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

DUBEN 2017

Lípy před kostelem sv.Jakuba a kolem kašny ustoupily architektonickému řešení úprav lhenického náměstí.
V jeho revitalizaci je počítáno s vysázením lip nových – nízkokmenných – více uvnitř listu. (Foto z 24.3.2017)

JARO JE TU
TRÁVA ROSTE, ZELENÁ SE,
NA POLI UŽ SKŘIVAN ZPÍVÁ,
U POTOKA KVETE JÍVA
A VLAŠTOVKA ZE SVĚTA
UŽ K NÁM DOMŮ PŘILÉTÁ…
To letošní, astronomické
nastalo 20.3. v 18.hod. 32 min.

ZRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Datum 30.března 2017 je pro Lhenice historickým datem, hodným zapamatování.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájila v tento
den likvidaci nebezpečného odpadu v areálu bývalého agrochemického podniku ve Lhenicích. Jde o
první etapu sanace, která by měla trvat maximálně půl roku. Náklady na likvidaci zde uskladněných
látek, které nemají majitele, jsou necelých dvacet pět milionů korun včetně DPH. Hrazeny budou
zejména z Národního programu Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
České republiky.
Skládka více než 750 tun nebezpečných odpadů a 5500 tun kontaminované zeminy byly pro obec a
její obyvatele velkou hrozbou ekologické katastrofy. Společnost, která je sem v 90. letech navezla za účelem odborné
likvidace, zkrachovala a tuny nebezpečných látek zůstaly bez majitele. Nastala zde tak paradoxní situace, kdy v
soukromém areálu zůstaly uzavřené nebezpečné látky, které nikomu nepatřily a nebylo tak po kom likvidaci vymáhat.
Pro nás je dnešek velmi významným dnem. Téměř dvacet let jsme se snažili hledat řešení této situace, najít způsob, jak
jedovaté látky ze Lhenic odstranit. Protože odpady, které nikomu nepatřily, ani nikdo likvidovat nechtěl. Prolomit se to
podařilo až díky dotacím Národního programu Životního prostředí, které pomáhají odstraňovat právě tyto nebezpečné
skládky bez majitele. A výzva byla tentokrát rozšířena i na malé obce, takže jsme ji mohli využít. A vstoupili jsme v
jednání také s majitelem areálu, který jsme odkoupili a začínáme ho čistit.. První etapa sanace se bude týkat cca 750 tun
nebezpečných látek, které budou odstraněny odbornou firmou AVE CZ a vyjde na necelých 25 milionů korun včetně
DPH. Dotace ze SFŽP je ve výši 80 procent této částky. Dalších 20 procent musí zaplatit náš městys. Využíváme k tomu
možnost desetileté bezúročné půjčky, kterou poskytuje také SFŽP. Za tuto možnost financování jsme velmi rádi, protože
náš roční rozpočet nebude zatížen tak velkou částkou.
V tuto chvíli začínáme připravovat také druhou fázi sanace, při které by měla být odvezena i kontaminovaná zemina,
která v areálu leží. I pro tuto akci bychom rádi využili dotace Ministerstva životního prostředí.
Ing. Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice
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Ze dvou březnových zasedání zastupitelstva městyse
Výpis ze zápisu č. 28 zastupitelstva, konaného dne 09.03.2017 – přítomno všech 11 zastupitelů
Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 293/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu č. 01721642 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na akci „Odstranění pevných a kapalných odpadů z bývalého areálu ACHP Lhenice – 1.
etapa“.11 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 294/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Zástavní smlouvu č. 01721642 – Z na základě uzavřené
Smlouvy č. 01721642 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR k akci „Odstranění pevných a kapalných odpadů z
bývalého areálu ACHP Lhenice – 1. etapa“. Zástavou se stanovuje pozemek parc.č. st. 654, k.ú. Lhenice, jehož součástí je stavba čp.
419.11 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 295/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Kupní smlouvu s Panstvím Bechyně SE, Lichtenštejnské
knížectví. Předmětem koupě jsou nemovitosti bývalého areálu ACHP Lhenice včetně jejich součástí specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 562-55/95 ze dne 13.03.1995, ve znění dodatku ze dne 12.06.1995, soudního znalce Ing. Václava Boukala. Kupní cena
činí
300.000,--Kč .11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 296/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí se zněním Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, kdy v bodě č. 8 – Výjimky ze směrnice bude vyjmuta část věty „v případě mimořádně výhodné nabídky“. 11 PRO
Usnesení č. 297/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 11 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 5a) Usnesení č. 298/28/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) neakceptuje návrh kupní ceny manž. J. a A. Podlahových, Lhenice a p. S. Podlahy, Lhenice za pozemky parc.č. 908/6 a parc.č.
908/40 a část pozemku parc.č. 484/1, k.ú. Lhenice ve výši
500,--Kč/m2
b) upřednostňuje pro budoucí vypořádání vlastnických vztahů s vlastníky pozemků pod areálem bývalého areálu ACHP Lhenice
směny pozemků za pozemky ve vlastnictví městyse. Pro tyto účely bude vytvořen seznam pozemků vhodných ke směně, se kterým
budou vlastníci pozemků seznámeni. 10 PRO
OA

Výpis ze zápisu č. 29 ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 30.03.2017- přítomno 10 zastupitelů
Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 299/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č.
1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice na dobu do 28.06.2017.10 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 300/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části pozemku
parc.č. 1549/1 o výměře cca 2.000 m2 v k.ú. Hrbov u Lhenic s Ing. L. Turkem, Lhenice za pachtovné ve výši 2.000,--Kč/ha/rok na dobu
neurčitou. 10 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 301/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje prodej části pozemku odděleného z pozemku parc.č. 1414/9 – nové parc.č. st. 735 o výměře 14 m2 v k.ú. Lhenice
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400,--Kč/m2 bez DPH. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH. Na pozemku se nachází samostatná budova trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
b) schvaluje Kupní smlouvu č. 10672015 se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovicena prodej nově vzniklého pozemku
parc.č. st. 735 o výměře 14 m2, k.ú. Lhenice 10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 302/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabelizace Tylova čtvrť“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení NN,
uzemnění) na pozemcích parc.č. 1465/1, 1473/1 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 303/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany-úpr. TS, kNN,p. Jungwirth“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění kabelu NN,
provedení podvrtu) na pozemcích parc.č. 739/7, 694/5 v k.ú. Horní 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. 10 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 304/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Lhenice – Úprava NN, čp.51 u.Prachatická“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nového
sloupu s přípojkovou skříní, uzemnění, nové venkovní vedení NN) na pozemku parc.č. 1414/11 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu 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. 10 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 305/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Vodice – kNN, p. Novák“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění kabelu NN) na
pozemcích parc.č. 770/1, 54/1 v k.ú. Vodice 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 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 1 ZDRŽEL SE (Adamec)
Jednání opustil Ing. Hölcl.
Ad 4e) Usnesení č. 306/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dohodu o spolupráci při sanaci následků investiční akce
„Revitalizace náměstí Městyse Lhenice“ s paní A. Sůvovou, Vrchlabí a panem J. Smolíkem, Vrábče, kteří jsou spoluvlastníky RD čp.
183 na pozemku parc.č. st. 124/2, k.ú. Lhenice. Rozsah sanačních prací je definován v Příloze č. 1 – Specifikace Sanačních prací.
Cena sanace činí 110.794,--Kč s DPH.9 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 4f) Usnesení č. 307/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“č. SDO/OZZL/038/17 na akci „Vodovod Horní Chrášťany“ ve
výši 360.400,--Kč
b) Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ č. SDO/OZZL/039/17 na akci „ČOV a kanalizace Horní
Chrášťany“ ve výši 421.800,--Kč 10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 308/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařadit návrh na pořízení změny Územního plánu Lhenice
Ing. M. Jungwirtha, H. Chrášťany do Změny č. 4 Územního plánu Lhenice. Návrh bude prověřen o možnost využití části pozemku
parc.č. 590/2, k.ú. Horní Chrášťany pro občanskou vybavenost. 10 PRO
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Ad 6) Usnesení č. 309/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje vznik nové ulice v JV části městyse Lhenice s názvem
„V Jahodárně“.9 PRO 1 PROTI (Gregorová)
Ad 7) Usnesení č. 310/29/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole č. 1_3/2017
b) ukládá starostce vypracovat Ceník prací spojený s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím 10 PRO
OA

Městys Lhenice upozorňuje na změnu běžného bankovního účtu
Oznamujeme, že od 6.3.2017 došlo ke změně bankovního účtu městyse Lhenice. Tato změna se týká všech typů plateb.
Žádáme vás tímto, abyste po obdržení tohoto oznámení provedli na svých účtech nastavení ve prospěch městyse
Lhenice na níže uvedený účet, který je veden u Československé obchodní banky.
278 701 696 / 0300
Původní číslo bude platné do konce dubna 2017. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 388 321 297 nebo
775 321 293. Děkujeme za spolupráci.

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Prachatice STANOVUJE přechodnou úpravu na silnici II.třídy. Důvodem je rekonstrukce propustku mezi
obcemi Vodice a Třešňový Újezdec v termínu od 3.4. od 6.00 do 28.7.do 18.00 hodin.

INFORMACE OBČANŮM
Společnost AVE zahájí sanaci odpadů v areálu bývalého ACHP ve Lhenicích. V první fázi
odstraní přes 750 tun nebezpečných látek
Bývalý agrochemický podnik v Lhenicích na Prachaticku se po více než dvaceti letech zbaví nebezpečných odpadů.
Odstranění pevných a kapalných látek z areálu zajistí společnost AVE CZ, která zakázku vysoutěžila na konci loňského
roku ve výběrovém řízení. V první etapě sanace, která začne 30. března a potrvá šest měsíců, plánuje AVE CZ odstranit
přes 750 tun odpadu.
Úvodní etapa sanace je zaměřená na odstranění odpadů obsahujících vysoce nebezpečné látky PCB a celé škály
chemikálií, jejichž součástí jsou výbušné a žíravé látky. Pracovníci AVE CZ podle předběžných odhadů odstraní v této
fázi 751 tun odpadů s PCB a 1,3 tun látek s podílem dalších nebezpečných látek. Projekt na odstranění odpadů z areálu
bývalého ACHP v Lhenicích odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí.
„V první etapě sanace se budeme soustředit na odpady obsahující nebezpečné látky, především PCB. Je proto důležité
nejprve odstranit všechny odpady, které mohou ohrozit zdraví lidí. Tyto látky se v minulosti využívaly například při výrobě
olejů, kondenzátorů a ředidel, jejichž pozůstatky v areálu stále jsou. A není jich málo,“ říká Radek Halbich, ředitel
oddělení sanací AVE CZ.
Všechny oleje a větší části kondenzátorů, které obsahují nebezpečné látky PCB, se budou termicky odstraňovat ve
spalovně průmyslových odpadů. Zbylou část kondenzátorů demontuje oprávněná firma v Táboře. Projekt kromě samotné
sanace řeší mj. také monitoring a způsob dokumentace stavu lokality po ukončení akce.
Za šestiměsíční odstraňování odpadů zaplatí vedení Lhenic necelých dvacet milionů korun. Městys získal peníze
prostřednictvím dotace na likvidace ekologické zátěže od Státního fondu životního prostředí. Společnost AVE následně
vyhrála soutěž na základě nejnižší cenové nabídky. „Zakázku na odstranění nebezpečných odpadů jsme získali ve
výběrovém řízení na konci roku 2016. Při samotné práci budeme dbát především na bezpečnost našich pracovníků a
obyvatel Lhenic,“ dodává Halbich.
Autor - Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ

Kde se pustí cestáři do oprav?
Prachatice – V druhé polovině dubna rozjede, podle informací Martina Grožaje, prachatická Správa a údržba
silnic opravy sedmi úseků silnic druhých a třetích tříd.
Zdroj: http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/kde-se-pusti-cestari-d
Jaké silnice a proč SÚS Prachatice opraví?
První bude silnice III/12258, od odbočky před Lhenicemi na Třešňový Újezdec až k odbočce na Vadkov. Jde sice
o účelovou silnici, kde SÚS opraví tisíc šest set metrů komunikace a začne někdy v druhé polovině dubna. „Na tuhle
opravu, která potrvá sedm kalendářních dnů, máme tři a půl milionu korun,“ upřesnil Martin Grožaj. Doplnil, že povrch
silnice bude podle projektu vyrovnán a následně položen nový asfalt.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Březen v naší mateřince
Návštěva kolegyň. V úterý 7. 3. jsme ve školce přivítali návštěvu tří paní učitelek z MŠ
Neznašov – dvoutřídní školky u Týna nad Vltavou. Jejich školka pracuje v programu Začít spolu
už 4 roky a získala v okolí takové obliby, že sem rodiče dováží děti i z Týna. My jsme zase MŠ
navštívili koncem měsíce a návštěva dalších našich paní učitelek v Neznašově je v plánu.
Měsíc knihy. V úterý 14. 3. jsme se vypravili za knížkami do naší knihovny a mnohé děti se
rozhodly knihovnu s rodiči pravidelně navštěvovat – snad svému rozhodnutí dostojí.
Začarovaný kouzelník. Ve středu 15. 3. jsme čekali na kouzelníka marně, někde se „začaroval“
a do naší MŠ dorazil v náhradním termínu. Tentokrát nám vše vynahradil a dočkali jsme se i
živého králíka.
Zimo, sbohem! V pondělí 20. 3. jsme vyprovodili zimu - Moranu. S pomocí dětí jsme ji nesli až k
Rapačovu, kde jsme ji zaříkali a hodili do potoka. Z břehu jí zamávaly opentlené vrby.
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Návštěva u školáků. V březnu také dostaly Sůvičky pozvání od paní učitelky a kamarádů z první třídy.
Teď už zase lépe vědí, jak to ve škole chodí…
Pohádka “od profíků“. S březnem jsme se rozloučili divadlem – pohádkou „O Nenasytovi“, kterou nám tentokrát přijeli
zahrát profesionální herci.
Více fotografií na webu MŠ – www.mslhenice.cz

Foto zleva – vynášení „Morany“ (20.3.); uprostřed „jarní očista“ – zdravé pochoutky z ovoce a zeleniny; zápis do MŠ

Obnovená školka v Mičovicích
Před rokem městys Lhenice díky iniciativě zastupitelstva Mičovic podal žádost do dotačního programu IROP na zvýšení
kapacity mateřských škol. Vytvořit školku v Mičovicích jako detašovaného pracoviště školky ve Lhenicích se ukázalo jako
nejsnadnější a nejrychlejší způsob. V posledních letech nestačila kapacita
lhenické školky uspokojit všechny zájemce o přijetí a mičovické děti byly
znevýhodněny jiným trvalým bydlištěm. Tak budou mít po letech zase vlastní
školku. Na schválení dotace jsme čekali téměř rok, nyní však už probíhá
výběrové řízení na stavební práce (podlahy, omítky), aby bylo vše připraveno na
školní rok 2017/2018.
A jaká mičovická školka bude? Výstižný je pojem vymazlená. Bude to
jednotřídní heterogenní školka s maximální kapacitou 20 dětí, umístěna bude v
prvním patře budovy obecního úřadu, zahrada školky navazuje na budovu.
Na podlaží je dostatek prostoru na šatnu, třídu i hernu, sociální zařízení má
přímý vstup ze třídy. Ze třídy je také přístup k výdejně stravy, na hernu navazuje
malá kancelář pro učitelky.
Nadstandardní bude díky projektu vybavení – nábytek i podlahy budou
provedeny ve dřevě, nikoli v běžném laminu. Učební pomůcky a hračky jsme
pro děti vybírali podle nejnovějších zkušeností a trendů, půjde o kvalitní a
atraktivní výrobky. Školka bude pracovat se stejným vzdělávacím programem,
jako máme ve Lhenicích s použitím metodiky Začít spolu. Věřím, že vznikne
prostředí, kde bude radost trávit čas všech zúčastněných - dětí i zaměstnankyň. Mgr.Kateřina Vanková

Základní škola
Březnové kalendárium
27. – 3.3. – jarní prázdniny – návštěva prachatické Dřípatky – projektu „Není kamínek jako kamínek“ – pro
žáky 3.třídy
7.3. – 8.3. – „Tvoření“ – malování na textil – ve spolupráci s DDM Netolice – 7.3. pro žáky
6.třídy, 8.3. pro žáky 7.třídy
8.3. – „Recitační soutěž“ – školní kolo (viz článek níže)
9.3. – besedy „O Karlu IV.“ – pro žáky 8.třídy, poté pro žáky 9.třídy – obě s Mgr.M.Grillovou
10.3. – „Dnes jím jako Mexičan“ – zapojení do celostátního projektu „Adaptace nablízko“ – pomocí blízkých
pomáháme daleko – pro žáky 7.třídy
10.3. – „Jihočeský zvonek“ – účast na okrskovém kole soutěže ve zpěvu v Netolicích (viz článek níže)
15.3. – „Přehlídka dětských recitátorů“ – účast na okresním kole soutěže v Prachaticích postoupivšími žákyněmi
z kola školního
16.3. – beseda „O Janu Husovi“ – s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 7.třídy
17.3. – „Matematický klokan“ – školní kolo soutěže (viz článek níže)
21.3. – „Veselé zoubky“ – pečujeme o chrup – projekt vyhlašovaný obchodní značkou „dm drogerie MARKT“ –
pro žáky 1.třídy
27.3. – angličtináři v kontaktu s přáteli z francouzské školy z Nouzonville v počítačovém programu Skype – pro
žáky z 8.třídy
27.3. – návštěva 1.třídy předškoláky z naší MŠ
28.3. – „Když staré bylo nové“ – účast na vernisáži v Alšově jihočeské galerii na Hluboké našimi žáky
vystavujícími své výtvarné práce na této výstavě
29.3. – Turnaj ve volejbale – účast na okresním kole škol Prachaticka ve Vimperku (viz článek níže)
29.3. – návštěva v německé škole v Lallingu vybranými žáky ze 3. až 5.třídy (viz článek níže)
31.3. – „Noc s Andersenem“ – celostátní akce ve spolupráci s místní knihovnou ve škole – pro děti od 18.00 do
21.30 hod. – o knihách se čtením ukázek z nich a hrami i s pečením perníčků
V měsíci březnu se 3x sešel školní „Ekotým“ nad vypracováním „Ekokodexu“ se zaměřením zejména na třídění odpadů
a šetření energiemi ve škole.
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Foto vlevo nahoře – třeťáci v prachatické Dřípatce (7.3.); vpravo nahoře – „Tvoření“ na škole (8.3.) žáky 7.tř.;
vlevo dole – z vernisáže výstavy v AJG (28.3.); vpravo dole – z návštěvy německé školy v Lallingu (29.3.).
Více fotografií na webu ZŠ – www.zslhenice.cz

Z vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Matematický klokan 2017 - 17. 3. 2017 na škole
kategorie Cvrček (2.+3. roč.) - 44 soutěžících, max. 90 bodů
1. místo - Š.S.Justová (3. roč.) - 79 b.; 2.místo - A.Pöschlová (2.roč.) - 71 b.; 3.místo - J.Poddaný (3.roč.) - 63 b.
kategorie Klokánek (4.+5. roč.) - 40 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - O. Barna (5. roč.) - 105 b.; 2. místo - E. Radová (5. roč.) - 79 b.; 3. místo - L. Lahodná (5. roč.) - 76 b.
kategorie Benjamín (6.+7. roč.) - 15 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - J. Grill (7. roč.) - 84 b.; 2. místo - F. Svatý (6. roč.) - 60 b.; 3. místo - G. Pospíchalová (7. roč.) - 54 b.
kategorie Kadet (8.+9. roč.) - 10 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - D. Urbaník (9. roč.) - 86 b.; 2. místo - R. Sivera (9. roč.) - 65 b.; 3. místo - V. Nevšímal (8. roč.) - 62 b.
Jihočeský zvonek (soutěž ve zpěvu) - okrskové kolo - 10. 3. 2017
0. kategorie – 2. a 3. třída - 1. místo - Terezka Čarková (3. tř.); 2. místo - Markétka Petrášková (3. tř.)
I. kategorie – 4. a 5. třída - 3. místo - Šárka Hrabětová (4. tř.);
II. kategorie – 6. a 7. třída - 2. místo - Roman Frček (6. tř.) – postup; 3. místo - Zuzka Šejnohová (6. tř.)
III. kategorie – 8. a 9. třída - 1. místo - Kačka Kvasničková (9. tř.) - postup
Recitační soutěž - školní kolo - 8. 3. 2017
I. kategorie - 2. + 3. roč. - 1. místo - Šarlota Šístková (2. tř.) – postup; 2. místo - Taťána Bergerová (2. tř.) – postup; 3.
místo - Petra Veselá (2. tř.) - postup
II. kategorie - 4. + 5. roč. - 1. místo - Ema Radová (5. tř.) – postup; 2. místo - Adéla Gregorová (4. tř.)
IV. kategorie - 8. + 9. roč. - 1. místo - Kateřina Mrázová (9. tř.) – postup; 2. místo - Aneta Halabrínová (9. tř.) – postup
do okresního kola
Turnaj ve volejbalu - okresní kolo škol 29. 3. 2017 ve Vimperku
3. místo – školní družstvo dívek z 8. a 9. ročníku ZŠ Lhenice - 8. roč. - E. Bergmanová, T. Krausová, M. Krupičková,
Z. Rojíčková - 9. roč. - A. Bošková, E. Čechová, N. Kolářová, K. Kvasničková, B. Pavlíková, K. Pavlíková.

Naši žáci ve spřátelené škole v německém Lallingu
Ve středu 29. března navštívilo 13 žáků z 3. – 5. ročníku naší školy partnerskou školu v německém Lallingu.
Tato návštěva byla výbornou motivací pro děti, které se učí německý jazyk. V rámci úzké spolupráce ve skupinkách naše
a německé děti výtvarně ztvárňovaly „sloupy přátelství“, společně si zazpívaly a zahrály na ozvučné tyče. Nakonec si
všichni společně protáhli tělo při zajímavých pohybových aktivitách, které opět vyžadovaly spolupráci. Dočkali jsme se i
výborného oběda, který pro nás všechny ve škole připravili. Cestou domů jsme ještě navštívili relaxační park v Lallingu a
děti dostaly i příležitost nakupovat za eura.Všem se v Německu moc líbilo, někteří si našli nové kamarády. Už se těšíme
na to, až přivítáme děti z Lallingu u nás.
Mgr.Marie Záměčníková

Pojďte s námi vyběhnout se zimou
při lhenickém běžeckém závodu – 1.ročníku (loni proběhl jako nultý)
Jeho pořadatelem – ZŠ Lhenice za podpory Kino klubu Lhenice.
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Přijďte s námi vyběhnout se zimou a trochu se protáhnout.
Na večer chystáme after párty pro vytrvalce u ohně a i s koncertem kapely Ramones
Revival.
Datum: 20.05.2017. Místo konání: Lhenice, staré hříště nad městečkem.
Zahájení závodu v 10.00 hod.
Více na facebooku, Googlu a v příštím vydání našeho měsíčníku Moje Lhenicko.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Revitalizace druhé části náměstí zahájena
Přípravné práce k další její etapě, a to od kostela k silnici, jež náměstí protíná, byly v prostoru před sv.Jakubem zahájeny
6.března 2017 odstraněním železného kříže s kamenným podstavcem a též i pomníku padlých v 1.světové válce (z
roku 1923) 9.března 2017, aby hned poté byly převezeny do restaurátorské dílny a po provedených úpravách náměstní
plochy se opět na svá místa navrátily v obnovené kráse stejně tak, jak se již tomu tak stalo se sochou sv.Vojtěcha před
starou radnicí. Ta byla k restaurování odvezena 30.10.2015 a navrácena 22.9.2016. Také kašna se sochou Karla IV.
byla rozebrána a odvezena dne 2.2.2016 a v nové podobě se i ona na náměstí navrátí, kam od roku 1800
neodmyslitelně patří (socha na ni vsazena roku 1853).
V následujících dnech 13.března 2017 došlo k pokácení dvou lip před kostelem a 14.března 2017 ostatních čtyř lip
kolem kašny. V projektu revitalizace náměstí je pamatováno s jejich nahrazením výsadbou čtyř lip nových, ale
nízkokmenných, aby ani v časech budoucích již svým vzrůstem nepřekrývaly dominantu středu našeho městečka – dům
Páně sv.Jakuba.
Snad od počátku 20. století krášlí lípy naše náměstí a bude tomu tak i nadále! Též je v projektu počítáno s obohacením
tohoto prostoru o další zeleň (okrasnými dřevinami a keři – jejich částečné vysázení možno spatřit kolem již upravené
přístupové cesty ke škole, kolem sochy sv.Vojtěcha a před budovou úřadu městyse). Vysazeno zde: třešeň okrasná, růže
půdopokryvná, růže svraskalá, tavolník břízolistý ( více v ML prosinec 2016).
Tato pokračující etapa prováděných revitalizačních prací nově v sobě zahrnuje i úpravu prostranství kolem kostela, čímž
tak dojde k většímu začlenění sv.Jakuba do náměstí s hlavním jeho chrámovým vchodem západním, přímo proti oltáři.
Tyto další úpravy, oproti původnímu projektu, možno provést díky darování tohoto pozemku městysi lhenickou farností.
Celé dílo, jenž rozsahem rekonstrukce centra našeho městečka nemá v jeho historii obdoby, bude slavnostně předáno
občanům v příštím roce 2018, na sv. Jiljí 1.9., kdy v tento den tradičního trhu vzpomeneme u nás i 735 let od první
písemné zmínky o Lhenicích a 100.výročí vzniku ČSR.

Foto vlevo odvoz sochy Karly IV. a demolice kašny 2.2.2016 – uprostřed odvoz kříže před kostelem 6.3.2017 – vpravo
odvoz pomníku padlých 9.3.2017 - vše do restaurátorské dílny.

Pokácení lip na náměstí 13. a 14.března 2017
JB, JM
(Fotografie a videa z výše uvedených prací
ke zhlédnutí na facebooku LHENICE)
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Jedna z okrajových částí našeho městečka má nové pojmenování
Jde o místo za objektem Správy a údržby silnic, sběrným dvorem a autobusovými garážemi, též mezi ulicemi Na Běličce
a Na Sušárně, kde již vyrostly dva domky. Jejich vlastníkům byla sice přidělena čísla popisná, ale jak se ukazuje,
adresně nejsou zcela postačující. Mimo jiné i proto bylo rozhodnuto, že i tato část Lhenic dostane své pojmenování.
Z několika návrhů nakonec bylo vybráno a zastupitelstvem 30.3.2017 i schváleno takové, na nějž jsou Lheničtí již zvyklí
a které pro toto místo užívají od dob existence JZD, kdy v této lokalitě bývala jahodárna, známá tehdy po celém
Jihočeském kraji, a to i díky letním aktivitám brigádníků – studentů z nejrůznějších škol. Proto upřednostněn název
s jasnou zprávou – V Jahodárně.
A tak ponovu adresa pro obyvatele zdejší –
současné i budoucí zní: Lhenice, V Jahodárně
čp… I na vsazení cedule s názvem V Jahodárně
tady při obnově značení všech ulic dojde, jak
městys plánuje.
Foto nové lhenické ulice V Jahodárně.
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Představujeme 10 TOP turistických zážitků v oblasti PodKletí v blízkém našem okolí
Upozorňuje na ně server „PodKletí“ a tak nezapadly bez povšimnutí redakce ML. Na našich stránkách je v této rubrice
postupně představujeme. Po prvních čtyřech – Kratochvíli, Lomci, netolickém muzeu a Holašovicích nabízíme dva
další.

5./ ARCHEOPARK NETOLICE
Víte, že na místě akropole bývalého přemyslovského kastelánského hradu v Netolicích, připomínaného již v Kosmově
kronice k roku 981, vznikla replika opevnění a strážní věže, která zároveň slouží jako rozhledna s výhledem na město a
Šumavu? Každoročně v letních měsících zde probíhá letní archeologická škola, kde je možné spatřit on-line archeology
při výzkumu. Součástí bývají i ukázky původních řemesel, kostýmový den apod.

6./ HORA KLEŤ ANEB 1083,2 m NAD MOŘEM
Zažijte nejkrásnější výhled v Jižních Čechách. Když budete mít štěstí, uvidíte i Alpy. Kleť, královna jihočeských hor a
kopců, nejvyšší hora Blanského lesa, je viditelná ze značné části jižních Čech, jako táhlý hřeben s typickou siluetou
známé rozhledny a televizního vysílače. Každoročně ji navštíví desetitisíce turistů. Své jméno dala i naší turistické oblasti
PodKletí. Podle psychotroniků údajně silný zdroj krajinné energie a významné prehistorické duchovní centrum. Navštívit
můžete nejstarší rozhlednu v Čechách, světoznámou observatoř, občerstvit se domáckou stravou v Tereziině chatě,
projít se po naučné stezce, svést se lanovkou z Krásetína nebo podniknout adrenalinovou jízdu z Kletě na koloběžkách,
a mnoho dalšího.

Vlevo Archeopark v Netolicích – vpravo nejvyšší hora Blanského lesa – Kleť

PodKletí informuje:
S příchodem jara a nové turistické sezony bych Vás ráda
informovala o nadcházejících aktivitách destinační společnosti
Jihočeský venkov, z.s. v měsíci dubnu.
1. v průběhu celého měsíce bude probíhat billboardová kampaň
"Vítejte v PodKletí" podél příjezdových komunikací při vstupu do
Turistické oblasti.
2. na FB stránkách @jiznicechy budou běžet dvě placené kampaně
a) Velikonoce v PodKletí - oslovení především rodin s dětmi k
návštěvě velikonočních akcí na Kratochvíli, hradu Dívčí Kámen a
ve Zlaté Koruně, b) pozvánka k návštěvě památek v rámci
Mezinárodního dne památek
3. do konce měsíce budou na všechny informační centra a ty ubytovací zařízení, která projeví zájem, rozváženy
propagační materiály Jihočeského kraje a Turistické oblasti PodKletí. Materiály budou také k osobnímu vyzvednutí v
naši kanceláři ve Lhenicích (ko-workingové centrum, 3. patro, budova úřadu městyse), vždy ve středu mezi 9. a
12. hod.
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4. prostřednictvím webového portálu www.jihoceskyvenkov.cz a na stránkách Turistické oblasti PodKletí budou nadále
propagovány reklamní balíčky pro provozovatele ubytovacích a stravovacích služeb v naši turistické oblasti
5. ve dnech 6.-8. dubna nás potkáte na stánku Turistické oblasti PodKletí na výstavišti v Českých Budějovic, kde probíhá
akce Travel fest.
V souvislosti s výše uvedenou propagaci naši oblasti očekáváme zvýšenou návštěvnost stránek
www.jihoceskyvenkov.cz a FB profilu @JihoceskyVenkovPodKleti a celkové zvýšení povědomí o PodKletí a její
destinační společnosti Jihočeský venkov.

V případě jakýchkoliv dotazů, či Vašeho zájmu o spolupráci v oblasti reklamy, odběru
propagačních materiálů anebo facebookové kampaně se můžete obracet buď telefonicky, anebo
prostřednictvím e-mailu.

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Z junáckého oddílu
Přišedší jaro zlákalo lhenické skautíky k toulkám do
přírody. V sobotu 25.3. se s vedoucím Láďou Čandou
vydali do lokality kolem vypuštěné třebanické přehrady,
do kaňonu „Melhutky“ za bledulemi. Jak patrno ze
snímků, výlet se jim i díky parádnímu počasí vydařil.
Fota z výletu lhenických skautů 25.3.2017
JB, JM

Místní akční skupina ROZKVĚT
Zveřejňuje „Přehled výzev pro žadatele“ na letošní rok 2017.
Nyní připravuje výzvy pro žadatele s termínem vyhlášení na přelomu dubna
a května. Zájemci mohou přijít konzultovat své záměry a získat dotaci.
Obrátit o radu se můžete v kanceláři MAS na lhenické radnici vždy ve středu
dopoledne
Více informací a podmínky jednotlivých
výzev budou zveřejňovány na webových
stránkách www.masrozkvet.cz.
Milada Vopálková
čt.774 438 779, 607 513 620
MAS Rozkvět, Školní 124, Lhenice
e-mail:vopalkova@masrozkvet.cz

www.masrozkvet.cz

ELITE GYM LHENICE
Den pro děti a noc nejen pro rodiče v Elite Lhenice –
22.dubna 2017
Stejně jako minulý rok, i na tento jsme pro děti a
jejich rodiče připravili odpoledne plné her a
sportovních soutěží, skvělé hudby a posezení v
kruhu přátel u dobrého jídla a pití. Letos je to první a
rozhodně ne poslední sportovně-kulturní akce,
kterou chystáme, avšak tato bude okořeněna
skutečně VELKÝM a nesmírně milým překvapením,
které jsem pro vás všechny přichystal.
Srdečně zvu všechny Lhenické i přespolní na toto sobotní odpoledne,
které si zcela jistě parádně užijeme!!!
Vstupné bude dobrovolné, stejně jako tomu bylo v minulém roce. Pokud máte nějaké hudební nástroje (na které umíte
hrát), berte je s sebou - chceme "jamovat" ve velkém !!!
BUDEME SE TĚŠIT!! Jari Duchoň

NAPSALI A VYSÍLALI O NÁS.....
Na náměstí se vrací bagry
Prachatický deník 8.3.2017
Příprava začala. V příštím týdnu začne další etapa oprav na lhenickém náměstí. Už
v tomto týdnu z něho zmizel kříž, který putuje do restaurátorské dílny. „Práce jako takové začnou v pondělí, teď jsme ve
fázi příprav“, uvedl Jan Stiborek ze lhenického úřadu. Zemní práce se tak mimo jiné přesunou do centra, tedy k místnímu
kostelu. Rozsáhlé opravy už v loňském roce zasáhly mimo jiné i do prostoru, který vede k základní škole. Úplné
dokončení Lheničtí plánují na příští rok.
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Sršní tanec a lhenické historky. Tak získal učitel Zlatého Amose
10. 3. 2017 – Šumava – ke Dni učitelů 28.března
Týdeník 5 plus 2 - Radek Štěpánek - Lhenice
Ve Lhenicích bydlí s dvouletou přestávkou povinné vojenské služby celý svůj život. Učil v
Záblatí i Prachaticích, několik let dělal ředitele netolické základní školy a tu samou funkci
vykonával i ve svém domovském městysi. Po roce 1991 se ale Jan Novotný vrátil mezi žáky.
A i když matematika a fyzika nepatří obyčejně k nejoblíbenějším předmětům, dokázal děti ve
třídách, kde přírodní vědy učil, nadchnout. Na sklonku své kariéry se v roce 2003 dočkal
ocenění Zlatý Amos v celostátní soutěži, kterou kromě něj za 23 ročníků vyhráli jen další dva
Jihočeši. A o rok později odešel do penze. „A dnes už děti jen doučuji, třeba když mají pocit,
že nejsou dost připravené na přijímací zkoušky,“ říká šestasedmdesátiletý Novotný.
Chtěl jste být vždycky učitelem?
Pocházím opravdu z učitelské rodiny, ať se podívám na jakou chci stranu, vždy ve své rodině
narazím na nějakého učitele. Sám jsem ale učitelem zprvu být neměl. Po maturitě na
jedenáctiletce v Českých Budějovicích jsem nastoupil na tehdejší Vojenskou technickou
akademii Antonína Zápotockého v Brně. Jenže už v přijímači se mi to nelíbilo. Měl jsem ale kliku, protože jsem narozený
až v listopadu. V roce 1957, když jsem tam vstoupil, mi nebylo ještě ani 17 let. Tak mě pustili. Kdyby mi už 17 bylo,
musel bych hned na dvouletou základní vojenskou službu.
Po této zkušenosti jste chtěl učit?
Nevěděl jsem příliš, kam jít. Rodiče se vydali na tehdejší Vyšší pedagogickou školu v Českých Budějovicích, kde jim
řekli, že jediná volná aprobace už je jen matematika - fyzika. A to byl zrovna obor, který jsem si přál. A matematice jsem
se potom opravdu věnoval celý život.
Je to tak, že někteří na matematiku prostě nemají „buňky“?
To si nemyslím, jde spíš o to, jak jim kdo látku podá a jak si důvěřují. Většina dívek má třeba problém se
slovními úlohami, s převodem vztahů ze slov do čísel. Někdy to změní třeba názorný příklad. Nebál jsem se při výkladu
řešení rovnic vzít váhy a ukázat, že co odeberu na jedné misce, musím odebrat i na té druhé, aby stav byl v rovnováze.
Kde jste zanechal učitelskou stopu?
Každý dobrý učitel na Prachaticku začínal v Záblatí (smích). Já tam učil jen dva měsíce a šel jsem na dva roky na vojnu
do Olomouce, kde jsem působil jako radista. Pak jsem učil skoro pět let v Prachaticích na Základní škole Vodňanská a
ještě později na Základní škole Zlatá stezka. Jenže v Prachaticích byl problém s byty, a tak jsem celý život žil ve
Lhenicích, kde jsem později také dva roky učil. Následovalo ředitelování v Netolicích a znovu ve Lhenicích. Od roku
1991 jsem tady dělal učitele, čímž jsem se dostal znovu k dětem. Ten pocit, když člověk předestře před osmáka rovnici,
on na ni kouká jako z jara, a po dvou týdnech už to řeší bez problémů, ten je nenahraditelný.
A u nich jste si vysloužil i nominaci na nejoblíbenějšího učitele. Ještě na tu dobu vzpomínáte?
Byl to nápad Mirky Jandové a dalších děvčat z tehdejší 9. A. Sbíraly podpisy a pak mi to daly podepsat, musel jsem s
přihlášením souhlasit. Vůbec mě nenapadlo, co z toho bude, tak jsem to podepsal. Bylo to tehdy i docela legrační.
Doktor Cimický, když jsme přijeli na semifinále do Prahy, hned říkal: „Aha, to je ten s těmi sršni.“
Jak to myslel?
V té době nás celkem „proslavila‘ epizoda, která se odehrála při naší cestě na zámek Kratochvíle. Tenkrát nás kousek od
zámku napadli sršni. Sám jsem dostal tři žihadla do hlavy, ale protože chovám včely, nic zlého se mi nestalo. Pro některé
žáky ale letěla dokonce helikoptéra, další odvezla sanitka. Záchranáři nás v lese dost těžko hledali, naštěstí jsem měl už
tenkrát u sebe mobil. Děvčata pak tuhle příhodu popsala do přihlášky, což porotu zaujalo.
A dostal jste se až do finále.
To bylo neštěstí. Člověk tam musí pár minut mluvit, aby zaujal porotu, a pak musí s dětmi něco předvést. Já mluvil o
Lhenicích a starých historiích, třeba o té, jak farář kdysi zmlátil učitele. Choreografii úspěšného společného vystoupení,
kdy žákyně představovaly sršně a útočily na mě při tanci, připravila učitelka mateřské školy paní Bumbová. Učil jsem pak
už jen rok a ukončil učitelskou kariéru, pár let jsem ještě občas suploval.
Redakční dodatek: Jan Novotný začal učit v roce 1959, kariéru ukončil před 13 lety. V roce 2003 se stal držitelem
ocenění Zlatý Amos. Letošním Zlatým Amosem se také stal Jihočech – učitel Lukáš Lis ze ZŠ Soběslav na Táborsku.
Řada článků a televizních vysílání ve dnes 30. a 31.3.2017 se týkala zahájení likvidace chemických odpadů
v bývalém Agrochemickém středisku ve Lhenicích. Tomuto tématu jsou věnovány dva články uveřejněné
v tomto čísle vydání ML, a to v rubrikách Slovo starosty a Informace občanům. Proto zde uveřejňujeme pouze
odkazy na zveřejněné články v tisku a Tv vysílání.
Toxický odpad zmizí - PT deník 30.3. – M.Fuchs
Lheničtí se po létech nadechnou bez jedů – PT deník 31.3. – Jana Vandlíčková
Ze Lhenic začali odvážet chemikálie – PR deník 31.3. – Jana Vandlíčková

Reportáž ze zahájení likvidace odpadů odvysílala i Jihočeská televize, televize JTV a ČT. Odkazy zde:

https://www.facebook.com/jihoceskatelevize/videos/1071168846322396/
https://www.facebook.com/tvjecko/videos/1877705162498590/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010110330-studio-6-ii/obsah/533855likvidace-skladky-ve-lhenicich
JB, JM
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Do naší redakce došel k blížícím se Velikonocím článek k otištění v ML od Mgr.Vladimíry FridrichovéKunešové, restaurátorky obrazů na lhenické křížové cestě v Brabcích. S díky jej uveřejňujeme.

Příběh velikonoční
Čas Velké noci se blíží a vyprávění o historii lhenické křížové cesty se, alespoň
prozatím, chýlí ke konci. Zbývajících sedm desek je opraveno, prázdné výklenky
kapliček dostanou zpět své obrazy, které budou ještě nějaký čas retušovány a
přizpůsobovány různým světelným podmínkám kapliček křížové cesty. Některé stojí v
přímém slunci, jiné jsou ve stínu stromů. Barvy, které byly v ateliéru stejné, mění svůj
tón podle množství světla i směru jeho dopadu. Ochranu proti střídání teplot, vlivu
povětří i nechtěným návštěvám hmyzu budou řešit laky nanesené v několika
vrstvách.Tolik výtvarnická technika a chemie.
Vlevo – foto jednoho z již zrestaurovaných obrazů ze lhenické KC
Vraťme se však k samotnému příběhu Ježíšovu. Legenda o Kříži vznikla až v průběhu
středověku a jejím podkladem byla čtyři evangelia – Matoušovo, Markovo Lukášovo a
Janovo. Každé líčí příběh Kristova života a smrti v jiném rozsahu a s menšími rozdíly.
Nejstarším je evangelium svatého Matouše, původním jménem Levi, který jej sepsal
poměrně brzy po Ježíšově smrti kolem roku 41 n. l. před svým odchodem z Palestiny
do Egypta. Vypráví svým současníkům příběhy z Kristova života a popisuje historii jeho
utrpení a zmrtvýchvstání. Na Matouše navazuje evangelium Markovo, jenž byl patrně
vrstevníkem Matoušovým, ale své evangelium sepsal až kolem roku 61 n. l. v Římě,
kam následoval svatého Petra. Třetím ze čtveřice evangelistů je Lukáš, stejně jako oba
předchozí byl jejich vrstevníkem. Své evangelium napsal koncem šedesátých let
našeho letopočtu. Nejmladším autorem evangelia je Jan, který přežil ostatní apoštoly a sbírku novozákonních příběhů
obohatil nejprve svojí Apokalypsou. Teprve ke sklonku svého života vytvořil čtvrté evangelium.
Všichni čtyři evangelisté se shodují v líčení Kristova zatčení, odsouzení Pilátem Pontským, jeho strastiplnou cestu na
vrch Golgotu, smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Některé epizody, například setkání Ježíše s jeruzalémskými ženami,
které líčí svatý Lukáš, se od ostatních evangelií liší. Také postava Veroniky s bílou rouškou, do níž Ježíš otiskl svoji tvář,
není spodobněna v původních evangeliích, ale pochází až ze středověké legendy. Je jisté, že příběh Kříže byl původně
vylíčen jen slovně, možná byl šířen ústním podáním. Prvním výtvarným zobrazením byl ukřižovaný Kristus jako
iluminace z raně středověkých rukopisů. Teprve vrcholný středověk přidával další zobrazené epizody, např. Snímání z
kříže, Kladení do hrobu, Nanebevstoupení nebo zobrazení Ježíše Krista jako soudce v Posledním soudu.
Křížové cesty jako soubor obrazů vznikaly v 17. a 18. století a byly umístěny na stěnách chrámů a kaplí a také ve volné
přírodě. Tak vznikly slavné cesty v Římě, ve Vídni, v poutních místech jako Lurdy, ale také v Čechách a v nám nejbližším
kraji pošumavském. Přijměte tento článek o lhenické křížové cestě jako pozvánku na besedu s vyprávěním a promítáním
obrázků i s ukázkami tvorby obrazů křížové cesty, kterou připravujeme s místní knihovnou. Termín zatím není stanoven.
VFK

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Rekviem za lípy svobody
Přítomnost čtyř lip okolo lhenické kašny zajisté přivítal každý, kdo v letních dnech hledal
dočasný úkryt před slunečními paprsky. Kombinace vody, laviček a stínu poskytovala vždy skvělé místo, které využil pro
načerpání dalších sil a odpočinek nejeden místní obyvatel, ale i turista. Když však byly lípy 13. dubna roku 1919 během
honosných oslav sázeny, myslelo se především na jejich symbolický význam.
Dne 28. října 1918 dorazil okolo páté hodiny odpoledne do Lhenic telegram, který oznamoval vznik samostatného
československého státu. Na Václavském náměstí v Praze u sochy sv. Václava tehdy řečnil Isidor Zahradník, z jehož
nařízení měly být v obcích odstraněny veškeré znaky, které připomínaly Rakousko-Uhersko. O hodinu později přišel do
městečka další telegram, který sděloval kapitulaci tohoto soustátí. Jakmile byly telegramy uveřejněny, začali se
obyvatelé Lhenic postupně shromažďovat na náměstí. Někteří z nich vynesli z radnice černožlutý prapor a na náměstí jej
spálili. Z pošty a četnické stanice byly následně odstraněny rakouské orlice. Na mimořádné schůzi obecního
zastupitelstva v čele s Petrem Stehlíkem se o dva dny později rozhodlo, aby se tato událost náležitě oslavila. Pod
vedením učitele Jakuba Eremiáše se 2. listopadu v pět hodin odpoledne konal městečkem lampiónový průvod za
doprovodu hudby, kterého se v krojích zúčastnili příslušníci zdejšího Sokola. Následující den se v devět hodin ráno na
náměstí seřadily místní a okolní spolky včetně školní mládeže, k nimž tehdy promluvil Antonín Kössl s proslovem
reflektujícím aktuální události. Účastníci oslav se následně přesunuli do kostela, kde byla sloužena mše. Všeobecné
nadšení ze samostatnosti doprovázela i předtucha, že definitivní konec čtyři léta trvající války již neodvratně klepe na
dveře.
Byla to právě první světová válka, jež zásadní měrou přispěla k rozpadu Habsburské monarchie. Paměti a deníky
vojáků, kteří se zúčastnili bojů na frontách, přináší svědectví o hrůzách tohoto konfliktu, v němž našlo svou smrt i několik
desítek lhenických mužů. František Černý, který žil před válkou s rodinou v Libějovicích a jenž se po narukování
přesunul na Ukrajinu, se na začátku roku 1916 nacházel v Mamornytsyi (vesnice u města Černovice), kde jeho jednotka
čelila ruské dělostřelecké palbě. „Noc jsme přečkali v chalupách a následujícího dne jsme šli opět do terénu. Rus jakoby
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věděl, že stále hledáme nějakou jinou pozici, chtěl nás usadit a střílel směrem na nás po celý den jako o závod. Granát
za granátem fičel do vesnice i přes vesnici. Obyvatelé nalezli do sklepů, plakali a naříkali, Rus toho nedbal a bouchal
dál. [...] Několik domků bylo od granátů zapáleno, moc jich bylo rozbito, dobytek pomlácen a mnozí civilní obyvatelé
nějakým způsobem zraněni.
Viděl jsem ženu v požehnaném stavu, která běžela okolo domku, ve kterém jsme se krčili, odběhla po silnici asi třicet
kroků a byla zasažena granátem. V tom okamžiku to nebyla žena, nýbrž kusy masa rozházené po silnici. Podotýkám, že
to jsem viděl na své oči“. Podobné zkušenosti s otřesnými zážitky z bitev měli i vojáci na západní frontě. Willy Wells,
příslušník manchesterského pěšího pluku, se zúčastnil ofenzivy, jejímž cílem bylo překonat „zemi nikoho“ a přímým
útokem dobýt protilehlé nepřátelské zákopy. Jakmile dali důstojníci signál, vojáci vyrazili ze zákopů a v rojnici se řítili na
nepřítele. „Dostal jsem se do země nikoho“, píše Wells, „a následoval jsem první linii do dýmu. Všechno se zdálo být
neskutečné – hluk byl tak ohromný, že nepřestával, a já viděl muže padat jako loutky. Divil jsem se, proč nezůstali stát.
Nepřipouštěl jsem si, že jsou mrtví. Držel jsem se poblíž starého Charlieho a brzy jsme se zamotali do drátu. Řekli jsme,
že se nebudeme shlukovat, abychom nevytvářeli snadný cíl. Skupina vojáků běžela podél překážek a hledala cestu přes
drát. Zhroutili se zasaženi kulometem. Charlie skočil do granátové díry a já za ním. Když palba zeslábla, zeptal jsem se
ho, jestli nemáme jít zpátky, ale byl mrtvý, kulka ho trefila do hlavy“.
Nemůže být divu, že konec první světové války byl přijat s všeobecným nadšením. Pomník se jmény padlých před
lhenickým kostelem uvádí, že válka vzala život 77 zdejším občanům. Ti, kteří měli to štěstí a válku přežili, se navraceli do
městečka s psychickými poruchami či jako váleční invalidé. Lhenický kronikář tehdy uvedl, že „značný počet byl v boji
padlých našich spoluobčanů. Daleko však větší počet jest těch, kteří ve válce světové neztratili sice životů, ale ztratili své
zdraví, vracejíce se zpět co váleční invalidé. Může se směle napsati, že snad nijeden z vojínů naší obce nenavrátil se
úplně zdráv domů. Někteří vícekráte ranění, jiní postiženi různými nemocemi“. Ačkoliv se sousloví „ztracená generace“
uvádí v souvislosti s proudem spisovatelů, jejichž tvorba byla ovlivněna prožitky z války, je charakteristické prakticky pro
všechny muže, kteří stanuli na bitevních polích a konflikt se jim podařilo přežít. Zranění a otřesné zážitky z bojů pro ně
představovaly při návratu do starých kolejí každodenního života těžce překonatelnou překážku.
Ironií osudu je, že vojáci rakousko-uherské armády pokládali své životy za soustátí, které se mělo zanedlouho
rozpadnout. Jakmile tento okamžik nastal, propukly v českých zemích záhy spontánní oslavy (jejich průběh ve Lhenicích
popsán výše). Oficiální slavnosti osvobození se uskutečnily teprve o několik měsíců později. Ve Lhenicích k tomu došlo
13. dubna 1919. Tehdy se ve dvě hodiny odpoledne seřadili u školní budovy (dnes obecní úřad) školní mládež, spolky a
ostatní účastníci, kteří se v průvodu a za doprovodu hudby přesunuli na náměstí. Pietní akt byl zahájen hymnou „Kde
domov můj“, po níž následoval slavnostní proslov. Když zazněla poslední slova, přistoupilo se k sázení čtyř lip okolo
kašny.
Školáci poté zapěli píseň „Lípo, lípo“ a přednesli báseň „Lípa svobody“. Všichni přítomní následně zazpívali slovenskou
hymnu „Nad Tatrou sa blýska“. Po doslovu zazněly na závěr opět obě hymny. Dle lhenického kronikáře se událost „co
nejpěkněji vydařila a utkvěla v paměti všech po celý život“.
Rok co rok lípy rostly, až pod svými korunami schovaly kašnu se sochou Karla IV. Paměť člověka je však krátká, a tak se
dvacet let od jejich vysazení nad lidstvem opět zatáhla mračna. Lípy přesto stály nehnutě na svém místě a navzdory
nepříznivým časům hrdinně střežily svůj původní odkaz. Šepot jejich listů, které se rozechvěly s každým poryvem větru,
zůstal věčnou upomínkou na dobu, kdy ve světě zavládl znovu mír a obyvatelé Lhenic a potažmo celého
Československa získali svou draze vykoupenou svobodu.
Autor – Tomáš Hunčovský
Použité prameny a literatura:
Státní okresní archiv Prachatice
Pamětní kniha z let 1918–1937 (inv. č. 22, sign. II-15a)
Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1914–1922 (inv. č. 35, sign. II-28)
František ČERNÝ, Moje záznamy ze světové války 1914–1918, Praha 2014.
Gary SHEFFIELD (ed.), Válka na západní frontě. V zákopech 1. světové války, Brno 2009.

Foto vlevo – čtyři lípy kolem kašny vsazeny v toto místo v roce 1919 – snímek pochází z roku 1927, kdy jim bylo osm
let.. Foto vpravo – ty samé lípy na témže místě kolem kašny zachyceny za jejich již „labutí písně“ o devadesát let později
Petrem Dvořákem 7.2.2017

O dalších lípách na lhenickém náměstí
Uvedeno již o nich bylo v loňském červencovém čísle ML následující: „Tři lípy byly před kostel sv.Jakuba vsazeny LP
1908 při dubnové okázalé slavnosti démantového jubilea císaře Františka Josefa I. na trůnu (k 60 létům jeho panování
1848 – 1908) a kdy, jaké a proč byly z tohoto místa odstraněny, nezjištěno. Nakonec byly ponechány jen dvě.“ Také naši
předkové, jak doloženo, přistupovali k redukci stromoví na náměstí.
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Na přiloženém fotu (rok jeho pořízení není znám, ale určitě
pochází z doby před rokem 1937, kdy došlo k rekonstrukci
kostelní věže a věžní hodiny do náměstí byly opatřeny
skleněným osvětleným ciferníkem, což na snímku ještě není
k vidění), je zachyceno vícero lip před lhenickým kostelem.
Čerpáno z dobových zápisů rodiny Gregorovy.
Též další lípa na místo jedné chřadnoucí vsazena v trávník u
kašny (ta blíže k pomníku padlých v 1.svět.válce) v roce 1968,
k 28.říjnu jako „lípa svobody“ při oslavě 50.výročí vzniku ČSR, a
to v první její části probíhající na náměstí. Hned poté
pokračovala slavnost v sokolovně částí druhou s programem,
jenž se ještě nesl v duchu nabytých svobod v „pražském jaru“,
ač ty již tehdy na podzim byly v důsledku srpnové okupace
„bratrskými vojsky“ omezovány.

Z oslavy 50 let ČSR - vlevo – před pomníkem padlých v 1.světové válce; vpravo – sázení „lípy republiky“

Lípy na lhenickém náměstí na starých vydaných pohlednicích

Vlevo – pohlednice prokazatelně pořízena, jak vidno, ještě před rekonstrukcí lhenické věže v roce 1937 (ciferník na
věžních hodinách do náměstí ještě s římskými číslicemi, není prosklen) – rok nafocení není znám. Vpravo – pohlednice
pořízena v počátku 60.let minulého století – již s kamennou vyrovnávací zdí náměstní plochy zbudovanou v roce 1951 –
rok nafocení není uveden.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Potvrzeno, družstva Sokola postupují do vyšších soutěží !
A tým z RP-I (regionálního přeboru) historicky poprvé do krajské soutěže
– B tým pak mezi okresní elitu z RP-II do RP-I.

A tým o svém postupu definitivně rozhodl v březnových zápasech, když ve 14.kole zvítězil nad Ederstavem PT 14:4,
v 15.kole nad ST Tatranem Volary 18:0 a v předehrávkách závěrečných kol, v nichž nejprve přehrál doma Netolice A
jasně 16:2 (31.3.) a hned poté (1.4.) remizoval na stolech Mostových jeřábů PT s jedním s aspirantů na postup (v tabulce
na 2.místě) 9:9. Jako vítěz RP-I má již dohráno a má vytvořený dostatečný bodový náskok k tomu, že již ve zbývajících
kolech nemůže být nikým dostižen. Celou soutěž se 16 zápasy prošel suverénně s 15 výhrami, 1 remízou, žádnou
prohrou, při skóre 221:67 a se ziskem 47 bodů!
Za A tým v RP-I v úspěšném postupovém soutěžním ročníku 2016/17 nejčastěji nastupovali: R.Györi, M.Špán,
J.Houška , A. a R.Siverovi, Vl.Filip
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Rovněž B tým již v RP-II rozhodl o svém prvenství a postupu do RP-I, když ani on ve zbývajících závěrečných třech
kolech nemůže být bodově již nikým dostižen.
Březnové zápasy B týmu, které ztvrdily jeho 1.místo v RP-II a postup:
- doma ve 13.kole vítězně s Netolicemi B 16:2 a i ve 14.kole s Rohanovem 14:4, venku pak v 15.kole smírně se
Slavií PT-B 9:9.
Postavení B týmu v tabulce RP-II (za 10 účastníků) k 31.3. - 1.místo – 15 zápasů – 14 výher, 1 remíza, 0 proher –
204:66 – 44 bodů – se sedmibodovým náskokem před druhým TTC Zálezly.
Za B tým v RP-II v úspěšném postupovém sout.roč. 2016/17 nejčastěji nastupují: M.Pixa, P.Petrovka, V.Špán, R.Sivera,
A.Sivera, M.Halabrín ml.
V RP-II startuje také C tým Sokola – březnové jeho zápasy:
venku – ve 13.kole s Vimperkem C vítězně 8:10, též ve 14.kole se Čkyní s prohrou 13:5
doma pak – v 15. kole vítězně s Libínem PT-D 10:8.
Postavení C týmu v tabulce RP-II (za 10 účastníků) k 31.3. – 8.místo – 15 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 9 proher – 123:147
– 27 bodů.
D tým v RP-III – březnové jeho zápasy:
Venku – ve 14.kole s H.Vltavicí vítězně 4:14, doma v 15.kole se Slávií PT-D vítězně 4:14, doma v 15.kole se Slávií PT-D
vítězně 18:0, zápas 16.kola se Ktiší A nebyl zatím sehrán.
Postavení D týmu v RP-III (za 10 účastníků) k 31.3. – 2.místo – 14 zápasů – 12 výher, 1
remíza, 1 prohra – 185:67 – 39 bodů.

Lhenická tenisová omladina dává na turnajích nadále o sobě vědět.
Tentokrát na BTM (bodovacím turnaji mládeže) v Kovářově – ve dvouhře ml.žáků – na
3.-4.místě – A Sivera (Sokol Lh.); ve čtyřhře ml.žáků – na 3.-4.místě – dvojice A.Sivera
(Lh) – Kuchla (V.Brod) a dvojice M.Halabrín (Lh) – Hodina (Prachatice). Turnaje se
zúčastnilo 33 mladších žáků.
JB, JM
Foto vlevo – Milan Halabrín mezi úspěšnými na turnaji BTM v Kovářově

Co nového ve lhenickém SK
Po výsledkově nevydařené zimní přípravě za přicházejících zranění (L.Kopfa,
J.Růžičky, P.Prenner ml., R.Sury, J.Schöna) i absencí hráčů z pracovních i jiných
důvodů vstoupil A tým do mistrovského jara v I.B ve skupině B rovněž nevydařeně,
pronásledován pokračujícími zraněními (J.Schöna, P.Prennera ml.) a i obdrženými
nepodmíněnými tresty (pro R.Suchého, Mich.Sedláka a po derby s Netolicemi i pro M.Maháka). Jakoby tým po
neuspokojivých výsledcích v přípravných zápasech ztratil sebedůvěru. Prohrál v prvním jarním mistráku venku
s posledním v tabulce Záblatím 2:0 a hned následně doma v derby s Netolicemi jednoznačně 1:4. Ani rezerva (po
podzimu druhá v tabulce OP) nesplnila v jarní premiéře na svém domovském hřišti ve Ktiši roli favorita, když s desátým
v tabulce, Hraničářem z Borových Lad, pouze remizovala 3:3. Pro úzký společný hráčský kádr A i B týmu jsou absence
každého z hráčů citelné. A ty nastaly. Z tohoto důvodu vedení klubu přistoupilo ke změně hracího času při domácích
mistrovských utkáních A týmu v I.B, a to v 17.kole (so 15.4.), ve 21.kole (so 13.5.), ve 23.kole (so 27.5.) a ve 25.kole (so
10.6.), když jej jednotně přesunulo na 13.hodinu 30.minutu, a to vždy ve výše uvedených termínech kvůli béčku, které
v nich zároveň dle losu startuje i v OP na soupeřových hřištích (což nelze nijak ovlivnit) a které bez výpomoci hráčů
z áčka by jen těžko mohlo tyto zápasy odehrát.

Generálka na mistrovské jaro
Sobota 18.3. – Sokol Kam.Újezd (I.B sk.A) – SK Lhenice (I.B sk.B) 5:1 (1:1) – br. za Lh.: M.Mahák

Start lhenického SK do mistrovského jara
A týmu v I.B tř. ve sk.B
Neděle 26.3. – 14.kolo - Sokol Záblatí – SK Lhenice 2:0 (1:0) – jarní mistr.premiéra
Sobota 1.4. – 15.kolo – SK Lhenice – 1.FC Netolice 1:4 (0:2) – derby – br.za Lh.: J.Beran (z 11)
Po 15.kole A tým nadále na 8.místě se 17 body za vyrovnávající se spodní části tabulky – na sestupových místech na
13.místě Vl.Březí s 10 body, na 14.místě Záblatí s 8 body.
B týmu v OP Prachaticka
Neděle 2.4. – 12.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Hraničář Bor.Lada 3:3 (0:2) – jar.mistr.prem. – br.za Ktiš:D.Lukač 2, R.Sura 1
Po 12.kole B tým stále na 2.místě s 25 body s pětibodovou ztrátou na první Zdíkov a s dvoubodovým náskokem před
třetími Š.Hošticemi.

Naše přípravka mladší na turnaji v Netolicích
V tamní hale v sobotu 11.3. za účasti 8 týmů rozdělených do dvou základních skupin (A,B) a dvou nadstavbových (o 1.
až 4.místo, o 5. a 8.místo) za celkového jejich umístění na turnaji: 1.Netolice A, 2.JFA-A (Jihočeská fotbalová akademie),
3.Vodňany, 4.JFA-B, 5.Netolice B, 6.Protivín, 7.Lhenice, 8.Chelčice.
Zápasy lhenického SK na turnaji:
V základní skupině A (kam byl zařazen) – s JFA-B 1:5, s Netolicemi A 0:3, s Protivínem 3:3
Ve skupině o umístění na 5.až 8.místě – s Chelčicemi 1:0, s Netolicemi B 1:2, s Protivínem 1:1.
Všechny branky na turnaji za naši přípravku vsítil R.Štengl

Dubnové zápasy SK Lhenice
A týmu v I.B sk.B
16.kolo so 8.4. v 16.30 – SK Zliv – SK Lhenice
17.kolo so 15.4.v 13.30 – SK Lhenice – FK Lažiště
18.kolo so 22.4.v 17.00 – FK Chelčice – SK Lhenice
19.kolo so 29.4.v 17.00 – SK Lhenice–Slavoj Volyně

B týmu v OP
13.kolo ne 9.4.v 14.30 – SK Ktiš/Lh B – Slavoj Husinec
14.kolo so 15.4.v 17.00 – SK Svatá Maří – SK Ktiš/Lh B
15.kolo ne 23.4.v 14.30 – SK Ktiš/Lh B– FK Bistav Nebahovy
16.kolo ne 30.4.v 17.00 – TJ Vitějovice – SK Ktiš/Lh B
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Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v tomto vydání ML rozpis utkání přípravky starší i mladší naleznete na
webových klubových stránkách www.sklhenice.cz, na skříňkách na pivnici U Vašků a na hřišti, na nástěnkách v kabinách
a v sokolovně. JB, JM

Foto vlevo z derby Lhenice-Netolice 1:4 (1.4.) – vpravo lhenická přípravka ml.na halovém turnaji v Netolicích (11.3.)

ZVEME VŠECHNY, KDO HRAJÍ RÁDI VOLEJBAL

!

Blíží se květen a s ním tradiční KVĚTNOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV.
Letos se bude konat opět na areálu Blanice ve Vodňanech. Díky nově otevřené budově Vám můžeme
nabídnout zázemí pro převlečení, osprchování a také možnost se dobře posilnit jídlem i pitím v restauraci.
Očekáváme na letošním turnaji opět družstva REKREAČNÍ. Podmínkou zůstává, že v týmu hrají minimálně
dvě ženy. Ceny pro vítězná družstva budou letos netradiční, výše zápisného vyplyne podle počtu
přihlášených družstev. Turnaj se ruší jen v případě velmi nepříznivého počasí. Prosím o potvrzení účasti do
30.4.2017. Telefonicky na číslo 721379851, nebo na e-mail pouzar@autosevcik.cz.
Místo: Sportovní areál BLANICE Vodňany Kdy: 8. 5. 2017 - pondělí od 9.00 hod
Prezentace: 8.30 hodin
Věříme, že počasí nezklame, ostatní už bude v naší režii. Za organizační tým Vladislav Pouzar .

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
Opustili nás
Za paní učitelkou
V pátek 24.3. jsme se naposledy rozloučili s naší spoluobčankou, paní
učitelkou Marií Vondrkovou. Zemřela v nedožitých 95 let. Poslední léta svého
života v pedagogické výslužbě strávila v domově pro seniory v Netolicích.
Byla by to dlouhá řada těch, které zasvěcovala do základů vzdělání na
školách, působila i na té naší, lhenické.
Paní učitelko, děkujeme. Čest Vaší památce!
……………………………………………………………………..

Pozvánky na připravované akce

MIKROREGION
CHELČICKO
- LHENICKÝ
VÁS
SRDEČNĚ ZVE
NA SLAVNOSTI KVĚTŮ
2017
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V tomto ročníku mohou zdatnější cyklisté využít nabídku doplňkové trasy
na souběžně probíhající a tématicky související akce obce Pištín a
Celostátní sítě pro venkov 6.5. v době od 12.00 do 21.00 ve sportovně
rekreačním areálu – na programu vaření, smažení, pečení regionálních
potravin, představení techniky našich předků a současnosti.
V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost
občerstvení a ochutnávky místních produktů. Chelčice, Truskovice,
Lomec, Krtely, Setuň, Kratochvíle, Žitná, Třebanice, Ratiborova Lhota,
Mičovice, Lhenice, Třešňový Újezdec, Netolice, Malovice, Libějovice,
Chelčice.
Po dojezdu je pro účastníky připraven v jídelně ZD Chelčice společenský
večer. Účastenský poplatek je jednotný ve výši 50,-Kč a bude vybírán při
prezenci. Bližší informace na plakátech. Jiří Iral, starosta obce Chelčice

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBOZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH
Neděle 7. května 16.15 hod. na lhenickém náměstí
se slavností osvobození Lhenic americkou armádou

KINO KLUB Lhenice Vás zve www.kinoklublhenice.cz
8.4. HUDEBNÍ JARO - THE BLUES BROTHERS v 19.00 hod.
15.4. HUDEBNÍ JARO – VLASY v 19.00 hod.
22.4. HUDEBNÍ JARO - SOUND OF NOISE v 19.00 hod.

Kino Lhenice
7.4. pohádky pro emu od 19.00 hod. - romantický čr
21.4. instalatér z tuchlovic od 19.00 - smutná komedie čr
5.5. lichožrouti ; 12.5. anděl páně ii. ; 19.5. inferno ; 2.6. příchozí

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.Městys lhenice vás srdečně zve na divadelní představení společnosti

„Klíče na neděli“

-

29.4.

háta

v sále lhenicého kina

Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že
všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí
stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z
něčeho nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží……vstupné 330,- Kč
začátek v 19.00 hod.

Pozvánky
20.5.

- na „Jarní vyběhnutí se zimou 2017“ a „Lhenickou skejtovačku“
podrobné informace v příštím vydání ML
NA VÝSTAVU RETRO KOČÁRKŮ ZE SBÍRKY MARKÉTY KUBOVÉ
Muzeum Netolice od 1.5. do 31.10. 2017
- vernisáž výstavy- 1.5. v 10.00 hodin
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AKTUÁLNĚ
Po redakční uzávěrce tohoto dubnového vydání ML 31.3. 2017
Jarní práce na úpravě středu našeho městečka byly zahájeny opravou štítu domu č.183 u Smolíků, k jehož odkrytí došlo
po demolici domu sousedního ve Školní uličce (foto vlevo), a též zdi u nově zbudovaného parkoviště před budovou
úřadu městyse (foto vpravo) – snímky pořízeny 5.4. 2017

INZERCE
POJÍZDNÁ PRODEJNA S UZENÁŘSKÝMI VÝROBKY
Každé úterý, počínaje 4.dubnem 2017, přijede do Lhenic pojízdná prodejna s uzeninami a dalšími
masnými výrobky. V nabídce najdete kvalitní uzená masa z komína, uzená žebra a kolena, špeky,
jitrnice, jelita….a mnoho dalšího.
PRODEJNA NABÍZÍ MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ČERSTVÉHO MASA.
HLEDÁM BRIGÁDNÍKA na rozvoz obědů, popřípadě na výpomoc v kuchyni a úklid od 1.5. do 1.8.
(osobní auto mám)
možnost dlouhodobé spolupráce Tel: 728 988 223
Oční optika a oční ordinace MUDr. Jindry Říhové
otevřeny v nových prostorách v Netolicích v Bavorovské ul. , č. p. 51 /vchod do spořitelny/
OČNÍ ORDINACE – pátek od 13.00-17.00 hod. - OPTIKA - úterý 12.00-15.00; středa 9.00-13.00;
čtvrtek 12.00-17.30; pátek 13.00-17.30; sobota 9.00-12.00 hod.
PRODÁM ELEKTROKOLOBĚŽKU – koloběžka je v záruce (zakoupena 9/2016) - STAV: NOVÁ
CENA DOHODOU Tel: 775706203
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.
KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce.
Tel: 720 054 060 www.kominictvihil.cz
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice. Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se
zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS - ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken
a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran, rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty
přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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