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Již po osmé proběhl na lhenickém náměstí sice za nepříznivého počasí, přesto hojně navštívený.
Podrobněji v kapitole „Lhenické střípky“ tohoto vydání.
„Ve Lhenicích jarmark byl, já tam na něm taky byl.
Chtěl sem mojí milej koupit perníkový srdíčko,
potkal sem však kamarády a šup s nima na pivíčko.
Muzika nám k tomu vyhrávala vesele, milá se pak na mě kabonila kysele.“

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
zdá se, že léto skončilo přesně 31.8. jako školní prázdniny. Hned 1. září se ohlásil podzim s
velkým ochlazením, které pro náš tradiční Jarmark na sv. Jiljí nebylo příjemné, ale i tak nás
návštěvnost velmi potěšila. Na letošním jarmarku se nám představili řezbáři, kteří z našich lip z
náměstí vytvořili krásné sochy a my jsme mohli být u toho. Celý týden jsme je mohli pozorovat
při práci a na vlastní oči sledovat, jak se rodí podle mého názoru nádherné umělecké dílo. Jak
uvedl řezbář Jan Švadlenka, který vytvořil zvoničku, nazval by tento projekt „Pocta lhenickým
lípám“ a myslím, že to vystihl úplně přesně. Nyní se sochy uklidí, ošetří a na jaře je budeme
rozmisťovat po Lhenicích. Některá díla mají místo již určeno, např. anděl určitě zůstane u kostela, ztvárnění hudby bude
v prostoru před školou a hudebkou. Lavička a zvonička teprve své místo hledají a budeme rádi, pokud nám s tím
pomůžete.
A tak již tento týden se vrátí na náměstí stroje a pustíme se do poslední etapy revitalizace náměstí, abychom příští rok
oslavili Jarmark na sv. Jiljí na novém prostoru náměstí. Prosím tedy ještě o trpělivost a opatrnost, protože se bude
pracovat v prostoru od kostela k hlavní silnici a budeme procházet stavbou.
Také jsem Vás chtěla seznámit s dalšími projekty a pracemi, které v létě pokračovaly.
Jde především o projekt odstranění nebezpečného odpadu v bývalém areálu ACHP – 1.etapa („na chemickém“). Projekt
se pomalu chýlí ke konci, v současné době se již odvezlo a zlikvidovalo neuvěřitelných 620 tun nebezpečných olejů a
transformátorů s vysokým obsahem PCB. Mám velkou radost, že na kofinancování tohoto projektu se bude podílet i
Jihočeský kraj, který přislíbil 2,5 mil. Kč a právě v těchto dnech se připravuje a schvaluje smlouva o poskytnutí dotace.
Na 2. etapu, tj. odvezení zbytků látek, které nebyly součástí 1. etapy a dále kontaminované zeminy a sedimenty z
požární nádrže v areálu, jsme na konci června podali žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí.
Během podzimu bychom pak měli vědět, zda náš projekt uspěje. Pokud ano, pak bychom areál měli kompletně vyčištěný
do konce roku 2019, jak je projekt naplánován.
Dále také pokračoval projekt výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV v Horních Chrášťanech, který byl podpořen dotací z
ministerstva zemědělství a v současné době se již chýlí ke konci a budou se připojovat jednotlivé nemovitosti a následně
zahájíme zkušební provoz.
Přes prázdniny se budovalo také v naší MŠ, byla vybudována zdviž, která mateřskou školu zařadila mezi bezbariérová
zařízení a došlo k dalším stavebním úpravám a vybavení jako jsou nová dlažba na chodbě, vestavěná dřevěná patra ve
dvou učebnách a nová kuchyňská linka. Nyní projekt pokračuje v Mičovicích a celý je pořízen z dotace na projekt MŠ
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Lhenice – detašované pracoviště Mičovice. Projekt je podpořen 90% dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu (tzv. IROP).
Dotace pomohly také k opravě střechy na víceúčelovém zařízení ve Vadkově (145 tisíc Kč, dotace 50 % z POV
Jihočeského kraje) a nový povrch má i místní komunikace „K Šipanům“ ( cca 1 mil. Kč, 50 % dotace z GP JčK).
A protože nám znovu začala škola, přeji dětem, ať se jim v novém školním roce daří, rodičům pak pevné nervy, pohodu a
radost z úspěchů svých dětí. Mějte příjemné dny, ať už letní či podzimní.
Marie Kabátová, starostka

Návštěva zástupců partnerské obce Gurbrü ve Lhenicích
Partnerství mezi městysem Lhenice a švýcarskou obcí Gurbrü trvá už od 24. 6. 1993 - tedy 24
let. Za tu dobu proběhlo mnoho vzájemných návštěv. Pokud mohu mluvit za sebe, pak naše
návštěvy v obci Gurbrü se konaly vždy ve velmi srdečné atmosféře, rodiny, u kterých jsme
bydleli, se o nás skvěle postaraly a pokaždé byl připravený moc krásný program. Ze
Švýcarska jsme si vždy odváželi mnoho nezapomenutelných zážitků.
Ve dnech 8. 9. 2017 – 10. 9. 2017 budeme v roli hostitelů my a přivítáme mezi námi zástupce obce Gurbrü. Připravili
jsme pro ně program, kdy navštívíme Budějovický Budvar a pro srovnání i místní pivovar v Horních Chrášťanech,
vyjedeme i na Lipno, kde máme v plánu navštívit také Stezku v korunách stromů - doufám, že výhledy na Šumavu a
přehradu se budou našim přátelům líbit. Zavítáme i do vyšebrodského kláštera a do Plástovic na staročeské dožínky. U
nás ve Lhenicích budou bydlet v rodinách, navštíví základní a mateřskou školu a v sobotu večer posedíme v místní
sokolovně. K tanci i poslechu nám zahrají Vodáci. Dovolte mi, abych srdečně na toto setkání pozvala i vás - přijďte v
sobotu 9.9.2017 od 20:00 hod do sokolovny na společný večer s přáteli z obce Gurbrü. Marie Kabátová, starostka

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.8.2017
Výpis ze zápisu č.33
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl,
Ing. M. Kabátová, J. Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 340/33/2017: Zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) Lhenice schvaluje
a) zřízení nového školského zařízení Školní jídelna - výdejna s kapacitou 77 dětí pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Lhenice, okres Prachatice a souhlasí s jeho zápisem do rejstříku škol a školských zařízení od 01.09.2017
b) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny čj. 803/2002 ze dne 23.10.2002 příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice, okres
Prachatice, kterým se doplňuje článek 1 o bod III. b) tj. Školní jídelna - výdejna zřízená při MŠ Lhenice vydává zapsaným
dětem a zaměstnancům MŠ jídla, která připravuje školní jídelna při ZŠ Lhenice.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 341/33/2017: ZM Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2017. 11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 342/33/2017: ZM Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v položkách 1-8.
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 343/33/2017: ZM Lhenice
a) neschvaluje prodej pozemku parc.č. 108/4 o výměře 141 m2, k.ú. Vodice u Lhenic
b) doporučuje pronájem pozemku parc.č. 108/4 o výměře 141 m2, k.ú. Vodice u Lhenic.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 344/33/2017: ZM Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku parc.č. 1549/1, k.ú.
Hrbov u Lhenic za minimální nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok. Konkrétní výměra bude blíže specifikována ve
zveřejněném záměru.
11 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 345/33/2017: ZM Lhenice neschvaluje prodej pozemku parc.č. 886/16, k.ú. Lhenice.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 7a) Usnesení č. 346/33/2017: ZM Lhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na
spolufinancování nákladů na akci „Odstranění pevných a kapalných odpadů z bývalého areálu ACHP Lhenice – I. etapa“
ve výši 2.500.000,--Kč.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 347/33/2017: ZM Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Vadkov, TS Pila: rekonstrukce TS“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nové
kabelové skříně v plastovém pilíři, uzemnění, uložení kabelu NN) na pozemku parc.č. 669/36, k.ú. Vadkov. 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.
11 PRO
Usnesení č. 348/33/2017: ZM Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Müglová“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabel NN,
uzemnění) na pozemku parc.č. 1540/1, 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 1.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná
sazba DPH.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 349/33/2017: ZM Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Oprava MK na p.č. 459/1, 185/5, 185/32 k.ú. Třebanice“,
kdy se na 1. místě umístila firma STRABAG a.s., Prachatice s nejnižší nabídkovou cenou 1.911.389,65 Kč vč. DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou STRABAG a.s., Prachatice a v případě odmítnutí,
uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 350/33/2017: ZM Lhenice bere na vědomí
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a) výsledek poptávkového řízení na akci „Oprava střechy – víceúčelové zařízení Vadkov“, kdy se na 1. místě umístila
firma Václav Vágner, Jáma s nejnižší nabídkovou cenou 259.352,--Kč s DPH
b) podpis smlouvy o dílo s firmou Václav Vágner, Jáma a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem
dle pořadí.
11 PRO
Ad 9) Usnesení č. 351/33/2017: ZM Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lhenice č. 2/2017 o
nočním klidu.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek) 1 PROTI (Adamec)
Ad 10) Usnesení č. 352/33/2017: ZM Lhenice bere na vědomí doplňující informace k Poště PARTNER. 11 PRO
Ad 11a) Usnesení č. 353/33/2017: ZM Lhenice bere na vědomí zprávu o provedené kontrole č.1_8/2017. 11 PRO
Ad 11b) Usnesení č. 354/33/2017: ZM Lhenice pověřuje starostku účastí na dražbě konané dne 06.09.2017, kde bude
dražena 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č.j. 117 EX 1707/15-30.
11 PRO
Olga Ambrožová, zapisovatelka

INFORMACE OBČANŮM
ZÁMĚR č.17/2016 - na pacht nemovitosti
zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro městys Lhenice a k.ú.Lhenice na listu vlastnictví
č.10001. Jedná se o pozemek parc.č.1378/40 o výměře 2.137 m2 v k.ú.Lhenice. Minimální cena je 1.500,-Kč/ha/rok –
pachtovní smlouvy na dobu 5-ti let. Připomínky a nabídky mohou občané posílat do 29.9. 2017 do 13.30 hodin.
Podrobnější informace na úřední desce před radnicí, nebo na webu www.lhenice.cz.

SLAVNOSTI PLODŮ 2017 - Krtely
Jarmark, slavnosti - sobota 21. 10. 2017 od 9,30 hod
a vyhlášení vítězů soutěží na pódiu ve 12,45 hod
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích :
„Jablko roku 2017“ – do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený
zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL,
MOBIL, OBLAST, ODRŮDA. Vzorky odevzdávejte ve dnech 16. 10. – 20. 10.
Všechny vzorky odevzdávejte na obecních úřadech mikroregionu.
„Slivovice“ a „Ostatní ovocný destilát“ – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l
vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV
OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 16. 10. – 20. 10.
Ovocná dobrota: kategorie „Pekařský výrobek” a kategorie “Cukrářský
výrobek” – do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení - dort, štola, mísa
koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené nádobí zespodu táců a
mís nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben
z výpěstků charakterizujících tuto oblast. Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE,
MOBIL, ADRESU, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky odevzdávejte ve dnech
16. 10. – 20. 10.
Vzorky „Dobrota“- vzhledem k jejich trvanlivosti odevzdávejte je co nejblíže konání soutěže, tj. po domluvě na obecních
úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma!

Mateřské centrum Lhenice nabízí
HUDEBNÍ ŠKOLY „YAMAHA“ –„Hudební kurzy“ - jedná se o hudební programy pro děti ve věku
od 4 měsíců po předškoláky. Ukázkové lekce proběhnou 1.týden v říjnu, prosím o předběžné potvrzení
zájmu. Více informací naleznete u lektorky, kterou je Bc. Andrea Benedová (721549004 nebo
andrea.benedova@gmail.com) a na webových stránkách www.yamahaskola.cz. Těším se na vás.
UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA, kde vás seznámím se systémem výuky v kurzech Yamaha - termíny
jsou následující: ČTVRTEK 21.9. 16:00 1.KRŮČKY K HUDBĚ 3-5 let; PÁTEK 22.9. 9:15 ROBÁTKA 418 měsíců; PÁTEK 22.9. 10:15 1.KRŮČKY K HUDBĚ 1,5-3roky
JAZYKOVÉ ŠKOLY „BALADA“ – „Jazyky hrou“ pořádá ve Lhenicích už šestým rokem kurzy angličtiny. Pro
prvňáčky bude výuka probíhat letos každé pondělí v MC Lhenice. Prvňáčci a druháčci budou mít hodinu od 12:15 - 13:00
hodin, druháčci a třeťáčci budou mít hodinu od 13:15 - 14:00 hod. a začátečníci z mateřské školky - budou mít hodinu
od 14:15 - 15:00 hodin. Předškoláčci pokročilejší budou mít hodinu od 15:15 - 16:00 hodin.
Pokud by byl zájem o angličtinu ve čtvrté, páté a šesté třídě, bylo by to ve čtvrtek od 12:30 - 13:15, 13:15 - 14:00.
Na ukázky hodin se můžete podívat na našich facebookových stránkách.
Pro více informací mě neváhejte kontaktovat - Jana Řehořová, mob. 777 318 584.

SDH Jáma a Obec Mičovice
Vás zvou na dětskou soutěž v hasičském sportu „JAMSKÝ POHÁR OBCE MIČOVICE“
a vyhlášení výsledků Dětské šumavské hasičské ligy 2017 - 24.září 2017 od 9.00 hod. Přihlášky
a rezervace na www.firesport.cz a info na čt. 607 565 106 – p.Schwingerová, nebo 606 731 976
p.Mrázová. Přijďte si zasoutěžit do jamského údolíčka. Těšíme se na vás.

3

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
V MŠ od září nově
 O letošních prázdninách byl provoz v MŠ omezen mimořádně dlouhou dobu z důvodu
stavebních úprav. V červenci nastoupila firma Zednictví Petrášek, poslední řemeslníci ve školce
pracovali ještě v přípravném týdnu v srpnu. Pro provozní pracovnice i učitelský sbor byla tedy
příprava na letošní školní rok náročnější o stěhování nábytku a znovu zařizování tříd. Díky úsilí
všech jsme opět připravené přijmout našich 77 dětí navrátivších se z prázdnin.
 Můžeme se společně těšit z krásné nově položené dlažby na chodbě, z výtahu, který jede až
ke třídám, z dřevěných „patýrek“ na hraní ve dvou třídách, z nové kuchyňky a myčky. Tato akce
byla podpořena dotací IROP, kterou získal městys Lhenice současně s prostředky na vybudování
detašovaného pracoviště v Mičovicích. Děkujeme!
 Tento školní rok se především můžeme těšit na poznávání jeden druhého, na kořínky prvních
přátelství, na objevování uvnitř školky i venku v přírodě, zkrátka na všechny aktivity, které paní učitelky na tento rok
chystají. V letošním roce uvítáme díky nové vyhlášce mladší děti než obvykle a změnou je také povinná předškolní třída.
 Těší nás také skutečnost, že paní učitelka Miluška Bumbová, nejdéle sloužící kolegyně v naší MŠ (46 let!), která letos
odchází ze zaměstnaneckého poměru, je nadále otevřená další spolupráci, jak v rovině zástupů, logopedické podpory,
ale jistě i jako studnice zkušeností.
Miluško, děkujeme za Tvou oddanou službu a neuvěřitelný elán!
 Po 17 letech služby ve školce si jde zaslouženě odpočinout také provozní pracovnice Líba Kalíšková, které tímto také
děkujeme za pozornou péči o naše prostory.
 Přejeme všem dětem a jejich rodinám příjemný a úspěšný školní rok! Mgr.Kateřina Vanková, ředitelka MŠ

Foto vlevo z rekonstrukce chodby, uprostřed „patýrko“ v jedné ze tříd, vpravo zahájení šk.roku 2017/18

Základní škola
Začíná nový školní rok 2017/2018 a do naší školy je k 1. září zapsáno 205 chlapců a dívek.
Třídy a třídnictví
celkem/ chlapci/ dívky
1. Mgr. Zdeňka Petrášková
28
13
15
2. Mgr. Anna Bukovská
26+1* 10
16+1*
3. Mgr. Martina Pilařová
22
10
12
4. Mgr. Markéta Krausová
27
14
13
5. Mgr. Eva Sosnová
26
14
12
1. stupeň celkem
129+1* 61
68+1*
6. Mgr. Tomáš Kimmel
19
10
9
7. Mgr. Alena Vejvodová
26
15
11
8. Mgr. Tomáš Trnka
14
8
6
9. Mgr. Marie Zámečníková
16
4
12
2. stupeň celkem
75
37 3
8
Škola celkem
204+1* 98
106+1*
*žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí (USA)
Výuku a výchovu zajišťuje celkem 20 pedagogických pracovníků. Kromě výše jmenovaných třídních učitelek a učitelů
ještě Mgr. Vladimíra Trnková (ředitelka školy, školní metodička prevence), Mgr. Jana Čandová (učitelka), Mgr. Marie
Hambergerová (učitelka), Jitka Kahudová (asistentka pedagoga v 5. a 7. roč.), Marta Krausová (školní asistentka), Mgr.
Jana Kovářová (učitelka), Bc. Petra Krejčová (učitelka a vychovatelka ŠD), Lucie Slišková, DiS. (asistentka pedagoga ve
3. roč.), Marie Simotová (asistentka pedagoga v 9. roč.) a Bc. Monika Stehlíková, DiS. (vychovatelka ŠD), Bc. Hana
Suchá (asistentka pedagoga v 6. roč. a vychovatelka ŠD).
Zástupkyní ředitelky je nadále Mgr. Z. Petrášková, výchovnou poradkyní Mgr. A. Vejvodová a koordinátorem ICT Mgr. T.
Kimmel. Provozními pracovníky jsou I. Kloudová (uklízečka), M. Krausová (uklízečka), A. Prennerová (uklízečka), V.
Schwinger (školník, údržbář), A. Bunešová (pomocná kuchařka), J. Jungbauerová (kuchařka), M. Kimmelová (kuchařka),
M. Pešková (vedoucí ŠJ).
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V letošním školním roce nabízí škola tyto nepovinné předměty a kroužky:
 Mediální výchova pro 5. – 9. ročník (tvorba školního časopisu „Špačkoviny“) – vyuč. Mgr. T. Kimmel  Náboženství pro
1. – 9. ročník – vyuč. Mgr. M. Grillová  Sborový zpěv „Pecka“ pro 3. – 9. ročník – vyuč. Mgr. E. Sosnová  Pěvecký
kroužek „Pecičky“ pro 1. – 2. ročník – vedoucí Mgr. E. Sosnová  Volejbal – vedoucí Bc. P. Krejčová.
 V rámci ŠD budou i letos pracovat kroužky se zaměřením dramatickým („Malý herec“), sportovním („Sportovky“) a
výtvarným („Šikovné ruce“).
 Ve spolupráci s DDM Prachatice, pracoviště Netolice budou organizovány další zájmové kroužky, jejichž nabídka bude
zveřejněna na webových stránkách školy. Chtěli bychom nabídnout i kroužky s technickým zaměřením (máme velmi
dobře vybavené školní dílny), případně kroužek logických a deskových her. Velmi rádi uvítáme každého, kdo bude
ochoten věnovat část svého volného času práci s dětmi.
Úpravy na škole pokračovaly i o prázdninách
V průběhu letních prázdnin jsme pokračovali v opravách a zkrášlování interiéru školy. Tentokrát přišla na řadu školní
tělocvična. Byly opraveny poničené stěny, tělocvična byla kompletně vymalována, provedeny nátěry dveří, zárubní a
nově natřeno i sportovní zařízení (náklady cca 140 tis. Kč). V srpnu byla nově přeinstalována a posílena školní wi-fi síť,
což umožní kvalitní internetové připojení ve všech prostorách školy (náklady cca 110 tis. Kč).
Na podzim 2017 plánujeme realizaci druhé etapy úpravy školní zahrady. Na tuto akci jsme opět získali příspěvek od KÚ
Jihočeského kraje. Pevně věřím, že i letos nám přijdou s úpravami pomoci nejen rodiče našich žáků, ale i všichni ostatní,
komu není lhenická škola lhostejná.
Děkuji všem, kteří školu zvelebovali o prázdninách a těm, kteří v ní budou pracovat a učit se od září, přeji hodně
úspěchů a radosti v celém školním roce. Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ

Zapište si do kalendáře:
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18
První pololetí končí ve středu 31. ledna 2018. Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou u nás od 5. března do 11. března 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.
JB, JM

V rámci prázdninového zvelebování školy došlo i na úpravy interiéru tělocvičny – foto vlevo tělocvična „v novém“
z volejbalového turnaje pořádaného lhenickým klubem „Hogo fogo“ 2.9.2017 – foto vpravo ze zahájení školního roku
4.9.2017

Úspěšný nový školní rok 2017/18 přeje všem školákům i učitelům naše redakce!

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jarmark na sv. Jiljí LP 2017
Proběhl u nás tentokráte na výjimečně prostorné náměstní ploše připravené k pokračující její revitalizaci v sobotu 2.září
s 27 stánky, nabízejícími pestrý tovar zboží, jako cukrovinky, lhenické mošty a šťávy, chelčické marmelády a džemy, sýry,
klobásy, chrášťanské pivo z tamního soukromého pivovaru, knihy, šperky, rukodělné výrobky…. Jako tradičně byl k mání
pravý zvěřinový guláš od lhenických myslivců. K pohodovému posezení, za možnosti občerstvení, vyhrávaly kapely
různých hudebních žánrů – oblíbené dechovky „Doubravanka“ a „Babouci“, ale také s bluesovými hitovkami „Buczech
Blues“ a s countryovými lheničtí „Vodáci“. Návštěvníci jarmarku mohli sledovat i řezbáři dotvářená díla z kmenů
pokácených lip na náměstí a jejich slavnostní předání Lhenickým.
Příznivci fotbalu pak v podvečer mohli sledovat na hřišti SK ovocnářské derby Chelčicko-Lhenického mikroregionu SK
Lhenice – FK Chelčice za vítězství domácích peckářů.
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Fota zleva – stánek chrášťanského pivovaru - z vystoupení Doubravanky – diváci se opravdu dobře bavili.
Na náměstí, před zraky nás, Lheničáků (v týdnu od 28.8. do 2.9.), dřevosochaři umělecky zpracovávali kmeny
z pokácených lip, jež ustoupily prováděné revitalizaci náměstí, aby je vtělili v nové podobenství a lípy tak s námi byly dál.
Pod zručnýma rukama řezbářů vzniklo dílo, které pro nás i generace příští zkrášlí naše městečko.

Foto vlevo nahoře – Denisa
Kocvárová
vytvářela
houslový klíč, uprostřed Jan
Švadlenka a jeho zvonička
s „Peckářskou madonou“ a
lhenickým znakem, vpravo
Tibor Matúz vyřezal lavičku
s květy
a
pověstnou
lhenickou svěcenou mušlí.
Na
dolním
snímku
dřevosochař Jan Švadlenka
představuje paní starostce
a lhenickým občanům své
kolegy –
krásný anděl
vyrostl pod rukama umělce
Michala Járy. (viz fota na
titulní a poslední straně).
Sochy jsou nádherné, přes zimu budou umístěny ve skladovacích prostorách lhenických technických služeb, kde budou
vysychat a vyzrávat až do příštího jarmarku, kdy budou opět představeny a umístěny na svá místa. Předběžně se
uvažuje o tom, že anděl zůstane před kostelem, houslový klíč před hudební školou, lavička u školy či kina, zvonička na
malém rynečku ve Svatojánské ulici….Máte nápad, kde by sochy mohly být umístěny? Budeme rádi za vaše návrhy.
JB, JM

Mezinárodní sraz bývalých zaměstnanců Fruty po 30 letech

Sraz bývalých spolupracovníků lhenické Fruty zorganizovali 19.8. v Hotelu pod Stráží ve Lhenicích děvčata a kluci z
Vietnamu, kteří zde před 30 lety nastartovali kariéru, spolu se lhenickými spolupracovníky. Setkání bylo velmi dojemné a
přátelské, plné vzpomínání a společného vyprávění… Lhenické trochu zaskočila pompéznost a brilantnost přípravy
tohoto srazu. Nečekali jej až tak slavnostní a tak, i když se všem moc líbil, nesl se v malinkém stínu lítosti, že se
nedostavili všichni Lheničtí tehdejší spolupracovníci a že si pro vietnamské přátele nepřipravili žádné upomínkové
dárky….. Ale o ty vietnamským „klukům a holkám“ vůbec nešlo. Byli nadšení, že jsou ve Lhenicích a že se k nim Lheničtí
stále srdečně hlásí.
Jak řekl Tony a jeho žena Ivetka (jména jim dána v Česku), hlavní organizátoři srazu: „U nás ve Vietnamu se při
vzpomínání říká – když piješ vodu, vzpomínáš na matku-pramen. Naše holky tady začaly život v 18 letech, proto jsou
Lhenice pro ně něco jako matka. Nikdy na ně nezapomenou. Začaly tady druhý, nový život. Když jsme se všichni vrátili
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do Lhenic, jako bychom se vrátili domů. Lheničáci jsou velmi srdeční, jsou na nás milí. Na Lhenice nezapomínáme,
rovnají se domovu, rodině. Hlavně pro naše děvčata.“
Všem se daří, založili si zde rodiny, jejich děti se už narodily jako Češi a vesměs studují vysoké školy, některé i dvě. Moc
rádi vzpomínají na Lhenice, a proto zorganizovali tento sraz. Přijela i děvčata, která teď žijí v Německu, Holandsku i v
jiných krajinách. Bylo moc milé slyšet, že Lhenice milují a považují se za Lheničáky. Vietnamky vypadaly jako princezny
a jejich kluci byli na ně náležitě pyšní.
Setkání zahájil hlavní organizátor Tony a tehdejší ředitel Fruty Jan Veselý. Po vzájemném představení se, jen tak pro
osvěžení paměti, následovalo srdečné povídání, vzpomínání, ochutnávky českých i vietnamských specialit z bohatého
rautu, došlo i na tanečky…
Na rozloučenou od bývalých lhenických „Fruťáků“ zaznělo: „Tak ať se vám stále daří, vietnamští přátelé, a zase někdy
nashledanou!!!“
JM, JB

Foto vlevo – vietnamské dívky si nechaly ušít slavnostní kroje, v nichž vypadaly opravdu jako princezny – vřelé přípitky
na setkání nebraly konce – foto vpravo hlavní organizátor Tony spolu s tehdejším ředitelem Fruty Janem Veselým.

Jízda při srazu motorkářů s tradiční zastávkou na lhenickém náměstí
Motorkáři z celé ČR, z Klubu přátel Jawa ČZ, se tu při jízdě v rámci srazu ve Vrábči u Č.Budějovic zastavili o sobotním
odpoledni 4.8.2017 již po čtrnácté. A bylo se opět na co dívat. Množství motorek různých vývojových typů značky „Jawa“
(přes 100 strojů) zaujalo přítomné diváky předváděnými ukázkami stále kvalitní jejich výkonnosti právě tak, jako i
jezdeckými dovednostmi jejich vodičů při různých soutěžích zručnosti.
JB, JM

Práce na revitalizaci opět pokračují. Zatím v prostoru kolem kostela.
Hned po letošním jarmarku na sv.Jiljí (2.9.) pak budou následovat další, a to na úpravách náměstní plochy od silnice,
procházející jejím středem ke sv.Jakubovi, a na dokončovacích před budovou úřadu městyse tak, aby byly komplet
dokončeny a zkolaudovány k měsíci červnu 2018. Slavnostně a okázale bude celé dílo předáno při Jarmarku na sv.Jiljí
1.září 2018, kdy rovněž bude vzpomenuto 735 let od první písemné zmínky o Lhenicích a 100 let samostatného
československého a českého státu. Při těchto oslavách chce uspořádat městys též sraz rodáků, takže už nyní můžete
k tomuto datu pozvat své příbuzné a známé, též naše rodáky a směrovat k němu i třeba srazy spolužáků....
Fota vlevo – práce na úpravách prostoru kolem kostela byly zahájeny 28.8.2017, opravuje se „zákostelní“ zeď – viz foto
uprostřed – foto vpravo plánek úprav kolem kostela sv.Jakuba a části náměstí.
JB, JM

Příměstský tábor ve Lhenicích
S prvním turnusem od 14.7. do 18.7.2017 s každodenním programem pro děti od 7.00 do 17.00 hod.
a s druhým od 14.8. do 20.8.2017 s celodenním programem se sportovním zaměřením
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Dětem prázdniny skončily, z čehož ony určitě radost nemají, ale většina rodičů už je ráda, že začíná pravidelný školní
proces. Pro děti jsou prázdniny spíše krátké, ale pracující rodiče v tomto období velice často řeší otázku „kam s ním
nebo s ní“. O letošních prázdninách jsme proto pro děti i rodiče připravili příměstský tábor. Byla to pro nás všechny
premiéra a s odstupem několika týdnů mohu říct, že velmi úspěšná. Organizačně příměstský tábor zaštítil Sokol Lhenice
za zásadní podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanosti. Červencového běhu tábora se
zúčastnilo 30 dětí a podle jejich reakcí i ohlasu rodičů se i přes nepřízeň počasí akce velmi zdařila. Na tom má zásluhu
tým lektorů a vedoucích, kteří pro děti připravili velice pestrý týden. Krom toho, že si děti mohly vyzkoušet nejrůznější
dovednosti od rukodělných přes přírodovědné, až po sportovní, podle mě bylo nejdůležitější to, že byli spolu. Měly
prostor se více skamarádit a zažít společné zážitky a toho není v dnešní době tabletů a mobilů nikdy dost.
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Srdečně děkuji také všem organizacím, které nám
pomohly poskytnutím svých prostor. V nepřízni počasí,
která nás v tomto týdnu potkala a nebylo možné být
venku v přírodě, to byla pomoc veliká. V průběhu tábora
jsme využili pomoc a prostor Mysliveckého spolku
Lhenice, Základní školy Lhenice a samozřejmě Sokola
Lhenice. Pomoci SDH Vadkov jsme sice letos nevyužili,
ale není všem akcím konec a moc si ji vážíme.Veliký dík
nejen nás organizátorů, ale především dětí, patří
Lhenickým hasičům za jejich ukázku techniky a
hasičských dovedností. Dík patří i panu Jindřichu Grillovi
(GENERALI) za pojištění úrazů dětí a k tomu musím s
radostí dodat: “Nikomu se nic nestalo“. Děkujeme panu
Gregorovi za dar moštu z jeho výroby a zde zase s
radostí dodávám: „Vypit a moc dětem chutnal“. Velice
děkuji paní Janě Motzové a jejímu týmu v penzionu Ingrid
za zajištění stravování. Ono to nebylo totiž jen o tom se
najíst, ale mnoho dětí, hlavně předškolních, se krom
školky poprvé setkaly s takto společným způsobem
stolování.

V měsíci srpnu proběhl týdenní příměstský tábor se
zaměřením na sportovní dovednosti a stolní tenis. Lektoři
pod vedením pana Richarda Györiho vytvořili opět krásný
týden dětem, jejichž láskou a koníčkem je stolní tenis. K
tomu krásnému sportu a sportu vůbec je v dnešní době
poměrně těžké vytvořit v dětech lásku. A proto je úžasné,
jak velký zájem dětí jsme měli.
Náš příměstský tábor ve Lhenicích, byť vzhledem k
okolnostem narychlo organizovaný, využili rodiče i od nás
vzdálených míst jižních Čech. Takže na obou bězích
tábora se skamarádily děti nejen z našeho městyse, ale i
ze Strakonicka, Českých Budějovic i Jindřichohradecka.
V neposlední řadě patří můj dík i rodičům. Jak za jejich
osobní aktivní účast na našich akcích (pí. Hromadová, p.
Trnka), tak za vzájemnou pomoc při dopravě a
doprovodu dětí.
Závěrem za sebe slibuji, že na příští letní prázdniny
připravíme příměstských táborů ještě více a i v průběhu
roku se při mnoha sportovních, přírodovědných i jiných
akcích s dětmi i rodiči sejdeme. Richard Štengl

Fota z táborového pestrého programu

V bouřce silný nárazový vítr škodil na Hrbovsku
Při noční sobotní bouřce 19.8., za silného větru, padla lípa na hrbovskou návesní kapli a poškodila její střechu (viz foto).
Naštěstí vzácný oltářík v jejím interiéru poškozen nebyl. Další strom při noční vichřici 25.8. zatarasil silnici u Hrbova
směrem na Lhenice. Na přivolání byl z vozovky odstraněn výjezdovou zásahovou jednotkou netolického SDH (viz foto).

Foto vlevo Jiří Pluhař – vyvrácená lípa a poničená střecha návesní hrbovské kaple (19.8.), vpravo foto - SDH Netolice
zasahuje u polomu na pokraji obce Hrbov (25.8.)
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
ELITE HEROES 2017 aneb „loučení s létem“
Sportovní víkend 26.-27.8.2017 - 3.ročník her, soutěží a
workshopů nejen pro dospělě...
"Eighteen heroes" workout byl pořádán na počest našich vojáků, kteří
zemřeli v novodobých zahraničních operacích. Čest jejich památce!
Jak akci hodnotí hlavní pořadatel a organizátor Jaroslav Duchoň:
„Rád bych poděkoval za nasazení a výdrž soutěžících, kteří předvedli skvělé
výkony. Součástí akce Elite heroes 2017 bylo i odpoledne, věnované našim
dětem, u kterých se snažíme vypěstovat bližší vztah ke sportu. První místo si v
nelehkém tříkolovém workoutu vybojoval tým Tom a Jerry, druhé místo obsadily
"Atletky" a nakonec třetím místem se mohou doma pochlubit "Vitějčáci".
Gratulujeme i ostatním šesti týmům, které bojovaly ze všech svých sil, aby se přiblížily k pomyslné bedně. Poražených v
tomto závodě nebylo. Stejně tak děkujeme i za skvělé malířské výkony, které jsme stihli ještě před dnešní průtrží mračen
vyfotit.“
Kromě náročných soutěží pro dospělé byla připravena i řada sportovních i zábavných akcí pro děti a večerní koncert
finalistů superstar, zpěváků Natálky Kubištové a Karola Komendy. Dík patří také lhenickým hasičům, kteří se po oba dny
zúčastnili a ve velkém vedru i připravili pro děti osvěžení stříkačkou….
JB, JM

Turisté v Českém lese
Ve dnech 12. – 19. srpna pořádal KČT Lhenice turistické putování po Českém lese.
Vyrážíme v sobotu ráno spolu s netolickými turisty a cyklisty. Zastávka na chodských slavnostech v
Domažlicích se nekoná, autobus s vlekem nemá kde zaparkovat. Pokračujeme dál do centra Českého
lesa obce Rybník se stejnojmenným rekreačním zařízením. Ubytováni jsme v druhém patře. V přízemí
je vyhlášená restaurace, kde si můžete kromě mnoha známých jídel objednat i šnečí speciality.
Provozovna na zpracování šneků je hned vedle restaurace. Co chybí zde i v širokém okolí, je signál
mobilních sítí. Jediné dostupné místo je u schodů vedoucích k pokojům. Odpoledne se vydáváme na
kratší vycházku do okolí, počasí je nestabilní, občas sprchne. Přes Pivoňské hory míříme k pramenu
řeky Radbuzy. Je zde odpočívadlo s hrnečky, pijeme vodu z pramene a protíráme oči, voda je prý léčivá. Po chvilce
odpočinku se vracíme zpět. Na 18 hodinu je připravena vydatná večeře (polévka, hlavní jídlo, moučník). Po ní následuje
tradiční zpívání při kytarách.
V neděli je naším cílem nejvyšší hora
Českého lesa Čerchov (1042m).
Začínáme
na
Výhledech
nad
Klenčím u pomníku J. Š. Baara. Po
červené značce se stáčíme doprava
místo doleva a plánovaný okruh
jdeme
obráceně.
Nevadí,
je
sychravo, po kopcích se válí mračna
a výhledy jsou skoro nulové. Kolem
Jindřichovy hory se dostáváme pod
Čerchov a po betonových kvádrech
vystupujeme k vrcholu. V letních
měsících tudy jezdí i kyvadlová
doprava. Nahoře jsme po druhé
odpolední. V bufetu u rozhledny
čekáme na lepší počasí, asi po
hodině se mraky na chvilku zvedají a
ti co vytrvali, jsou odměněni výhledy
do okolí. Většina však už sestupuje

po betonu do Capartic, kde čeká
autobus.
Další ráno se probouzíme do
pěkného počasí. Tentokrát jdeme ze
Závisti kolem zříceniny středověkého
hradu Starý Herštejn po hřebenu
Haltravy
s
nejvyšším
horou
Škarmanka, kde stávala vojenská
hláska. Po roce 1989 byl areál
poničen a rozkraden. Po cestě jsou i
pěkná vyhlídková místa. Končíme v
obci Díly.
V úterý nás čekají trasy v Německu.
Z ubytovny na nedaleký hraniční
přechod pro pěší Rybník-Stadlern je
to něco málo přes tři kilometry. Po
německém značení stoupáme k
vyhlídkovému
místu
Ebene
a
dřevěné rozhledně. Podobnou trasu
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jedou s námi i cyklisté. Výhledy na
Český les s okolím i vzdálenou
Šumavu s nejvyšší horou Velký Javor
stojí za to. Občerstvení zde žádné
není, musíme vzít zavděk vlastním
proviantem. Pokračujeme lesem a
stáčíme se doprava ke státní hranici.
Přímo u ní stojí venkovská hospoda.
Dáváme si lahváče ze sedmého
sklepního schodu. Je zde plno, v
Německu je státní svátek a místní ve
svátečních šatech a krojích se právě
vrátili z velké mariánské pouti v
nedalekém Dietersdorfu. Po chvilce
se zvedáme, zbývá nám 20metrů na
státní hranici a 2 kilometry na Pleš,
kam pro nás přijíždí autobus.

Středeční ráno nás vítá deštěm, displeje mobilů zapnutých u schodů hlásí trvalý déšť. Měníme program a autobusem
odjíždíme do Horšovského Týnce. Je zde významný a rozsáhlý historický komplex hradu a zámku, který chceme
zhlédnout. Sotva vstoupíme, přestává pršet, předpověď se nenaplnila. Vracet se už nebudeme, vybíráme si z několika
tras a jdeme na prohlídku. K vidění jsou kompletní interiéry hradu včetně sklepení a kaple, zámecké bydlení od 16. do
20. století a další zajímavosti. Po prohlídce si někteří ještě vystoupají na vyhlídkovou věž místního kostela. Po třetí
odpolední končí prohlídka města a vracíme se zpět. Večer se k dvěma turistům, kteří za námi přijeli v úterý, přidávají
další tři turisté ze Lhenic. Tím se také počet muzikantů ze dvou zvyšuje na pět a po večeři už zábavu doprovází malá
kapela.
Ve čtvrtek jdeme z Železné do Bělé nad Radbuzou. U rozcestníku Karlova Huť odbočujeme na zelenou. V místě zvaném
Nový Dvůr - Pila přecházíme říčku Radbuzu, vycházíme z lesa na rozsáhlé pastviny s pěknými výhledy a sestupujeme
dolů do Bělé nad Radbuzou. U obce míjíme zříceninu zámku, po klasicistickém mostě přicházíme na historické náměstí
a po jeho prohlídce nás čeká útulná restaurace, kde vyčkáváme do příjezdu autobusu.
Poslední den našeho putování po Českém lese. Zařazujeme vynechaný středeční program. Výšlap začíná opět v
Železné a první čtyři kilometry kopíruje státní hranici vzdálenou pár set metrů. Na Kateřinském potoce pozorujeme
popadané a ohlodané stromy od bobrů. Na rozcestníku Rybničná začíná Kolowratova naučná stezka. Zdejší lesy byly
totiž navráceny rodu Kolowratů. Někteří pokračují po stezce dále k Rozvadovu. Část odbočuje k nedalekému
klasicistickému loveckému zámku Diana, postavenému v roce 1742 architektem Janem Blažejem Santinim. Zámek je
obklopen anglickým parkem s exotickými druhy stromů. Býval zde domov důchodců, dnes patří Kolowratům a je
nepřístupný. Obě skupiny přecházejí po mostě dálnici, Muzeum železné opony na staré celnici je zavřeno, nezbývá než
pokračovat do Rozvadova, kde se obě skupiny schází, a kde
čeká také autobus. Poslední večer, poslední hraní, nákup
suvenýrů vystavených ve vitrínách na chodbě. Výběr je
rozmanitý. Od triček přes nože-rybička až po sušené houby.
Nejvíce jdou na odbyt hlemýždí paštiky.
V sobotu se loučíme a odjíždíme do Domažlic. Na náměstí
právě probíhá sraz veteránů. Stará krásná auta, nablýskané
motorky, je na co se dívat. Někteří to pozorují z domažlické
věže, jiní kupují chodské koláče, nezapomínáme ani na
oběd. Hodinu po poledni odjíždíme. Za sebou necháváme
neponičené a nepoškozené lesy, krásnou krajinu s
prázdnými místy po zaniklých osadách, turistické cesty bez
turistů a občerstvovacích stanic (kromě Čerchova a okolí),
cyklistické trasy s minimem cyklistů. Zase něco nového a
zajímavého. Domů se vracíme kolem čtvrté odpolední.
Karel Majer
Foto – i k turistice patří odpočinek

Skauti zahajují
Ahoj, kluci a holky !
Už je tomu 27 let, kdy jsem tímto způsobem zval děti do našeho obnoveného skautského
oddílu. To byla doba plná nadšení dětí, na první schůzky jich chodilo skoro padesát. Hezky se
na to vzpomíná (i když ta spousta dětí se těžko zvládala). V průběhu let si naše skautování
vyzkoušelo přes 200 dětí. Doba se hodně změnila, z tehdejších skautů už jsou rodiče, ze mě
postarší šedovlasý muž, ale pozvánka do oddílu je tu opět.
Září je nejlepší dobou, kdy mezi nás mohou přijít i nováčci – děti především z prvního stupně
ZŠ. Moc se těším samozřejmě i na ty, se kterými jsem se na skautu už setkával. Ti už vědí, co
je asi čeká.
Budeme se scházet v podzimních a jarních měsících jednou týdně (1.5 hodiny - v pondělí odpoledne), každý měsíc (i v
zimě) se uskuteční jedna sobotní (půldenní nebo celodenní) výprava. V červnu přespíme v přírodě.
Čemu se budeme věnovat? Především se budeme pohybovat v přírodě. Budeme se učit přírodu znát a chránit. Na
programu budou různé hry, soutěže, vycházky, projížďky na kole. Budeme se učit základy skautingu, táboření, orientaci v
přírodě... A v neposlední řadě se budeme snažit jednat čestně, slušně, přátelsky. K sobě navzájem i k ostatním.
Kdy se sejdeme?
V pondělí 11.9.2016 v 15.00 hod. před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny a fotbalového hřiště).
Láďa Čanda

VYSÍLALI O NÁS.....
Úroda jablek bude na Lhenicku oproti loňsku podstatně nižší
Jihočeská televize 22.8.2017
V reportáži redaktora Vladimíra Hoťka v rozhovoru se lhenickými ovocnáři Ing.Pavlem Frídem
a Jiřím Hamlíkem mimo jiné zaznělo: „Chladné jaro s ranními mrazy se výrazně projevilo na letošní úrodě
ovoce. Očekáváme až o 50% nižší úrodu jablek oproti loňskému roku. Navíc se kvůli suchému létu
rozmnožily vosy, které také velkou část ovoce poškodily. Špatný rok by ale zákazníci na ceně pocítit neměli.“
Celou reportáž možno nalézt v archivu vysílání na webových stránkách Jihočeské televize, nebo na
facebooku Jihočeské televize na adrese:
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1200531930052753&id=254705554635400

Fota z Tv vysílání – vlevo Pavel Fríd – vpravo Jiří Hamlík

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O znaku našeho městečka
Jeho původ, stejně jako i trh na sv.Jiljí u nás, souvisí s povýšením Lhenic na městys českým
králem Ferdinandem I. 21.1. LP 1544, neboť tím tak Lheničtí tehdy získali městský znak, svobodu trhu (s výročním vždy
na svátek sv.Jiljí – 1.září) a právo pečetit zeleným voskem. Obnovená tradice jarmarku sv.Jiljí i s kulturním programem
spadá do roku 2010 a od té doby vždy o víkendu kolem 1.září opět ožívá na lhenickém náměstí (o tom letošním
v kapitole „Lhenické střípky“ tohoto vydání ML).
Připomeňme si objasněním vzájemných souvislostí získaných výsad povýšením na městys též původní městský
lhenický znak, na němž na modrém štítě jsou vyobrazeny stříbrné hradby města Českých Budějovic a nad nimi jabloň
s míšenskými jablíčky, a též pověst o něm.

Co jsme o znaku Lhenic a pověsti o něm vynašli
V „Bájích a pověstech z Čech a Moravy – jižní Čechy – (str.56-57)
autor Vladimír Hulpach – vydáno v Praze roku 2007
Stejně jako jiná evropská města byly i České Budějovice během celého středověku až do 19. století sužovány různými
epidemiemi, ať již to byl mor čili černá smrt, tyfus, nebo cholera.
A stalo se, že počátkem 16. věku je jedna z těchto hrozných chorob opět napadla. Říká se, že to byl právě mor, lidé
umírali na ulicích, kudy neustále projížděly umrlčí káry odvážející nebožtíky. Nepomáhaly modlitby kněží ani léky
bylinkářek, až postupně černá smrt vyhubila i celý klášter dominikánů. Den po dni přibývalo označení domů, kde už
hrozná nemoc zasáhla… a snad ještě nejhorší bylo, že ve městě brzy nastal i hlad. Kdo by se tam teď vůbec odvážil
přijet s nějakými zásobami potravin, aby se snad sám nenakazil? A tak jen někteří boháči odtud mohli utéci třeba až do
Němec ke svým vzdáleným příbuzným. Ostatní museli zůstat za hradbami a jenom čekat, jak se k nim osud zachová.
A přece jen se v té zlé době našli lidé, kteří trpícím pomohli. Jak pověst praví, byli to právě Lheničtí. Odjakživa se tam
totiž rodily spousty jablek i jiného ovoce, a tak se jednoho dne jakýsi sedlák Jíra z lásky k bližnímu rozhodl, za pomoci
sousedů naložil celý povoz těchto nádherných plodů a Budějovickým je přivezl. Potom prý následovali po jeho příkladu i
ostatní až do té doby, než černá smrt stejně nenápadně jak přišla, tak i město opustila.
Aby se však na tento zmužilý čin nezapomnělo, dostali podle pověsti Lhenice od císaře Ferdinanda městský znak, na
který mohou být hrdí dodnes.

V „Jihočeských pověstech“ (str.387)
autor Radovan Krátký - vydáno ve Vimperku 1972,
Roku 1521 vplížil se do jižních Čech mor a rdousil lidi na potkání. Bohatí z Budějovic prchali před ním až do Řezna,
nuzní vyháněli v lesích zvěř z doupat, že tam za nimi mor nenajde cestu.
V Budějovicích uhynulo přes tři tisíce lidí a nic nepomohlo volání Boha ku pomoci, ze stovky dominikánů, kteří se modlili
dnem i nocí, jich zůstalo naživu jen čtrnáct. A nikdy už se z té morové rány nevzpamatovali, léta 1548 dokonal život
dominikán Bernard Bursa jako poslední a klášter zůstal prázdný.
V těchto dobách moru obcházel Budějovicemi i hlad, neboť se mělo za to, že venku je povětří zdravější. I báli se
venkované vstoupit do města, aby je tu mor neofoukl, a přišel-li měšťan do vsi, sahali na něho vidlemi.
Kdo ví, zda se předtím nedotkl šatu nebo těla umrlého mor?
Nedostávalo se i kořalky – mínilo se, že je proti morovým boulím bezpečným lékem – a sousto chleba bylo tak vzácné,
že měštky za ně dávaly šperky z hrdla i z prstů.
V těchto dobách – praví pověst – jediné Lhenice zachovaly zmužilou mysl a z lásky k bližnímu Lheničtí vozili do
Budějovic ovoce. Ve Lhenicích se povždy rodilo ovoce na nůše, na opálky a na fůry.
Mor posléze skončil a Budějovičtí na Lhenice nezapomněli. Postarali se prý, aby znak městečka – jež bylo majetkem
města Tábora – připomínal dobrodiní prokázané v dobách nejhorších, a od těch časů prý mají Lhenice ve znaku jabloň s
jedenácti plody a budějovické hradby.
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V knížečce „Lhenice a vesnice k nim přilehlé“
autorka Marie Kindlmanová – vydáno Občanskou záložnou ve Lhenicích roku 1937
O původu znaku – štěpu s 11 jablky – jdou různé pověsti. Jedna z nich vypráví: „V Budějovicích vypukla velmi nakažlivá
nemoc, takže se nikdo z okolí neodvážil dovážeti potraviny do města. Jen Lheničtí prý neohroženě přiváželi ovoce a tak
se B udějovicům zavděčili. Proto prý dán městečku do znaku ovocný strom a budějovické hradby.“
Jiná pověst vypráví o vznešeném cizinci Lhenicemi jedoucím, kterému bylo nabídnuto 11 míšenských jablek. Ať to bylo
jakkoli, je zřejmo, že již tehdy Lheničtí sadařili, či jak se dnes říká, peckařili. Je nasnadě domněnka, že sadařství ve
Lhenicích pochází z dob, kdy patřily Zlaté koruně, protože kláštery zakládaly na svých zbožích zahrady. Za panství
táborského dařilo se městečku dobře, protože Tábor dodržoval majestát a povinnosti Lhenic nebyly veliké.

V knize „Ztráty a nálezy“ – v části „Jedenáct míšenských jablíček“
Autor Adolf Branald (od r.1965 čestným občanem Lhenic) – nakladatelství „Československý spisovatel“ –
vydáno roku 1961 – úryvek z jejího úvodu – po příjezdu Adolfa Branalda do Lhenic
Vyšel jsem z pošty a prohlížel jsem si ten starý zajímavý dům. Vedle vchodu byla tabulka: Místní národní výbor. Nad
vchodem zůstal ze starých časů znak města, docela prostý znak, jen strom a v bujné rozkošatělé koruně nápadně
červená jablíčka. Zřejmě míšenská jablíčka. Pozorně jsem počítal. Bylo jich jedenáct. – Co vy tady pořád chodíte?
Pět kroků za mnou stál kluk. Jedenáctiletý, pihovatý, rozkročený. A na nohou měl modré kecky. – Dívám se na znak. – To
je náš znak, řekl smířlivě. – Protože jsme zachránili Budějovice.
Ještě mi nevěřil, ale vysvětloval dál. – Jednou tam vypukla nemoc a nikdo
k nim nechtěl chodit s jídlem. Bejvali by všichni umřeli, jenom ze Lhenic se
nebáli a vozili jsme jim jablka a třešně. Pod tím stromem jsou hradby.
Podívejte se. To jsou hradby od těch Budějovic.
Podíval jsem se. Byly tam opravdu čtyři hradební zuby. – Děkuju. Jak se
jmenuješ? – Milan. Můžete si to vyfotografovat…
Foto vlevo – nad vchodem do staré radnice donedávna býval znak Lhenic
– foto z osvobození našeho městečka americkou armádou 10.5.1945

Lhenický znak v rozličném vyobrazení
Podle heraldiků měl by mít takový tvar (erbu), jako má ten na obrázku zcela
vlevo níže a též i takové barevné provedení (se stříbrnými hradbami a
v modrém poli, nad nimi jabloň v zeleni s plody). Tak jest také vyobrazen
v katalogu českých měst, městysů a obcí. My jej však známe i v jiném
grafickém vyobrazení – barevném i tvaru (viz další obrázky níže).
Foto vlevo jmenovací listina,
foto vpravo detail znaku z ní.
21.1.1544 povýšil Ferdinand I. Lhenice na městečko a udělil mu právo znaku.
Citujeme z jmenovací listiny: …štít modrý neboližto lazurové barvy, v němž štěp jabloňový s ovocem stojí a okolo toho
štěpu za stmy se vidí, jakožto všecko rukú a vtipem umění maléřského lépe a dostatečněji vprostřed listu tohoto jest
vymalováno a barvami vysvětleno…
Strání – Dub – Jilemnice – Lněnička – Luhačovice – Maršov – Nasavrky – Pastviny – Plískot – Staré Ždánice
Foto vlevo jmenovací listina,
21.1.1544 povýšil Ferdinand I. Lhenice na městečko
a udělil mu i právo znaku.
Citace z jmenovací listiny: …štít modrý neboližto
lazurové barvy, v němž štěp jabloňový s ovocem stojí a
okolo toho štěpu za stmy se vidí, jakožto všecko rukú a
vtipem umění maléřského lépe a dostatečněji vprostřed
listu tohoto jest vymalováno a barvami vysvětleno…
Foto vlevo – jmenovací listina povýšení na městečko
s udělením znaku – vpravo detail lhenického znaku z ní.

Městský znak velmi podobný tomu našemu, lhenickému
Jedná se o znak města Jablonce nad Nisou. Jeho popis (z oficiálních stránek města Jablonce): modrý
štít, v jehož patě je zelený travnatý pahorek, na něm vyrůstá přirozené zbarvená jabloň s plody.
Z kořenů stromu vyvěrá stříbrně zbarvený v oblouku dolů tekoucí pramen. Na horním okraji spočívá
stříbrná zděná koruna. (viz vyobrazení vlevo)
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Před časem, za pobytu na škole v přírodě ve Lhenicích, děti z jablonecké církevní školy při spatření lhenického znaku
okamžitě zareagovaly: „Ten je skoro stejný jako znak našeho města!“ A měly v jejich podobnosti pravdu.

Strom v městském znaku není výjimečným jevem. Vybrali jsme pro vás pár znaků na ukázku…
Strání – Dub – Jilemnice – Lněnička – Luhačovice – Maršov – Nasavrky – Pastviny – Plískot – Staré Ždánice

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Konec prázdnin volejbalisté završili uspořádáním
„Jamského turnaje“ pro amatérská družstva
Poslední sobotu letních prázdnin využili volejbalisté VK Hogo Fogo Lhenice pro zorganizování
„Jamského turnaje“, který proběhl již po sedmé. Díky nepřízni počasí se nakonec turnaje účastnila jen
čtyři družstva a zápasy proběhly v tělocvičně ve Lhenicích. I přesto se bylo na co dívat, družstva
předvedla velké výkony a následně si všichni rádi poseděli a zhodnotili hru. Turnaj se konal 2. 9. 2017 od 9.00 hodin a
zúčastnila se dvě družstva lhenických volejbalistů, tým z Netolic a Hlincové Hory. „Díky menší účasti družstev se mohlo
hrát na dva vítězné sety. V případě remízy po dvou setech pak rozhodovala zkrácená hra do patnácti bodů. Sportovci
ocenili tento způsob, jelikož si dostatečně zahráli“, řekl předseda VK Hogo Fogo Lhenice Petr Vincik.
Turnaj byl ukončen v odpoledních hodinách a vítězem se stalo družstvo z Netolic. Cenu za druhé místo si odneslo
družstvo Fogo sestavené ze členů klubu, třetí se
umístilo družstvo z Hlincové Hory a na čtvrtém
místě skončilo družstvo Hogo fogo, které bylo také
složeno ze členů našeho klubu.
Pro volejbalový klub to ale nebyla poslední akce
tohoto roku. Svou účast jsme potvrdili na turnaji,
který pořádá netolický spolek, a to 16. 9. 2017 na
venkovním hřišti. V tuto chvíli se připravujeme na
uspořádání memoriálu „Na Václava pro Václava“,
který třetím rokem organizujeme společně se
zástupci ZŠ ve Lhenicích. Tato akce je památkou
na učitele Václava Kubíka, který celé generace
žáků právě na škole učil volejbal a tento sport
miloval.
Tímto
zveme
všechny
příznivce
volejbalového sportu ze Lhenic a okolí na tento
memoriál, který proběhne v tělocvičně ZŠ dne 30.
9. 2017 od 9:00 hodin. Můžete si pinknout, dívat se
a povzbudit hrající. V případě, že se aktivně budete
chtít zapojit a zahrát si, kontaktujte předsedu VK
Petra Vincika na tel. 728 552 242.
Přejeme Vám mnoho sportovních zážitků a těšíme se na viděnou. Tým VK

Na konci srpna proběhl v Třešňovém Újezdci Pétanque Cup
Každý rok během prázdnin připravuje Sbor dobrovolných hasičů z Třešňového Újezdce Pétanque Cup, kterého se
účastní dvojice nejen z této obce, ale i přespolní mající rádi tento sport a zábavu dohromady.
Na konci srpna 26. 8. 2017 proběhl již XII. Ročník Pétanque Cup Třešňový Újezdec. I v letošním roce přálo tomuto
utkání počasí, a proto nebyla nouze ani o spoustu obecenstva, které přišlo podpořit samotné hráče.
Do souboje o prvenství v této zábavné hře se přihlásilo 22 dvojic, které byly rozlosovány do čtyř skupin. Do semifinále
pak postoupilo 12 párů, ty vytvořily čtyři skupiny po třech. Do finále se probojoval vždy jen vítěz z každé skupiny a ti se
mezi sebou utkali o konečné umístění. Na bednu se po dlouhém boji postavili na prvním místě Korčáci (Aleš a Lukáš
Korčákovi),
druhé
místo
si
vybojovalo družstvo s názvem Dva
Honzové (Jan Kápl a Jan Jakubec) a
třetí místo obsadili Pepouši (Josef a
Josef Jináčkovi).
Tento turnaj je znám také tím, že se
vyhlašuje i nejlepší hráč turnaje,
kterým se pro letošní ročník stal
Josef Jináček st.
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Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem účastníkům a divákům. Díky zájmu přihlášených bude tento turnaj probíhat i
v dalším roce. Děkujeme!
Za pořadatele Míša Fouňová

Z aktivit lhenického Sokola
Úspěšné mládí oddílu stolního tenisu
Milan Halabrín (roč.2006) – v bodovaných turnajích mládeže obsadil v kategorii NŽI 25.místo (pro nemoc se
nezúčastnil dvou turnajů, a tak mu nějaké body chyběly), na Velké ceně Prahy vybojoval stříbro v útěše družstev a zlato
v útěše jednotlivců.
Adam Sivera (roč.2004) – v bodovaných turnajích mládeže v kategorii MŽI se umístil na 56.místě, v kategorii SŽI na
76.místě, takže má na příští sezónu slušně našlápnuto. Na Velké ceně Prahy se probojoval do hlavní soutěže, kde
skončil ve 2.kole. A nakonec třešnička na dortu. Adam se umístil v celorepublikovém žebříčku Elo napříč všemi
kategoriemi jako skokan na 1.místě (+413 bodů )!
vybráno ze zprávy o činnosti tenisového oddílu Sokola Lhenice Richarda Györiho

Co nového ve lhenickém SK
Naše fotbalové týmy již vstoupily do mistr.sezóny 2017/2018
A tým – pod vedením nového trenéra Václava Mareše opět do I.B třídy skupiny B po předcházející letní
přípravě. Ta obsahovala, krom úterních a pátečních tréninkových jednotek, start na již 18.ročníku Memoriálu Vojtěcha
Marka (29.8.), jehož se A tým stal vítězem (za účasti našeho domácího SK, Blaníku Strunkovice, a Sokola Chvalšiny –
všichni startující v I.B) a poté příprava také měla zařazené dva zápasy sehrané na domácím hřišti s rezervami Olešníku
(3.8.) a Jankova (15.8.), v obou za smírných výsledků (více o nich níže).
Do mistrovského podzimu pak naše „áčko“ odstartovalo 19.8. v Netolicích, v buchtářsko-peckářském derby, za
nejtěsnější prohry 1:0 gólem z penalty, aby v následujícím kole doma získalo s nováčkem Sokolem Zdíkov všechny body
při výhře 3:0 a hned nato, rovněž ve svém fotbalovém stánku, znovu za výhru nad Chelčicemi 3:1 (2.9.).
(Více o vstupních třech zápasech „áčka“ níže.) Bylo velkou neznámou, jak výrazně omlazený A tým vstoupí do soutěže.
Možno konstatovat, že za spokojenosti. O tom, jak mladý kádr má, svědčí průměrný věk jeho hráčů při vstupních
utkáních do I.B sk.B. Činil 23,05 roku!
Jako příklad – ze soupisky SK Lhenice z utkání 3.kola se Sokolem Zdíkov (v závorce u hráčů je jejich věk):
gólmani – J.Dvořák (28), R.Suchý (21) – hráči do pole: T.Tůma (28),David Kiš (23), P.Vincik (19), D.Trojan (21), T.Balica
(24), J.Mrkvička (24), J.Beran (27), P.Prenner (24), R.Iliev (27), M.Mahák (21), Dominik Kiš (21), P.Sýkora (19), J.Exner
(29), P.Starý (22), D.Kolář (17), J.Abelovszki (20) – celkem 18 hráčů. Do utkání čtvrtého kola s Chelčicemi vstoupili již i
zkušení hráči R.Sura (34) a též i R.Pořádek (28) navrátivší se z divizního Jankova.
Umístění A týmu v tabulce I.B sk.B k 3.9.: 3.místo – 3 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 1 prohra – skóre 6:2 – 6 bodů.
Rezerva SK Ktiš/Lh.B rozehrála nový soutěžní ročník 2017/18 zase v OP Prachaticka a také premiérově v Netolicích,
ve stejný den (19.8.) jako A tým, s nováčkem soutěže – B týmem tamního 1.FC za přesvědčivého vítězství 2:5, aby však
hned následně doma na hřišti ve Ktiši (27.8.) překvapivě vysoko podlehla Bistavu Nebahovy 1:5. Ztracené body z tohoto
domácího propadáku nahradila výhrou u sousedů ve Vitějovicích 2:3 (3.9.). (Více o zápasech níže.)
Naše minipřípravka vstoupila do sout.roč.2017/18 v OP Prachaticka na turnaji ve Vacově, ve středu 6.9., za účasti
domácího SK Vacov, SK Lhenice a 1.FC Netolice. (Odehráno po uzávěrce ML.)

SK Lhenice v přípravě
Ve čtvrtek 3.8. od 18.00 – SK Lhenice A (I.B sk.B) – FK Olešník (OP ČB) 2:2 (2:2) – sled branek: 21.´ vlastní 1:0, 24.´
P.Prenner 2:0, 26.´ M.Tresl 2:1, 34.´ opět vlastní 2:2
V úterý 15.8. od 18.00 – SK Lhenice A (I.B sk.B) – SK Jankov B/Dubné (OP ČB) 1:1 (1:0) – sled branek: 29.´ P.Prenner
z trestného kopu 1:0, 84.´ P.Maxa z 11 1:1

Vstupní mistrovská utkání lhenického SK do soutěží
A týmu v I.B třídě ve skupině B
Sobota 19.3. od 14.30 hod. – 1.FC Netolice A – SK Lhenice A 1:0 (0:0) – mistrovská premiéra – branka: 76.´ M.Baloušek
z 11
Sobota 26.8. od 17.00 hod. – SK Lhenice A – Sokol Zdíkov 3:0 (2:0) – sled branek: 29.´ P.Prenner 1:0, 37.´ M.Mahák
2:0, 66.´ M.Mahák 3:0
Sobota 2.9 od 17.00 hod. – SK Lhenice A – FK Chelčice 3:1 (2:0) – sled branek: 7.´ T.Balica 1:0, 13.´ T.Tůma 2:0 z 11,
57.´ J.Křenek 2:1, 91.´ P.Starý 3:1
B tým v OP Prachaticka
Sobota 19.3. od 17.00 hod. – 1.FC Netolice B – SK Ktiš/Lh.B 2:5 (1:2) – mistrovská premiéra – branky za Ktiš:
J.Mrkvička 2 (31.´a 62.´), Vl.Burda (24.´), P.Sýkora (77.´), D.Lukač (83.´)
Neděle 27.8. od 14.30 hod. – SK Ktiš/Lh.B – FK Bistav Nebahovy 1:5 (0:4) – branka za Ktiš: Vl.Burda (55.´)
Neděle 3.9. od 17.00 hod. – TJ Vitějovice – SK Ktiš/Lh.B 2:3 (2:1) – branky za Ktiš: P.Sýkora (28.´), Mich.Sedlák (78.´),
J.Mrkvička (83.´)

Za Milanem Kvěchem
Ve čtvrtek 17.8. jsme se ve smuteční síni českobudějovického krematoria
naposledy rozloučili s bývalým dlouholetým výborným hráčem a kapitánem
týmu, trenérem, vedoucím družstva, funkcionářem a ještě před nedávnem i
správcem našeho fotbalového stánku, Milanem Kvěchem, jenž se
nezapomenutelně zapsal mezi fotbalové legendy lhenického SK.
ČEST JEHO PAMÁTCE !
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Na slovíčko s novým trenérem, Václavem Marešem
Václave, prozraď něco z Tvého soukromí a Tvé pestré a bohaté fotbalové kariéry.
Je mi 42 let, jsem ženatý, pocházím z Vodňan, kde také se svou rodinou, manželkou Danou a
čtrnáctiletou dcerkou Simonkou žiji v rodinném řadovém domě. Pracuji jako provozní mechanik
v Babišově vodňanském podniku „Jihočeská drůbež“. Od mládí jsem propadl fotbalu, a ten je i mým
největším hobby. Moje fotbalová kariéra započala ve Vodňanech. Tam jsem od přípravky až po
divizní A tým působil do vojny, na kterou jsem narukoval do VTJ Písek a i tam rok hrál v Pulkraticích
divizi, stejně jako též po návratu domů ve vodňanském „áčku“.
Chtěl jsem zkusit zahraniční angažmá, a tak jsem zamířil do rakouského ASKÖ Katsdorf, ale pouze
jen na necelé dva roky, neboť jsem tam byl zraněn s diagnózou přetrženého křížového vazu. Po
rekonvalescenci mě tři kamarádi – fotbalisti zlákali do Německa, s následně krásnými patnácti
odehranými fotbalovými sezónami v TSV Spiegelau a poté ještě i se dvěma strávenými tentokráte v německém SV Prag,
kde jsem v závěru angažmá i trénoval. Můj zdravotní stav, časté odloučení od rodiny, únava z cestování, mě přiměly
ukončit mou zahraniční fotbalovou éru.
Bez fotbalu jsem nevydržel dlouho. Přišlo „hozené lano“ na post hrajícího kouče z Chelčic, kde hrála řada vodňanských
kluků, a tak jsem neodolal a následně zde prožil nádhernou fotbalovou „čtyřletku“ s největším úspěchem – druhým
místem v I.B. Poté mi přišla trenérská nabídka, tentokrát z Volyně, od Jirky Němečka a prezidenta klubu. Po zvážení
zkusit něco nového jsem ji přijal. Ale po roce nedopadla dobře. Pro vnitroklubový „puč“ proti těm, kteří mě k týmu přivedli,
následovalo moje jednoznačné rozhodnutí – ukončit v SK Volyni trenérskou činnost. Mrzí mě to, ale takový už je fotbal.
Jaký dojem na Tebe udělalo nové trenérské působiště?
Ve lhenickém SK jsem krátce, teprve poznávám hráče, lidi kolem fotbalu, nové prostředí. Na samém počátku mě
kontaktovali Roman Chlumecký s Pavlem Bumbou a následně prezident klubu Pavel Boška, zda-li bych to ve Lhenicích
nezkusil jako trenér, že jej potřebují. Při mém rozhodování ano či ne, nakonec pro ano především převážilo složení
výrazně omlazeného hráčského kádru, se kterým se dá tvořivě pracovat, i když mi bylo jasné, že jeho žádaný herní
projev nebude okamžitý, že bude vyžadovat určitý čas, a potom to bylo také hřiště, jaké má málokterý mančaft,
s krásným, výborně udržovaným trávníkem. Určitě mého kladného rozhodnutí nelituji. Zatím si nemohu na nic stěžovat.
Vycházejí mi tady ve všem vstříc. Velmi pozitivní je dosud přístup mladých hráčů. Ti kluci mají zájem, mají chuť na sobě i
pro tým pracovat, chodí jich na tréninky v úterý a v párek 15-16, což jsem ani nečekal, protože mi bylo řečeno, že jich
v minulé sezóně na nich bývalo 6 až 10, čehož jsem se obával. Zatím to klape. Uvidíme, jak se to odrazí v samotných
zápasech. Zatím jich bylo odehráno málo, nelze proto dělat nějaké ukvapené závěry.
Václave díky, a ať se fotbalově daří Tobě i mladému lhenickém mančaftu.

Foto J.Klein – vlevo z buchtářsko-peckářského derby 19.8. v Netolicích – foto vpravo z ovocnářského derby
s Chelčicemi doma, ve Lhenicích 2.9.2017
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem na stránkách ML není v tomto vydání otištěn nejbližší fotbalový
program našeho lhenického SK. Možno jej nalézt ve skříňce na „Pivnici u Vašků“ a na hřišti, též na nástěnce v hospůdce
v sokolovně či na internetových stránkách klubu.
JB, JM

KULTURA
Kino Lhenice připravuje
22.9. – ŽIVOT – sci-fi thriller (104 minut) – začátek v 19.00 hod.
6.10. – KRÁSKA A ZVÍŘE – rodinný muzikál (130 min.) – od 16.00 hod.
13.10. – TRAINSPOTTING – drama (117 min.) – od 19.00 hod.
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INZERCE
● Městys Lhenice přijme pracovníka do technické skupiny a dále jednoho pracovníka
(pracovnici) na zástup po dobu mateřské dovolené. Tel. kontakt: 775 321 292
● 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. 775449723
● 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. Fota – není-li uvedeno jinak
– J.Bumba, M.Jarošová, I.Ragačová. 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 250 ks
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