MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXV. Číslo 5. cena 9,-Kč

KVĚTEN 2017

V neděli 7.5.2017 jsme na náměstí vzpomněli 72.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou zastávkou
tradiční jízdy historických amerických bojových vozidel s posádkami jihozápadními Čechami a položením věnce
k pamětním deskám v průčelí staré radnice.
Více v příštím vydání ML.

MÁJ 1945
DO ŠEŘÍKU PADLY DNY TÉ SLÁVY,
NIKDY JEŠTĚ NÁM TAK NEVONĚL,
TEN KVĚT BÍLÝ, MODRÝ, USMĚVAVÝ,
PŘIVÁZANÝ NA LAFETĚ DĚL…
Z básně Jaroslava Seiferta

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 4.5.2017
Výpis ze zápisu č.30
Vzhledem k tomu, že se jednání zastupitelstva tentokrát konalo až po uzávěrce tohoto květnového vydání
ML, bude výpis z jeho zápisu otištěn v příštím červnovém vydání.

INFORMACE OBČANŮM
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 mělo platnost pouze 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.

Lhenické varhany se připravují na třetí etapu generální opravy
Již od podzimu roku 2016 lhenické varhany vydávají zvuk, který se dá celkem poslouchat, ale stále to
není vše, co tento nástroj umí. Konečně se blíží jaro a přípravy na 3. etapu opravy vrcholí.
Na přiloženém obrázku vpravo je vidět celý nástroj, ale v nejbližší době dojde ke kompletní demontáži
píšťal z pravé poloviny nástroje (píšťaly v levé polovině byly demontovány a opraveny v 1. etapě),
vzduchových relé, malého měchu, k opravě vzduchovodů …… a tímto okamžikem varhany opět
umlknou.
A jak jsme na tom s financováním opravy? Díky všem, kteří zaslali nějaký příspěvek na účet veřejné
sbírky, díky příspěvku z českobudějovického biskupství, díky příspěvku městyse Lhenice, díky
příspěvku Obecního úřadu Mičovice, díky všem, kteří se podíleli na vánoční sbírce v kostele, jsme byli
schopni uhradit fakturu za druhou etapu opravy a to ve výši 176.000,- Kč. Ještě jednou: DÍKY VÁM VŠEM.
A jaké jsou vyhlídky na letošní rok? Vše již vypadá optimističtěji: poskládat dohromady 161.000,- Kč (cca 30.000,- Kč
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již máme na účtu), kromě odborných prací provést značné množství vedlejších prací kolem varhan a na kůru a pak
…....... pak již budeme moci pomýšlet na tu nejkrásnější chvíli – uspořádat koncert.

Na závěr, tak jako vždy, bych si dovolil opět uvést stále aktuální číslo účtu veřejné sbírky na opravu
lhenických varhan:
3857235339 / 0800
Ing. J. Jelínek

Pozvání na „Noc kostelů“ do Lhenic
Opět po roce si Vás dovolujeme pozvat na akci „Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek 9. 6.
2017 od 19 hodin v kostele sv. Jakuba ve Lhenicích, kdy budete mít možnost poslechnout si něco
z historie, zaposlouchat se do písní ve sborovém provedení a samozřejmě nahlédnout i do té části
varhan, která má být letos opravena. Bližší program bude uveden v příštím vydání lhenického
zpravodaje.
Všichni jste srdečně zváni. Farnost Lhenice

Diakonie Broumov organizuje tradiční sbírku
Seznam věcí ke sběru ošacení :
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) - použitelné i poškozené - trika, mikiny, tepláky,
šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama, šátky pouze nepoškozené (funkční zip,
neroztržené) - zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky,
opasky, kabelky
Domácí textil: použitelný i poškozený - lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky) pouze nepoškozený - záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče: použitelné i poškozené - rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky: použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním
zipem a čisté
Obuv: pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se neztratily od sebe
při manipulaci
Hračky a knihy – plastové, plyšové: pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego), tak je
potřeba dobře zabalit
Věci, které vzít nemůžeme - ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím
ostatní textilní materiál - nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán lyže a lyžáky

Sbírka se uskuteční: dne: 15.05.2017 – 26.05.2017
čas: v pracovní době sběrného dvora tj. PO, ČT, SO 13.00 – 17.00 hod.
místo: Sběrný dvůr Lhenice

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19.5. od 7.30 do 9.30 hodin – bude vypnutý elektrický proud ve VODICI –
celá obec mimo odběratelů napájených z předávacích míst na čp.27
a na parcelách č.481/3 a 64/1.
25.5. od 8.00 do 16.00 hodin - vypnutá odběratelská místa na čp.270
a 288 v Zahradní ulici ve LHENICÍCH.

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 5.5.2017
Úřad městyse Lhenice jako pořizovatel změny č. 4 územního plánu Lhenice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), oznamuje dle § 47
stavebního zákona
veřejné projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Lhenice.
Návrh zadání změny č. 4 územního plánu Lhenice (dále též jen "návrh zadání") je vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Úřadu městyse Lhenice ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednávání návrhu zadání do 15. dne
ode dne doručení veřejné vyhlášky. Návrh zadání je též připraven k nahlédnutí na webových stránkách Úřadu městyse
Lhenice (www.lhenice.cz).
Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele p. Smítka (773 638 043). Podle § 47 odst. 2
stavebního zákona může každý uplatnit do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání veřejnou vyhláškou své písemné
připomínky na adresu pořizovatele, tj. Úřadu městyse Lhenice.

Návrh změny se týká:
hlavní zájmové lokality cíle změny
Hoříkovice jihovýchod - prověřit na části pozemku p. č. 41/1 k. ú. Hoříkovice rozvoj bydlení Lhenice sever –
prověřit přeřazení plochy BO 21 do první etapy zejména pozemku p. č. 427/18
k. ú. Lhenice
Třebanice sever osady Hradce - prověřit rozvoj bydlení na pozemku p. č. 658/15 k. ú. Třebanice
Lhenice západ - prověřit využití lokality hřbitova včetně možnosti parkování v okolí
Třešňový Újezd jihovýchod - prověřit rozvoj bydlení na pozemcích p. č. 48/1, 70 k. ú.
Horní Chrášťany severovýchod - prověřit rozvoj občanského vybavení a rekreace na p. č. 590/2
k. ú. Horní Chrášťany
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Duben v naší mateřince
2.4. - šestice našich předškoláků uvítala šest nových občánků Lhenic s pásmem písniček a
básniček v obřadní síni městyse Lhenice - také všichni předškoláci ze „Sůviček“ před zápisem do
školy navštívili 31.3. 1.třídu naší ZŠ.
7. – 8.4. – 27 dětí z naší MŠ se v pátek či v sobotu vydalo s rodiči do „velké školy“ k zápisu, čtyři
z nich pak za odkladu školní docházky
10. – 14.4. – proběhl u nás barevný týden. Děti v barvách určených pro každý z těchto dnů
připravovaly koledy, básničky a malovaná vajíčka na jarní svátky – Velikonoce.
MB
Klady vzniknuvší MŠ
- rodinná atmosféra, malá obec obklopená přírodou
- jednotřídní, heterogenní MŠ, max.20 dětí
- kvalifikované kreativní učitelky, progresivní metodika
„Začít spolu“
- nově zrekonstruované prostory budovy i zahrady
- nadstandardní vybavení, přírodní materiály nábytku a
pomůcek

Foto vlevo – z velikonočního „barevného týdne“ –
vpravo na „zkušené“ u prvňáčků

Základní škola
Dubnové kalendárium
4.4. – okresní kolo „Matematické olympiády“ v PT – viz článek níže
4.4. – divadlo HK ve lhenickém kině – dvě představení – pro žáky 1.stupně ZŠ „Africká
pohádka“ – pro žáky 2.stupně „Legenda V+W“ (Voskovec + Werich)
5.4. – zdařilý školní turnaj v Pexesu – vítězky: v mladší kategorii Elén Pilařová (1.tř.) - ve
starší kategorii Pavlína Matašovská (6.tř.) – viz foto níže
7.4. - beseda s Mgr. M.Grillovou na téma „Velikonoce“ – pro žáky 1. až 3.tř.
7.4. – akce „Ukliďme Česko“ – účast žáků všech tříd při úklidu veřejných prostranství v našem
městysi
7. – 8.4. – zápis dětí do 1.třídy – viz článek + foto níže
5. – 12.4. – testování SCIO – z českého jazyka, matematiky a obecních studijních předpokladů – pro žáky 7.tř.
10.4. – okresní kolo „Biologické olympiády“ – kat.D (v PT) – viz článek níže
11.4. – „Práce s třídním kolektivem“ - ve spolupráci s Pedagog.-psychologickou poradnou z ČB – pro žáky 3.tř.
12.4. – přijímací zkoušky na střední školy – 1.kolo – pro žáky 9.tř.
12.4. – jarní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 1.a 2.tř.
13.4. – Velikonoční prázdniny
18.4. – Pedagogická rada – k hodnocení třetího čtvrtletí šk.roku 2016/17
18.4. – „S Bovýskem (reklamní figurkou) ovoce do škol“ – propagační akce ke zdravé výživě firmy Bovys s.r.o.
Hlinsko – pro děti z 1.stupně ZŠ
19.4. – přijímací zkoušky na střední školy – 2.kolo – pro žáky 9.tř.
20.4. – konzultační odpoledne – pro rodiče žáků všech tříd s vyučujícími a třídními učiteli
20.4. – okresní kolo „Biologické olympiády“ – kat.C v PT – viz článek níže
21.4. – „Den Země“ – tématicky vzpomenut ve vyučovacích hodinách ve všech třídách – viz foto níže
25.4. – projekt „Den dopravní výchovy“ – za spolupráce s Elite gym Lhenice s vojenským záchranářem
J.Duchoněm k první pomoci, s Policií ČR formou přednášek – též za jízdy zručnosti na kolech a
zadávaných testů žákům – viz foto níže
28.4. – žákovská redakce „Špačkovin“ na vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší školní časopis 2017“ v ČB – viz
článek níže
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Foto vlevo – ze škol.turnaje v Pexesu 5.4. – uprostřed ze „Dne Země“ na škole 21.4. – vpravo ze „Dne dopravní
výchovy“ 25.4.

Naši žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích škol Prachaticka
V okresním kole „Matematické olympiády“ 4.4. v Prachaticích
jedním ze dvou nejlepších řešitelů v kategorii Z7 – Jindřich Grill (ze 7.tř.) – ZŠ Lhenice - umístění: 1.-2.místo!
V okresním kole soutěže „Matematický klokan 2017“
v kategorii „Cvrček“ (pro 2.a 3.ročník) – celkem 697 soutěžících – max.bodů 90 –
2.místo – Š.S.Justová (3.roč.) – 79 bodů
v kategorii „Klokánek“ (pro 4.a 5.roč.) – celkem 593 soutěžících – max.bodů 120 –
4.místo – O.Barna (5.roč.) – 105 bodů
v kategorii „Benjamín“ (pro 6.a 7.roč.) – celkem 577 soutěžících – max.bodů 120 –
6.místo – J.Grill (7.roč.) – 84 bodů
v kategorii „Kadet“ (pro 8.a 9.roč.) – celkem 516 soutěžících – max.bodů 120 –
9.místo – D.Urbaník (9.roč.) – 86 bodů
V okresním kole „Biologické olympiády – kat.D (pro 6.a 7.roč.) 10.4. v Prachaticích – 21 soutěžících
12 místo – Zuzana Šejnohová (6.roč.)
21.místo – Aneta Dubravcová (6.roč.)
V okresním kole „Biologické olympiády“ – kat.C (pro 8.a9.roč.) 20.4. v Prachaticích – 14 soutěžících
4.místo – Kateřina Stašková (9.roč.)
V okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ 5.4. v Prachaticích.
ve 2.kategorii pro 6.a 7.roč - 3.místo – Roman Frček (6.roč.)
ve 3.kategorii pro 8.a 9.roč. – 3.místo – Kateřina Kvasničková (9.roč.)
Úspěšným našim soutěžícím gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
JB, JM

„Špačkoviny“ v soutěži o „Nejlepší školní časopis roku 2017“
Žákovská redakce školního občasníku „Špačkoviny“, vycházejícím na
naší škole, se letos poprvé zúčastnila této soutěže. O pěkném
dosaženém úspěchu našich redaktorů – elévů v ní nám pan učitel Mgr.
Tomáš Kimmel, pod jehož vedením „Špačkoviny“ vycházejí, sdělil
následující:
„Na postup do celostátního kola sice nedosáhli, ale i tak zabodovali
- redaktoři školního časopisu Špačkoviny získali při své první účasti
v soutěži o „Nejlepší školní časopis roku“ čestné uznání za
přehledné zpracování jejich obsahu. Krajského kola soutěže se zúčastnilo
kolem třiceti školních redakcí. Podrobnější reportáž o průběhu našeho
zapojení do soutěže i o jejím vyhodnocení bude zařazena do příštího
čísla Špačkovin.“

Spolu s výsledkovou listinou byla naší p.starostce zaslána následující tisková zpráva:
TISKOVÁ INFORMACE - JIHOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ
V pátek 28. dubna 2017 se opět po roce zcela zaplnil sál Zastupitelstva
Jihočeského kraje žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol
Jihočeského kraje. Právě v ten den a právě na tomto místě vyvrcholil již sedmý
ročník Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů
vyhlášením výsledků s doprovodným programem.
Za organizační štáb soutěže s úctou dr.Václav Pavlík, Informační centrum pro mládež Tábor z.s.
Z výsledkové listiny vyjímáme:
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - II.STUPEŇ. …..ŠPAČKOVINY –
Základní škola Lhenice – Čestné uznání - za přehledné uspořádání obsahu školního časopisu.
Výsledky předala starostka Ing.Marie Kabátová ředitelce školy Mgr.Vl.Trnkové spolu s blahopřáním:
Vážená paní ředitelko, přidávám se ke gratulaci , mám velkou radost a velké poděkování patří především žákům autorům časopisu.
Našim mladým kolegům blahopřejeme i my, z redakce „Mého Lhenicka“ , a přejeme hodně chuti a výborných
nápadů do další redakční práce.
JB, JM
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Obrázky lhenických dětí putovaly přes „velkou louži“
až do amerického Las Vegas
Pan Petr Košina ml. z Prachatic, mající přátelské vazby na Lhenice, přišel s nápadem vzít s sebou na mezinárodní
prestižní seminář a výstavu BT CA Nationals 2017 Bostonských teriérů do Las Vegas dětské obrázky tohoto psího
plemene, a tak prostřednictvím našich výtvarníků Mgr.Věry Dytrychové a Mgr.Tomáše Kimmela oslovil lhenické děti, aby
je namalovaly. Tak se i stalo…
A tak si mohli všichni na facebooku 15.4. přečíst následující řádky a prohlédnout si fotografie přímo z Las Vegas:

...tímto děkuji dětským malířům ❤ ze Lhenic, jejich obrázky pomohly na dobročinné aukci na prestižní
výstavě BTCA Nationals 2017 v Las Vegas, jejíž výtěžek nakonec poputuje na výzkum specifických nemocí
našeho plemene, plemene Bostonský teriér… Petr Košina

Zápis budoucích prvňáčků na naší škole
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhl
ve dnech 7. a 8. dubna 2017. Do budoucí první třídy bylo
přijato celkem 27 dětí, 12 chlapců a 15 dívek. Na základě
žádosti zákonných zástupců byl čtyřem dětem udělen
odklad povinné školní docházky o 1 rok, jeden odklad je
ještě v řešení.
ředitelka ZŠ Mgr.Vladimíra Trnková

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.
Přijďte s námi vyběhnout se zimou a trochu se protáhnout.
Datum: 20.05.2017. Místo závodu: hřiště nad Lhenicemi.
Bližší informace na plakátech a web stránkách.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
„Zlatý záchranářský kříž“ pro manžele Hromadovy ze Lhenic
Pražský hrad 20.4.2017
(Podle ČT jihozápad dnes z 21.4.2017)
Zachovali chladnou hlavu a v děsivé situaci dokázali pomoct. Lenka a Miroslav
Hromadovi se loni v červnu stali svědky vážné dopravní nehody na Budějovicku. V
havarovaném autě byl řidič a tři holčičky - všichni v bezvědomí. Nejmladší měla
proraženou lebku. Manželé jim poskytli ukázkovou první pomoc přes to, že Lenka byla ve
třetím měsíci těhotenství.
(Podrobně jsme o této události psali v zářijovém čísle ML ročníku 2016 u příležitosti přijetí
manželů Hromadových za tento hrdinský čin lhenickou starostkou Ing.Marii Kabátovou).
20.dubna 2017 za to oba převzali ocenění Zlatého záchranářského kříže od prezidenta republiky Miloše Zemana.
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Foto převzato z fb Miloše Zemana – mezi vyznamenanými na Pražském hradě též manželé Hromadovi. Lenka a
Miroslav na fotu v první řadě na druhém a třetím místě zleva.

Vrtochy aprílového počasí zaskočily i naše Lhenicko
Ovocnáři rozdělávali v sadech ohně, aby ochránili stromy
Ovocnáři na Prachaticku strávili poslední chladné noci ve svých sadech. Rozdělávali ohně, aby ochránili stromy
před mrazy. Výsledek je nejistý. Boj s přírodou ale předem vzdát nechtěli.
Mezi ovocnáře, kteří teď kvůli úrodě nespí, patří Roman Grill z Hoříkovic. „V osm večer jsem začal zapalovat balíky
slámy, byla to práce na celou noc. Uvidíme, jestli to pomůže. Každý balík musím rozdělat a udělat uprostřed díru, aby se
tam dostal vzduch a dobře to hořelo. Ten kouř pak změní teplotu třeba o stupeň,“ popisuje.
Do sadu navozil přes třicet balíků. „Rozmístil jsem je hlavně ke švestkám a višním, protože ty jsou už nakvetlé, a pak
ještě k ranějším jablkům, kde už se také objevují květy. I když to bude možná boj s větrnými mlýny, zkusit se má
všechno,“ dodává.
Na jabloních jsou zatím květy nakvetené jen z poloviny. To by
mohlo úrodu zachránit na rozdíl od třešní. „Mrazy mohou
nejvíc poškodit třešně, protože ty už kvetou v podstatě od
počátku minulého týdne. Větším problémem než mráz, který
dosud byl, je ale nízká teplota s tím, že nelétá hmyz a to
opylení bude zřejmě špatné,“ připomíná Petr Lébr, tajemník
Ovocnářské unie jižních a západních Čech.
Jestli dubnové mrazy skutečně poškodily úrodu, se pozná na
přelomu května a června, kdy plůdky ze stromů opadají.
Autor a foto: Jitka Cibulová Vokatá
Pořad: Zprávy, stanice Č.R.: České Budějovice 21.4.2017
Na fotografii - zapalováním balíků slámy se ovocnáři snažili
alespoň trochu zvýšit teplotu v sadech.

Zimo, tak takhle už ne!
(Podle Prachatického deníku z 29.4.)
Ze čtvrtka na pátek (z 27.na 28.4.) napadalo na jihu místy až 30 centimetrů sněhu (u nás, na Lhenicku do 10 cm).
Padaly stovky stromů, hasiči měli dvě stě výjezdů! Přibylo nehod! Zavládlo bezproudí! (U nás v pátek 28.4. jen
s občasnými krátkými výpadky.) O pátečním ránu bylo bez elektřiny asi 20 tisíc domácností, když její dodávky byly
postupně odstraňovány. Nejdramatičtější kalamitní situace byla ve vyšších polohách Prachaticka a Krumlovska. A tak
plné ruce práce měli hasiči, silničáři, elektrikáři, záchranáři i policie. Ochromená byla železniční i silniční doprava. I na
Lhenicku se pod tíhou mokrého sněhu lámaly větve stromů, autobusové linky pro vzniklé překážky a sníh na silnicích
k nám nedorazily či měly značné zpoždění, odvolány byly u nás i některé připravované akce, jako např. ukázka dravců –
ptáků pro naše školy ZŠ a MŠ (ve čtvrtek 27.4.) či mistrovská sobotní fotbalová utkání (29.4.) – obé neuskutečněné na
sněhem pokrytém fotbalovém hřišti lhenického SK.
O prodlouženém víkendu (29.4. až 1.5.) se počasí umoudřilo a přeci jen připomínalo již nastalé jaro
Páteční ráno 28.4.ve Lhenicích v obrázcích

Fota vlevo a uprostřed ve středu městečka – vpravo v našich sadech
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I naši hasiči zasahovali
Téměř celou noc z 27. na 28.4. také vyjíždělo zásahové
družstvo lhenického SDH k odstraňování polomů. Nejvíce
lopoty mělo s popadanými stromy a větvemi na silnici na Ktiš,
na Prachatice, kde při značném úsilí a nasazení se s nimi
potýkalo až do ranních hodin a kde až do osmé hodiny byla v
úseku od Zlatého potoka po Prachatice blokována doprava jak
pro osobní a nákladní automobily, tak pro autobusové spoje na
Prachatice, Lhenice i Č.Budějovice.
Foto J.Klein - ze zásahu hasičů na cestě do Prachatic.

Oprava části silnice ze Lhenic na Třešňový
Újezdec provedena
V minulém dubnovém vydání ML byla otištěna informace, že
Prachatická Správa a údržba silnic se mimo jiných oprav pustí v druhé polovině dubna i do té v úseku silnice od odbočky
u Lhenic na Tř.Újezdec po odbočku z ní na Vadkov za vyrovnání a položení asfaltového koberce. I stalo se.
Termínovaný úkol byl silničáři splněn.

Fota ze sobotního podvečera 22.4. - vlevo práce na úseku silnice na Tř.Újezdec u Lhenic končí; uprostřed – jeho
uzávěrka je odstraněna; vpravo – opravený úsek silnice je zprovozněn.

Stavění májek – krásná tradice
Tato letitá tradice zůstala zachována i na Lhenicku, pouze ve Vodici se staví májka až na letnice. Jinde u nás se májky
stavějí v předvečer prvního máje, letos v neděli 30.dubna. Malou fotogalerii dáváme nahlédnout na májky ve Lhenicích
(fotil Jan Klein), ve Vadkově (Alena Hlaváčková, roz.Bolechová) a z Brusné (Karolína Koťarová, vnučka od Hrabů).
Staženo z facebooku.

Lhenice - stavba májky není snadná; i ve Vadkově při májce se schází prima parta; zdobení májky v Brusné

Vlevo májka ve Vadkově – uprostřed v Brusné, tam pomohla se stavěním technika – vpravo lhenická májka na starém
hřišti v lese

Všímavé objektivy
Na facebooku se objevila hned na prvního máje ráno fotografie nepořádku u odpočívadla na Sedýlku pod stožárem na
Stráži, který tam zanechala pravděpodobně parta, slavící zde „čarodějnice“. Co bylo k vidění na snímku udivilo,
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jak se mohou lidé také chovat.…. Ale jaké milé překvapení, když ještě týž den večer se tu objevila fotografie stejného
místa již perfektně uklizeného. Prostě se parta jenom potřebovala jít vyspat a pak po sobě přišla uklidit.
Za to chválíme! Nejsou všichni jen ničitelé …

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 šesti – Kratochvíli, Lomci, Netolickém muzeu, Holašovicích, Archeoparku Netolice
a hory Kleť nabízíme dva další – klášter Kuklov a kostel sv.Mikuláše v Boleticích.

7./ KLÁŠTER KUKLOV
Vznikl nedaleko zříceniny královského hradu Kuglvaid, který byl založen okolo roku 1357. Hrad se stal příčinou konfliktů
a nakonec byl zbořen vojskem Jindřicha z Rožmberka. Výstavba kláštera se datuje do roku 1495. Petr IV. z Rožmberka
sem povolal mnichy řádu sv. Františka. Paulánský klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a v
první polovině 16. století měl být opuštěn. Během třicetileté války pak byla stavba pobořena švédským vojskem, které
přítomné mnichy a řeholníky vyvraždilo. Podle pověstí bloudí v podzemních klášterních chodbách duše popravených a
upálených mnichů.
Dnes je malá osada Kuklov častým cílem turistů, i když podle místních sem nejezdí jen kvůli zde v roce 1967 natáčeném
filmu „Údolí včel“ (tehdy i za komparsistů z našich Lhenic – pozn.redakce ML). Pořádají se tu např. i svatby, uzavírané
Obecním úřadem Brloh, pod který Kuklov spadá.

8./ KOSTEL SV. MIKULÁŠE V BOLETICÍCH
Víte, že po desítkách let můžete zase spatřit tuto, snad nejstarší sakrální památku Jižních Čech? Kostel je původně
románská stavba z druhé poloviny 12. století. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice,
která byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána. V současné době, po otevření části vojenského prostoru pro
veřejnost, byl převeden do majetku obce Kájov, která zde pořádá občasné koncerty apod.

Foto vlevo klášter Kuklov – vpravo kostel sv.Mikuláše v Boleticích.

O konci bojové mise bombardéru „Black Magic“ na Lhenicku
v „Letecké badatelně“
Podle www.leteckabadatelna.cz/havarie a sestrely
Zařazeno k 72.výročí osvobození Lhenic americkou armádou vojáky 26.divize 9.5.1945.
Brouzdajíce po internetu, povšimli jsme si webové stránky s názvem „Letecká badatelna“ a v ní jsme objevili
popisovanou válečnou leteckou událost stran Němci sestřeleného amerického bombardéru „Black Magic“ 22.2.1944 na
Lhenicku a zříceného pod naším městysem, a to i s přiloženými dochovanými fotografiemi s ní souvisejícími,
s podrobnějším zde odkazem na knihu „Akce Argument“ (autorů K.Fouda, K.Koloucha, V.Krátkého a J.Vladaře – rok
vydání 2004) a též na články Jana Bumby (ve vložených vydáních „Mého Lhenicka“ na webu městyse Lhenice).
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V líčení této události v „Letecké badatelně“ jsme nenarazili na žádná nová fakta, ale zaujala nás zde dvě fota, pro nás
neznámá, v našich shromážděných materiálech doposud se nevyskytujících, a tak je otiskujeme (viz fota níže).
Redakční dovětek: Tato válečná letecká událost i s následnými neblahými osudy pro letce z posádky bombardéru i pro
naše lidi, co jim pomohli, je dosti u nás známá, a to i díky v roce 1995 vydanému bulletinu „Literátor B-24D-662
nedoletěl“ (autor J.Bumba) – z něho čerpáno v knize „Akce Argument“ a též i seriálu, který souhrnně na toto téma
vycházel k 70.výročí oné lhenické válečné letecké události na stránkách ML v ročníku 2014.

Foto vlevo – Literátory 98.BG během náletu v přízemní výšce na rafinerii v Ploesti 1.8.1943. Nejvzdálenějším
bombardérem je právě „Black Magic-662“. Foto vpravo „Black Magic“ na své domovské základně.

U čápů v Dubném uhynula čtyřčata
O tom, že čapí samec Max se navrátil na domovské dubenské hnízdiště na tamním kostele, kde vyčkal svoji družku,
jsme již psali, aby poté, jako vůbec v první čapí rodince v republice, vyseděli spolu ze všech čtyř snesených vajec
čtyřčata. Ovšem v náhle navrátivší se zimě prokřehlá čápata v chladu a
mokru, v pátek 28.4. večer, postupně uhynula…
A protože lidé dubenskou čapí rodinu díky webkameře sledují, všimli si
uhynutí prvních dvou čápátek a zorganizovali záchranou akci. Při pokusu o
záchranu dvou dalších pomáhali i hasiči a odborníci ze záchranářské
stanice z hlubocké ZOO, akce ale nebyla úspěšná. Starostka Dubného
Božena Kudláčková Deníku o smutné události řekla: „Jsem z toho
rozhozená. Je to smutné, je nám to hrozně líto. Čápata nezvládla hrozné
počasí, i když čápice seděla neustále na hnízdě, čáp odletěl a delší dobu
na hnízdě nebyl. Je to příroda a musíme to tak brát. Nezbývá nám, než se
s tím smířit a doufat, že se čapímu páru podaří mít ještě letos další mladé.
Odborníci tvrdí, že je šance docela veliká."
Podle Českobudějovického deníku 29.4.2017 – autorky Radky Doležalové.
Foto Obec Dubné.
Dovětek naší redakce: Přestože čapí pár přišel v pátek 28.4. o mláďata, Max a Natálka, jak jim lidé říkají,
by letos, podle ornitologů, bezdětný zůstat nemusel. Opět se páří a stále ještě mají šanci úspěšně vyvést
nová mláďata.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážená redakce,
rád bych reagoval na příspěvky z minulého čísla „Moje Lhenicko“. Za prvé, patřím do skupiny Lheničáků,
kterým chybí na náměstí lípy. Když padla poslední lípa u památníku padlých, tak to bylo slyšet až k nám ke hřbitovu a v
tu chvíli mi moc dobře po těle nebylo. Za druhé bych chtěl poděkovat Tomáši Hunčovskému za jeho fundované sondy do
historie Lhenic.Na jeho článek o lípách na náměstí můžeme hledět již s nostalgií. Nedožily se ani sta let.I když zde mají
opět stromy stát, tak málokdo z nás se dočká toho, aby si poseděl v jejich stínu. Na otištěné fotografii při sázení lípy
svobody z roku 1968 jsem jedním ze zde zachycených dítek. Na tuto slavnost si pamatuji, akorát jsem zpětně nevěděl,
kam ji zařadit a při jaké příležitosti se lípa sázela. Jistě je více pamětníků, ale já si to pamatuji proto, že do kořenů lípy
byla vložena truhlička se vzkazem dalším generacím. Mezi soudobými tiskovinami byly zde uloženy i všechny v té době
používané peníze, jak mince, tak i bankovky. Myslím si, že jsme se s Pavlem Kunešů domlouvali, že ten poklad
vykopeme. K tomu ale nedošlo, protože v noci jsem musel být doma a ve dne jsem chodil do první třídy. Vím, že ve
slavnostním proslovu se říkalo, že až jednou lípa padne, tak další Lheničáci si přečtou toto poselství. Nikdo v té době
netušil, co lhenické náměstí čeká za půl století. Stejně mne ale zajímá, zda se ta truhlička najde, pokud někdo neměl
stejný nápad a nedotáhl ho do konce.
Petr Pořádek
kraslice a mezi sebou s nimi pekali. Pro nezasvěcené
vysvětlím. Dvojice aktérů proti sobě t'ukaly špičkami a
též „prdelkami“. Vyhrálo to vajíčko, které mělo minimálně
jednu stranu nerozbitou. Někteří majitelé měli tak tvrdá
vajíčka, až jsme se podivovali, jak je to možné. Mysleli
jsme si, že podvádí.Vysvětlili, že se jedná o vajíčka od
slepic s volným výběhem. Snůšky od slepic z
velkochovu neměly moc velkou šanci. Po pekání se
pravidelně hrála "čara o peníze". Ohlédnutím zpět si
vzpomínám na rekord v banku v devadesátých letech,

Jaké byly letošní Velikonoce?
Jak pro koho. Pro všechny stejně dobré a to tím, že byly
prodlouženy o státní svátek na Velký pátek. Počasí nic
moc. Nebyly sice bílé (myšleno sněhem), ale teploty se
nevyšplhaly nijak vysoko. Pro pár lhenických nadšenců
byly ty letošní trochu zklamáním. Vysvětlím proč.Na
každou velikonoční neděli (církevně Boží hod
velikonoční) se scházívala deseti až dvaceti členná parta
nadšenců, kteří si přinesli malovaná vajíčka, někteří i
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kdy se křístalo 2.400 korun. Tenkrát to byly ještě velké
peníze. Křístalo se od dvanácti hodin až do půl druhé.To
všechno bylo pro letošní Velikonoce pasé. Na tradiční
setkání u sochy sv. Vojtěcha přišlo letos pouze pět
nadšenců starší generace. Jednou v minulosti se hrála
čára pro špatné počasí v hotelu na podlaze.
Proč nepřišlo více "účinkujících"? Kde je příčina? Za
prvé, část starší generace odešla na věčnost a druhá,
mladší generace zpohodlněla.Též počasí přispělo
k této situaci. Další faktor je ten, že lidé nejsou spokojeni
se současnou dobou.
Nechci se pouštět do polemiky o politice. Jsou městečka
a vesnice, kde se lidé pravidelně "umějí" bavit a veselit.
Potěšující je to,že o letošních Velikonocích se konala
taneční zábava ve Vadkově a kytary hrály ve Vodici.
Proč je taková neúčast o Velikonocích? Je zřejmé, že
generace autora článku postupně vymírá, střední a
mladší generace má jiné zájmy, než dodržovat
velikonoční tradice.
Další fakt je ten, že se přistěhovalo mnoho nových rodin

a o tradici nic nevědí anebo je jim to fuk. Existuje nějaký
recept na zlepšení? V tuto dobu určitě ne. Vezmeme si
jeden příklad. Stovky, v současné době desítky žijících
hráčů kopané, kteří hráli za Lhenice, kolik jich chodí na
zápasy? Ale abych nebyl jenom skeptický. Na Nový rok
se setkávají lidé na výstupu na horu Stráže. Tradičně se
zúčastňuje kolem 250 účastníků. Z dalších aktivit stojí
připomenout oslavu sv.Jana Nepomuckého, Masopust v
Jámě, poutě ve Lhenicích a Chrášt'anech. Samozřejmě
jsou vítány aktivity spolků - hasičů, sportovců, myslivců,
žen - setkání důchodců atd.
Ale vrat'me se k Velikonocím. Zlepší se návštěvnost?
Jsem trochu skeptický. Jen na okraj, v Prachaticích se
setkávají u sv.Petra na Pondělí velikonoční, kromě
stovky domácích, též cizinci, kteří mají nějaký vztah k
městu nebo okresu. Vím, že nelze srovnávat Prachatice
se Lhenicemi.
Na závěr - život půjde dál svou cestou, a ted' záleží jen
na nás, jak ji usměrníme. Jan Machart

Foto J.Machart – vlevo sv.Vojtěch dohlíží na poslední mohykány pekajících; foto vpravo - ve Vodici na Velikonoce
každoročně chodí koledníci

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KČT LHENICE pořádá 12.8. až 19.8. 2017 zájezd – „ČESKÝ LES 2017“
PROGRAM– odjezd 7,00 hod ze Lhenic -PRAMEN RADBUZY – Rybník, Na Zátiší, Pivoňské hory,
Pramen Radbuzy, Závist, Rybník - 15 km (lze zkrátit)
13.8.2017 – ČERCHOV – pomník J.Š.Baara, Capartice, Čerchov (rohl.) Černá řeka, Jindřichova
hora, Capartická skála, Pod Haltravou, Sádek, Capartice - 16,6 km
14. 8. 2017 –DÍLY - Rybník, Závist, Liščí Domky, Starý Herštejn, Malá Skála, Škarmanka, Tyrolka,
Haltrava, Díly - 15,6 km
15. 8. 2017 – EBENE – Rybník, Švarcava, Ebene (rozhledna), Friedrichshäng, Pension Pleš 14,7 km
16.8. 2017 – ROZVADOV – Pleš, Eisendorfská huť, Železná, V Luhu, Rybničná, Smrčina,
Rozvadov-muzeum železné opony - 19 km
17.8. 2017 – BĚLÁ n. RADBUZOU –Železná, Waldorf, Karlova huť, Nový Dvůr – Pila, Lesní rozcestí, Bělá n.
Radbuzou - 15,3 km
18.8. 2017 – LESNÁ – Pavlův Studenec, Pod Kočičím vrchem, Obora, Tři Duby, U Sýkorovny, Lesná-zámek,
kostel - 17 km
19.8. 2017 – program se ještě upřesní …. Ubytování : Rekreační Středisko Rybník. Doprava : CK Boubín tour –
Václav Jícha Volary –bus s bufetem.
Cena 4.900,- Kč - ubytování, polopenze (záloha 3.000,-Kč )
Informace: Karel Majer, Lhenice tel. 720 121 690 Müglová Jana , Netolice tel. 606 161 519

Nejbližší připravovaná akce KČT
Lheničtí turisté pořádají zájezd do BOROVAN ve dnech 20. - 21. 5. 2017, na který srdečně zveme.
Odjezd ze Lhenic bude v 8,00 hod. 20.5. 2017. Navštívíme - Červené Blato a okolí - 15km; 21.5. 2017 - zámek,
naučnou stezku okolo Borovan; sobotní večer bude mít v režii kapela "Vodáci".
Cena zájezdu: 800,- Kč (ubytování + snídaně).
Prosíme o rychlé nahlášení zájemců, jelikož v případě malého zájmu se zájezd ruší !!!! Müglová Jana 606161519
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ELITE GYM LHENICE
Den pro děti a noc nejen pro rodiče v Elite Lhenice
se uskutečnily 22.dubna 2017 v prostorách Elite gym. V rámci programu vystoupili
semifinalisté Superstar Natálka Kubišová a Karol Komenda (viz fota z této akce)

TRÉNINKY PRO ŠKOLKOVÉ A PRVOSTUPŇOVÉ DĚTI V ELITE GYM LHENICE
společně s panem Mgr. Lukášem Trnkou rozjeli od 2.5. 2017 v klubu Elite Gym Lhenice.
Jedná se o tréninky komplexní pohybové přípravy předškolních a prvostupňových dětí.
Tréninky budou probíhat vždy každé úterý, počínaje 2.5. 2017 a to od 17:00-18:00 na adrese Elite Lhenice,
Netolická 444 - 384 02 Lhenice.
Tréninky budou primárně venkovní, pouze při nepřízni počasí indoorové (uvnitř tělocvičny).
Registrační formuláře jsou dostupné v naší tělocvičně a od tohoto pátku 28.4. 2017 také u ředitelek ZŠ a MŠ Lhenice.
Jaroslav Duchoň

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O našich památných lípách
V minulém dubnovém vydání našeho měsíčníku jsme informovali o tom, že lípy před
kostelem a kolem kašny ustoupily novému architektonickému řešení úprav našeho
náměstí, aby místo nich byly sem vysázeny nové, nízkokmenné, které již ani v budoucnu nebudou překrývat dominantu
středu našeho městečka – kostel sv.Jakuba. v Této souvislosti mnohým našincům přicházejí na mysl i další památné lípy
u nás, a tak je připomínáme.

Co se nám o nich podařilo shromáždit?
Památná lípa na jižním okraji Lhenic
Z publikace „Chráněné přírodní útvary“
Lípa srdčitá – Tilia Cordata, kú Lhenice, parcela č.1360/3 na jižním okraji
obce, u výklenkové kapličky s parkovou úpravou bezprostředního okolí,
v nadm.výšce 558m. Obvod 580 cm, výška 24 m, stáří stanoveno v roce
1971 na 242 (v r.2017 její stáří 288 let – pozn.red.). Uživatel pozemku
MNV (nyní Městys Lhenice – pozn.red.). Kmen stromu je vyhnilý, dutý je
trojúhelníkovitý otvor o výšce 70 cm. Průměr koruny je 19 m. V roce
1944 bylo prostranství lípy oploceno. V roce 1946 vybudována kamenná
zídka k vyrovnání okolního terénu. V roce 1954 byla odborně
zabezpečena sepnutím pěti větví čtyřmi ocelovými táhly s rektifikačními
články a objímkami. Dutina v sedle kmenu byla zakryta stříškou. V roce
1976 byla u lípy umístěna informační cedulka s údaji o chráněném
stromu.
Redakční dovětek: Lípa je pravidelně odborně opečovávána
(zdravotními řezy, zpevňováním a kontrolou spěr a táhel v koruně,
opravami překrytí dutého kmenu atd. pod dohledem ochranářů.) V roce
2003 bylo oplocení kol odstraněno.
Foto celkový pohled na lípu i s kaplí
Ke stařence lípě neodmyslitelně patří kaplička
Jan Bumba: Moje Lhenicko č.3 – březen 2007
Lípa na pokraji Lhenic, po Lhenicku „u Pepíčků“ (po chalupě) čp.193, byla
vsazena v tato místa kolem roku 1730. V samé její blízkosti se nalézá
kaplička, zasvěcená Sedmi bolestmi Blahoslavené Panně Marii, jež za ta
léta k ní neodmyslitelně patří (důkazem toho jsou např.obrazy – viz malba
J.Kloudy vlevo). Zda ke kapličce byla vsazena lípa či k lípě byla následně
vystavěna kaplička nebo k tomu došlo souběžně, lze se jen domnívat (na
kapličce není uveden letopočet – dle poskytnutých informací Oddělení
regionálního rozvoje a památkové péče MÚ Prachatice je původně
datována do 18.století. V 80.letech minulého století ale její datování
dodatečně upraveno na počátek 19.století. To tedy nasvědčuje tomu, že
lípa byla v toto místo vsazena dříve (dle objeveného zápisu snad roku
1729).
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Lípa i s kapličkou je za ta léta pamětnicí lhenické historie s převratnými i běžnými událostmi v městečku, též svědkyní
přirozených generačních obměn Lhenických i za příchodu i odchodu zdejších obyvatel. Lípa tu již po tři století stále
s nimi je v časech dobrých i zlých.
Foto vlevo – lípa stromem chráněným státem; foto vpravo – kaplička u památné lípy

Naše památná lípa odolává živlům
Tak vězte, že přežila vrtochy počasí, jako ničivá povětří (zaznamenaná u nás např. v létech 1792, 1929, 2007), bouře i
krupobití (např.roku 1827, 1890, 1921), tuhé zimy, mrazy a přívaly sněhu (1827, 1921, 1922, 1923, 1927, 1929 i 2006),
veliká sucha (1834, 1922, 1929), naopak i deštivé povodňové roky, a to i ten apokalyptický 2002, jakož i velké lhenické
požáry (ten největší LP 1861, kdy pro lhenické pohořelé byla uspořádána sbírka i v Praze), ustála i svůj vlastní požár,
když vzplála roku 1991. Ač značně poškozena, přežila i běsnění vichru v letní bouři v roce 2011 (viz dobové články níže).
Hořela lípa, hořela…
Lhenické aktuality roč.1991, č.3 – JB, JM – kráceno
Tak začínají slova známé písně. Lze si vůbec představit
účinně. Zbavují přítomné lhenické občany napětí, obav a
hořící lípu tak, jak se o ní zpívá? Až do jednoho letošního
bezmocnosti. Jejich zásah je skutečně bleskový. Oheň
zimního večera to bylo zřejmě velice obtížné. Přišla však
mizí, dlouho nevydržel odolávat v souboji s účinnou
sobota 12.ledna 1991. Zimní temnotu najednou ozařuje
stříkačkou. Lípa je zachráněna! Sešlo se tu hodně těch,
až neskutečně hořící pochodeň! Večerní klid narušuje jen
kterým osud staré lípy nebyl lhostejný. Snad v nás zbylo,
podivné praskání dřeva. Mohutné tělo památné lípy
jak se ukázalo, alespoň trochu hrdosti na odkaz našich
HOŘÍ!!! Při pohledu na tuto nevšední smutnou podívanou
předků! Ochranáři znovu překryli ohořelou dutinu stromu
přepadá první přítomné svíravý pocit úzkosti a strachu.
stylovou šindelovou stříškou….. Nezbývá, než čekat
Po 19.hodině lhenickými ulicemi zaznívá zvuk sirény a
s napětím na jaro. Zazelená se opět mohutná koruna?
tmu prorážejí blikající modrá světla majáků hasičského
Věříme, že ano. Lhenice by totiž přišly (mimo jiné) o jednu
vozidla. Místní hasiči zasahují velice rychle, pohotově a
významnou pamětihodnost a o jedno z krásných zákoutí.
Stará lípa se zazelenala a opět pokvete!
J.Bumba – Lhenické aktuality roč.1991, č.7
Když 12.ledna letošního roku vzplála do večerního ticha jako hořící pochodeň památná lípa, v mnohém se zatajil dech a
sevřela ho úzkost. I přes rychlý a účinný zásah místních hasičů vyvstaly oprávněné obavy o tohoto velikána a kmeta
mezi stromy v širokém okolí. Brzy na to se objevili památkáři a ochranáři, kteří 261 let staré lípě prorokovali
pravděpodobné jarní znovuprobuzení. A tak se čekalo do jara. A skutečně! Působilo to až dojemně, když mohutná
koruna se zazelenala a později nasadila i na květ. „Lípa shořela, to nastanou zlé časy,“ prohlásila při požáru jedna
z babiček, vycházejíc zřejmě z dávných pověr. Lípa neshořela – žije! A v tom možno spatřovat symbol. Lípa bude dále
němým svědkem obrozeného života lidí žijících v tomto kraji. Věříme, že šťastného.
Bouřka běsnila i na našem Lhenicku
Moje Lhenicko roč.2011, č.8 – JB, JM – kráceno
13.červenec, s teplotou dosahující tropického dne, upadal
vráz se zvedl tak silný poryv větru, že stromy v něm
v poklidu do letního podvečera, když se kolem 19. hodiny
nabývaly podoby napjatých luků a jen stěží odolávaly jeho
objevil nad Stráží zlověstný olověný mrak, s nevšedně
přesile. Některé v souboji s ním prohrávaly. Mezi nimi, již
bělošedým okrajem, jenž dával tušit blížící se bouřku. Tu
za bičujícího lijáku, křižujících blesků a dunících hromů,
žel i starobylá lípa na okraji našeho městečka. Za
bolestného praskání se z jejího třistaletého kmenu
odlomila část rozložité koruny a mohutná větev spadla na
lhenickou výpadovku. Náhlý zátaras „uvěznil“ na silnici
několik aut, které vysvobodila siréna přijíždějící hasičské
cisterny s následným pohotovým zásahem lhenických
hasičů s motorovými pilami. A nebyl to jejich zásah jediný.
Dle starosty lhenického SDH Jiřího Zány měli rušnou noc,
neboť též odstraňovali popadané stromy a ulámané větve
z vozovek po celém Lhenicku, ba i za jeho hranicemi,
když mezi Třebanicemi a Hoříkovicemi
byla jejich
neprůjezdnost nejpočetnější. Napáchané škody plně
odhalilo až ráno následujícího dne, v němž Lheničtí
smutně vzhlíželi k rozlomené památné lípě. Přišla zima a
poté jaro 2016. Její koruna se i přesto zazelenala!
Foto vlevo – pod památnou lípou zastara roku 1941..

Moje Lhenicko roč.2007, č.3 – JB, JM – doplněno

Ve stínu lípy - její koruny si po generace hrály a hrají děti, pod jejími větvemi vznikaly a vznikají první lásky, občas tu i
Lheničtí ve volném čase odpočinuli a odpočinou. Tam, kam až snad sahají její kořeny, bývalo i jedno z míst možného
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občerstvení a společenského a spolkového vyžití zdejších lidí - hospoda „U Pepíčků“ (čp.193) a to i s tanečním sálem
(do r.1952 – v sedmdesátých letech se sídlem stanice SNB), naproti pak (v čp.243) se Sýkorovou kovárnou (do roku
1952 – poté s opravárenskou dílnou Fruty a JZD – do r.1961) a hned vedle (v čp.263)s původně Kozákovou truhlárnou
(od počátku padesátých let s „komunální provozovnou“ a provozovnou podniku služeb, v současnosti v pronájmu
k soukromému podnikání Truhlářství bratří Kunešových), aby téměř v dosahu jejího větvoví (v čp.252) bývala Klouzova
autobusová doprava (od počátku padesátých let s garážemi ČSAD a od poloviny let osmdesátých do poloviny let
devadesátých s úřadovnou Lesní správy), v současnosti dům Petráškových.
Kolem lípy procházívala procesí, v její blízkosti se kdysi i pohřbívalo (krátce v polovině 19.století – od roku 1844 do roku
1855), tudy táhli i němečtí uprchlíci a i ustupující němečtí vojáci (v roce 1945), tudy vstoupila do městečka i
osvobozenecká americká armáda (1945), aby se nedaleko od ní počaly odvíjet i válečné neblahé osudy amerických
letců ze sestřeleného bombardéru i našich lidí, co jim pomohli (1944), u ní bývala seřadiště průvodů při různých
slavnostech a oslavách v městečku, zde se dříve konaly i různé školní akce, v místech, kde bývala Stehlíkova pila, se
rozvíjela, ale i „uhasla“ místní konzervárna v r.1996 (od roku 1948 jako družstvo „Lhena“, od roku 1953 jako Jihočeská
Fruta, v 90.letech jako Rekord a.s., v současnosti objekt k soukromému podnikání – majitel J.Petrášek). Dnes kolem lípy
každodenně spěchají našinci do svých domků „Na Panské mezi“ a „Na Sadech“ či ke svým lékařům do zdravotního
střediska, z něhož kolem lípy ponovu vyjíždějí i sanitky záchranky k zásahům (od roku 2016).
A je tu opět jaro, již roku 2017. Až půjdete kolem naší staré lípy, vzhlédněte k ní, opět se zelená! Zaslouží si to, za
ta léta, co je tu s námi!

Památná lípa u lhenické sokolovny
Sice nepatří mezi stromy chráněné státem, přesto je i pro náš městys památnou. Připomíná
první výročí osvobození Lhenic americkou armádou, neboť v toto místo byla vsazena jako
„Lípa svobody“ při květnových oslavách v roce 1946.
Sokolská kronika o jejich průběhu uvádí (kráceno):
4.5. – večer krojovaný průvod s hudbou zacílen za městys k zapálené vatře, jako tryzně za
zemřelé vlastence v době války, s přednesem básně a projevem bratra V.Mušky
5.5. – v kostele konána slavnostní bohoslužba, poté na náměstí projev poslankyně Horákové,
následně za zpěvu hymny položen věnec k pomníku padlých v 1.světové válce
7.5. – v slavnostně vyzdobené sokolovně složen sokolský slib nových členů s následnými
citacemi z dějin lhenického Sokola krojovanou mládeží naší jednoty
9.5. - „Den vítězství“ - vyvrcholení oslav – dopoledne u sokolovny vsazena „Lípa svobody“ za oslavného projevu bratra
V.Mušky a recitace a zpěvů sokolské mládeže. Odpoledne v průčelí radnice slavnostně odhalena deska na paměť
osvobození Lhenic americkou armádou a jejího pobytu v našem městysi. Poté za sokolských pochodů průvod
krojovaných i nekrojovaných účastníků na hřiště – zde bohatý program se závody a tanci v provedení mládeže a
následujícím tělocvičným vystoupením všech cvičících složek Sokola (žáků, žákyň, dorostu a žen), za
aplaudování přítomného diváctva. Slavnost ukončena taneční májovou veselicí v sokolovně.
Foto – lípa u sokolovny v dnešních dnech

JB, JM

STÍNY LHENICKA
V březnu jsme evidovali oznámení o neplnění vyživovací povinnosti ze strany otce na své dvě dcery a po
měsíčním šetření jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu zanedbání povinné výživy s
dlužnou částkou ve výši 90 tis. korun za období delší než tři roky. Oznámení o vytěžení 56 ks vzrostlých
stromů u Dolních Chrášťan se škodou 26 tis. korun majiteli pozemku, kterým je Městys Lhenice, jsme po
prvotním prověřování odložili, neboť bylo zjištěno, že došlo k chybnému označení parcelního čísla
pozemku, tedy nejde o spáchání přečinu krádež.
Déletrvající neshody a z toho vyplývající slovní útoky mezi obyvateli bytového domu v ulici Tylova měly pokračování,
obě oznámení byla kvalifikována jako přestupky proti občanskému soužití a oznámena k projednání Městskému úřadu
do Prachatic.
V šetření do současné doby je oznámení místního podnikatele, který v nákladním vozidle odebraném na základě
neplnění smlouvy o finančním leasingu měl zanechat různé vybavení a také finanční hotovost ve výši 15.300 euro, které
mu leasingová společnost nechce vrátit. Pátrali jsme, a úspěšně, po ženě, která se z důvodu problémů v rodině rozhodla
ublížit si na zdraví užitím většího množství léků. Po vyhodnocení dostupných informací a rychlém vypátrání byla předána
posádce záchranné služby bez vážnější újmy. Museli jsme výjezdem hlídky řešit i oznámení desetileté slečny o údajném
týrání ze strany babičky, která ji vychovává. Krátkým šetřením nebyly zjištěny skutečnosti o protiprávním jednání jakékoli
osoby a proto bylo oznámení založeno, neboť hlavním důvodem pravděpodobně byly neúspěchy ve škole a obava z
následné reakce.
Vzhledem k obecnému trendu stále klesající kriminality, resp. menšímu nápadu trestné činnosti, i naše práce za
poslední dobu trochu změnila svůj charakter. Věnujeme se ve větší míře prevenci, kontrole rekreačních oblastí a pátrání
po osobách i odcizených věcech. V neposlední řadě je jednou z priorit policie situace v dopravě. Proto bych Vás chtěl
upozornit, abyste se na silnicích chovali pozorně a bezpečně, ale současně i přemýšleli nad tím, kde parkujete, stojíte
nebo jen zastavujete, zda necháváte potřebné místo, které určuje příslušná právní norma, zda tam není přechod,
chodník či křižovatka a to i v místě svého bydliště.
Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR
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SPORT NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Volejbalisté ze Lhenic zahájili jarní sezónu prvenstvím
Volejbal jako takový je zajímavým sportem pro velmi široké spektrum lidí. Na rekreační úrovni se mohou na jednom hřišti
setkávat muži i ženy, mladí i staří, vysocí i malí. Takto to funguje i ve Lhenicích, kde působí volejbalový klub Hogo Fogo
Lhenice. Členové klubu se scházejí pravidelně na trénincích. Aby zúročili své získané zkušenosti, vyjíždějí na amatérské
zápasy do blízkého okolí, kde společně se stejně stavěnými týmy zápolí o co
nejlepší umístění.
„Prvním turnajem, kterého jsme se účastnili, byl turnaj smíšených družstev v
Dřítni. Tento turnaj navštěvujeme každoročně,“ uvedl Petr Vincik, předseda
VK. Turnaj proběhl v letošním roce v tělocvičně, a to 25. 3. 2017. VK Hogo
Fogo Lhenice měl sedmičlenné družstvo, které přijelo namotivované vyhrát. „V
průběhu turnaje bylo jasné, že získat prvenství nebude snadné a že je nutné
sebrat všechny síly a koncentraci, jelikož družstva byla dost vyrovnaná. Bylo
nutné využít chyb druhých, abychom uhráli každý set. Vše se nám povedlo, jak
jsme chtěli, a přivezli jsme po dlouhém koncovém boji první místo,“ dodal Petr
Vincik.
Mezi další činnost klubu patří uspořádání turnaje pro veřejnost, který se
každoročně koná na Velikonoce. Na tento turnaj jsou zvaní lidé ze Lhenic, kteří
mají rádi volejbal. Mohou přijít jak jednotlivci, tak i celé týmy. V letošním roce
byla účast velká, a proto bylo sestaveno šest družstev včetně náhradníků. Hrálo se do pozdního odpoledne, ale podle
slov všech účastníků se akce vydařila a všichni strávili hezký sportovní den.
Na květen se chystá další přátelský turnaj, ale určený jen pro zvané týmy z okolí.
Pokud se počasí umoudří, bude se tento turnaj konat na venkovním hřišti ve Lhenicích.
Přesto s mokrou variantou také počítáme. Turnaj proběhne 13. 5. 2017 od 9.00 hod.
a kdo má zájem se podívat, fandit a dát si nějaké to malé občerstvení, je zván. Držte nám palce a těšíme se na všechny
naše fanoušky.
Michaela Fouňová
Foto: Turnaj - Dříteň 25. 3. 2017 - zleva dole: G. Maháková, M. Fouňová, M. Kimmelová; zleva nahoře: M. Jungbauer, P.
Vincik, P. Sládek, M. Mahák

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Mistrovská sezóna stolních tenistů na Prachaticku dohrána!
Pro lhenický Sokol velice úspěšně!
Z pěti startujících družstev v jejích soutěžících tři z nich obsadila konečná první místa!
A to A tým v RP-I (regionálním přeboru) jako okresní přeborník s historickým postupem do krajské soutěže, B tým
v RP-II s postupem do RP-I a žákovský tým pak v RP-st.žactva. Oba postupující (A i B tým) se již mohou připravovat na
start v kvalitativně vyšší soutěži!
Konečné umístění družstev Sokola Lhenice v soutěžích na Prachaticku v sout.ročníku 2016/17
A týmu v konečné tabulce RP-I (za 9 účastníků) – 1.místo – 16 zápasů – 15 výher, 1 remíza, 0 proher – skóre 221:67
– 47 bodů – bez jediné prohry se čtyřbodovým náskokem před druhými HB mostovými jeřáby PT
B a C týmu v konečné tabulce RP-II (za 10 účastníků)
B týmu – 1.místo – 18 zápasů – 17 výher, 1 remíza, 0 proher – skóre 248:76 – 53 bodů – bez jediné prohry
s jedenáctibodovým náskokem před druhou TJ Slávií PT - B
C týmu - 6.místo – 18 zápasů – 9 výher, 0 remíz, 9 proher, skóre 164:160 – 36 bodů
D týmu v konečné tabulce v RP-III (za 10 účastníků) – 2.místo – 18 zápasů – 15 výher, 1 remíza, 2 prohry – skóre
236:88 – 49 bodů – s pětibodovou ztrátou na 1.Slávii PT-C
Žákovského týmu v RP staršího žactva (za 5 účastníků) – 1.místo – 8 zápasů – 8 výher, 0 remíz, 0 proher – skóre 75:5 –
24 bodů – bez jediné prohry s pětibodovým náskokem před druhým TTC Libínem PT
Ve dvouhrách v RP-I tři hráči Sokola mezi čtyřmi nejúspěšnějšími z 37 hodnocenými, co odehráli více než 32 zápasů –
konečné pořadí v sout.roč.2016/17:
1.místo Richard Györi – Sokol Lhenice A – úspěšnost 95,08%
3.místo Miloslav Špán – Sokol Lhenice A – úspěšnost 84,62%
4.místo Jaromír Houška – Sokol Lhenice A – úspěšnost 81,03%
Ve čtyřhrách v RP-I dvojice Sokola druhá nejúspěšnější mezi 16, co odehrály více než 8 zápasů – konečné pořadí
v sout.roč.2016/17: 2.místo Richard Györi – Jaromír Houška – Sokol Lhenice A - úspěšnost 87,50%.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
A tým v zatím nevydařeném mistrovském jaře v I.B ve skupině B získal v šesti
odehraných zápasech pouze jediný bod za remízu 1:1 se sestupem ohroženou Zliví na
jejím hřišti (v 16.kole 8.4.), když se mu nedařilo ani doma, kdy vyšel ve dvou utkáních
bodově naprázdno (v 15.kole 1.4. s Netolicemi 1:4, v 17.kole 15.4. s Lažištěm 0:2) a
venku plně bodově tratil za dvě prohry (ve 14.kole 26.3. v Záblatí 2:0 a v 18.kole 22.4.
v Chelčicích 1:0), aby tak na první jarní výhru prozatím čekal. Příčinu hledat zejména ve střelecké impotenci týmu. Pouze
dvě vstřelené jarní branky (z toho jedna z penalty v derby s Netolicemi) o tom svědčí, a to za herního projevu, který
nepříznivým výsledkům až tak neodpovídá. Spodní část tabulky se počíná nebezpečně vyrovnávat a dosavadní zisk 18
bodů (z toho 17 uhraných na podzim) neskýtá dostatečné bezpečí před ohrožením přibližujícího se sestupového pásma
(v něm po neúplném 19.kole shodně na 14. a 13.místě s 12 body Záblatí a Zliv). Do konce mistrovské sezóny v I.B ve
skupině B ještě zbývá 8 zápasů (i s dohrávkou 19.kola 8.5. s Volyní), a tak ve hře je ještě 24 bodů! Za znovu nabytí
pokleslé sebedůvěry u týmu, především při střeleckém zakončování, je upevnění umístění na bezpečných příčkách
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tabulky určitě reálné. Nyní o prodlouženém víkendu čeká na A tým dvojzápas – v neděli 7.5. venku s Vacovem B a hned
nato v pondělí 8.5. v dohrávce 19.kola doma s Volyní. Ve hře je šest bodů a je třeba bodovat!
Postavení A týmu v neúplné tabulce I.B tř. sk.B po 19.kole k 1.5.2017 – 9.místo – 18 zápasů – 6 výher, 3 remízy, 10
proher – skóre 21:34 – 18 bodů (spodní část tabulky – 10. Stachy 17 bodů, 11. Vlachovo Březí 14 bodů, 12. Vacov B 14
bodů, 13. Zliv 12 bodů, 14. Záblatí 12 bodů)
Také B tým v OP Prachaticka zatím o mistrovském jaru zůstává dlužen svým podzimním výkonům (po podzimu s 24
body na 2.místě s tříbodovou ztrátou na 1.Zdíkov), když v dosud pěti odehraných zápasech pouze 2x doma zvítězil (v
13.kole 9.4. s Husincem 3:2, v 15.kole 23.4. s Nebahovy 3:1), jednou remizoval (ve 12.kole 9.4. překvapivě doma
s Borovou Ladou 3:3) a 2x prohrál (překvapivě ve 14.kole 15.4. ve Svaté Máří 2:1 a v 16.kole 30.4. ve Vitějovicích 4:2). I
přesto zatím po 16.kole drží v neúplné tabulce 2.místo, ale za již devítibodové ztráty na první Zdíkov.
Postavení SK Ktiš/Lh.B v neúplné tabulce OP Prachaticka po 16.kole k 1.5.2017 – 2.místo – 16 zápasů – 10 výher,
1 remíza, 5 proher – skóre 51:31 – 31 bodů.
Mistrovské jaro ve svých soutěžích již rozehrály i naše přípravky – starší a mladší, když mladším našim fotbalovým
benjamínkům se zatím daří více, ač toho pro nepříznivé počasí zatím odehráli málo (viz jarní zápasy našich přípravek
níže).
Článek je z 1.5. před uzávěrkou ML.

Zápasy lhenického SK v dubnu a v samém počátku května
A týmu v I.B třídě ve sk.B
15.kolo so 1.4. – SK Lhenice – 1.FC Netolice 1:4 (0:2) – derby – br.za Lh.: J.Beran z 11
16.kolo so 8.4. – SK Zliv – SK Lhenice 1:1 (0:1) – br.za Lh.: J.Růžička
17.kolo so 15.4. – SK Lhenice – FK Lažiště 0:2 (0:1)
18.kolo so 22.4. – FK Chelčice – SK Lhenice 1:0 (1:0)
19.kolo so 29.4. – SK Lhenice – Slavoj Volyně – přeloženo na 8.5. pro nezpůsobilé hřiště
B týmu v OP Prachaticka
12.kolo ne 2.4. – SK Ktiš/Lh.B – Hraničář Borová Lada 3:3 (0:2) – br.za Ktiš: D.Lukač 2, R.Sura
13.kolo ne 9.4. – SK Ktiš/Lh.B – Slavoj Husinec 3:2 (2:1) – br.za Ktiš: S.Bečvář, J.Krotký, R.Sura
14.kolo so 15.4. – SK Svatá Maří – SK Ktiš/Lh.B 2:1 (1:1) – br.za Ktiš: Vl.Burda
15.kolo ne 23.4. – SK Ktiš/Lh.B – FK Nebahovy 3:1 (0:1) – br.za Ktiš: Mich.Sedlák 2, D.Lukač
16.kolo ne 30.4. – TJ Vitějovice – SK Ktiš/Lh.B 4:2 (3:0) – br.za Ktiš: R.Sura, P.Starý
Přípravky starší v OP Prachaticka
12.kolo so 8.4. – SK Lhenice – 1.FC Netolice A 1:13 (0:5) – br.za Lh.: J.Berger
13.kolo ne 16.4. – SK Lhenice – SK Vacov 4:10 (2:4) – br.za Lh.: B-Tesař 3, J.Berger
14.kolo so 22.4. – volné
15.kolo so 29.4. – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy - odloženo
22.kolo po 1.5. – vložené – 1.FC Netolice B – SK Lhenice 8:5 (4:0) – br.za Lh.: J.Berger 4, B.Tesař
Přípravky mladší v OP Prachaticka
9.kolo st 12.4. – turnaj ve Vimperku –
1.zápas – Šumavan Vimperk B – SK Lhenice 3:7 (2:4) – br.za Lh.: R.Štengl 6, T.Trnka
2.zápas – SK Lhenice – Tatran PT-B 0:7 (0:2)
10.kolo st. 19.4. – Š.Hoštice/Lažiště – SK Lhenice – samostatný vložený zápas do turnajů – pro nepříznivé počasí
přeloženo
11.kolo st 26.4. – turnaj ve Vacově – pro nepříznivé počasí přeloženo
12.kolo st 3.5. – turnaj ve Lhenicích
1.zápas – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy 6:4 (4:1) – br.za Lh.: R.Štengl 5, M.Šístek
2.zápas – SK Lhenice – FC Vlachovo Březí 18:2 (6:0) – br.za Lh.: R.Štengl 11, M.Šístek 2, T.Trnka 2, K.Muška,
P.Jakl, K.Kohoutová
Fota J.Klein – z utkání SK Lhenice – FK Lažiště 0:2 -15.4.2017

Fotbalový program A a B týmu SK Lhenice v květnu
A týmu v I.B tř. sk.B
B týmu v OP Prachaticka
20.kolo ne 7.5.v 17.00 – Vacov B – SK Lhenice 3:2 (2:2)
17.kolo so 6.5. – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 2:1(1:0)
19.kolo po 8.5.v 17.00 – SK Lhenice – Volyně 5:7 (2:5)
18.kolo so 13.5.v 17.00 – Volary – SK Ktiš/Lh.B
21.kolo so 13.5.ve 13.30 – SK Lhenice – Stachy
19.kolo ne 21.5.v 14.30 – SK Ktiš/Lh.B - Dub
22.kolo so 20.5.v 17.00 – Sedlec – SK Lhenice
20.kolo so 27.5.v 17.00 – Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B
23.kolo so 27.5.v 13.30 – SK Lhenice – Vl.Březí
Výsledky zápasů A týmu z 19. a 20.kola jakož i rezervy ze 17.kola po uzávěrce ML.Vzhledem k omezeným prostorovým
možnostem v ML rozpis utkání přípravky starší i mladší naleznete na webových klubových stránkách www.sklhenice.cz,
ve skříňkách na pivnici U Vašků a na hřišti, na nástěnkách v kabinách a v sokolovně.
JB, JM
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS

Opustili nás
Dne 21.dubna odešel navždy pan Jan Neubauer ze Lhenic.
Celý život se věnoval hlavně zednickým pracem.
Byl dlouholetým zaměstnancem pracovní čety při obecním úřadu,
velký turista, vodák a velký vyznavač hasičského spolku. Odešel dobrý člověk a kamarád….
Čest jeho památce !

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

POZVÁNKY NA AKCE
Kino Lhenice 12.5. anděl páně ii od - 19.00 hod. ; 19.5. inferno 2.6. příchozí - od 19.00

od

19.00 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvání – na tradiční „Jánskou slavnost“
v neděli 14.5. ve 14.00 hod.
Od lhenické farnosti a lhenického SDH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jarní vyběhnutí se zimou 2017

kdy: 20. května – kde: „staré hřiště“ nad Lhenicemi
Program:
ráno a odpoledne – závod běžců a chodců po modré a
oranžové trase
(oranžová:6,0 km
modrá: 3,5 km)
odpoledne – skateboardingové závody – Lhenická
skejtovačka
podvečer a večer – afterpárty pro vytrvalce u ohně s koncertem kapely
Po celý den i večer zajištěno jídlo, pití, oheň i WC
více na www.vybehnuti.lhenice.cz a na plakátech

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
● 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
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