MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXX., číslo11, cena 9,- Kč
LISTOPAD 2012

INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 1. listopadu 2012
-----------------------------------------------------------------------------Usnesení 220/23/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření Městyse Lhenice za
1.-3.Q 2012
Usnesení 221/23/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozpočtová opatření č. 13 až 22.Rozpočtová opatření 13-22 jsou přílohou zápisu
b) schvaluje realizaci výměny oken a dveří v budově kina ve výši 100.000,-- Kč a opravu chodníku za 120.000,-Usnesení 222/23/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje schválit pronájem části pozemku p.č. 140/2
v k.ú. Lhenice na období listopad 2012 až duben 2013 panu Petru Houškovi, Lhenice 37, za účelem vyvádění
koní. Cena je 1.000,-- Kč.
Usnesení 223/23/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvy na zimní údržbu místních komunikací
na období od 1.12.2012 do 31.3.2013 s panem Robertem Gregorou, Lhenice čp. 156 a panem Václavem Čarkem,
Třebanice čp. 17. Cena za prohrnování je 400,-- Kč/hod bez DPH a pohotovost 40,-- Kč/den bez DPH
Usnesení 224/23/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p.č.
935/13, 913/14, 913/16, celková výměra 1496 m2 v k.ú.D.Chrášťany. Cena 1.000,-- Kč/ha/rok
MF, IR

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva na našem Lhenicku
a u našich nejbližších sousedů
- 12. - 13.10. 2012 LHENICE – volební účast 34,79%
Strana
počet hlasů
ČSSD
158
ODS
118
KSČM
81
KDU – ČSL
38
Jihočeši 2012
37
TOP 09
32
Piráti
22
Strana zelených
9
Dělnická strana soc.spravedlnosti
9
Strana Práv Občanů Zemanovi
7
SNK Evropští demokraté
5
Strana svobodných občanů
5
Volte Pravý Blok (Cibulka)
2
Suverenita Jany Bobošíkové
2
Národní socialisté
1
Věci veřejné
1
MIČOVICE – volební účast 39,85%
ČSSD
35
KSČM
20
KDU - ČSL
11
SZ
7
JIH 2012
6
Piráti
6
CHVALOVICE – volební účast 33,33%
ČSSD
13
KSČM
9
ODS
7
JIH 2012
6
DSSD (Dělnická str.)
3

NETOLICE – volební účast 36,14%
(6 nejúspěšnějších stran)
ČSSD
219
29,27%
KSČM
149
19,91%
ODS
147
19,65%
KDU – ČSL
62
8,28%
JIH 2012
55
7,35%
TOP 09
35
4,67%

v procentech
29,98 %
22,39 %
15,37 %
7,21 %
7,02 %
6,07 %
4,17 %
1,70 %
1,70 %
1,32 %
0,94 %
0,94 %
0,37 %
0,37 %
0,18 %
0,18 %

VITĚJOVICE – volební účast 43,15%
ČSSD
63
37,50%
KSČM
27
16,07%
KDU – ČSL
25
14,88%
ODS
18
10,71%
JIH 2012
14
8,33%
TOP 09
5
2,97%
KTIŠ – volební účast 20,65%
KSČM
29
35,80%
ČSSD
21
25,92%
KDU – ČSL
10
12,34%
JIH 2012
4
4,93%
SPOZ (Zemanovi)
2
2,46%

33,01%
18.86%
10,37%
6,60%
5,66%
5,66%
26,53
18,36%
14,28%
12,24%
6,12%

1

Svobodní

3

6,12%

TOP 09

JAK VOLILO NAŠE PRACHATICKO (6 nejúspěšnějších stran)
volební účast 36,57%
ČSSD
28,69% hlasů
KSČM
20,57%
JIH 2012
12,51%
ODS
11,94%
KDU – ČSL
7,93%
TOP 09
4,88%

1

1,23%

JAK VOLIL NÁŠ JIHOČESKÝ KRAJ
volební účast 38,59%
ČSSD
27,99%
KSČM
19,37%
JIH 2012
14,57%
ODS
12,56%
KDU – ČSL
6,43%
TOP 09
5,00%

JB,MJ

Pro zajímavost - Volby 1931 ve Lhenicích
V tomto roce konány též u nás volby, při kterýchžto odevzdáno 752 platných hlasů a sice obdržely tyto strany celkem:
Název strany
Počet hlasů
Počet mandátů
REPUBLIKÁNSKÁ
119
5
LIDOVÁ
115
3
FAŠISTÉ
191
4
ŽIVNOSTENSKÁ
83
2
SOCIÁL. DEMOKRATICKÁ
90
2
NÁROD. SOCIALISTÉ
73
2
CELKEM
752 HLASŮ
18 MANDÁTŮ
Při sčítání lidu napočteno bylo v městečku našem 1279 obyvatelů, z toho 7 Němců – domů 228

Opsáno ze lhenické archivní kroniky

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola
Říjnové kalendárium
5.10. - turistická vlastivědná vycházka pro žáky I. až 3. třídy (viz foto níže)
9.10. - mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 4. třídy
10.10 – akce „Ekoškola“ - pro vybrané žáky z 8. a 9. tříd v Kunžaku
11.10. - účast škol. žákovského družstva na turnaji ZŠ, v minikopané v PT (viz článek níže)
15.10. - 17.10. - adaptační kurz pro žáky 6. třídy v Zátoni (viz článek níže)
23.10. - „Volba povolání“ pro rodiče žáků 9. třídy
24.10. - exkurze v Rakousku pro žáky 8.-9. třídy (viz foto níže)
30.10. - třídní schůzka pro rodiče žáků 8. třídy k připravovanému turistickému kurzu
31.10. - „Podzimní školní výtvarná dílna“ - pro žáky a rodiče (viz článek níže + foto)

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd v Zátoni
Zážitkový kurz žáků 6. ročníku
Ve dnech 15. – 17. října 2012 se všichni žáci a žákyně 6. ročníku spolu s třídní učitelkou Mgr. A. Vejvodovou a školní
metodičkou prevence Mgr. V. Trnkovou zúčastnili zážitkového kurzu nazvaného „Na jedné lodi“, který se uskutečnil
v příjemném prostředí penzionu Pod pralesem v Zátoni u Lenory. Pod vedením zkušených lektorů o. s. Do světa prožili
kluci a děvčata dva dny plné her a soutěží zaměřených především na týmovou spolupráci, bližší vzájemné seznámení i
poznání sebe sama. Je dobře, že se kurzu zúčastnilo všech 16 dětí z 6. třídy, protože jen tak je možno bez problémů
navázat na realizované aktivity i po návratu do školních lavic.
Mgr. Vlaďka Trnková

Lhenický eko-tým
Eko- tým na naší ZŠ se stále zdokonaluje ve svých činnostech. Za posledních pár měsíců stihl navštívit mnoho míst
souvisejících s touto tematikou a splnil řadu námětových úkolů. Za zmínku stojí návštěva farmy „HAMER“ s
vyzvěděním zajímavostí o chovu koz i s praktickými činostmi jako je např. dojení s ochutnávkou výrobků z kozího
mléka – sýrů, též účast na dni „Hippies“ v Č:B:, kde vedle připravených her probíhaly i odborné přednášky. Díky
úspěšně splněným programům byly naplněny podmínky pro podání přihlášky k možnosti ucházet se o titul „Eko –
škola“. Přihláška byla následně odeslána a nyní se jen čeká na její vyhodnocení. Hned den poté, po jejím odeslání, došlo
na návštěvu školy v Kunžaku, která již třikrát získala tento titul. Po prohlídce a vyslechnutí „kunžacké prezentace“
proběhla i prezentace naší „lhenické “.
Na tomto semináři „Dobré praxe“, jak byl tento náš výlet nazván, načerpali jsme novou inspiraci.
Činnost na naší škole po návratu pokračovala vyhlášením sběru papíru, PET – víček, kaštanů, žaludů a sušené
pomerančové kůry, do kterého se můžete zapojit i vy.
Připravované jsou i další eko-akce.
Za eko-tým Eliška Pešková VIII:B třída
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Podzimní výtvarná dílna
O středečním odpoledni (31.10.) proběhla v učebně VV tradiční výtvarná dílna, zaměřená i tentokráte především na
výrobky pro školou připravovaný školní vánoční trh (29.11.), a to zejména na výrobky z hlíny. Pod vedením p. uč.
Mgr. T. Kimmela, p. uč. Mgr. Vl. Trnkové a p. I.Tesárkové se do výtvarných technik zasvědcovalo na 30 dětí. Jen účast
rodičů, pro které je rovněž dílna společně se svými dětmi zaměřována, byla očekávána větší.

Na turnaji škol Prachaticka bojovalo školní družstvo o finále
Ve čtvrtek 11.10. se školní vybrané družstvo účastnilo na „umělce“ v PT – ZŠ
Národní turnaje v minifotbale za účasti sedmi škol (v kat. IV v rozestavení 5+1). Jako vítězné jedné ze dvou skupin
bojovalo v semifinále o postup do finále, kam se neprobojovalo, bylo vyřazeno na penalty. Rovněž i v boji o třetí místo
nakonec skončilo na štítě, aby na něho zbylo nakonec 4. místo.
Zápasy ve skupině A
ZŠ Lhenice – ZŠ PT ZL. Stezka 2:0 – br. M. Kanaloš 2
ZŠ Lhenice – ZŠ Vimperk – Smetanova 1:1 – br. D. Kolář
Semifinále
ZŠ Lhenice (1. místo ve sk. A) – ZŠ Zdíkov (2. místo ve skupině B) 1:1 br. P. Vincik – na penalty 4:5 o 3. místo
ZŠ Lhenice – ZŠ Vimperk – Smetanova 0:2
Konečné pořadí na turnaji (jen semifinalistů)
1.ZŠ Národní PT, 2. ZŠ Zdíkov, 3. ZŠ Vimperk – Smetanova, 4. ZŠ Lhenice
Školní družstvo ZŠ Lhenice
T.Pop – P:Sýkora, J.Abelovszki, M.Kanaloš, J.Schwinger, P.Vincik, D.Kolář, J.Fousek – vedoucí a kouč – Mgr. J.
Bumba

Rodiče, přátele školy i širokou veřejnost zveme na tradiční „Vánoční školní trh“, který
se koná ve čtvrtek 29.11. od 16.00 – 17.30 hodin na nádvoří školy

Mateřská škola
MŠ v říjnu
Podzimní čas přišel i do naší MŠ. Výzdoba z dětských prací ve školních prostorách tomu nasvědčovala. Děti sbíraly
kaštany a žaludy, kterými pak pohostí zvířátka v zimě.
Ve čtvrtek 25.10. přijelo divadlo „KOS“ s pohádkou - „Jak se léčí princové“.
V sobotu 27.10. se účastnil pěvecký kroužek „Slavnosti plodů“ v Truskovicíchpod vedením p. ředitelky K. Vankové
(viz foto)

LHENICKÉ STŘÍPKY
Z činnosti hasičského žákovského družstva SDH Vadkov v roce 2012
−

i v tomto roce, pod vedením vedoucího a trenéra pana Pavla Sýkory a jeho asistenta pana Vítězslava
Postla, vedle hasičské přípravy startovalo na různých soutěžích.
5.5. - na okrskové soutěži ve Lhenicích
1. místo – dosažený čas v požárním útoku 19,30 s
− 16.6. - na „Šumavské hasičské lize „ v Dřešíně (20 účastníků) 2. místo – dosažený čas v požár. útoku
17,85 s

− v Prachatické hasičské lize – dlouhodobá soutěž
DATUM

MÍSTO

UMÍSTĚNÍ

DOS.ČAS V POŽÁR ÚTOKU

23.6.

TVRZICE

6. MÍSTO

50,55 s

30.6.

VL. BŘEZÍ

2. MÍSTO

31,38 s

21.7.

VÝŠKOVICE

2. MÍSTO

21,85 s

28.7.

VITĚJOVICE

2. MÍSTO

18,32 s
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1.9.

KTIŠ

2. MÍSTO

17,79 s

Celkové umístění SDH Vadkov v PHL 3. místo
Za práci s mládeží věnovalo OSH Prachatice vadkovskému SDH plovoucí čerpadlo

Hledání ztraceného času
(seriál)
Tentokráte se ještě navracíme ke starým domům a opomíjeným místům v našem městečku a to k takovým, které
přestavbami a úpravami se vesměs pozměnily, došlo k jejich proměnám či již neexistují.
Jsme tomu rádi, že Vás tato rubrika zaujala, o čemž svědčí i vámi v ní poskytnuté fotografie. Některé z nich i v tomto
seriálovém pokračování otiskujeme jako oblíbené foto – hádanky.
Poznáte o jaké domy a místa se jedná?
− foto č.1 – snad z 20. - 30. let 20. st.- před „hledaným“ domem nastoupeni váleční veteráni z Podpůrného
spolku vysloužilců pro Lhenice a okolí. O jaký dům se jedná a kde se nachází
− foto č.2 – hned v sousedství domu z fota č.1, dům s ještě bývalým krámkem – cukrárnou. O jaký dům se jedná
a kde se nachází?
− foto č. 3 – zachycen dům, ve kterém bývala pletárna (nápis nad vchodem to potvrzuje), v prostorách před ním,
ještě s nevzrostlými lipami, místo které sloužilo k dětským hrám. Jak se tomu místu říkávalo a o jaký dům se
jedná?
− foto č. 4 - naproti domu z fota č.3 hospodářské stavení se skupinkou obyvatel – v něm býval i krámek tzv.
„konzum“. O jaké stavení se jedná a kde se nachází?
− foto č. 5 – na snímku (z počátku 50. let 20. století) za maminkou s dítětem bouda – tzv. „Abalda“. Kde se
nacházela a k čemu sloužila?
− foto č. 6 – zřejmě snímek z období protektorátu, jak dokazuje vyvěšená vlajka s hákovým křížem na domě. O
jaký dům se jedná a kde se nachází?
− foto č. 7 – zřejmě z období 1. republiky na lhenickém náměstí, jak vidno, stávala před „Vojtěchem“ také
bouda. K čemu sloužila?
− foto č. 8 – snad z prvorepublikového či protektorátního období – o jakou kapli se jedná a kde se nachází, před
kterou stojí zřejmě skupinka z tehdejšího lhenického učitelského sboru,.

JB
„Slavnosti plodů 2012“ v Truskovicích uzavřely druhé kolo jejich
historie.
Truskovice jsou totiž nejenom nejmenší členskou obcí našeho Chelčicko-Lhenického mikroregionu, ale zároveň podle
abecedního pořádku uzavírají i seznam původních, zakládajících obcí. Ty byly na počátku v roce 2003 čtyři : Chelčice,
Lhenice, Mičovice, Truskovice. O měsíc později se připojily Malovice a v roce 2009 Libějovice. Původních pět obcí
se tedy dle dohodnutých pravidel střídalo v pořadatelství „Slavností plodů“ a letos tedy završily Truskovice již zmíněné
druhé kolo a jejich již desátý ročník. A nutno říci, že se tohoto úkolu zhostily na výbornou a se ctí a ukázaly, že se dá i
ve skromných podmínkách zrealizovat takováto na zázemí a finance poměrně náročná akce. Je si potřeba ovšem
uvědomit, že to ani tady, nebo obzvláště tady ve skromných podmínkách, nelze realizovat bez nezištné a obětavé
pomoci ostatních členských obcí, ale zejména místních obyvatel. Vždyť „Ovocnářský jarmark“,o který jsme slavnosti
obohatili poprvé před čtyřmi lety ve Lhenicích, tu dělali poprvé. Faktem je, že mikroregion za poslední léta výrazně
posílil co se týče technického vybavení na podobné akce (velkokapacitní stan, mobilní podium, 22 prezentačních stánků
a další související vybavení). Ale to nic neubírá na zásluze místním občanům a spolkům sdruženým v Občanském
sdružení Devětsil a patří jim velké poděkování za téměř perfektní zvládnutí této největší společné akce našeho regionu.
Ta má od svého počátku za cíl pomoci prezentovat místní lidové tradice nejen ovocnářskou produkci a přilákat do
regionu další návštěvníky. Samozřejmě hlavním pořadatelem byl Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí a
spolupořadatelem byla i Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech.
Letošní ročník však narazil na vážné komplikace v podobě velmi brzkého ohlášení se paní zimy. Teplota na bodu mrazu
a téměř celodenní déšť a následné sněžení určitě poznamenalo návštěvnickou účast a logicky i tržby všech prodejců,
kterých bylo více než padesát. Více jak tisíc návštěvníků si pak v průběhu celého dne do Truskovic přece jenom cestu
našlo a myslím, že rozhodně nelitovali. Každý si zde našel určitě to své. Od vystoupení našich nejmladších
z mateřských školek Chelčice a Lhenice, přes Doubravanku, Babouky či Kabát Revival Pepy Vojtka. Velmi působivé
bylo představení lhenických dětí v rope skippingu, což je velmi zajímavé synchronizované skupinové cvičení se
švihadly na hudbu a tomu, kdo jej ještě neviděl, vřele doporučuji. Se svými tradičními vystoupeními se představil i
Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí a ženy z místního Občanského sdružení Devětsil. Chtěli bychom touto cestou
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všem účinkujícím, pořadatelům, místním prodejcům a produkci ještě jednou poděkovat za to, že přispěli ke zdárnému
průběhu letošních Slavností plodů a Ovocnářského jarmarku, což nebylo s ohledem na aktuální počasí vůbec
jednoduché. Děkujeme i všem hospodyňkám, pěstitelům za odvahu a jejich příspěvky do jednotlivých soutěžních
kategorií. Dále i všem mateřským školkám Chelčice, Lhenice a Malovice, Základní škole Lhenice a partnerské
Základní škole z Grattersdorfu, Učilišti Vodňany za to, že podpořilo svými výtvory a aranžmá Výstavu místní produkce
a výsledků soutěží. Letošní výsledky najdete v samostatném článku či odkazu na vebových stránkách mikroregionu,
slavností nebo členských obcí. Tradičně se aktivně zúčastnili i naši přátelé z Bavorské oblasti Lallingen Vinkel, jež
zastupovali místní ovocnáři společně s předsedou správního společenství Lalling, starostou obce Hunding panem
Ferdinandem Brandlem a místostarostou obce Grattersdorf panem Alfonsem Gramallou. Bavorští pěstitelé a
hospodyňky měli zastoupení ve všech soutěžních kategoriích a i přesto, že letos nezískali tzv. umístění „na bedně“, byla
jejich účast, i s ohledem na další probíhající a rozpracované společné projekty, velmi přínosná. Samozřejmě se sluší
poděkovat za podporu i všem partnerům akce, jejichž seznam naleznete níže. Nezbývá tedy než společně přát
Slavnostem plodů 2013, které se budou konat výjimečně mimo stanovená pravidla v Libějovicích, určitě příznivější
počasí a minimálně stejnou podporu a úspěch celé akce jako v předchozích ročnících.
Pro přehled uvádím ještě časovou posloupnost pořádání „Slavností plodů“ v následujících letech: 2013 Libějovice, 2014
Chelčice, 2015 Lhenice, 2016 Libějovice, 2017 Malovice, 2018 Mičovice, 2019 Truskovice.
Za všechny pořadatele : Jiří Iral, předseda svazku obcí

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE
Připravujeme:
Ve středu 14. listopadu od 19.00 hodin
podzimní dílnu s lektorkou Romankou Lukášovou v MC v kině
Výroba z podzimních plodů

Zelenina ZNOJMO Vás zve na
MORAVSKOU ZABIJAČKU VE LHENICÍCH (na náměstí)
17.11.2012 (sobota)
od 9:00 do 14.00 hodin
- teplá zabijačková polévka z kotle
− teplý ovar s křenem
− jitrničky , jelítka, tlačenka, klobásy, škvarky, sádlo, teplá sekaná
-------------------------------------------------------------------------------------------Advent ve Lhenicích
29.11. VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ JARMARK
2.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
5.12. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA (v sokolovně)
6.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY (v sokolovně)
23.12. ŽIVÝ BETLÉM

Říjnové stíny Lhenicka
V říjnu byl na našem oddělení evidován přečin krádež, kdy dosud nezjištěný pachatel po poškození
víček u palivových nádrží odcizil v Horních Chrášťanech naftu z odstavených pracovních strojů a ve
Vodici benzín z osobního automobilu, čímž způsobil škodu ve výši 7.000,- korun.
Případ neoprávněného lovu ryb na Velkém Hrbovském rybníku byl oznámen k projednání na
příslušný odbor Městského úřadu v Prachaticích pro podezření z přestupku dle zákona o rybářství a
stejný úřad by měl posoudit i to, zda chovatel koní z Hrbova učinil dostatečné opatření proti jejich
útěku. Stavebnímu odboru bylo postoupeno podezření z realizace nepovolené stavby – odpadní jímky
5

v kú. obce Hrbov. Dosud v šetření je přestupek proti majetku, proražení plastové nádrže osobního
automobilu a odcizení pohonných hmot, kterým pachatel způsobil majitelce škodu přesahující 3.000,korun. Přestupek řidiče, který neměl při sobě doklady potřebné k řízení vozidla, byl vyřízen uložením
blokové pokuty.
Pravidelně se věnujeme kontrolám dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
pátráme po osobách a odcizených věcech, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním
obvodě.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil říjen
Volby do krajského zastupitelstva (12.-13.10.); sbírku „Bílá pastelka“ pro zrakově postižené (17.10.); sběr
velkoobjemového odpadu organizovaný městysem (20.10.); účast na slavnostech plodů 2012 v Truskovicích (pro
některé aktivní 27.10.); další výšlapy a výlety turistům z KČT; pokračování mistr. zápasů ve svých soutěžích stolním
tenistům Sokola a fotbalistů z SK; filmová představení v kině; zasedání zastupitelstva městyse (1.11.)

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Václavem Stehlíkem za projev
soustrasti.
Rodina Stehlíkova

Rodinné centrum oslavilo 5. narozeniny!
Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, prarodiče a samozřejmě děti k návštěvě Rodinného centra, které se při
příležitosti svých 5. narozenin odělo do novějšího kabátku. Díky tomu, že se podařilo vytvořit nové prostory PECKA
pro kroužek Výtvarné dílny, v Rodinném centru čeká na ty nejmenší místo upravené jen a pouze pro jejich potřeby. Děti
se mohou těšit na nové neokoukané hračky, rodiče pak na nové příjemné posezení, např. u kávy nebo čaje.
V Rodinném centru vás v tomto školním roce přivítají:
Pondělí
Středa
Pátek

9.00 – 12.00 Radka Mikešová nebo Iva Slavíková
8.30 – 11.30 Romana Bukovská, která je současně hlavní kontaktní osobou RC
9.00 – 12.00 Alena Tampierová

Společný půlhodinový program (zpívánky, veselé tvoření a pohybové hrátky pro nejmenší) začíná vždy od 10.00 hodin.
Těšíme se na vás, a to nejen v pravidelných otevíracích hodinách, ale také při dalších akcích, které na podzim
chystáme!
Přeji Rodinnému centru mnoho spokojených dětí a rodičů!

Andrea Bergerová

Přivítejte s námi zimu!
V pondělí 11. listopadu přivítáme v Rodinném centru paní zimu. U příležitosti svátku sv. Martina nebude chybět zimní
výzdoba a tvoření pro nejmenší na téma „sněhové radovánky“! Přijďte si s dětmi zpestřit listopadové dopoledne
Za RC Andrea Bergerová

Z dopisů a ohlasů našich čtenářů
Ozval se nám pan Karel Boháč z Chvalovic, náruživý houbař, který reagoval na náš článek „Vzácný Květnatec
Archerův se vyskytuje i na našem Lhenicku“, otištěný v srpnovém čísle ML. Ve svém obsáhlém dopisu líčí, jak i on
poprvé narazil na Květnatce Archerového.
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(kráceno, upraveno)
Kamarádi, houbaři, psal se tehdy rok 1972. Byla neděle a chuť se i s mojí manželkou projít za nějakou houbou. Kam jít
– na Hýbl kolem chrášťanské pily! A tu za příjemné procházky ještě příjemnější nález! Na pilinách, které se tenkrát
vyvážely kam se dalo, spatřili jsme malé červené chobotničky podobné těm, co naváželi do „Rybárny“ na budějovickém
náměstí, co jsme je tam kdysi se spolužáky ze školy vídali. Při sběru první poznávám, že se nehýbe, že je zakořeněná,
že zřejmě vyrostla asi z těch vajíček, co jsou všude kolem. S tímto prazvláštním úlovkem vypravili jsme se hned na
budějovické náměstí k houbařské vitríně u hotelu Slunce, kam mohli houbaři vkládat své kuriózní nálezy k posouzení
mykologům. Pro nás byla uzavřena, a tak jsme tam ponechali kontakt na nás (telef.číslo). Ozvali se a odkázali nás na
redakci tehdejší Jihočeské pravdy. S naším nálezem jsme tedy byli druhý den přijati ochotným panem vrátným s tím,
abychom u něho chviličku posečkali, až se dostaví někdo k tomu kompetentní. Po chvíli zneklidněn počal vrátný
přecházet po vrátnici a nápadně očichávav vše kolem, pronesl: „Něco tady příšerně páchne!“ A po chvíli zaváhání
dodal: „Nepracujete náhodou v JZD ?“ Začal jsem se smát a odpověděl mu: „Já ne, ale tady moje žena.“ Vše se
vysvětlilo, odkud se ta „vůně“ line – ze sáčku od mého smrdutého houbařského kuriózního nálezu (pro tuto houbu je
dosti silný zápach charakteristický). A to se již objevil na slovo vzatý odborník pan Beran. Okamžitě identifikoval
Květnatce Acherového, který s ním i s námi následně putoval do muzea,, kde proběhl náš „výslech“ související
s místem nálezu i jeho zakreslením do mapy, aby se náš „květnatec“ stal prvním takovým nálezem na okrese a díky
tomu staly se Chvalovice známými, jako v současnosti i Dobšice mým nálezem krásného Smržovce i hřibů tamtéž,
které se objeví v připravovaném atlasu hub, který má příští rok vyjít.
V závěru dopisu pana Karla Boháče je dobrá rada pro houbaře: „Pokud najdete houbu, kterou neznáte, a chcete
zjistit o jakou se jedná, má se učinit následující: sebrat pokud možno dvě houby – jednu z nich usušit – rozříznout –
druhou vložit do ledničky – obrátit se s nimi na odborníky – mykology – kontakt: p.Papoušek, Generála Svobody
23829, České Budějovice, mobil 728 402 519. PS: 14.9.2012 jsem viděl 9.000 sebraných hřibů! Karel Boháč“.
REDAKČNÍ DODATEK
O houbařské vášni pana Karla Boháče svědčí i rozsáhlý článek v Deníku (z 18.10.2012) pod titulem „Úlovek tisíců
hřibů není snem, někdy se na ně dá jít s kosou“. O tom se přesvědčil autor tohoto článku Radek Štěpánek, který se
z hecu vydal s Karlem Boháčem na Vysokou Bětu. Nevycházel z údivu. Byl zaveden v místa, odkud jsou Lhenice jako
na dlani, do ráje hřibů, kde na ně košík a taška nestačily, pomohl podběrák, jak píše…
„Vše začalo tím, že na společném zájezdu do bavorského „Tuttlingu“ mi pan Boháč, kterého jsem nikdy před
tím neviděl, vynadal, proč píšu, že nerostou, když rostou. On jich domů prý nosí tisíce. A tak jsme se domluvili na
společné houbařské výpravě. Příběh, který začal v autobusu málem hádkou, skončil houbařskou pohádkou. A já za něj
musím Karlu Boháčovi poděkovat.“ (Úryvek z článku)
Foto: Deník/Radek Štěpánek
JB, JM

Z dopisů a ohlasů našich čtenářů
Návštěva „Zelandie“ při slavnostech plodů.
Po dlouhé době jsem měla možnost vidět „fruťáckou“ výrobu. Bylo to v chelčické „Zelandii“. Srovnávala jsem bývalou
výrobu ve lhenické „Frutě“ s tou součastnou v „Zelandii“! Rozdíly jsou veliké jak v jejím postupu, tak v moderním
vybavení linky. Vše je řízeno počítači, v příjemném prostředí uvnitř i venku za maximálně dodržovaných hygienických
podmínek. Výrobky jsou určeny nejenom pro tuzemský trh, vyvážejí se i do zemí EU, kde šíří dobré jméno podniku.
Výrobou nás ochotně provedla paní Darina Majerová, která ji úspěšně řídí. (bývalá zaměstnankyně lhenické „Fruty“...)
Škoda naší „Fruty“
čtenářka Mého Lhenicka

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

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
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ŘÍJEN V KČT LHENICE
O víkendu 6.-7. října pořádal náš oddíl turistický zájezd do Novohradských hor. Vyrazili jsme už v pátek
k večeru a naším cílem bylo centrum Novohradských hor Hojná Voda. Ve stejnojmenném starším, ale útulném
hotýlku jsme se rychle zabydleli a večer už patřil muzikantům, zábavě a písničkám.
V sobotu ráno, krátce před devátou, jsme se vydali po místním značení na asi osmikilometrový okruh, který
nás zavedl pod vrchol hory Vysoká(1034m) a pak zpět do výchozího místa. Přešli jsme silnici a kolem parkoviště
jsme začali vystupovat na Kraví horu(953m). Lesní pěšina pozvolna stoupala přes skalní hradby a mnoho
samostatných skal, z nichž nejznámější je Napoleonovo hlava, až na samotný vrchol Kraví hory. Zde stojí volně
přístupná rozhledna železné konstrukce, ze které se nám otevřely krásné rozhledy směrem na Budějovice,
Hlubokou, Kleť, dokonce jsme v mlžném oparu zahlédli i rozhlednu na Libíně. Pěkný výhled byl i na Třeboňsko a
jeho rybníky. Po prohlídce okolí jsme pokračovali po červené na Kuní horu(925m). Někteří z nás se vyškrábali na
vrchol skalního útvaru, aby měli lepší rozhled. Společně jsme pak sestoupili k rozcestníku pod Kuní horou, kde
jsme odbočili na dnes už neznačenou cestu a po ní došli přes Staré Hutě zpět do Hojné Vody. Zde jsme se
zúčastnili právě v plném proudu probíhajících Rožmberských slavností. V neděli ráno po snídani a rozlučce
s personálem hotelu na nás čekal desetikilometrový pochod do Nových Hradů. Po dvou silničních kilometrech
jsme se zastavili u poutního kostela na Dobré Vodě, prohlédli si jeho právě opravovaný vnitřek, nabrali léčivé
vody z místních pramenů a začali jsme pomalu scházet po polní cestě k Horní Stropnici. Počasí se povážlivě
zhoršovalo a déšť nedal na sebe dlouho čekat. Dohnal nás asi v půlce putování kousek za H. Stropnicí. Raději
jsme se vrátili do města. Ve stropnické restauraci jsme si dali oběd a čekali, co počasí vyvede. Na chvíli přestalo
pršet a zbývající půlka trasy vylákala mnohé ven, brzy se však museli kvůli dešti opět vrátit. Nezbývalo nám nic
jiného, než do Nových Hradů dojet přivolaným mikrobusem. Minuli jsme tak Terčino údolí a tvrz Cukštejn,
kterou jsme měli po cestě navštívit. V Nových Hradech jsme si dali rozchod, někteří šli na koncert do kostela, jiní
do cukrárny a nebo jen tak na prohlídku právě rozkopaného náměstí a jeho okolí. Déšť sice zeslábl, ale hodně se
ochladilo. Nezbývalo než se po dvou hodinách strávených ve městě vydat na zpáteční cestu k domovu, kam jsme
dorazili krátce před setměním.
Mgr. K. Majer

Stolní tenisté Sokola pokračovali ve svých soutěžích na Prachaticku
ODEHRANÉ ZÁPASY V OP „ A TÝMEM“:
1.kolo Sokol Lhenice A – Ederstav PT 6:12 – za Lh.: J.Houška 2:2, Vl.Filip 1:2, M.Pixa 0:4, M.Špán 2:0, V.Špán 0:2WO 1:0, čtyřky 0:2
2. kolo: Š.Vimperk A – Sokol Lh.A 9:9 – za Lh.: J.Houška 2:2, V.Filip 3:1, M.Špán 3:1, V.Špán 0:4, čtyřhry 1:1
3. kolo: Š.Vimperk B – Sokol Lh.A 6:12 – za Lh.: M.Špán 3:1, Vl.Filip 3:1, M.Pixa 2:2, J.Houška 2:2, čtyřhry 2:0
4. kolo: Sokol Lh.A – SL Čkyně 10:8 – za Lh.: Vl.Filip 1:3, J.Houška 2:2, V.Špán 1:1, M.Pixa 3:1, M.Špán 1:1, čtyřhry
2:0
ODEHRANÉ ZÁPASY V OS „B TÝMEM“:
1.kolo: SK Rohanov – Sokol Lh.B 15:3
2.kolo: Sokol Lh.B – Š.Vimperk C 6:12
3.kolo: SK Svatá Máří – Sokol Lh.B 13:5
4.kolo: TTC Zálezly – Sokol Lh.B 15:3
5.kolo: Slavia PT B – Sokol Lh.B – nesehráno
6.kolo: Křišťál Lenora – Sokol lh.B 15:3
Tabulky soutěží stol.tenistů k 31.10.2012
OP Prachaticka – muži
1. Pinnfall bar Volary
2. Slávia PT
3. Ederstav PT
4. Šumavan Vimperk A
5.-6. Sokol Lhenice A
5.-6. Martyna Malovice
7. H.B.most.jeřáby PT
8. Netolice

3
2
3
2
2
2
1
1

0
2
0
1
1
1
1
0

1
0
0
1
1
1
1
3

45:27
42:30
39:15
42:30
37:35
37:35
27:27
35:37

10
10
9
9
9
9
6
6

OS Prachaticka - muži
1. Libín 1096 PT E
2. SK Rohanov
3. Slávia PT C
4. Šumavan Vimperk C
5. ST Svatá Maří
6. Netolice B
7. TTC Zálezly
8. KTS Tatran Volary
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5
3
3
3
3
3
2
2

0
0
1
0
0
0
0
0

0
3
0
2
1
1
1
1

66:24
62:46
53:19
53:37
49:23
47:25
33:21
29:25

15
12
11
11
10
10
7
7

9. Šumavan Vimperk B
10. Seaq. Löffler Čkyně

0 0 4 21:51 4
0 0 4 17:55 4

9. Křišťál Lenora
10. SK Mart. Malovice B
11. Slávia PT B
12. Sokol Lhenice B
13. Pinff.bar Volary B

1
1
1
0
0

1
0
0
0
0

2
4
2
5
5

35:37
20:70
23:31
21:69
13:77

7
7
5
5
7

JB

Co nového ve Lhenickém SK
Říjnové zápasy v I.B ve skupině B daly rychle zapomenout na ty nevydařené na soupeřových hřištích v neúplné sestavě
s gólovými příděly (22.9. v Loučovicích 5:1 a 29.9. v Husinci 6:1), neboť následné vítězné peckářsko-buchtářské derby
doma (6.10. 4:2) právě tak, jako i další ovocnářské v Chelčicích (13.10. 1:5), naladily náš lhenický tým na vítěznou
říjnovou vlnu, při které dále plně bodoval na svém domácím hřišti i se Stachami (20.10. 5:0), jakož i v Horní Plané s
druhým celkem v tabulce (27.10. 0:3). Tato čtyři říjnová utkání s plným bodovým ziskem jej poslala do čela tabulky, a
to také i proto, že Netolice ve Stachách překvapivě prohrály. První místo mohli Lheničtí potvrdit s Frymburkem, ale
pouze získaná remíza (3.11. - 1:1) je opět z trůnu sesadila (za první bodové ztráty doma, i když lhenická pevnost nadále
jako jediná byla nedobyta), aby opět prvenství připustili Netolickým. Peckářsko-buchtářská přetahovaná o podzimního
půlmistra I.B sk. B tak bude pokračovat až do posledního podzimního kola. Oba lídři mají totiž shodně 26 bodů při
lepším skóre Netolic. Kdo z nich přezimuje na prvním místě? (jejich pronásledovatelé je již nemohou ohrozit).
Také rezerva SK Ktiš/Lh B v říjnových zápasech v OP konečně počala bodovat (ve čtyřech z nich získala 10 bodů) a
odpoutala se od dna tabulky (viz přehled zápasů níže).
Žáci ve stejném období v OP ve dvou zápasech dvakrát plně bodovali, jednou prohráli (doma), jedno utkání nesehráli
(6.10. v Šum Hošticích) pro nedostatečný počet hráčů (účast na hasičské soutěži „Plamen“) a zápas byl kontumován v
jejich neprospěch (viz přehled zápasů níže).
Naše rezerva tak i náš žákovský tým mají již mistrovský podzim odehraný.
Naši benjamínci sehráli v říjnu v rámci OP, „minipřípravek“celkem tři turnaje a jak vidno z přehledu jejich zápasů v
nich, jejich výkonnost má vzestupnou tendenci, získávají na herní zkušenosti i na herních dovednostech (viz přehled
zápasů níže). I oni mají již na podzim odehráno.
Přehled mistrovských zápasů v říjnu a v samém počátku listopadu
I.B tř. sk.B – muži
So 6.10. SK Lh – Netolice 4:2 (1:1) - br. za Lh: J. Motz, J. Pokorný, J.Schön, R.Pořádek
So 13.10. Chelčice – Sk Lh. 1:5 (0:1) – br. za Lh: R. Pořádek 3, K. Muška, T. Tůma
So 20.10. SK Lhenice – Stachy 5:0 (1:0) – br. za Lh: R. Pořádek 2, T. Tůma, J. Beran, R. Sura
So 27.10. H. Planá – SK LH. 0:3 (0:0) – br. za Lh: R. Pořádek2 J. Mrkvička
So 3.11. SK Lh – Frymburk 1:1 (1:1) – br za Lh: R. Pořádek
Umístění v tabulce SK Lhenice v I. B třídě skupiny B k 5.11. - 14 účastníků
SK Lhenice – 2. místo – 12 zápasů – 8 výher – 2 remízy – 2 prohry – bodů 26; skóre 36:24
(1. místo Netolice – 12. zápasů 8 výher – 2 remízy – 2 prohry – bodů 26 – skóre 34:11)
OP - muži
Ne 7.10. SK Ktiš/ Lh. B – Vacov B 6:4 (3:1) br. za Ktiš J. Mrkvička; P. Prener ml., Z. Čarek, J. Grill, R. Sura,
P. Borovka (z 11)
Ne 14.10. SK Ktiš/Lh B – Lenora 0:0
So20.10. Nebahovy – SK Ktiš/Lh B 0:1 (0:1) br. za Ktiš: P. Lukšovský
Ne 28.10. SK Ktiš/ Lh B – Zdíkov – nehráno pro nezpůsobilý terén
Ne 4.1. - SK Ktiš/ Lh B – Zdíkov 5:3 (4:2) – dohrávka br. za Ktiš: J. Růžička 2 (1 z 11); J. Mrkvička 2; F. Pilát 1
Umístění v tabulce SK Ktiš/Lh. V OP k 5.11. - 11 účastníků
SK Ktiš/Lh B – 9. místo – 3 výhry+ 1 remíza – 6 proher – bodů 10 – skóre 21:31
OP žáci
So 6.10. Š. Hoštice – SK Lh. - kont. 3:0 – nesehráno
So 13.10. SK Lh. - Husinec 1:6 (0: 3) – br. za Lh: O. Fakenberg
Pá 19.10. Nebahovy/Lažiště-SK Lh 0:6 (0:1) – br. za Lh: J. Schwinger 4, P. Vincik 2 (1 z 11)
So 27.10. SK LH. - Sv. Máří 6:0 – nedohráno pro pokles počtu hráčů hostí
– výsledek 6:0 zůstává; branky za Lh. J. Schwinger 3, R. Kunc 2, O. Fakenberg 1
Ne 4.11. Vitějovice – SK Lhenice 1:10 (0:5) – br. za Lh: J. Schwinger 5, P. Vincik 3, P. Sýkora 1, O. Fakenberg 1
Umístění SK Lhenice v OP k 5.11. - 8 účastníků
SK LH. 4. místo – 7 výher- 0 remíz- 3 prohry – bodů 21 – skóre 59:15
OP – přípravky ml.
St. 3.10. Turnaj ve Lhenicích
SK Lh. -Vacov 8:0 (6:0) – br. za Lh: A. Sivera 4, A. Stehlík 3, K. Gregora 1
SK Lh. - Čkyně 1:7 (0:3) br. za Lh. K: Gregora
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St – 10.10. Turnaj v Lažišti
Prachatice B – SK Lh 2:5 (1:3) br. za Lh: K. Gregora 3, A. Sivera, A Stehlík
Lažiště – SK Lhenice 7:1 (3:1) br. za Lh. - A. Sivera
St 17.10. Turnaj ve Vimperku
Vimperk – SK Lh. 11:0 (8:0); Stachy – SK Lh. 5:2 (3:1) br. za Lh: A Stehlík, A. Sivera
Stachy – SK Lh. 5:2 (3:1) – br. za Lh: A. Stehlík, A. Sivera

Sympatické gesto
Výbor lhenického SK se rozhodl přispět po zápase s Frymburskými ( 4.11.) na jejich nadaci
„Honza fandí nám, my fandíme Honzovi“ pro tělesně postiženého Jana Urbana tisícikorunou

JB

Více o lhenickém SK na jeho klubových stránkách, na adrese www.sklhenice.cz.

INZERCE A DALŠÍ INFORMACE
 Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I.patro, Náměstí č.2, Lhenice.
 TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a
jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné
i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
 Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
 PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!) Tel: 739 034 258
 Pražská seniorka.hledá nájemní byt 2+1 ve Lhenicích a okolí. Možná finanční účast na renovaci. Telefon
222248006 – záznamník
 Prodám byt 3+1 s balkonem ve Lhenicích. Tel: 607833732
 Koupím 4 jídelní židle – tel. Kontakt: 774 228 757
 Prodám byt v os. vlastnictví ve Lhenicích. Cena – 510.000 Kč Tel. 777 186 532
 Nabízím vedení daňové evidence či účetnictví včetně evidence DPH a zpracování daňových přiznání
(DPH, DPFO) Kontakt: Stanislav Pöschl, Třešňový Újezdec 13, mobil +420 736 171 707.
 Prodej pozemku 2583m2 v obci Lhenice. Cena 250,-Kč/m2. Pozemek určen pro umístění RD, možno
2NP + podkroví. Tel.: 734600490

HALO reality: Naši aktuální nabídku nemovitostí na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz.
Poslední volný byt v novostavbě bývalé MŠ ve Lhenicích - možno částečně splácet formou nájmu. Jan
Hamberger,
Vodice 4 - tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV.3 u náměstí.

Otevření první 1. třídy s prvky Montessori pedagogiky v Prachaticích
Montessori pedagogika není jediná ani nejlepší. Nejlepší je ta, která vyhovuje vašemu dítěti. V případě školy je to
škola, kde se cítí dobře, kam se i ve druhé, páté, deváté třídě těší.
Každé dítě je jiné. Všechny děti na světě ale mají stejné vývojové fáze – přibližně ve stejném věku začnou
chodit, přibližně ve stejném věku mají touhu poznávat např. písmenka. Spolu s touhou učinit nějaký krok dopředu je
dána dítěti do vínku i potřebná dávka energie, aby toto mohlo uskutečnit. Některé dítě touží poznávat písmenka už ve
čtyřech letech a naučí se je ani nevíme jak (pokud mu nebráníme), pro některé je ten správný čas třeba až o dva roky
později. Bude-li se dítě učit určitou věc v jinou než pro něho příznivou dobu (a to v klasické výuce, kde se všichni učí
najednou, nejde jinak), vyplýtvá příliš mnoho energie a chuť učit se se zákonitě časem vytratí. Podporovat individuální
vývoj každého dítěte, umožnit mu svobodnou volbu výběru s dodržením dohodnutých pravidel, vedení k samostatnosti
a zodpovědnosti od nejútlejšího věku – to je filozofie, na které staví všechna předškolní a školní Montessori zařízení.
Chuť učit se, bylo, podle ředitelky jedné ZŠ v Brně, kde už osm let funguje paralelně první stupeň Montessori, to
nejdůležitější, čím se „její“ děti po přechodu na klasický druhý stupeň lišily od ostatních.
Otevření 1.třídy s prvky Montessori pedagogiky v Prachaticích ocení rodiče, kteří hledají jiné možnosti
vzdělávání, rodiče dětí se speciálními potřebami a v neposlední řadě může být i zajímavou nabídkou pro ty, kteří
v duchu velkého trendu nejen ve velkých městech posílat děti do Montessori škol, tuto nabídku využijí.
Pokud vás zajímá Montessori pedagogika nebo uvažujete přihlásit svého předškoláka v září 2013 do 1.třídy
Montessori na ZŠ Národní, nenechte si ujít povídání Mgr. Markéty Olbertové - ředitelky brněnské Montessori školy o
jejích zkušenostech 21. listopadu v 17.hodin v kinosále ZŠ Národní. Mgr. Hana Bolková, Mgr. Martina Zíková
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Oznámení

!! Znovuotevření večerky v nových prostorách bývalé cukrárny !!
otevírací doba: 17:30 – 19:30 hod. ; neděle od 9.00 – 11.00 hod.


Cestovní kancelář PELHRIM nabízí pobytové zájezdy k moři do destinací CAORLE (Itálie) v době
od 7.6. do 16.6.2013 a VODICE (Chorvatsko) v době od 14.6. do 22.6.2013. Bližší informace u paní
M.Schacherlové (tel.č. 388 321 565) nebo A. Novotné (č.tel. 736 171 146).


Poeticky laděné předvánoční povídání
PhDr. MARTY FOUČKOVÉ
Pravý poklad nosíme ve svém srdci
Koncertní síň sv. Trojice – Písek Svatotrojická ulice 1.12. 2012 (sobota) od 15:00 hod.
www.martafouckova.cz
přihlašovací kontakt na tel: 723 047 442


CENTRUM STROOM DUB o.p.s.
Nabízí kvalitní zázemí v centru sociálních služeb pro uživatele ve věku od 16 do 64 let se sociálním či
zdravotním handicapem (lehká a střední mentální retardace, tělesné a kombinované postižení)
Jsme tu pro Vás od pondělí 7.00 hod. do pátku 15.00 hod.
Adresa: Dub č. 26, 384 25 Telefon: 388 328 159, 724 746 525
E-mail: info@stroomdub.cz www.stroomdub.cz


DŮCHODOVÁ REFORMA
aneb proč přichází právě teď?
Zajímá Vás toto téma?
Víte, jak se správně rozhodnout?
Neumíte si zodpovědět své otázky?
Zúčastněte se zajímavého semináře na dané téma!
20.listopadu od 17:00 hodin v kinosálu ve Lhenicích
Seminářem Vás budou provázet Miroslava Jandová a Markéta Cabajovou
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky
a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad
Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks.
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