MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 1 cena 9,- Kč

LEDEN 2018

NOVÝ ROK 2018
NASTAL
– NECHŤ JE
PŘÍVĚTIVÝ
A KLIDNÝ

Řadí se mezi léta „osmičková“, pro náš národ mnohdy v dobrém i zlém osudová.
Proto v jeho průběhu vzpomeneme řadu jubileí – to nejvýznamnější z nich – 100 let Československa. U nás,
ve Lhenicích pak oslavně bude spojeno s výročím 735 let od první písemné zmínky o Lhenicích s předáním
a oficiálním otevřením revitalizovaného náměstí, po největších stavebních úpravách středu našeho
městečka v jeho historii, a to v sobotu 1.září 2018, v den u nás tradičního „Jarmarku svatého Jiljí“, se
setkáním rodáků a řadou dalších akcí.

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po silvestrovských oslavách jsme vstoupili do nového roku 2018. V tomto roce máme před sebou
několik plánovaných investic, zejména dokončení Revitalizace náměstí, pak bychom chtěli započít
rekonstrukci vnitřních prostor úřadu a tím dokončit celkovou rekonstrukci budovy. Tady bych Vás opět
chtěla požádat o shovívavost, protože to bude náročné nejen pro Vás, občany, kteří si na úřadě
budete vyřizovat své záležitosti, ale zejména to bude náročné pro chod úřadu. Úřad musí zůstat
přístupný veřejnosti, ale zároveň bude probíhat rekonstrukce kanceláří, chodeb, sociálního zázemí, … Také se bude
instalovat výtah, aby byl úřad bezbariérově dostupný všem. Z důvodu dostupnosti úřadu bude rekonstrukce probíhat po
jednotlivých patrech. Věřím, že vše zvládneme a rekonstrukce budovy úřadu městyse Lhenice bude úspěšně
dokončena. Další významnou akcí je II. etapa sanace areálu bývalého ACHP Lhenice. Právě nyní probíhá příprava
veřejné zakázky na dodavatele. Jsou ale i další investice, opravy a také dotace a dary pro místní spolky a neziskové
organizace, které zastupitelstvo projednalo na svém posledním zasedání jako „Návrh investic, oprav, dotací a darů“
s následným zapracováním do rozpočtu na rok 2018.
Vážení spoluobčané, věřím, že rok 2018 bude pro nás všechny rokem úspěšným. Je to rok, kdy si budeme připomínat
100 let samostatné ČR, my Lheničtí si budeme také připomínat 735 let od první písemné zmínky o Lhenicích. Obě tato
významná výročí spolu s dokončením Revitalizace náměstí budou součástí programu oslav „Jarmarku sv. Jiljí“, který
letos vychází přesně na 1. září, na svátek sv. Jiljí.
Do roku 2018 Vám přeji mnoho štěstí, úspěchů, životní pohodu a pevné zdraví.
Marie Kabátová, starostka

Výpis ze zápisu č. 36 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 30.11.2017
Přítomni: MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J. Krtek,
Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek. Omluveni: Ing. I. Gregorová

Přijatá usnesení:
Usnesení č. 382/36/2017: ZM (zastupitelstvo městyse) schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací na období 2017 – 2050 v podobě aktualizace 2017.
10 PRO
Usnesení č. 383/36/2017: ZM schvaluje pro rok 2018 cenu vody jako dvousložkovou: vodné 38,82 Kč bez DPH (44,64
Kč s DPH), stočné 30,21 Kč bez DPH (34,74 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny vodoměru: kategorie A (do 2,5
m3/h) – 711,--Kč bez DPH, kategorie B (do 6 m3/h) – 2.652,--Kč bez DPH, kategorie C (do 10 m3/h) – 5.716,--Kč bez
DPH, kategorie D (do 15 m3/h) – 10.520,--Kč bez DPH.
10 PRO
10 PRO
Usnesení č. 384/36/27/2017: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v položkách 1 – 10.
Usnesení č. 385/36/2017: ZM bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace majetku městyse Lhenice.
10 PRO
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Usnesení č. 386/36/2017: ZM schvaluje Plán společných zařízení KPÚ Dolní Chrášťany v aktualizované podobě.
10 PRO
Usnesení č. 387/36/2017: ZM doporučuje pronájem zemědělských staveb - 2 ks sil Vítkovice 06060 o objemu 400
m3/ks na pozemku parc.č. st. 486/1 a parc.č. st. 486/2, k.ú. Lhenice firmě EUROSILO s.r.o., Vestec za nájemné 12.000,-Kč bez DPH na dobu určitou 1 rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO 1 PROTI (Leber)
Usnesení č. 388/36/2017: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku (vodní plocha – rybník) parc.č. 271 o
výměře 1.001 m2, k.ú. Třebanice za minimální cenu dle znaleckého posudku 56.670,--Kč.
10 PRO
Usnesení č. 389/36/2017: ZM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor (velká zasedací
místnost) o výměře 98 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 124 ve Lhenicích pro účely provozování Centra pro
neziskový prostor sektor spolku MAS Rozkvět, z.s., Lhenice za cenu 25.000 Kč/rok včetně energií na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Usnesení č. 390/36/2017: ZM doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137
m2, k.ú. Lhenice p. R. K., Lhenice za cenu 2.000,--Kč/rok na dobu určitou do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Lhenice.
10 PRO
Usnesení č. 391/36/2017: ZM pověřuje starostku jednáním ohledně možnosti převodu pozemků okolo koupaliště ve
Lhenicích do vlastnictví městyse Lhenice.
10 PRO
Usnesení č. 392/36/2017: ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s
názvem „Žitná, samoty u č.p. 12: NN rekon. na k.“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení NN) na
pozemku parc.č. 2141/3, k.ú. Třebanice. 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 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočte platná
sazba DPH.
10 PRO
Usnesení č. 393/36/2017: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice –
úprava sítě NN čp 266 a 288“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN) na pozemku parc. č.
1418/1 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1009-46/2017 zhotovený firmou
GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
10 PRO
Usnesení č. 394/36/2017: ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s
názvem „Hrbov kabel NN, Formánek“. Jedná se o síť technického vybavení (uložení kabelu NN) na pozemku parc.č.
556/3, k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno
se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný
soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba
DPH.
10 PRO
Usnesení č. 395/36/2017: ZM schvaluje Smlouvu na zimní údržbu místních komunikací na období 3 let vždy v období od
01.12. do 31.03. s panem Václavem Muškou, Lhenice, Brusná 278. Cena za prohrnování je 750,--Kč s DPH/ hod. a
pohotovost je 60,--Kč s DPH/den.
10 PRO
Usnesení č. 396/36/2017: ZM za a) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01721642 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR.
b) pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1.
10 PRO
Usnesení č. 397/36/2017: ZM za a) schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1 Smlouvy o spolupráci a partnerství na projektu
„MŠ Lhenice-detašované pracoviště Mičovice uzavřený s obcí Mičovice, Mičovice 23. Dodatkem dochází ke změně
článku 1 odst. 1 smlouvy - Obec Mičovice poskytne bezúročně formou výpůjčky městysi Lhenice finanční prostředky na
předfinancování přípravy a realizace projektu, tyto prostředky budou vráceny obci Mičovice po jejich proplacení ze strany
strukturálních fondů. Výpůjčka bude poskytnuta v roce 2017 a 2018, postupně na základě písemné výzvy realizátora
projektu.
b) pověřuje starostku podpisem dodatku
10 PRO
Usnesení č. 398/36/2017: ZM bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách č. 1_11/2017 a č. 2_11/2017.
10 PRO
Usnesení č. 399/36/2017: ZM schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu
budovy hasičské zbrojnice v Hrbově. Jedná se o střechu, výměnu oken a dveří, fasádu.
10 PRO
Zapsala Olga Ambrožová

Výpis ze zápisu č. 37 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 19.12.2017
Přítomni: MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J. Krtek,
Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek.
Omluveni: Ing. I. Gregorová

Přijatá usnesení:
Usnesení č. 400/37/2017: ZM schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2018 s tím, že měsíční výdaje
nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2017.
10 PRO
Usnesení č. 401/37/2017: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v položkách 1 – 10.
10 PRO
Usnesení č. 402/37/2017: ZM za a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic, dotací a darů v r. 2018
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na rok 2017 v položkovém znění
c) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočtový výhled do roku 2022.
10 PRO
Usnesení č. 403/37/2017: ZM schvaluje za a) směnu pozemku parc.č. 1425/27 v k.ú. Lhenice ve vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemky parc.č. 1438/15, 1438/18, 450/26 a část 1425/9 v k.ú. Lhenice ve vlastnictví městyse Lhenice
b) směnu stavby na výše uvedených pozemcích a to Lhenice – ulice Bavorovská od křižovatky silnic II/122 a silnice
III/12257 po křižovatku silnic III/12257 ve vlastnictví Jihočeského kraje v délce 518 bm a místní komunikaci u Čížků

2

kapličky za stavbu místní komunikace mezi silnicemi III/12257 a křižovatkou se silnicí II/122 (mezi Čížků a Čeňků
kapličkou) ve vlastnictví městyse Lhenice v délce 374 bm
c) směna je realizována za účelem majetkového narovnání vztahů s Jihočeským krajem - Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje
d) směna bude provedena bez finančního vyrovnání.
10 PRO
Usnesení č. 404/37/2017: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 271 o výměře 1.001 m2, k.ú. Třebanice p. E. B., za
cenu dle znaleckého posudku 56.670,--Kč.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Usnesení č. 405/37/2017: ZM doporučuje pronájem části nebytových prostor (velká zasedací místnost) o výměře 98 m2
ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 124 ve Lhenicích pro účely provozování Centra pro neziskový sektor spolku MAS
Rozkvět, z.s., Lhenice za cenu 25.000,--Kč/rok včetně energií na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Usnesení č. 406/37/2017: ZM za a) revokuje usnesení č. 394/36/2017 ze dne 30.11.2017 ve znění, že zastupitelstvo
městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Hrbov
kabel NN, Formánek“. Jedná se o síť technického vybavení (uložení kabelu NN) na pozemku parc.č. 556/3, k.ú. Hrbov u
Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako
časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec,
zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
b) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Hrbov kabel NN,
Formánek“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nové skříně v plastovém pilíři, uzemnění, umístění
kabelových spojek, uložení kabelu NN) na pozemku parc.č. 556/3, k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým
posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí
oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Usnesení č. 407/37/2017: ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby
s názvem „Hrbov kabel NN, Podlaha, Slavík“. Jedná se o síť technického vybavení (uložení kabelu NN, umístění nové
skříně v plastovém pilíři, uzemnění, omezovače přepětí NN, provedení podvrtu) na pozemku parc.č. 552/1, k.ú. Hrbov u
Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako
časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec,
zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Usnesení č. 408/37/2017: ZM za a) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „MŠ Lhenice – detašované
pracoviště Mičovice“ uzavřenou s firmou Zednictví Petrášek, Prachatice. Dodatkem se mění cena díla o 34.189,--Kč bez
DPH
b) pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 3.
10 PRO
Usnesení č. 409/37/2017: ZM za a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „MŠ Lhenice–detašované
pracoviště Mičovice-zahrady“, kdy se na 1. místě umístila firma Mügl stavby s.r.o., Netolice s nejnižší nabídkovou cenou
469.819,84 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou Mügl stavby s.r.o., Netolice a v případě odmítnutí,
uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
10 PRO
Usnesení č. 410/37/2017: ZM za a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
"Stavební úpravy úřadu městyse Lhenice", kdy se na 1. místě umístila firma Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.,
Ostrov s nejnižší nabídkovou cenou 7.416.198,18 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o., Ostrov
a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
10 PRO
Usnesení č. 411/37/2017: ZM stanovuje dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 99/2017 Sb.,
výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse Lhenice s platností od 01.01.2018 pro jednotlivé
funkce takto: místostarosta ve výši 16.568,--Kč, předseda výboru/komise ve výši 1.841,--Kč, člen výboru/komise ve výši
1.535,--Kč, člen zastupitelstva ve výši 921,--Kč.
7 PRO 3 ZDRŽEL SE (Pořádek, Hölcl, Pavličová)
Usnesení č. 412/37/2017: ZM rozhodlo o odměně předsedy komise a členů výborů/komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva s platností od 01.01.2018 takto: předseda komise ve výši 1.000,--Kč za jednání, člen komise ve výši 750,-Kč za jednání.
10 PRO
Usnesení č. 413/37/2017: ZM rozhodlo poskytnout dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uvolněnému členu
zastupitelstva městyse Lhenice s platností od 01.01.2018 příspěvek na stravování ze sociálního fondu ve stejné výši a
za stejných podmínek jako zaměstnancům městyse Lhenice.
10 PRO
Usnesení č. 414/37/2017: ZM rozhodlo poskytnout dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostce, místostarostovi
a členu zastupitelstva městyse Lhenice pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, s platností od 01.01.2018 příspěvek z
rozpočtu obce na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500,--Kč na každý den obřadu, který bude
vyplacen v měsíční odměně.
8 PRO 2 ZDRŽEL SE (Hölcl, Kabátová)
Usnesení č. 415/37/2017: ZM, jako členská obec Mikroregionu Chelčicko-Lhenického, schvaluje
a) podání žádosti Mikroregionu Chelčicko-Lhenického do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje - dotační titul 7
na nákup osobního dodávkového automobilu
b) úhradu spoluúčasti na této dotaci.
10 PRO
Usnesení č. 416/37/2017: ZM pověřuje za a) starostku účastí na elektronické dražbě konané dne 29.01.2018, kde bude
dražena 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č. j. 091 EX 05954/16-087
b) finanční výbor stanovením maximální částky při účasti na výše uvedené elektronické dražbě.
10 PRO
Zapsala Olga Ambrožová

3

INFORMACE OBČANŮM
Informace k prezidentským volbám
Volba prezidenta republiky se uskuteční – první kolo:
• v pátek 12.ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13.ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo:
• v pátek 26.ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27.ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volební místnost je tradičně v obřadní síni v budově radnice.
Volební okrsek č.1 – pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Lhenicích (mimo ulic Netolická, Tylova čtvrť a
Na Sadech)
Volební okrsek č.2 – pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Lhenicích – v ulicích Netolická, Tylova a Na
Sadech a dále v osadách Brusná, Hrbov, Hoříkovice, Třebanice, Vadkov, Třešňový Újezdec, Vodice, Dolní a
Horní Chrášťany

Jak volit?
Každý z kandidátů má samostatný hlasovací lístek. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek, nebo si je i mohou
vyzvednout přímo ve volební místnosti. Po prokázání se platným průkazem totožnosti obdrží úřadní obálku a za plentou
vybere JEDEN hlasovací lístek se svým kandidátem, vloží jej do úřední obálky a poté vhodí do urny. Pro případné druhé
kolo se již hlasovací lístky do schránek nedoručují, jsou pouze ve volební místnosti.

Kalendáře pro rok 2018
Kalendář mikroregionu Chelčicko-lhenického si může ZDARMA na radnici
vyzvednout každý, kdo si kupuje kupony na vývoz popelnic.

Cena vody u nás pro rok 2018
Zastupitelstvo městyse Lhenice na svém zasedání dne 30.11.2017 schválilo cenu vody pro rok 2018.
(viz příslušné usnesení níže)
Usnesení č. 383/36/2017: ZM schvaluje pro rok 2018 cenu vody jako dvousložkovou:
vodné 38,82 Kč bez DPH (44,64 Kč s DPH), stočné 30,21 Kč bez DPH (34,74 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny
vodoměru: kategorie A (do 2,5 m3/h) – 711,--Kč bez DPH, kategorie B (do 6 m3/h) – 2.652,--Kč bez DPH, kategorie C
(do 10 m3/h) – 5.716,--Kč bez DPH, kategorie D (do 15 m3/h) – 10.520,--Kč bez DPH.
JAK NARŮSTALA CENA VODY V TOMTO DESETILETÍ???
Připravili jsme pro vás malý přehled:
rok vodné stočné
celkem
rok vodné stočné
celkem
2011 32,79 21,30
54,09
2015 35,43 25,52
60,95
2012 32,79 22,90
55,69
2016 36,02 26,31
62,33
2013 33,54 23,71
57,25
2017 37,62 27,27
64,89
2014 34,96 23,71
58,67
2018 38,82 30,21
69,03

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE - vývoz odpadů v roce 2018
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
– každé první pondělí v měsíci vyndat pytle s tříděným odpadem před dům
- 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnic)
– každých 14 dní vždy v úterý v ranních hodinách
- 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7.,
24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 25.12.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Prosinec v naší mateřince
Poslední měsíc v roce je v naší školce tradičně nabitý událostmi. Děti uvítaly stromeček na náměstí
v neděli 3. 12. V pondělí 4.12. nás navštívily Barborky ze ZŠ s třešňovými větvičkami a písní a
večer jsme společně s rodiči tvořili výrobky v adventní dílně. V úterý 5. 12. obdaroval děti Mikuláš s
čertem a andělem na společné besídce tříd. Ve čtvrtek 7.12. následoval jarmark, část výtěžku byl
poslán hospici v Prachaticích, dále k uzdravení Tobiáše a také každoročně přispíváme
předškolákům na velký výlet.
Na svátek sv. Lucie přišla opět ze ZŠ malinko strašidelná návštěva – obchůzka Lucek.
Ve čtvrtek 14. 12. zazpívali předškoláci seniorům na jejich setkání.

4

V úterý 19. 12. nás potěšila pohádka o Čertíkovi a ovečce v podání Divadla Kolem v kině a tamtéž následujícího dne
inspirovali předškoláky starší kamarádi na koncertě ZUŠ.
Letos poprvé jsme na přání rodičů pořádali vánoční program v kině, kde se představil kroužek bubnů a tance a všichni
kluci a holčičky z naší školky pak na pódiu putovali do Betléma jako andělé, pastýři, zvířátka a další biblické postavy.
Přivítali jsme, že si rodiče poradili s kostýmy pro děti, děkujeme za přinesené cukroví a statečným muzikantům z řad
rodičů, kteří se připojili k našim koledám.
Poslední školkový den tohoto roku jsme u kostela zazvonili na Ježíška a pak se sešli na nadílce u stromečku, kterou
jsme zakončili koledami a tancem.
Přejeme všem rodinám a přátelům školky, aby následující rok prožívali ve vzájemné blízkosti a pohodě. KV
Fota z „Mikulášské
nadílky“ v mateřské
škole (5.12.) – více
ve fotogalerii na
webových
stránkách
www.mslhenice.cz

Základní škola
Prosincové kalendárium
1.12. – školní kolo „Olympiády v českém jazyce“ – pro kategorii 8.a 9.ročníku - viz článek níže
1.12. – návštěva Jihočeského divadla v ČB na představení „Kronikáři“ – pro žáky 5.třídy
1.12. – zahájení plaveckého výcviku v „Plaveckém stadionu“ v Prachaticích – pro žáky 3.a 4.tř.
1.12. – projekt „Egyptská hodina“ – v rámci výuky dějepisu – pro žáky 6.třídy
3.12. – vystoupení školních pěveckých sborů „Pecky“ a „Pecičky“ na rozsvěcení vánočního stromu
na lhenickém náměstí
4.12. – „Barborky ve škole“ – k připomenutí lidových adventních zvyků s obchůzkou všech tříd –
připravila děvčata z 1.až 6.ročníku – viz foto níže
4.12. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Ježíšek Superstar“ – pro žáky 5.třídy
4.12. - „Vánoční pečení s rodiči“ na Vánoční školní jarmark 7.12. – pro 5.a 7.třídu
5.12. – „Mikuláš ve škole“ – se svojí družinou (anděly a čerty) navštívil všechny třídy – pro ostatní mladší děti připravili
„deváťáci“ - viz foto níže
6.12. - „Vánoční pečení s rodiči“ na Vánoční školní jarmark 7.12. – tentokrát pro 9.třídu
6.12. – školní kolo „Zeměpisné olympiády“ – pro kategorii 8.a 9.ročníku – viz článek níže
6.12. – schůzka školního EKOTÝMU - též další 12.6.
7.12. – v pořadí již 11.ročník „Vánočního školního jarmarku“ – vpodvečer na nádvoří školy pro veřejnost – viz
článek + foto níže
13.12. – „Lucie ve škole“ – k připomenutí lidových adventních obyčejů s obchůzkou všech tříd – nachystala pro ostatní
děti děvčata ze 7.třídy
14.12. – exkurze k volbě povolání na Úřadu práce v Prachaticích – pro žáky 9.třídy
17.12. – vystoupení šk.pěveckých sborů „Pecky“ a „Pecičky“ na Živém betlému v Jámě – ve spolupráci s tamním SDH
19.12. – divadelní představení „Zimní pohádka“ v sále lhenického kina – pro žáky 1.až 4.třídy
19.12. – soutěž ve skoku vysokém „Vánoční laťka 2017“ v tělocvičně školy – viz článek + foto níže
20.12. – besedy na téma „Adventní čas“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 1.až 3.třídy
20.12. – „Vánoční koncert“ lhenické ZUŠ v sále kina – pro žáky všech tříd
22.12. – vánoční třídní besídky – viz foto níže – pro žáky 3.a 4.tř. již 21.12. (z důvodu účasti na plaveckém výcviku v PT)
Vánoční prázdniny – zahájeny 23.12.2017 – ukončeny 2.1.2018

Fota – vlevo Barborky ve škole (4.12.) –uprostřed Mikuláš ve škole (5.12.) –vpravo z vánoční besídky dětí 3.třídy (21.12.)
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Prosincové vědomostní a dovednostní soutěže na škole
„Olympiáda v českém jazyce“ – školní kolo – 1.12.2017 – pro kategorii 8.a 9.ročníků
Nejúspěšnější řešitelé: (za účasti třinácti soutěžících)
1.místo – Estella Suchánková (9.tř.) – s postupem do okresního kola
2.místo – Rudolf Žák (9.tř.) – s postupem do okresního kola
3.místo – Kateřina Stašková (9.tř.)
„Zeměpisná olympiáda“ – školní kolo – 6.12.2017 – pro kategorii 8.a 9.ročníků
Nejúspěšnější řešitelé: (za účasti sedmi soutěžících)
1.místo – Rudolf Žák (9,tř.) – s postupem do okresního kola
2.místo – Vojtěch Nevšímal (9.tř.) – s postupem do okresního kola
„Vánoční laťka 2017“ – soutěž ve skoku vysokém
ve školní tělocvičně 19.2.
Kategorie 6.-9.ročník – chlapci (za účasti dvanácti soutěžících)
1.místo – Radek Kunc (9.tř.) – výkon 140 cm
2.místo – Ondřej Bergman (9.tř.) – výkon 140 cm
- při více pokusech
3.místo – Michal Havlík (8.tř.) – výkon 135 cm
Kategorie 8.-9 ročník – dívky (za účasti třech soutěžících)
1.místo – Eliška Bergmanová (9.tř.)
Z „Vánoční laťky 2017“

V pořadí již jedenáctý „Vánoční školní jarmark“ pro veřejnost
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se konal před naší základní školou jedenáctý vánoční jarmark, který zahájila paní ředitelka Mgr.
Vladimíra Trnková a děti z hudební školy Yamaha.
Návštěvníci si mohli u jednotlivých stánků všech tříd naší školy, MŠ, vyučujících, SRPŠ a Rodinného centra zakoupit
vyrobené vánoční dekorace a jiné. Část výdělku a vánoční výrobky byly předány Hospici sv. Jana Neumanna v
Prachaticích a druhá část bude věnována rodičům Tadeáše na jeho léčbu. Nezapomněli jsme s dárky ani na lhenické
důchodce.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací jarmarku.
Mgr. Zdeňka Petrášková

Fota z průběhu „Vánočního školního jarmarku“ 7.12.2017

Zástupci našich žáků navštívili
prachatický Hospic sv.Jana Neumanna
Jeho vedení o této návštěvě uveřejnilo 18.12. na svých
facebookových stránkách následující:
„Žáci lhenické ZŠ přišli 15.12. potěšit naše pacienty
vyrobenými vánočními dárky, přednesenými básničkami
a zazpívanými koledami (viz foto). Z jejich tradičního
„Vánočního školního jarmarku“ věnovali našemu hospici
certifikát v hodnotě 6.000 Kč. Za jejich ušlechtilé
charitativní konání jim patří naše poděkování“.

JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Adventní a novoroční čas na našem Lhenicku
To, že nastal, dala na vědomí vánoční výzdoba našeho městečka, též vánoční strom, rozsvícen (3.12.) na náměstí, a
figurální betlém umístěn tamtéž. Ve svých dnech plynul za vrtkavě měnícího se počasí – za deště, sněhu, povětří i za
slunečního svitu, teplot mrazivých i nad nulou nadprůměrně vysokých. Ale když 18.12. pokryla náš kraj sněhová peřina
(do výše 15cm), zdálo se, že by konečně mohly nastat bílé, pravé ladovské Vánoce. Přišla však obleva, sníh rychle
zmizel, a tak vánoční svátky i Nový rok spíše připomínaly příchod jara.
CO NÁM ADVENT NADĚLIL
5.12. – Mikulášskou nadílku v sokolovně – v podvečer do tamního sálu přišel mezi děti se svoji družinou (andělem a
čerty) Mikuláš, aby je obdaroval a čerti vyhrozili nezbedům. (viz foto v koláži). Mikuláš rovněž zavítal i do mateřské i
základní školy (více v rubrice „Z našich škol“)
7.12. – Vánoční školní jarmark – v pořadí již jedenáctý na nádvoří školy pro veřejnost (více v rubrice „Z našich škol“)
14.12. – Předvánoční posezení pro seniory – ti se za podvečera sešli v sále sokolovny, družně si za malého pohoštění
popovídali, zhlédli vystoupení dětí z naší MŠ, společně si zazpívali s malou muzikou - „Veselou harmonikou Honzy
Neužila“ a vyslechli popřání hezkých a poklidných svátků, jakož i pevného zdraví a všeho dobrého do nového roku od
paní starostky (viz foto v koláži)
20.12. – Vánoční koncert lhenické ZUŠky – malí muzikanti při něm ve svých vystoupeních dokazovali, jak již pokročili ve
hře na zvolené hudební nástroje a předvedenými skladbičkami a koledami přítomným navodili atmosféru již brzkých
Vánoc (viz foto v koláži)
23.12. – Pošumavský betlém ve Vadkově s rozdáváním „Betlémského světla“ – tady, na návsi vesničky, za
doprovodného programu pro příchozí ze širokého okolí, obsahujícím čtení z evangelia akolytou RNDR Ladislavem
Čandou a koledy v podání „Doubravanky“, již panovala pravá vánoční pohoda, která se poté přenesla i do místa
přátelského posezení s „Doubravankou“, do klubu místních hasičů. Z Vadkova si přítomní mohli odnést do svých
domovů Betlémské světlo (viz foto v koláži)
24.12. – Štědrý večer s „půlnočkou“ – nastal podvečerním vánočním a novoročním přáním starostky našim občanům za
koled v místním rozhlase, též návštěvami svíčkami ozářeného našeho hřbitova s neopomenutím tak vzpomínky svých
blízkých zemřelých v tento den, se
svátečním
prožitím
večera
za
štědrovečeření v kruhu nejbližších a poté
s možností návštěvy „půlnočky“ v našem
sv.Jakubovi, za troubení koled před jejím
zahájením u kostela na náměstí, jak káže
tradice – i když dříve tomu bývalo z věže
(viz foto v koláži)
25.a 26.12. – Boží hod vánoční a „Štěpána“
– v oba sváteční dny byly v chrámu Páně
sv.Jakuba celebrovány mše svaté a
v odpoledních hodinách mohli našinci
upřednostnit před vánočním hodováním a
televizními pohádkami protáhnutí těla na
turnajích ve stolním tenisu a soft tenisu
v sokolovně (blíže v rubrice „Sport na
Lhenicku“ + fota)
31.12. – Uvítání nového roku 2018 –
Silvestr byl u nás prožíván a Nový rok
uvítán buď mezi blízkými a přáteli
v domácnostech nebo v našich místních
hospůdkách či spolkových klubovnách, a to
za pyrotechnických efektů na noční obloze,
osvětlujících naše městečko a burácejících
v něm
1.1. 2018 – Nový rok – byl přivítán mší
svatou v našem lhenickém kostele a
odpoledne, jak jinak, novoročním výšlapem
na horu Stráže (foto v koláži + článek níže).

Novoroční výstup na horu Stráže 2018
Osmnáctý ročník Novoročního výstupu na horu Stráže předčil očekávání.
Na přelomu měsíce listopadu a prosince loňského roku jsem s větší pozorností sledoval v mediích měsíční předpověď
počasí na prosinec a hlavně na vánoční svátky, včetně Silvestra a Nového roku. Trochu mě uspokojila předpověď, že
nebude krutá zima a sněhových závějí (k nelibosti ostatních milovníků zimy). Předpověď vyšla perfektně. Nový rok beze
sněhu, žádný velký mráz, teplota +3 stupně nad nulou. Kladl jsem si otázku: „Odrazí se toto počasí v návštěvnosti?“
Samozřejmě, toto příhodné počasí přilákalo pro výstup rekordní účast.
Nyní trochu statistiky, co nabídla prezenční listina účastníků výstupu: Celkem se zaevidovalo 257 účastníků. Je zřejmé,
že k tomuto rekordu přispělo výše uvedené počasí. (Stávající rekord byl 242 účastníků)
Co dál prezenční listina nabídla? Několik těch nej, nej...Z celkového počtu účastníků bylo přímo lhenických občanů 204,
ostatních 53 účastníků vážilo cestu pro výstup nejen z okolních vesnic, ale též z republiky, kteří zřejmě trávili čas
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dovolených v okolí. Namátkou jsem vybral účastníky z Vlachovo Březí, Hracholusk, Boršova nad Vltavou, Č.Budějovic,
Srbce, Jankova, Starých Hodějovic, Dubného, Netolic, Strakonic, Kasejovic. Z větší dálky vážili cestu na Sedýlko pánové
Stanislav a Zdeněk z Plzně a pan Kopecký a Růžička z Prahy.
Ze statistky nej..... vybírám: Nejstarší účastník výšlapu na Stráž byl pravidelný návštěvník Jiří Barták ze Lhenic.
Nejmladší účastník, dovezený v kočáru, byl 14 denní Tomáš Hlaváček ze Lhenic, rodičů Aleny a Víta stejného jména.
Hnacím "motorem" kočárku byl dědeček Tomáška, Josef Bolech z Vadkova. Co zůstalo stejné jako loni? Je to sice
náhoda, ale levičáků (rozuměj psaní levou rukou) bylo též sedm. Nyní pár vět ze zákulisí výstupu. Každý účastník
obdržel velmi pěknou účastnickou kartičku. Doufejme, že pašík na kartičce doroste do příštího výstupu o pár kilogramů.
Kartičku zhotovila paní Ivana Ragáčová z MÚ ze Lhenic. Děkujeme, paní Ivano! Dle vyjádření většiny účastníků, kartičky
si vylepují do památníčků (hlavně děti) a někteří přicházejí na Sedýlko jen pro kartičky.
Dále je třeba poděkovat Lukáši Müglovi za dodané tekuté občerstvení. Stánkem se zlepšila nálada všech účastníků
výstupu. Praktické byly stolečky pro konzumaci nápojů (cívky od kabelů), které bylo možno využít oboustranně jako
stoleček i sedátko. Lukáši, ještě jednou díky! Dále děkujeme pravidelnému ochránci ohně Jendovi Veselému ze Lhenic.
Trochu mrzí, že poklesl počet účastníků při opékání vuřtů.
Na závěr jednu organizační zprávu: Sdružení Gratis předalo štafetu pořádání Novoročního výstupu Městysi Lhenice z
důvodů jednak vysokého stáří členů, a to nejsmutnější, z postupného jejich vymírání.
Přesto můžeme kdykoliv pomoci s organizací výstupu.
Jan Machart

Foto vlevo – nejstarší účastník výstupu pan Jiří Barták, uprostřed opékání buřtů – vpravo nezbytná podpisová tradice

Práce na revitalizaci lhenického náměstí pokračovaly i v prosinci
Na rekonstruované náměstní ploše byla dokončena úprava kamenné zdi za kostelem a instalována kamenná brána od
uměleckého kováře (14.12.2017), byl dokončen pomník padlým v 1.světové válce, včetně navrácení sousoší opravené
v restaurátorské dílně (13.12.2017 – odvezeno tam bylo 9.3.2017), dále byla dokončena úprava chodníků a parkovací
plochy v dolní části náměstí – v Bavorovské ulici a mezi radnicí a parkovištěm přibyly nové krásné lavičky (21.12.2017) –
viz fota níže.
JB, JM

Foto vlevo – pomník padlých, foto uprostřed
nahoře umělecká brána u kostela a dole
chodníky v Bavorovské ul., vpravo – lavičky
před radnicí

Restaurace „NA VERPÁNKU“ (dříve „U Tomáše“)
již láká pěkným prostředím, dobrou obsluhou a gastronomickými pochoutkami
k příjemnému posezení
V polovině prosince minulého roku 2017, již v krásně renovovaném interiéru hospůdky „U Tomáše“ a pod novým názvem
„Na verpánku“, ji znovu otevřeli Švecovi, aby tak pokračovali v rodinné tradici…
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Foto: Marie a Tomáš Müglovi
Hospůdku „U Tomáše“ zavedli Müglovi – pan Tomáš (podle něhož byla pojmenována)
s maminkou paní Majkou v odkoupeném a za tím účelem přestavěném domě u
„Kartáčníků“ v Krumlovské ulici a i za pomoci dalších členů rodiny ji zprovoznili
k 1.1.1992, kdy uvítala první své hosty, aby po následujících 25 let lákala mnohé další a
další zblízka i daleka. Mezi nimi i „štamgasty“, ale i lhenické rodáky při svých návratech
domů. Ti sem přicházeli i za přívětivou a přátelskou paní Majkou, kterou jako domorodou
pamětnici znali a která i
při
shonu
v kuchyni
hospůdky si vždy našla
čas s nimi posedět a
popovídat o tom, jak tady u nás bývávalo, či co je
nového. Čas nelze zastavit. A tak Tomáš a Marie
Müglovi došli po zvážení k rozhodnutí ukončit ke konci
roku 2016 provozování hospůdky a odejít na zasloužený
odpočinek.
Rok s rokem se sešel a restaurace, dána během jejího
uzavření „dogala“, pod novým názvem „Na verpánku“ již
opět od 12.12. loňského roku ožívá spokojenými hosty.
A to za převzetí pomyslné štafety mladší generací
z dynastie Müglových Švecovými – rodinnými příslušníky
Tomášovy sestry Elišky, majících znalosti a zkušenosti
z oboru pohostinství a gastronomie. Paní Majka, po léta
dobrá to duše hospůdky, mohla jistě s uspokojením
sledovat úspěšný její comeback v provedení svých
rodinných následovníků. Ale jen nakrátko. Po krátké
těžké nemoci, žel, zemřela….
Takového restauračního zařízení bylo Lhenicím potřeba.
Zatimní ohlasy jeho návštěvníků jsou příznivé.
Na to, co vedlo Švecovi ke znovuotevření bývalé rodinné
hospůdky „U Tomáše“, k úpravám a novému vybavení
jejího interiéru, k vtipnému jejímu přejmenování „Na verpánku“, též na představy o jejím provozování a dosavadnímu
jeho hodnocení, vyzvíme v připravovaném rozhovoru s Mgr.Láďou Švecem ml. pro příští únorové vydání ML.
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Silvestr a Nový rok v KČT Lhenice.
Jak už se stalo zvykem, poslední den ve starém roce tráví lheničtí turisté a jejich příznivci kulturou a
turistikou.
Začínáme turistikou. Scházíme se v devět ráno a naším cílem je Knížecí stolec(1236m) ve vojenském
újezdu Boletice. Na Silvestra 2017 je to už popáté, kdy dvacet nadšenců odjíždí přes Ktiš do Arnoštova.
Zde nás čeká nemilé překvapení,nejenže je Knížecí stolec zahalen do mraků, ale vojenské cesty jsou
zledovatělé, jsou v nich vyježděné koleje, klouže to a auta mají co dělat , aby dojela na místo určení. Odstavná plocha je
jeden led, dalo by se na ní bruslit. Stoupat k vrcholu jde jen po kraji cesty, kde je sníh vlivem mrholení a teploty 3 stupně
nad nulou měkčí. Sněhu i mraků přibývá, u odbočky Adolfův kámen se začínáme brodit mokrým sněhem. Po dvou
hodinách v pravé poledne docházíme po skupinkách na vrchol. Slibované vyjasnění nepřichází, vidět je sotva na pár
metrů, fouká nepříjemný nárazový vítr. Nezbývá než se vydat druhou stranou dolů. Asi kilometrový sešup je velmi
náročný, stačí trochu uhnout z pěšiny a zapadáme po kolena do sněhu. Konečně se dostáváme na lesní cestu a po jejím
okraji už to jde lépe, scházíme na parkoviště. Vyjasňuje se, mraky odplouvají. Stačilo jít nahoru o necelou hodinu později
a výhledy z rozhledny by byly úplně jiné. Zpáteční cestu volíme oklikou přes Volary. Zajíždíme do hospůdky v Březovíku,
kde nás čeká dobrá zelňačka, teplé nápoje na zahřátí a další občerstvení. Domů se dostáváme krátce před čtvrtou
odpolední. Máme tři hodiny na rehabilitaci a nabrání sil.
Silvestrovský večer trávíme už mnoho let v klubovně. Scházíme se po sedmé večerní, tentokrát je klubovna oproti jiným
létům plná, panuje dobrá nálada, hraje se a zpívá, dochází i na tanečky a po půlnoci na tradiční přípitek.Zábava
pokračuje až do druhé hodiny ranní, pak se rozcházíme. Na Nový rok nás po obědě čeká tradiční setkání Lheničáků na
Stráži. Protože hned na druhý leden připadá pracovní den, jen několik jedinců po sestupu ze Stráže zachází ještě do
klubovny. Dojídáme chlebíčky ze silvestrovské noci, dopíjíme pivo a krátce po 18.hodině končíme.
Náročné dva přelomové dny jsou za námi. Karel Majer

V sobotu 20.ledna proběhne v turistické klubovně výroční členská schůze.
Začátek je v 18hodin. Účast členů nutná! Kromě jiného je třeba vyřešit a obnovit
status klubu a zvolit nové vedení.
Závěrem zveme naše členy, kamarády a příznivce, jakož i ostatní na tradiční

TURISTICKÝ COUNTRY BÁL,
který bude v sobotu 24. února ve lhenické sokolovně a hrát bude, jako vždy,
lhenická kapela C&W - Vodáci.
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NAPSALI O NÁS
Trofejní štiku zdolával patnáct minut
Prachatický deník 6.12.2017
Životním úlovkem se pochlubil Miroslav
Cabaj ze Lhenic na Prachaticku. Štiku
dlouhou 102 centimetrů, která vážila 9,2 kilogramu, vytáhl na konci listopadu
z vodní nádrže Lipno. „Ulovil jsem ji na dvaceticentimetrovou nástražní
rybičku běličku položenou na dno“, přiblížil rybář detaily úspěšného lovu.
„Zdolával jsem ji asi 15 minut.“ Štika (která v tomto případě skončila druhý den
na pekáči) se v přírodě nedožívá velkého věku. Takto velký jedinec bývá šest
až sedm let starý. Nejmenší lovná míra štiky obecné je v České republice
zákonem stanovena na 50, někde až 60 centimetrů.

U Brusné narazilo auto do stromu, řidič nehodu nepřežil
Prachatický deník – 6.12.2017 – Jana Vandlíčková
Lhenice - Při vážné dopravní nehodě poblíž Lhenic zahynul
sedmapadesátiletý řidič z Prachaticka. Je padesátou obětí dopravních
nehod na jihu Čech od začátku roku.
Podle prvních informací od Martiny Joklové, mluvčí prachatické policie,
narazilo osobní auto Audi do stromu. "Čelní náraz řidič vozidla nepřežil,"
uvedl Milan Bajcura, jihočeský tiskový mluvčí Policie ČR. Dodal, že
vzhledem k tomu, že k nehodě došlo mimo komunikaci, je silnice
průjezdná.
V letošním roce se jedná podle policejních statistik o padesátou oběť
dopravních nehod na jihu Čech od prvního ledna.
Policejní mluvčí doplnil, že obětí nehody se stal sedmapadesátiletý řidič
z Prachaticka. Náledí na vozovce podle všeho příčinou, proč řidič přejel do protisměru, nebylo. Variant, proč k nehodě
došlo, je více. "Příčinu v tuto chvíli vyšetřujeme," poznamenal Milan Bajcura.
Na místě tragické události zasahovali hasiči z Prachatic a dobrovolný tým ze Lhenic.

DNES, KRÁTCE PŘED 11 HODINOU...
http://www.prachatickonews.cz/krimi/krimi1920.htm
Tragickou nehodu popsal mluvčí Policie ČR Milan Bajcura. "Po příjezdu na místo, v místní části Brusná, jel řidič (1960)
osobního vozidla tovární značky Audi 80 ve směru od Hrbova, kdy po stoupání na křižovatce typu „Y“ zatím z nejištěných
příčin přejel do protisměru, kde čelně havaroval do stromu. Zde následkům těžkého zranění podlehl."

Divočák vběhl pod kola u Mičovic, u Sloupu se srazila dvě auta
Prachatický deník – 7.12.2017 – red.
Mičovice - Deset minut před pátou hodinou ve čtvrtek 7. prosince poblíž Mičovic na Lhenicku srazil řidič osobního auta
divoké prase, které mu vběhlo do cesty. Podle informací policie je jeden člověk lehce zraněn. Silnice je průjezdná, ale
šetření dopravní nehody bude trvat nejméně do sedmi hodin večer.
Jen deset minut poté vyjížděli hasiči k další nehodě, tentokrát u Vimperka , přesněji ke Sloupu. Tam se srazila dvě
osobní auta. Nikdo není zraněn. Vyšetřování nehody a uklízení vozovky bude trvat do sedmi hodin večer.

Narodila jsme se
Prachatický deník – 16.12.2017 a 6.1.2018
– zdroj Nikola Beranová

Představujeme vám miminka nově
narozená v prachatické porodnici.
Foto vlevo:
Dvě dcery mají od středy 13.12.2017
manželé Pavel a Kristýna Trnkovi ze Lhenic.
Po dnes již tříleté Julince se jim totiž
v prachatické porodnici narodila ve 21.31
hodin Sofie Trnková. Sestry holčičce
zapsaly porodní váhu 3.600 gramů.
Foto vpravo:

Třetí kluk Aleny a Víta Hlaváčkových ze Lhenic se narodil v pátek 15.12.2017 v prachatické porodnici ve
13.25 hod. a vážil 3 750 gr. Dostal jméno Tomáš. Doma se na něj těšili bráškové Honzík (5) a Radeček (3)..
Naše redakce se připojuje k blahopřání !
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O předním domě na lhenickém náměstí
s přináležejícími čísly popisnými 2 a 3
Tomáš Kolář
1866 † 1948

Volně podle Kolářovy kroniky vadkovské

Dům čp.2 (hned vedle farní budovy)
jedno z nejstarších to obchodních míst ve Lhenicích.
V něm zavedla kupecký krám se smíšeným a koloniálním zbožím Terezie Čížková snad někdy
v polovině 19.století. Tato rozšafná, velice schopná žena jej jako prosperující následně zvelebila
stejně tak, jako i zřízený hostinec „U Čížků“ (v čp.3) a k usedlosti příslušné hospodářství . Přikoupila
pozemky, vysázela ovocné sady za vsazení stromoví i kol polností, louku „na Kužvartu“ odvodnila.
Majitelé těchto realit – Čížkovi měli jedinou dceru Barboru, jež se provdala za Aloise Hansu z Netolic,
by poté veškerý majetek převedli na mladé Hansovy. Za jejich nevalného hospodaření se jeho stav
zhoršil, až i zahradu pod Moravců byli nuceni prodat, kupecký krám k pronájmu vydat, tři dcery ne
zcela patřičně vybavit jako i syna Jaroslava (všeobecně Slávkem Čížků po prarodičích nazývaným), jenž usedlost
s hospodářstvím s tíživým břemenem v roce 1907 převzal, a kdy i v ten čas za manželku Johanu pojal, pocházející
z Čakova. Slávek příliš neoplýval myslí hospodáře ani snaživostí, navíc invalidní (v době války přišel o spodní část
nohy), tudíž správa majetku spočívala na jeho choti Johaně Hansové. Jinak se ale mezi zdejším lidem těšil oblibě,
popularitě a jako vášnivý nimrod se převážně věnoval této své velké zálibě.
Na snímku přední dům na lhenickém náměstí za starých časů – hned vedle fary kupecký krám zavedený Terezií
Čížkovou (v čp.2), následně vlevo „Hostinec u Čížků“ ještě před přestavbou na „Hotel Hansa“ (v čp.3)

Dům čp.3 „Hostinec u Čížků“
Na snímku vlevo „Hotel Hansa“ po přestavbě v r.1927
Jeho majitelé, bezdětní manželé Jaroslav a Johana
Hansovi, se v roce 1925 pustili do jeho přestavby – do
stavební úpravy celého průčelí hostince, do vysoké
střešní části vestavěním podkrovních místností pro
letní hosty a v přízemí do zvelebení výčepního
prostoru s obsluhou k příjemnému posezení – vše
k přeměně na „Hotel Hansa“.
Stavbu provedl stavitel z Prahy Hering na doporučení
lhenického rodáka Aloise Pauleho, jenž měl již veřejně
prospěšných zásluh o Lhenice (o občanskou školu a
stavbu silnice). Avšak v tomto případě má pan Jaroslav
Hansa patřičný důvod proč si na pana Pauleho zaklít.
Přestavbou a zařízením hotelu totiž náklady vzrostly na nepředpokládanou vysokou částku 135.000 Kč, čímž Hansovi
upadli do značného zadlužení. V důsledku toho se za veliké finanční tíže zbavili výčepu i usedlosti s hospodářstvím, jež
babička Jaroslava Hansy Terezie na neobyčejný stupeň pozvedla (čp.2 a 3). A tak LP 1927 celou usedlost převzal pan
Tomáš Hála, v tomto roce se i oženivší.
(Volně podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské z roku 1927.)
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Na snímku vlevo „Hotel Hansa“ a kupecký krám v počátku 30.let 20.století – vpravo již přejmenovaný na „Hotel pod
Stráží“ v 60.letech 20.století v majetku a provozu spotřebního družstva „Jednoty“

Část předního domu na náměstí – takzv. „Antonka“ (čp.3)
V přízemí její čelní části nyní bydlí vdova po ve světové válce podlém štábním
kapitánovi Božena Štěpánová, co má zde trafiku, a poschodí zde na výměnku
obývá Jaroslav Hansa (viz foto vlevo). V navazujících dozadu pokračujících
prostorech tohoto domu zřídil v pronájmu „Lazebnictví“ Rudolf Černý (snad v roce
1927) – první to holič a vlásenkář ve Lhenicích. (Dříve v městečku holil a vlasy
stříhal Václav Šíma – tkadlec). Hned v sousedství, rovněž v nájmu, zavedl
„Mechanickou dílnu“ s prodejem elektro potřeb a jízdních kol i s jejich opravami Jan
Trnka (zvaný mechanik) – první a jedinou takového druhu u nás (od roku 1932).
Vedle této provozovny otevřel pronajatý řeznický krám s výsekem masa Bedřich
Hošna.
(Volně podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské z roku 1932.)
JB, JM

Na snímku vlevo - v pozadí boční strana „Antonky“ ( pohled z Krumlovské ulice) s „Lazebnictvím“ R.Černého a
„Mechanickou dílnou“ J.Trnky při mírové červencové slavnosti v roce 1945 – uprostřed z její přestavby na nákupní
středisko – otevřeno v roce 1974 – vpravo současný stav.

Foto vlevo z asanace „Hotelu pod Stráží“ v počátku 70.let 20.stol. – uprostřed nově zbudovaný „Hotel pod Stráží“ –
otevřen 19.10.1974 – vpravo hotel na lhenickém náměstí po rekonstrukci majiteli Justicovými (od roku1996) – současný
stav (k úpravě venkovního vzhledu došlo v r.2014)
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Opustili nás…
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 7.12. 2017
s paní Ludmilou Peckovou z Třešňového Újezdce, též za projevenou soustrast
a květinové dary. Děti s rodinami.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, kamarádům, bývalým spolupracovníkům,
známým a hasičům ze lhenického SDH, kteří dne 3.1. 2018 doprovodili
na poslední cestě naši maminku, paní Majku Műglovou ze Lhenic.
Rádi bychom též poděkovali za projevenou soustrast a květinové dary. Děti s rodinami.

Sobota 6.1. – MYSLIVECKÝ PLES – hraje B Quintet – Hospůdka u Doubravanky - JÁMA
Pátek 12.1. – MYSLIVECKÝ PLES – hraje Přímý přenos – Hotel pod Stráží - LHENICE
Pátek 26.1. – BABSKÝ BÁL – hraje Samsonka – Hospůdka u Doubravanky – JÁMA
Sobota 27.1. – OBECNÍ PLES – hraje MP3 band- sokolovna - LHENICE
Sobota 17.2. – HASIČSKÝ PLES – hraje Vlachovka – Hospůdka u Doubravanky – JÁMA
Sobota 24.2. – COUNTRY BÁL – hrají Vodáci – sokolovna - LHENICE
Sobota 3.3. – SPORTOVNÍ PLES – hraje Top band – Hotel pod Stráží – LHENICE
Sobota 10.3. – HASIČSKÝ PLES – hraje Netolická pětka – Hotel pod Stráží - LHENICE

SPORT NA LHENICKU
TRÉNINKY V ELITE GYM pro začátečníky ZDARMA
RÁDI ZVEŘEJŇUJEME POZVÁNÍ
Počínaje datem 5.1. 2018 bude pravidelně každé úterý od 19:00 do 20:00 hod. otevřena ZDARMA
hodina pro ty z vás, kteří byste si chtěli vyzkoušet naše začátečnické odtučňovací - kruhové tréninky. Nově příchozí má
vždy první lekci ZDARMA!! Po této hodině se na základě konzultace s trenérem sami rozhodnete, jaký typ tréninku, v
jaké pravidelnosti a intenzitě by Vám vyhovoval. U nás se naučíte správně protáhnout a zahřát před samotným
tréninkem a zároveň i zvládat zvýšenou fyzickou zátěž.Tréninky budou pod vedením Marušky Müllerové, takže nemusíte
mít strach, že se do vás hned od samého začátku pustí Jari.
Přijďte si zacvičit do přátelského kolektivu našeho klubu Elite Lhenice a udělejte jednou pro vždy velkou tlustou
čáru za vaší leností. Tréninky jsou otevřeny všem věkovým skupinám od 12let a výše.

NAUČÍME VÁS MÍT POHYB RÁDI!!

Za klub Elite Lhenice - Maruška a Jari
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Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Pět jeho družstev nadále startovalo v rozehraných příslušných soutěžích
mistrovského ročníku 2017/18
A tým v krajské soutěži ve skupině A
Po devíti mistrovských utkáních, odehraných již do konce listopadu, následovala v soutěži prosincová přestávka, aby se
její zápasový kolotoč naplno opět „roztočil“ v lednu, do něhož A tým lhenického Sokola naskočí 13.1., kdy se v 10.kole
doma utká s KST ZŠ Vyšším Brodem A.
Čelo tabulky krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.12.
1.místo – Spartak Kaplice B – 9 zápasů – 8 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 87:46 – 25 bodů
2.místo – Kremže/Holubov A – 9 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 2 prohry – skóre 82:46 – 22 bodů
3.místo – Sokol Lhenice A – 9 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 3 prohry – skóre 77:56 – 21 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola Lhenice A ve dvouhrách v krajské soutěži sk.A mezi 33 hodnocenými jednotlivci,
co odehráli více než 18 zápasů k 31.12.
9.místo Richard Györi – úspěšnost 68,75% - 11.místo Adam Sivera – úspěšnost 66,67%
Nejlépe umístěné dvojice Sokola Lhenice A ve čtyřhrách v krajské soutěži sk.A mezi 15 hodnocenými v deblech,
co odehrály více než 4 zápasy k 31.12.
4.místo – Richard Györi – Jaromír Houška – úspěšnost 83,33%
8.místo – Adam Sivera – Radek Sivera – úspěšnost 66,67%
Další čtyři družstva lhenického Sokola v soutěžích na Prachaticku – prosincové zápasy

B týmu v RP-I (regionálním přeboru)
7.kolo 2.12. – Sokol Lhenice B – TTC Zálezly 11:7
8.kolo 9.12. - TJ Slavia PT-B – Sokol Lhenice B 7:11
Umístění Sokola Lhenice B v tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.12.
4.místo – 8 zápasů – 4 výhry,2 remízy, 2 prohry – skóre 77:67 – 18 bodů

C a D týmu v RP-II
8.kolo 9.12. – SK Rohanov – Sokol Lhenice C 6:12
8.kolo 9.12. – Sokol Lhenice D – SPV Strunkovice A 10:8
Umístění týmů Sokola Lhenice v tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 31.12.
C týmu – 3.místo – 7 zápasů – 5 výher, 1 remíza, 1 prohra – skóre 72:54 – 18 bodů – s jedním odehraným zápasem
méně než na 1. a 2.místě Lenora a Čkyně (s 8 zápasy) – oba týmy shodně s 20 body
D týmu – 7.místo – 8 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 5 proher – skóre 58:86 – 13 bodů

E týmu v RP-III
7.kolo – 2.12. – Sokol Lhenice E – Slavia PT-C 3:15
Umístění Sokola Lhenice E v tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.12.
9.místo – 6 zápasů – 1 výhra, 0 remíz, 5 proher – skóre 42:66 – 8 bodů - s jedním odehraným zápasem méně než
někteří z účastníků soutěže (se 7 zápasy)

Tradiční vánoční turnaje v sokolovně
za pořadatelství lhenického Sokola
Turnaj ve stolním tenisu v singlech – uspořádán v sobotu 23.12.
- za startu 22 hráčů rozdělených do čtyř skupin při hracím systému každý s každým, z nichž postupující se dále utkali
vyřazovacím způsobem až do závěrečného finále.
Nejúspěšnější hráči turnaje:
1.místo – Richard Györi
2.místo – Adam Sivera
3.místo – Milan Halabrín st.
4.místo – Aneta Dubravcová
Na fotu – zleva A.Sivera (2.místo), R.Györi (1.místo),
M.Halabrín st. (3.místo), P.Petrovka – tenisový matador,
nejstarší hráč turnaje

Turnaj v softenisu v deblech
– uspořádán v pondělí 25.12.
- za startu devíti dvojic a hracího systému každý s každým
Nejúspěšnější dvojice:
1.místo – Jan Pokorný – Martin Stadler
2.místo – Tomáš Plojhar – Petr Vincik
3.místo – Milan Halabrín st. – Jaroslav Berger
Foto – z předávání cen nejlepším deblistům turnaje starostou
Sokola Vaškem Hůrským.
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POZVÁNKA
na

otevřený pro širokou veřejnost !
Sobota 3.února od 14.00 hodin ve lhenické sokolovně
Přihlášky přijímány v tamní hospůdce

Mladí stolní tenisté z Prachaticka jasně kralují celému kraji
Mezi nimi i naši Lheničtí
Prachatický deník 3.1.2018 – Jana Fusková – kráceno
Poslední sobotu uplynulého kalendářního roku (30.12.) se konal
krajský přebor družstev staršího žactva ve stolním tenise. Právo
zúčastnit se přeboru dostala hned dvě družstva chlapců
z Prachaticka, a to TTC Libín Prachatice a TJ Sokol Lhenice.
Právě tato družstva si to nakonec rozdala i ve finále, které bylo
napínavé až do konce. Úspěšnější byli hráči z Prachatic, kteří
zvítězili 4:2. (fus)
Foto - zleva hráči Libína Prachatice Lukáš Heinzl, Tomáš
Kulhánek, Petr Hodina a Sokola Lhenice Milan Halabrín, František
Traxler a Adam Sivera. Foto: Jana Fusková

Co nového ve lhenickém SK
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem
soutěžního ročníku 2017/18
- statistika nuda je, má však cenné údaje –

Tentokrát rezervy SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka -kouč Pavel Prenner st., vedoucí družstva Jan Sura
Konečné umístění v tabulce OP (14 účastníků) po podzimu
2.místo –13 zápasů–9 výher, 2 remízy, 2 prohry–skóre 56:25–29 bodů –za prvním Záblatím s 33 body (viz tabulka níže)
Umístění v tabulce sestavené z podzimních zápasů v OP doma
2.místo – 7 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 2 prohry – skóre 39:16 – 15 bodů – za prvním Záblatím s 18 body
Zápasy doma: ve 3.kole proti Nebahovům 1:5, v 5.kole proti Husinci 2:5, v 7.kole Volarům 13:3, v 9.kole proti
Záblatí 3:2, v 11.kole proti Svaté Maří 11:1, ve 13.kole proti Horní Vltavici 4:0, v dohrávaném vloženém 1.kole proti
Š.Hošticím/Lažišti B 5:0.
Umístění v tabulce sestavené z podzimních zápasů v OP (14 účastníků) venku
2.místo – 6 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 0 proher – skóre 17:9 – 14 bodů – za prvním Záblatím s 15 body
Zápasy venku: ve 2.kole proti Netolicím B 2:5, ve 4.kole Vitějovicím 2:3, v 6.kole Zbytinám 4:4, v 8.kole proti
Čkyni B 1:1, v 10.kole proti Dubu 0:2, ve 12.kole proti Borové Ladě 0:2
Průměr získaných bodů na zápas (ze 13 utkání) – 2,23 bodu
Průměr vstřelených branek na zápas (ze 13 utkání) – 4,30 br.
Průměr obdržených branek na zápas (ze 13 utkání) – 2,23 br.
Střelci celkem 56 branek ve 13 podzimních mistr.zápasech (při rovnosti vstřelených branek dle abc pořadí) –
J.Mrkvička 19 br., P.Lukšovský 7, Vl.Burda 5, P.Prenner st.4, D.Kolář 3, Mich.Sedlák 3, P.Sýkora 3, J.Exner 2, J.Grill 2,
R.Sura 2, S.Bečvář 1, F.Jeníček 1, J.Krotký 1, D.Lukač 1, M.Mahák 1, P.Starý 1 – celkem 16 střelců
Počet startů jednotlivých hráčů za B tým ve 13 podzimních mistr.zápasech – v závorce – z toho v základní sestavě
(při rovnosti startů dle abc pořadí):
J.Exner 13 (13x), J.Mrkvička 13 (13x), Vl.Burda 12 (12x), F.Jeníček 12 (10x), R.Sura 12 (12x), D.Lukač 11 (11x),D.Kolář
10 (9x), Mich.Sedlák 10 (7x), J.Grill 7 (3x), J.Krotký 7 (3x), R.Suchý 7 (6x), P.Prenner st.6 (5x), P.Starý 6 (5x), P.Sýkora
6 (6x), J.Abelovski 5 (2x), P.Prenner ml. 5 (3x), P.Sládek 5 (5x), P.Lukšovský 4 (4x), J.Vágner 4 (3x), V.Wimberský 4
(2x), S.Bečvář 3 (0x), K.Lukeš 3 (2x), P.Pořádek 3 (1x), V.Pilát 2 (2x), J.Prenner ml. 2 (1x), P.Prokop 2 (0x), P.Trnka –
gólman 2 (2x), P.Boška 1 (1x), M.Mahák 1 (0x), P.Vincik 1 (1x) – celkem 30 hráčů
Základní sestava B týmu vzešlá ze 13 podzimních zápasů na základě počtu startů v ní:
R.Suchý (6x)
(J.Vágner 3x)
P.Sýkora (6x)
R.Sura (12x)
J.Exner (13x)
F.Jeníček (10x)
(P.Sládek 5x, P.Prenner st. 5x)
D.Kolář (9x)
Vl.Burda (12x)
D.Lukač (11x)
Mich.Sedlák (7x)
J.Mrkvička (13x)
P.Starý (5x)
(P.Lukšovský 4x)
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V OP Prachaticka umožněno v zápasech opakované střídání (hokejovým způsobem), z tohoto důvodu za časté obměny
základní sestavy a hráčských postů v ní.
Nejlepší střelci mistrovského podzimu OP Prachaticka – Jaroslav Mrkvička – SK Ktiš/Lh.B – 19 branek; Václav
Hovorka – TJ Hraničář Borová Lada – 12 branek; Jiří Růžička – TJ Sokol Záblatí – 11 branek – bývalý dlouholetý hráč
našeho lhenického SK a dále Jan Lukeš (Sokol Záblatí), Ladislav Friš (TJ Dub), Anatólij Choďjuš (TJ Dub) – všichni tři
rovněž s 11 brankami.

Konečné tabulky po mistrovském podzimu rezervy SK Ktiš/Lh.B
v OP Prachaticka
1. Záblatí
2. Ktiš/Lh.B
3. Husinec
4. Čkyně B
5. Borová Lada
6. Šum.Hoštice
7. Nebahovy

11
9
8
7
7
7
6

0
2
2
4
2
1
2

2
2
3
2
4
5
5

70:10
56:25
44:15
32:22
36:23
30:32
28:29

33
29
26
25
23
22
20

8. Vitějovice
9. Dub
10. Zbytiny
11. Sv.Maří
12. Netolice B
13. Hor.Vltavice
14. Volary

5
4
5
4
3
1
1

3
4
1
1
2
1
1

5
5
7
8
8
11
11

27:31
31:35
31:36
30:46
26:37
12:57
16:71

18
16
16
13
11
4
4

Gólman našeho lhenického SK v týmu mistrů Evropy ve futsalu (sálovém fotbalu)
Radek Suchý, gólman našeho SK a střežící rovněž i branku prachatického „Strabagu“ ve futsalu, byl právě odtud pro
výborné výkony vybrán do reprezentace ČR –U21, která ve Španělsku vybojovala titul mistrů Evropy.
Co v rozhovoru s Radkem (alias Suchardou – jak jest spoluhráči přátelsky přezdíván) bylo o tomto úspěchu
vyzvěděno…
ŽE: do výběru reprezentační jednadvacítky se dostal na doporučení pana Luboše Vlnatého ze Strabagu, za který Radek
chytá, jejím trenérům Pavlu Šilhanovi (jako gólman působil i ve lhenickém SK) a Jaroslavu Gojemu. Ti si jej poté, též i se
spoluhráčem Petrem Paseckým, opravdu vybrali a zařadili do hráčského kádru pro mistrovství Evropy ve Španělsku,
kterému předcházelo krátké soustředění (od 1.12.) v Jilemnici, aby odtud reprezentační tým i s jeho vedením odletěl do
dějiště mistrovství Evropy (konané od 3.12. do 8.12.2017), do španělského Lloret de Mar.
ŽE: tady, na turnaji ME-U21, sehráli čeští futsalisté čtyři zápasy a všechny vítězně! Postupně porazili Katalánsko 33:0,
Norsko 8:2, Rusko 4:3 a v závěrečném finále, po dramatickém průběhu, znovu Rusko 2:1 !
Titul mistrů Evropy byl jejich !!!
Úspěšná česká futsálová výprava tak mohla začít
slavit za oslavného pokřiku: „Češi - mistři, mistři !“
(Ten zněl po finále i kabinou – viz foto níže vlevo).
Pro Radka, jak uvedl v rozhovoru, bylo celé
mistrovství Evropy, navíc se závěrečným vítězným
finálovým vyvrcholením, velkým nezapomenutelným
zážitkem.
Foto vlevo –
mistři Evropy bezprostředně po odehraném finále
v kabině s vybojovaným pohárem (Radek zcela
nahoře vlevo) – foto vpravo - gólman týmu mistrů
Evropy – Radek Suchý s pohárem a medailí.
Fota ze soukr.archivu Radka Suchého.
JB, JM

INZERCE
● Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech - Miloslav Špán č.tel. 607242463
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí
plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) - 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, J.Klein. 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.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493 .
Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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