme s mým Metodějem, který chodil do centra pravidelně od 3 měsíců,
spoustu krásných vzpomínek na tohle období.
Centrum je vždycky o lidech, co se sejdou , o jejich chuti něco dělat společně a tomu pak podřídit třeba některé
své zvyky, sterotypy. Určitě je naprosto závislé na ochotě lidí vzít na sebe nějakou odpovědnost, ochotě pomoci.
Musím říct, že to je dnes „vzácné zboží.“ Dodnes nezapomenu, jak jsme jednou v září uklízely a připravovaly
Centrum na nový školní rok a ve dveřích se objevila Martina Havlů (nikdo jsme ji neznaly). „Ahoj, bydlím tu
měsíc, jsem tu správně na tu brigádu?“
R : Proč by měly maminky s dětmi do centra chodit ?
AB: Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v Centru se i méně průbojné děti okoukají a přivyknou na společnost
kolem sebe. Malinké děti si spolu sice ještě nehrají, ale vědí o sobě, naučí se dělit o hračky (zvláště, jsou-li to
první děti), postupně si zvykají na určitý řád – např. pravidelné kolečko s písničkami nebo chvilku tvoření, vždy
samozřejmě uzpůsobené těm úplně nejmenším. Přechod dítěte do školky pak bývá většinou jednodušší. Možná
ještě přínosnější je Centrum pro rodiče. Pocit osamělosti a stereotypu zažije alespoň občas každá maminka (nebo
tatínek) na mateřské/rodičovské dovolené. Centrum nabízí možnost sdílet každodenní starosti i radosti spojené
s péčí o malé děti, vytrhnout se z ustáleného koloběhu, popovídat si, objevit nové lidi kolem sebe…Když jsme se
před 4 lety přistěhovali do Horních Chrášťan, po prvních týdnech aklimatizace jsem s Jardíkem zamířila právě do
Centra. Tady jsem postupně poznávala maminky s dětmi, které už teď chodí s Jardíkem do předškoláku. Letí to
R : Co plánujete do budoucnosti?
AB: Bude hodně záležet na tom, jaké maminky se v Centru sejdou. Každý rok bývá hodně jiný. Jeden rok jsme
hodně zpívali a jezdili po výletech, pak se narodily druhé děti a bylo třeba uzpůsobit program jinak. Co se týká
konkrétních plánů, pokud se podaří sehnat nějaké finance, bylo by hezké dopřát Centru kompletní rekonstrukci,
pořídit úplně nové vybavení atd. Osobně si ale myslím, že záleží hlavně na atmosféře, kterou děti a maminky
společně vytvoří, protože děti většinou nevnímají, jestli je něco nové nebo staré
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Nově instalované radary ve Lhenicích
- Radary nutí řidiče sundat nohu z plynu
Při vjezdu do našeho městečka, na výpadovkách ze směru od Prachatic – Č. Krumlova a Netolic, byly
instalovány radary za účelem větší bezpečnosti v dopravě v ulicích, pořízeny z grantu Jihočeským
krajem z Programu Obnovy venkova“ (dotované 70%), kterou získal Mikroregion ChelčickoLhenický. Je počítáno, že další bude instalován i ze směru od Č. Budějovic –v Tylově ulici. Lze
vypozorovat, že radary své poslání plní...
JB

Zářijové stíny Lhenicka
V měsíci září došlo bohužel opět k vloupání do místní prodejny Jednoty, kde dosud nezjištěný
pachatel odcizil cigarety různých značek v hodnotě přesahující 40 tis. korun. Dosud v šetření je
podezření z podvodného jednání osoby, která použila osobní data poškozené k uzavření smlouvy na
telefonní služby, čímž jí způsobila dosud přesně nespecifikovanou škodu. Jako přestupek proti
majetku bylo kvalifikováno jednání neznámého pachatele, který na konci měsíce odcizil příslušenství
dopravního značení z barevného kovu v okolí obce Hrbov a způsobil škodu SÚS Prachatice ve výši
2 tis. korun. Uložením blokové pokuty byl vyřízen přestupek mladé ženy, která užila k jízdě motorové
vozidlo bez platné kontroly technického stavu. Evidovali jsme i pád klisny do výkopu se septikem na
parcele v kú. obce Hrbov, kdy došlo k jejímu uhynutí a současně i k poškození septiku. Ve spolupráci
s hlídkou dopravní policie byla řešena věc jízdy na motocyklu, kdy bylo zjištěno, že řidič není
držitelem příslušného řidičského oprávnění, motocykl nebyl opatřen poznávací značkou a podle
lustrace v evidenci byl v srpnu odcizen v Liberci.
Pravidelně se věnujeme i pátrání po osobách, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním
obvodě a v posledním zářijovém týdnu proběhlo také dopravněbezpečnostní opatření zaměřené na
dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělilo září
Trh na sv. Jiljí s oslavou 50. výročí založení lhenického MS (1.9); zahájení školního roku v ZŠ a
MŠ (3.9.); Vadkovské letní hraní – rozloučení s létem s country kapelou "Vodáci"(8.9.);
opětné zahájení cvičení žen – Jógy (11.9.); veřejné projednávání revitalizace lh. Náměstí ve
lhenickém kině (20.9.); zasedání zastupitelstva městyse (25.9); zájezd "GRÁTISU" na Šumavu
(26.9.); Den otevřených dveří se slavnostním otevíráním v areálu ZŠ (27.9.); divadelní představení
"Na správné adrese" společnosti Háta (29.9); zahájení mistr. sezóny stol. tenistům Sokola; další
výšlapy a výlety turistům z KČT; fotbalistům SK pokračování podzimní části mistr. ročníku 2012/13
dalšími zápasy; filmová představení ve lh. kině..
JB

NAPSALI O NÁS
Lukášek ze Lhenic je miminkem měsíce srpna
Prachatický deník – 3.10.2012
Vítěz za srpen . Lukáš Kopf ze Lhenic zvítězil v anketě O miminko měsíce Prachatického deníku za měsíc
srpen 2012.Postupuje proto do hlasování O miminko Prachatického deníku za rok 2012, které vyhlásíme
příští rok v únoru. Dále získal poukázku na fotografování ve Fotoateliéru Petra Čapková v hodnotě 850,-Kč.
Blahopřejeme!!!

ZVEME VÁS DO KINA
Připravujeme:
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Říjen: 19.10. SIGNÁL – české komediální drama; 26.10. BITEVNÍ LOĎ – akční Sci-Fi;
Listopad: 30.11. SNĚHURKA A LOVE – USA – fantasy/dobrodružný;
Prosinec: 7.12. ÚTĚK Z MS 1 USA– akční/drama; 14.12. POSTRADATELNÍ USA– akční/trailler;
21.12. MÉĎA USA – komedie/fantasy
Leden: 4.1.SVATÁ ČTVEŘICE český film – romantická komedie; 11.1.VE STÍNU český film –
krimi/drama
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek kultura@lhenice.cz nebo
na čt.388321297

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE
Vážení,
dne 26.10. v pátek od 16.00 - 20.00 nebo v sobotu 27.10.od 17.00 - 21.00 máme možnost
zúčastnit se bioenergetického cvičení -účinná metoda zvládání stresu.Pod vedením psychologa a
psychoterapeuta pana Mgr.Przemek Swiecicky se s metodou společně seznámíme.
Ukázku cvičení jsme měli možnost poznat a vyzkoušet sami na sobě v rámci projektu "Perspektiva
nad 50",kterým někteří z nás v současné době procházejí.
Za 4 hodiny kurzu zaplatíme max.200 Kč.Cena a místo bude upřesněno.Max.počet osob na jeden
večer je 12 lidí.Hlásit se můžete v salonu H.Mášlové, na telefonu: 728 341 033.,emailu.lhenice@email.cz.Nebo u paní J.Bečvářové,paní H.Rundové.
P.S.Bližší informace najdete na stránkách: www.paramita.cz

BÍLÁ PASTELKA
Sbírka proběhne ve středu 17.10. 2012 na náměstí
(před knihovnou)
od 9.00 – 14.00 hod (po 14. hodině v knihovně)
Slavnosti plodů 2012
27.října Truskovice
Program: 9.00 vystoupení MŠ Chelčice a Lhenice
9.45 Slavnostní zahájení
10.00 Doubravanka 11.30 Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí
12.00 Babouci
14.00 Slavnostní vyhlášení výsledků ovocnářských soutěží
15.00 Revival KABÁT Pepi Vojtka
16.30 vystoupení místních spolků o.s. Devětsil Truskovice
17.00 Taneční zábava
Ovocnářský jarmark – Prezentace místní produkce a stánkový prodej.
SLAVNOSTI PLODŮ 2012 - TRUSKOVICE
Pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
(Jablko roku 2012, Pálenka kategorie Slivovice a kategorie Ostatní ovocný destilát roku 2012,
Ovocná dobrota – kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek roku 2012) uvádíme
podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
Jablko roku 2012 – do této soutěže odevzdávejte jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 4-5 kusech
s popisem: PĚSTITEL, OBLAST, ODRŮDA. Prosíme každou odrůdu přihlášenou do soutěže
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zabalit zvlášť.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 22. 10. – 26. 10. (pondělí – pátek do 15,00 hodin) na všech obecních
úřadech mikroregionu nebo přímo na Obecním úřadě v Truskovicích.
Slivovice a Ovocný destilát roku 2012 – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného
destilátu s popisem: VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 22. 10. – 26. 10. (pondělí – pátek do 15,00 hodin) na všech obecních
úřadech mikroregionu nebo přímo na Obecním úřadě v Truskovicích.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota roku 2012, kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek – do
této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení. Výrobek musí být vyroben z výpěstků
charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka,
broskev, rybíz…), nikoli z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE + ADRESA + RECEPT,
NÁZEV VÝROBKU.
Vzorky odevzdávejte 26. 10. do 15,00 hodin po dohodě se starosty obcí v místě bydliště nebo přímo
26. 10. na Obecní úřad v Truskovicích.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Sraz členů všech komisí je v pátek 26. 10. 2012 v 17,00 hodin v obecním hostinci v Truskovicích.
Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy začíná v sobotu 27. 10. 2012 v 10,00 hodin na Obecním
úřadě v Truskovicích.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí
Ovocnářského jarmarku v sobotu 27. 10. 2012 od 13,00h. Prosíme všechny přihlášené, aby se
v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.
Jiří Iral předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Září v KČT Lhenice
V sobotu 8.září proběhla ve Vadkově poslední část Vadkovského letního hraní Loučení s létem, kterého se
tradičně také účastníme. Počasí přálo, na Štěrbů zahradě bylo vše připraveno, sladké i slané zákusky na
stolech,v udírně dobré klobásy a nad ohněm ve velikém kotli se hřál guláš. Lidí přišlo tak akorát, zato
muzikantů bylo více. Celý večer zahájili lheničtí Vodáci, pěkné folkové písničky zahrála parta muzikantů
z Budějovic, kteří si říkají Sešlost a závěr celého večera obstarali Nezmaři v netradičním složení. Známé
písně si s nimi mohl zazpívat snad každý. Jen těžko jsme se po vydařeném večeru pozdě v noci rozcházeli.
15. září jsme se vypravili na odpolední vycházku do Netolic. Tentokrát jsme zvolili tu nejznámější trasu přes
Hrbov, kolem rybníků a přes Peklo do Netolic.
S netolickými turisty jsme byli domluveni, že zde posedíme v nově otevřené kavárně Harlequin. Našla se i
chvíle pro kytary a písničku. Kolem deváté večerní jsme se pak nechali odvézt auty domů.
Někteří naši turisté se také zúčastnili dvou zájezdů, pořádaných netolickými turisty. První byl do
oblasti Bechyňska na Židovu strouhu a druhý na Šumavu, kde turisté přešli známou hřebenovku
z Třístoličníku na Plechý a sestoupili kolem Plešného jezera do Nové Pece.
Karel Majer

SPORT NA LHENICKU
Stolní tenisté Sokola vstoupili do nového soutěž. Ročníku 2012/13 s A i B týmem
Po půlroční přestávce vstoupili sokolové do mistr. soutěží Prachaticka a to s A týmem do OP, s B týmem pak
premiérově do okresní soutěže. V OP startuje celkem 10 družstev, v okresní soutěži 13. Na obou úrovňových
stupních se hraje dvoukolovým systémem každý s každým s tím, že bude upuštěno (jako již v ročníku
minulém) od závěrečného play off. (domácí zápasy hraje „áčko“ i „béčko“ v sokolovně.
Kádr Sokola Lhenice pro obě družstva (A i B) tvoří:: M.Špán (A); Vl.Filip (A); M.Pixa (A); J.Houška (A);
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V.Špán (A i B); D.Bečvář (A i B); T.Hunčovský (A i B); V. Hůrský ml. (A i B), V. Hůrský st. (A i B); IKanaloš (A i B); P. Petrovka (A i B).
Zatím odehrané zápasy Sokolem Lhenice - A týmem v OP: Šumavan Vimperk A – Sokol Lhenice A 9:9
Za Lhenice: M. Špán 3/1, V.Filip 3/1, J. Houška 2:2, V Špán 0/4 čtyřhry 1/1
B týmem
SK Rohanov – SK Lhenice B 15:3
za Lhenice: P. Petrovka 2/2, V. Hůrský st. 1/3, V. Hůrský ml. 0/4, I. Kanaloš 0,4, čtyřhry 0/2
JB

Co nového ve Lhenickém SK
A tým rozjel nový soutěžní ročník v I.B sk.B na vítězné vlně, když v úvodních pěti utkáních čtyřikrát zvítězil a jednou
remizoval a držel se s Netolicemi na výsluní tabulky (na 2.místě). Přišly však následně hned posobě dva zápasy na
soupeřových hřištích a s nimi i dvě nepochopitelné drtivé prohry (22.9. v Loučovicích 5:1 a v Husinci 6:1) shodně
s druhopoločasovými propadáky s pětigólovými příděly a lhenický tým vyklidil čelní postavení v tabulce (propadl tak
z 2.místa na 4.). Hned poté došlo v domácím fotbalovém stánku na peckářsko – buchtářské derby (6.10.), ve kterém se
lhenický tým rehabilitoval zaslouženým vítězstvím.
Naopak rezervě (SK Ktiš/Lh.B) vstup do nové mistrovské sezóny v OP vůbec nevyšel a prvních bodů se dočkala až po
šesti prohraných mistr.zápasech v řadě a to doma s Vacovem B (7.10.)
Žákovské družstvo mělo do OP Prachaticka vydařený rozjezd, když hořkost porážky okusilo až po třech vítězstvích
v úvodních kolech ve Volarech (22.9.), aby však následně doma opět plně bodovalo se Strunkovicemi (29.9.)
Naše minipříprvka, jako úplný nováček pravidelné soutěže (OP Prachaticka – hraje se turnajově vždy s jedním
vloženým samostatným zápasem), sbírá první ostruhy a na turnajích ve Čkyni (5.9.), v Prachaticích (13.9.) a doma, ve
Lhenicích (19.9. a 3.10.) a v jednom vloženém utkání dosáhla již na tři vítězství a co hlavně, získává zápal pro hru
s fotbalovými srdíčky na pravém místě…
Mistrovské zápasy v září a v počátku října
I.B tř. sk.B – muži
So 1.9. SK Lhenice – Vl.Březí 5:1 (4:0) – br.za Lh.: R.Pořádek 2, P.Prenner ml., J.Schön, J.Pokorný
So 8.9. Strunkovice – SK Lhenice 2:2 (1:1) – br.za Lh.: R.Sura, T.Tůma
So 15.9. SK Lhenice – Zliv 3:2 (0:1) – br.za Lh.: T.Tůma (z 11), R.Sura, P.Šíma
So 22.9. Loučovice – SK Lhenice 5:1 (0:1) – br.za Lh.: J.Mrkvička
So 29.9. Husinec – SK Lhenice 6:1 (1:0) – br.za Lh.: J.Pokorný
So 6.10. SK Lhenice – Netolice – derby 4:2 (1:1) – br. za Lh.: J- Motz, J.Pokorný, J. Schon, R.Pořádek
Umístění v tabulce k 7.10.2012 – SK Lhenice 4. místo – 16 bodů – 8 zápasů 5-1-2 – skóre 22:22 zápasů
OP Prachaticka – muži
So 1.9. Záblatí – SK Ktiš/Lh.B 3:1 (2:0) – br.za Ktiš: Jar.Exner
Ne 9.9. – volné kolo
So 15.9. Volary - SK Ktiš/Lh.B 4:0 (1:0)
Ne 23.9. SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 3:5 (1:3) – br.za Ktiš: P.Šíma, P.Borovka, J.Růžička
So 29.9. Š.Hoštice - SK Ktiš/Lh.B 5:2 (3:2) – br.za Ktiš: P.Prenner ml., Jar.Exner
Ne 7.10. SK Ktiš/Lh.B – Vacov B 6:4 (3:1) – br.za Ktiš:J.Mrkvička, Z.Čarek, R.Sura, P.Borovka, (z 11) J.Grill,
P.Prenner ml.
Umístění v tabulce k 7.10. - SK Ktiš/Lh. B 11. místo -3 body – 7 zápasů – 1- 0-6 -skóre 15:28
OP Prachaticka – žáci
Pá 7.9. SK Lhenice – Nebahovy/Lažiště 3:0 (3:0) – (odlož.dohrávka) - br.za Lh.: P.Vincik, T.Pop, O.Fakenberg
So 8.9. Sv.Máří – SK Lhenice 1:16 (0:9) – br.za Lh.: J.Schwinger 5, P.Sýkora 4, P.Vincik 3, T.Pop 2, R.Kunc, P.Mráz
Pá 14.9. SK Lhenice – Vitějovice 15:2 (7:1) – br.za Lh.: J.Schwinger 6, P.Sýkora 2, P.Vincik 2, R.Kunc 2, O.Fakenberg,
F.Sýkora, M.Mráz
So 22.9. Volary – SK Lhenice 2:0 (2:0)
So 29.9. SK Lhenice – Strunkovice 2:0 (2:0) – br.za Lh.: J.Swinger, R.Kunc
So 6.10. Š.Hoštice – Sk Lhenice – nesehráno
Umístění v tabulce k 7.10. - OP žáci – 3. místo – 12 bodů, skóre 36:8 – zápasy 6 -4 -0-2
OP - přípravky ml.
St 5.9. turnaj ve Čkyni – Vacov – Lhenice 4:11 (3:3) – br. Za Lh.: K.Gregora 5, R.Kunc 3, A.Sivera 2, A.Stehlík
Čkyně - SK Lhenice 13:2 (7:1) – br.za Lh.: A.Sivera, K.Gregora
Čt 13.9. turnaj v Prachaticích – Lažiště – SK Lhenice 14:1 (0:0) – br.za Lh.: A.Sivera
Tatran Prachatice B – SK Lhenice 13:8 (5:3) – br.za Lh.: R.Kunc 4, K.Gregora 3, A.Sivera
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St 19.9. turnaj ve Lhenicích – SK Lhenice – Stachy 1:11 (0:7) – br.za Lh.: K.Gregora
SK Lhenice – Vimperk A 1:17 (0:8) – br.za Lh.: A.Sivera
St 26.9. samostatný vložený zápas –
Vimperk B – SK Lhenice 2:3 (2:2) – br.za Lh.: K.Gregora, A.Sivera, J.Berger
St 3.10. turnaj ve Lhenicích – SK Lhenice – Vacov 8:0 (6:0) br. Za Lh. A.Sivera, 4 , A. Stehlík 3, K.Gregora 1
SK Lhenice – Čkyně – 1:7 (0:3) br. Za Lh. - K.Gregora 1

Pokračující zvelebování fotbalového stánku
Tentokráte se fotbalisté (vedení a hráči) zaměřili na výměnu poškozeného oplocení fotbal.areálu. Provedli výměnu plotu
za nový za brankou ve směru ke krskovně Gregorových a podél celého hřiště na straně u kabin.

Ze společenské klubové kroniky
V těchto dnech se dožívá významného „kulatého“ životního jubilea náš bývalý výborný hráč, trenér mládeže i mužů,
pan Vlastimil Čech. Do dalších let přejeme zejména pevného zdraví a životního elánu.
JB, MJ

Naše mládežnická družstva – mistr. sezóna 2012/13 v OP Prachaticka
minipřípravka SK Lhenice
1.
2.
3.
4.
5.

řada zleva: Tomáš Dvořák, Karel Gregora, Adam Stehlík
řada zleva:Milan Halabrín
řada zleva: Adam Kuneš, Adéla Kanalošová, Aleš Capůrka
řada zleva:. Bedřich Tesař, Šimon Trnka
řada zleva: Adam Sivera, Tomáš Kunc, Alan Šimon, trenér: Petr Trnka
KLUBOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY DOČASTNĚ MIMO PROVOZ !!

INZERCE A DALŠÍ INFORMACE
- Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I.patro, Náměstí č.2, Lhenice.
- TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a
jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na
potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
- Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
- PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!) Tel: 739 034 258
- Pražská seniorka.hledá nájemní byt 2+1 ve Lhenicích a okolí. Možná finanční účast na renovaci. Telefon
222248006 – záznamník
- Pronajmu objekt (bývalé cukrárny) na náměstí. Tel: 604 246 87
- Prodám byt 3+1 s balkonem ve Lhenicích. Tel: 607833732
- Nabízím vedení daňové evidence či účetnictví včetně evidence DPH a zpracování daňových přiznání
(DPH, DPFO) Kontakt: Stanislav Pöschl, Třešňový Újezdec 13, mobil +420 736 171 707.
 SEKÁČ NA STARÉ RADNICI OZNAMUJE 50% SLEVY NA LETNÍ ZBOŽÍ
HALO reality: Naši aktuální nabídku nemovitostí na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz.
Poslední volný byt v novostavbě bývalé MŠ ve Lhenicích - možno částečně splácet formou
nájmu. Jan Hamberger,
Vodice 4 - tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV.3 u
náměstí.
„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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