MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 2 cena 9,- Kč

ÚNOR 2018

„Tři králové přišli k nám, štěstí zdraví v novém
roce vinšovali nám“ – při humanitární sbírce
6.ledna 2018. (Více v kapitole „Informace občanům“)
Tříkrálovou sbírku zajišťovala řada dobrovolníků.
Dopoledne na obchůzku vyrazili - Radka Aitchisonová
(vedoucí skupiny), Žofie Pavličová, Markéta Krejčová,
František Bláha (vedoucí skupiny), Lukáš Machek, Jindřich Grill ml., Hana Maxová (vedoucí skupiny), Jindřich Grill (vedoucí
skupiny), Sofie Dvořáková, Magdaléna Aitchisonová, Amálie Pöschlová, Adéla Gregorová, Prokop Bláha, Václav Pešek, Petra
Veselá, Lucie Lahodná, Anna Bláhová, Terezie Bláhová, Kateřina Bendová, Jan Veselý, Klára Ambrožová, Liliana Krupičková,
Ellen Hůrská, Markéta Grillová (vedoucí skupiny) – na fotu chybí Miluše Schwingerová (vedoucí skupiny).
Po obědě se některé děti vystřídaly a připojily se: Tomáš Dvořák, Jakub Ambrož, Tim Fischer, Miroslav Šístek, Petra Veselá (ta
chodila i dopoledne), Šarlota Šístková, Jan Veselý (chodil i dopoledne).
Čtyři skupiny obešly celé Lhenice, Vadkov, Třešňový Újezd, Vodici, Horní Chrášťany, Hoříkovice, Třebanice, Hradce.
Paní Miluše Schwingerová koledovala s dětmi v Jámě, Mičovicích, Ratiborově Lhotě, Klenovicích. Všem nám ještě moc
pomohla Iveta Pavličová, která dělala „provianťáka“. Všem koledujícím patří velké poděkování!

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.1.2018
Výpis ze zápisu č. 38
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, Ing. P. Leber,
I. Pavličová, P. Pořádek. Omluveni: Mgr. K. Bican, J. Krtek
Přijatá usnesení:
Ad 2) Usnesení č. 417/38/2018: ZM pověřuje starostku o provedení nového posouzení účastníka, který se umístil na 2. místě v
pořadí veřejné zakázky „Stavební úpravy úřadu městyse Lhenice“ tj. Zednictví Petrášek, Prachatice a o vypořádání podané
námitky ze strany firmy Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o., Ostrov.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 418/38/2018: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v položkách 1 – 4.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 419/38/2018: ZM schvaluje - a) výsledky inventarizace k 31.12.2017, b) vyřazení majetku v celkové hodnotě
646.348,03 Kč.
9 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 5) Usnesení č. 420/38/2018: ZM schvaluje rozpočet na rok 2018 v paragrafovém znění jako schodkový. Příjmy činí
44.312.000,--Kč, výdaje činí 49.312.000,--Kč. Schodek ve výši 5.000.000,--Kč bude hrazen z hospodářského výsledku minulých
let. Rozpočet bude přílohou zápisu.
8 PRO
8 PRO
Ad 6) Usnesení č. 421/38/2018: ZM schvaluje seznam oprav, investic, dotací a darů v roce 2018.
Ad 7) Usnesení č. 422/38/2018: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022.
8 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 423/38/2018: ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s
názvem „Hrbov – Rekonstrukce sítě, čp.32 čp.44“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nového sloupu a skříně,
omezovačů přepětí NN, uzemnění, uložení kabelu NN, provedení podvrtů) na pozemcích parc.č. 576/2, 299/2, 299/1, 301/5,
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577, 367, 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.
8 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 424/38/2018: ZM bere na vědomí předložený návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Rudolf“ a pověřuje starostku projednáním záležitosti s
budoucím vlastníkem.
8 PRO
Ad 8d) Usnesení č. 425/38/2018: ZM - a) schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „ČOV, kanalizace a vodovod Horní
Chrášťany“ uzavřenou s firmou ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Třeboň. Dodatkem se mění cena díla z 9.230.001,95 Kč bez DPH
na celkovou cenu díla 9.677.450,53 Kč bez DPH; b) pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 4
8 PRO
Ad 9) Usnesení č. 426/38/2018: ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2018.
8 PRO
Ad 11a) Usnesení č. 428/38/2018: ZM pověřuje starostku účastí na elektronické dražbě konané dne 08.02.2018, kde bude
dražena 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č. j. 094 EX 09551/17-047.
8 PRO
Ad 11b) Usnesení č. 429/38/2018: ZM schvaluje rozšíření počtu zaměstnanců Úřadu městyse Lhenice o 2 pracovníky s tím, že
2. pracovník bude přijat v souvislosti s přebíráním Pošty Partner.
8 PRO
Ad 11d) Usnesení č. 430/38/2018: ZM bere na vědomí PETICI ZA SPRAVEDLIVÉ ODMĚNY ČLENU VOLEBNÍCH KOMISÍ a
její předání předsedům, zapisovatelům a členům okrskových volebních komisí, zaměstnancům úřadu a členům zastupitelstva.
8 PRO
Nepřijatá usnesení:
Ad 10) Usnesení č. 427/38/2018: ZM neschvaluje dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP (správní obvod
obce s rozšířenou působností) Prachatice.
3 PRO (Adamec, Gregorová, Pavličová), 4 PROTI (Kabátová, Hölcl, Leber, Eis), 1 ZDRŽEL SE (Boška)
OA

Schválen rozpočet na rok 2018
Zastupitelstvo městyse Lhenice usnesením č.420/38/2018 schválilo dne 25.1.2018 rozpočet na rok 2018 v paragrafovém znění
jako schodkový. Příjmy činí 44.312.000,--Kč, výdaje činí 49.312.000,--Kč. Schodek ve výši 5.000.000,--Kč bude hrazen z
hospodářského výsledku minulých let. V tabulce níže je uveden seznam investic, důležitých oprav a také dotací a darů pro
činnost spolků a organizací ať již místních nebo z regionu.
Největší investicí i pro letošní rok je Revitalizace náměstí, kterou bychom měli v letošním roce dokončit. Další velkou investicí je
také úprava vnitřních prostor radnice. Tím bychom dokončili i úpravu budovy radnice, kterou jsme zahájili již před několika lety
výměnou oken a střešní krytiny, dále jsme pokračovali zateplením budovy a fasádou (na zateplení jsme čerpali dotaci z OPŽP)
a nyní tedy přijde na řadu vnitřek. V budově bude instalován i výtah, takže úřad bude kompletně bezbariérový.
Další opravy a investice směřují do rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení podél krajské silnice II/122, což se bude
realizovat ve spolupráci s SÚS Jihočeského kraje, tj. v ulicích Netolická a Krumlovská a dále na opravu místních komunikací a
lesních cest. Budeme také pokračovat v investicích do MŠ a ZŠ. V MŠ pokračuje projekt „MŠ Lhenice – detašované pracoviště
Mičovice“ a v ZŠ budeme realizovat projekt „ZŠ LHENICE - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“. Na obě
akce jsme získali dotaci. V rozpočtu je také počítáno s penězi na zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci
bývalého „DPS“ v Prachatické ulici, na „Pivnici u Vašků“ a na úpravu povrchu na návsi v Hrbově, kde chybí i veřejné osvětlení.
Podrobný položkový rozpočet na rok 2018 naleznete na webových stránkách městyse.
Marie Kabátová, starostka

Přinášíme to nejdůležitější, co se v letošním roce bude opravovat a do čeho investovat:
Zahrnuto do schváleného rozpočtu
Rekonstrukce lesní cesty – „Bílá cesta“ – spoluúčast 20%
460 000 Kč
Revitalizace náměstí
8 500 000 Kč
Průtah silnice II/122, chodníky, veřejné osvětlení
3 000 000 Kč
Místní komunikace
2 000 000 Kč
Názvy ulic – nové značení
100 000 Kč
MŠ Lhenice-Mičovice, spoluúčast IROP
600 000 Kč
ZŠ – rekonstrukce – spoluúčast
500 000 Kč
Kultura – kino – světla
100 000 Kč
Dotace pro SK Lhenice, Sokol Lhenice, stolní tenis děti
190 000 Kč
Dotace a dary zájmovým spolkům a organizacím
165 000 Kč
Projekt vnitřních úprav objektu čp.61 (bývalý DSP)
200 000 Kč
Projekt rozšíření VO – Vadkov, Hrbov, Lhenice
750 000 Kč
Projekt Hospoda u Vašků
154 000 Kč
Projekt Hrbovská náves (úpravy povrchů)
130 000 Kč
Hrbov – dětské hřiště
80 000 Kč
Hrbov – oprava hasičské zbrojnice – spoluúčast
210 000 Kč
Vánoční osvětlení a výzdoba
250 000 Kč
Areál bývalého ACHP – opravy, Dotace II.Etapa sanace
600 000 Kč
Dar pro Hospic
35 000 Kč
Vnitřní úpravy úřadu městyse – 1.etapa
6 000 000 Kč
CELKEM
24 024 000 Kč
Žádosti o dotace – připravované, podané, schválené
Rekonstrukce lesní cesty „Bílá cesta“
2 000 000 Kč - realizace
Rekonstrukce lesní cesty „Brabce“
4 143 000 Kč – podána
IROP – MŠ Lhenice – detašované pracoviště Mičovice
6 000 000 Kč – realizace
IROP – ZŠ Lhenice – odborné učebny a bezbariér.škola
5 000 000 Kč – podána
SFŽP – II.Etapa sanace areálu bývalého ACHP
38 000 000 Kč – schválena
IROP – Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Lhenice
7 000 000 Kč – podána
CELKEM
62 443 000 Kč
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Městys Lhenice připomíná občanům, že do konce měsíce března je nutné zaplatit poplatek za
psa, nájemné či pachtovné z pozemků a poplatek za odpady podnikatel
----------------------------Na základě usnesení Zastupitelstva městyse připravuje městys Lhenice výběrové řízení na
pracovní pozici - administrativní a spisový pracovník úřadu. Výběrové řízení bude v nejbližších
dnech zveřejněno na www.lhenice.cz. Případní zájemci zde naleznou bližší informace.

Poděkování za vydařený průběh
v pořadí již X.Obecního plesu,
který se konal v sobotu 27.ledna 2018
v sokolovně.
Poděkování patří všem sponzorům za podporu
a hodnotné ceny do tomboly (viz fota),
pořadatelům za přípravu plesu a organizaci jeho
průběhu, návštěvníkům pak za podíl na
vytvoření příjemné plesové atmosféry.
Městys Lhenice

Výzva - přijďte se svým miminkem na vítání občánků
Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt ve Lhenicích a jejích částech a chtěli byste se zúčastnit
slavnostního obřadu vítání občánků? Městys Lhenice pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto
slavnost v obřadní síni úřadu městyse Lhenice.
Přihlášku na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka městyse Lhenice, najdete na webových
stránkách www.lhenice.cz (úřad městyse - dokumenty městyse - formuláře) a dále na matrice úřadu
městyse. Tuto přihlášku je možné zaslat poštou na Úřad městyse Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice,
nebo e-mailem na matrika@lhenice.cz či doručit osobně. Ke slavnostnímu vítání občánků budete
s dostatečným předstihem pozváni. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme. OA

INFORMACE OBČANŮM
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Voliči na našem Lhenicku upřednostnili na Pražský hrad Miloše Zemana
před Jiřím Drahošem o OSM volebních hlasů
VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB U NÁS
Volby se konaly 12.a 13.ledna a druhé kolo 26.a 27.ledna 2018

1.kolo - v seznamu voličů bylo zapsáno 1.554 voličů - odvolilo 952 - tj. 61,26% (z toho platných 948)
2.kolo - v seznamu voličů bylo zaspáno 1.552 voličů - odvolilo 1.047 – tj. 67,46% (z toho platných 1.046)
1.kolo 12.-13.1.
Miloš Zeman
357 hlasů – tj. 37,65%
Jiří Drahoš
236 hlasů – tj. 24,89%
Marek Hilšer
111 hlasů
Pavel Fischer
110 hlasů
Michal Horáček
80 hlasů
Mirek Topolánek
32 hlasů
Jiří Hynek
10 hlasů
Vratislav Kulhánek
9 hlasů
Petr Hannig
3 hlasů

2.kolo 26.-27.1.
Miloš Zeman 527 hlasů – tj. 50,38%
Jiří Drahoš
519 hlasů – tj. 49,61%

Jak dopadlo 2.kolo prezidentských voleb celostátně
volební účast 66,6% - při celkovém odevzdání 5.554.596 platných hlasů
1.místo Miloš Zeman – 2 853 390 hlasů – 51,36%
2.místo Jiří Drahoš – 2 701 206 hlasů – 48,63%
Miloš Zeman získal o 152 184 hlasů více než Jiří Drahoš, když zvítězil v 10 ze 14 krajů. Získal nejvíce volebních hlasů spíše
v obcích a menších městech (celkem ve 4 653), Jiří Drahoš pak spíše v městech velkých (jako v krajských, a to v Praze –
zároveň kraj, v Brně, Plzni, Č.Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Hradci Králové, Olomouci a Zlíně, krom Ústí nad Labem,
Karlových Varů, Jihlavy a Ostravy).

Jak ve 2.kole prezidentských voleb volil náš Jihočeský kraj
za volební účasti 67,95%
1.místo Miloš Zeman – 177 791 hlasů – 51,09%
2.místo Jiří Drahoš – 170 198 hlasů – 48,91%
Miloš Zeman zvítězil v pěti jihočeských okresech ze sedmi (krom Českobudějovicka a Táborska)
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Jak ve 2.kole prezidentských voleb volil náš okres Prachatice
Za volební účasti 66,08%
1.místo Miloš Zeman – 14 461 hlasů – 52,06%
2.místo Jiří Drahoš - 13 318 hlasů – 47,94%
Miloš Zeman na Prachaticku zvítězil ve 45 obcích a pěti městech (Vimperku, Netolicích, Volarech, Vl.Březí a Husinci).
Jiří Drahoš pak v okresním městě v Prachaticích a 14 obcích především v těch na Šumavě (jako např. v Kubově Huti, Borové
Ladě, Nových Hutích, Kvildě, Stachách, Strážném, Šum.Hošticích, Stožci, Zábrdí, či k nám v nejbližších Babicích, Němčicích,
Lužicích). Podle Prachatického deníku z 29.1. a dalších zdrojů.
JB, JM

Tříkrálová sbírka – 6.1.2018
Do letošní, tentokrát nejenom lhenické, ale lhenicko – mičovické, „Tříkrálové sbírky“ se zapojil rekordní počet koledníků a
vedoucích skupinek. Díky velkému nasazení 24 dětí a 7 dospělých (+ koledníků z MŠ) se podařilo vykoledovat ve Lhenicích,
Mičovicích a okolních obcích neuvěřitelných 56.563,- Kč. Lhenice a okolní obce obcházelo celkem 5 skupin (+ skupina MŠ) a
vybralo se 46.289,- Kč. V Mičovicích a okolních obcích chodila jedna skupina a vybrala 10.274,- Kč. Výtěžek „Tříkrálové sbírky“
bude použit Farní charitou Prachatice na financování sociálních projektů a poskytování služeb všem potřebným (Charitní domov
sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra pro muže, Most naděje).
Celorepublikově bylo v Tříkrálové sbírce letos vybráno 112 260 037 Kč.
Všem koledníkům, vedoucím skupin a dalším pomocníkům patří velké díky za jejich nadšení, ochotu pomoci i za cenu
obětování svého volného času a pohodlí ve prospěch druhých lidí.
Děkujeme samozřejmě také Vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. Jsme vděční za Vaši vstřícnost, milé přijetí a
ochotu přispět často i nemalou finanční částkou.
Jsme rádi, že je mezi námi stále tolik lidí dobrého srdce.
Tříkrálová sbírka ve Lhenicích v minulých letech:
2005 – 6.786,- Kč
2009 – 8.248,- Kč
2012 – 5.765,- Kč
2015 – 20.495,- Kč
2006 – 17.250,- Kč
2010 – 3.025,- Kč
2013 – 5.868,- Kč
2016 – 24.869,- Kč
2007 – 13.501,- Kč
2011 – nekoledovalo se
2014 - 18.695,- Kč
2017 – 31.706,- Kč
2008 – 8.624,- Kč
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Leden v naší mateřince
Počátek ledna byl ve školce ve znamení příběhu tří králů. Kašpar, Baltazar i Melichar také procházeli
školkou s koledou, kometou a kasičkou prachatické Charity.
V pátek 12.1. k nám zavítalo divadlo „Dokola“ s pohádkou „Princezna na hrášku“.
V úterý 30.1. jsme se sešli s vedoucím Pedag.-psych. poradny z Prachatic panem Hettnerem. V jeho
zajímavém, obsáhlém výkladu o školní zralosti se rodiče seznámili s tím, jak a v čem podpořit své dítě
v posledním roce před školní docházkou. Besedy se zúčastnila i ředitelka ZŠ Vl. Trnková s výchovnou
poradkyní A. Vejvodovou.
A co nás v tomto roce čeká nového?
V souvislosti s výše zmíněným bychom rády rodičům letos poprvé nabídly projekt Učíme se společně,
který spočívá v asistované přípravě školních dovedností spolu s rodiči dětí v menší skupině ve třídě.
Velkou a dlouho připravovanou změnou bude otevření naší pobočky v Mičovicích v září.
Na projektu podpořeném IROPem a městysem Lhenice se pracuje již dva roky. Plánovaná jednotřídka bude mimořádná – svým
zařízením a vybavením a rodinnou atmosférou menší skupiny 20 dětí. Doufáme, že všechny práce proběhnou včas a veřejnosti
budeme moci v dubnu nabídnout Den otevřených dveří před květnovým zápisem.
Zápis do MŠ Lhenice plánujeme 2. a 3. května a věříme, že právě díky projektu detašovaného pracoviště, který městys Lhenice
úspěšně realizuje, bude poptávka rodičů po umístění dítěte v MŠ uspokojena. KV

Více informací a fotografií na webu mateřské školy – www.mslhenice.cz
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Základní škola
Lednové kalendárium
3.1. – beseda na téma „Šifra Tří králů“ s Mgr. Markétou Grillovou – pro žáky 9.třídy
10.1. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Č.Budějovice – pro žáky 4.třídy
10.1. – ukončení sběrové akce na škole (papíru, kartonu) – pořadatelem školní Ekotým (se schůzkami
9.1., 18.1., 25.1.) – viz článek níže
11.1. – třídní schůzky pro rodiče všech tříd, poté možnost konzultací se všemi vyučujícími i ostatními
pedagogickými pracovníky
17.1. – účast na okresním kole „Dějepisné olympiády“ v Prachaticích – viz článek níže
18.1. – vystoupení skupiny historického šermu „Renegáti“ s programem „Vikingové“ v tělocvičně školy – pro žáky všech tříd (viz
foto níže)
19.1. – zahájení projektu ke 100.výr.vzniku ČSR–téma „První světová válka“ – v rámci výuky dějepisu – pro žáky 8.třídy
24.1. – účast na okresním kole „Matematické olympiády“ v PT – viz článek níže
24.1. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s Pedag.-psychologickou poradnou ČB – pro žáky 4.třídy – pokračování
25.1. - „Pedagogická rada“ – k hodnocení 1.pololetí šk.roku 2017/18
25.1. - návštěva hasičské zbrojnice SDH Lhenice – pro žáky 1.třídy (viz foto níže)
26.1. – doplňkový program „Bovýsek“ k projektu „Ovoce a zelenina do škol“ – pro žáky 1.až 3.třídy
30.1. – zimní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 2.a 3.třídy
30.1. – přednáška na téma „Školní zralost“ – pro rodiče předškolních dětí – ve spolupráci s MŠ
31.1. – předání pololetních vysvědčení ve všech třídách – v první slavnostně i s pasováním prvňáčků na čtenáře – za účasti
paní starostky Ing.Marie Kabátové, vedení školy, knihovnice I.Ragačové a rodičů (viz foto níže)
31.1. – karneval k ukončení prvního pololetí školního roku v jídelně školy za přizvání předškoláků z MŠ (viz foto níže)

Fota T.Kimmel – vlevo nahoře ze školního karnevalu (31.1.) – vpravo ze slavnostního předávání vysvědčení prvňáčkům (31.1.)
– vlevo dole prvňáčci na exkurzi u hasičů (25.1.) – vpravo z vystoupení skupiny histor.šermu v programu „Vikingové“ (18.1.)
Více fotografií na webu školy www.zslhenice.cz

Školní EKOTÝM informuje o sběrové akci
Naše škola se i v letošním školním roce přihlásila do soutěže ve sběru druhotných surovin
vyhlašované společností Jihosepar, a.s. Vimperk.
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Při zimní sběrové akci žáci a učitelé odevzdali celkem 1083 kg tříděného papíru. Na jaře chceme ve sběru
tříděného papíru pokračovat.
1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída

Celkem
139 kg
302 kg
181 kg
74 kg
91 kg

průměr na žáka
5 kg
8,2 kg
11,6 kg
2,7 kg
3,6 kg

I.stupeň celkem 787 kg

6.třída
7.třída
8.třída
9.třída

celkem
5 kg
17 kg
42 kg
34 kg

průměr na žáka
0,3 kg
0,7 kg
3,2 kg
2,1 kg

II.stupeň celkem 98 kg + učitelé 198 kg = škola celkem 1.083 kg

Z vědomostních soutěží našich žáků
Z účasti na okresním kole „Dějepisné olympiády“ 17.1.2018 v Prachaticích
- v kategorii 9.tříd – 6.místo Rudolf Žák (ZŠ Lhenice) – za účasti 21 soutěžících – gratulujeme!
Z účasti na okresním kole „matematické olympiády“ 24.1. v Prachaticích
- za soutěžení pěti řešitelů z naší ZŠ – jejich umístění nebyla dosud pořadateli zaslána
- budou uvedena v příštím vydání ML

Ze statistiky 1. pololetí školního roku 2017/2018
•
•
•
•

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje naši základní školu 201 žák
V 1. – 5. ročníku se vzdělává 128 chlapců a dívek, v 6. – 9. ročníku 73 žáků a žákyň
Na konci 1. pololetí prospělo 122 žáků s vyznamenáním
Bylo zameškáno celkem 10215 vyučovacích hodin, což je průměrně 50,8 hod. na jednoho žáka.
Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ

Hudební škola YAMAHA Lhenice
nové místo pro radostné poznávání hudby nejen pro děti
V letošním školním roce 2017/2018 se nám ve spolupráci s Rodinným centrem a
MAS Rozkvět podařilo otevřít novou pobočku Hudební školy YAMAHA, a to přímo u
nás ve Lhenicích. Mým hlavním motivem bylo nabídnout našim dětem kvalitní
hudební vzdělávání bez nutnosti dojíždění do jiných měst. Máme za sebou první
pololetí a mám velkou radost, že si k nám našlo cestu již 15 dětí v doprovodu
maminky, tatínka či prarodiče. Zveme i další zájemce, přijďte mezi nás! A na jaké
programy se můžete těšit a jaká je výuka v hudební škole YAMAHA?
Pro nejmenší dětičky od 4 do 18 měsíců nabízíme program Robátka, na jehož metodice se podíleli odborníci z oborů
pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Děti tedy přiměřeně podle svého věku a stupně vývoje získávají první
povědomí o hudbě pomocí rytmizovaných říkadel, zpěvu a také hudebně-pohybových her a poslechu hudby. Hlavní část
programu spočívá v procesu tzv. volného objevování, kdy má dítě čas pozorovat a objevovat pomůcky, s kterými se seznámilo
v úvodní části hodiny. Tématické písně a básně jsou proloženy tzv. rituálními písněmi, které dávají hodině jasnou strukturu, což
dává dětem pocit jistoty a bezpečí. Děti provází plyšový tuleň Robík.
Program 1.krůčky k hudbě je určen pro děti od 1,5 let do 4 let a kromě rozvoje hrubé motoriky pomocí pohybových
her je pozornost zaměřená také na rozvoj jemné motoriky, a to formou jednoduché výtvarné činnosti. Hlavní důraz však
klademe na zdokonalování rytmických schopností, vnímání dynamiky nebo intonace přednesu. Děti provází medvídek Míša a
chobotnička Jája.
Ráda bych zdůraznila význam hudebních podnětů ve správný čas, protože v prvních třech letech života dochází
k nejintenzivnějšímu rozvoji nervových spojení v mozku, a čím více spojení se nám podaří vytvořit, tím větší mozkovou kapacitu
pro přijímání dalších informací budeme mít. Mottem Hudební školy YAMAHA proto je: „Není nehudebních lidí! Jde jen o
nerozvinuté talenty.“ Navíc rozvoj hudebních schopností je skvělým předpokladem pro osvojování cizích jazyků, neboť i hudbu
lze vnímat jako „druhý jazyk“.
2. pololetí školního roku 2017/2018 zahajujeme v únoru, těším se na vás! Začínáme v úterý 13.2. od 15:30
programem Robátka a ve čtvrtek 15.2. od 16:00 programem 1.krůčky k hudbě, pro nové zájemce je 1.hodina zdarma, stačí
si jen zarezervovat své místo. Pro bližší informace mě kontaktujte na telefonu 721549004 nebo mailu
andrea.benedova@gmail.com
Zdraví vás Bc. Andrea Benedová (lektorka HŠ YAMAHA
Lhenice a členka úspěšného ženského pěveckého sboru
Vox Novus z Českých Budějovic)

Foto vlevo – maskot Robík, který vítá návštěvníky školičky
Yamaha;
foto vpravo – práce s učebnicí při prvních krůčcích

JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Ani leden se zimního kralování neujal
K nám, na Lhenicko nakrátko vyslal jen dva opravdové zimní pozdravy, a to nejprve nesměle 19.1., kdy přes noc posypal náš
kraj malou sněhovou vrstvou do 3 cm při ranní teplotě kolem 0°C, ale při její narůstající hodnotě přes den roztál.
Podruhé, již směleji, hned pak následně ve dnech 20. a 21.1. za ranního mrazu -3°C a pokrytí našeho městečka i okolí
sněhovou peřinou do výšky 20 cm. Ta však rychle zmizela, neboť při náhlém výrazném oteplení (hned 23.1.) následně
dosahovala teplota u nás +10°C a na Husinecké přehradě dokonce rekordně +12°C!
O průběhu počasí v měsíci lednu uvedl Prachatický deník (2.2.), mimo jiné, následující: „Když je v lednu hic“
Rozkvetly sněženky nebo sedmikrásky, objevily se jehnědy. V Č.Budějovicích byl leden 2018 druhým nejteplejším od roku 1886
s průměrnou teplotou +3,2°C. Teplejší byl jen první měsíc v r.2017, kdy byla průměrná teplota +4,5°C. Letošní leden byl hodně
„jarní“, v průměru o 4°C teplejší než normálně.
Příchod zimního počasí slibují meteorologové na první polovinu února. Tak uvidíme…
Z LIDOVÝCH PRANOSTIK
O teplém lednu nevěstí nic pěkného. Níže uvedené o tom svědčí:
„Je lepší v lednu vidět u ovčince vlka číhat, nežli sedláka v poli orat.“ – „Teplý leden – k nouzi krok jen jeden.“

Na našem Lhenicku daly vzpomenout na pravou lednovou zimu pouze dny 21. a 22.ledna – viz fota

Práce na revitalizaci lhenického náměstí – leden 2018
I když pracovníci Strabagu mají ve Lhenicích přes zimu „volno“, přesto některé novinky se u nás objevily. V neděli, 28.ledna byl
zpět z restaurátorské dílny navrácen a nainstalován opravený kříž před kostel (viz fota) a ve středu 31.ledna byly před budovu
radnice vsazeny vývěsní skříňky, které budou sloužit jak pro „úřední desku MU“, tak i pro informace občanům o dění v městysi a
činnosti organizací a spolků (viz fota).
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Povídání „NA VERPÁNKU“
V minulém lednovém vydání našeho měsíčníku jsme vás informovali o tom, že v polovině
prosince (15.12.2017) byla po roce znovu otevřena restaurace „U Tomáše“ pod novým
názvem „Na verpánku“, a to Švecovými, aby ti tak pokračovali v její rodinné tradici Müglových
(paní Eliška Müglová-Švecová je sestrou pana Tomáše Mügla ml., který hospůdku zprovoznil
1.1.1992 (podle něho byla také pojmenována „U Tomáše“), s následným pětadvacetiletým
jejím poskytováním pohostinských služeb až do konce roku 2016.
Též jsme slíbili rozhovor s jedním ze současných majitelů a provozovatelů restaurace
z rodiny Švecových, s panem Ladislavem Švecem ml., a tak povídání s ním „Na verpánku“
o „Verpánku“ přinášíme:
1.

Láďo, co vás přivedlo k rozhodnutí znovu otevřít hospůdku „U Tomáše“, k úpravám jejího interiéru a novému
vybavení?
„Především nám šlo o to, aby nezanikla rodinná tradice hospůdky, a také rovněž o to, aby místo ní nevznikla třeba nějaká
asijská tržnice nebo něco podobného. K našemu rozhodnutí a jejímu znovu zprovoznění nás také vedly předpoklady k tomu
v naší rodině, vycházející z bohatých zkušeností taťky (Ládi st. – pozn.red.) a mamky (Elišky – pozn.red.) v oboru pohostinství a
gastronomie, ve kterém doposud dlouhodobě pracovali. Vnitřní úpravy restaurace před jejím znovuotevřením byly nutné,
protože od devadesátých let minulého století nebyly prováděny. A také bylo potřeba, mimo jiné, upravit a nově vybavit kuchyni.
Babička Majka v ní vyvařovala výborně, ale „postaru“, „podomácku“, jak byla zvyklá. Prostě celý interiér jsme uzpůsobili
k obrazu svému. Je za ním skryto hodně práce.“
2. Restauraci po léta se zavedeným názvem „U Tomáše“ jste přejmenovali. Proč právě vtipně „Na verpánku“?
„Chtěli jsme nějak vyjádřit počínající novou éru hospůdky novým jejím názvem a Tomáš, který nám ji předal, souhlasil.
Pojmenování „Na verpánku“ se přímo nabízelo. Vždyť jsme Švecovi! Verpánek přeci býval pro práci ševce nezbytný a navíc toto
slovo, které ze slovníku lidí již téměř vymizelo, tak trochu tím pomáháme zachovat. Verpánek, jako náš symbolizující firemní
artefakt, máme umístěný v zadní restaurační místnosti a někteří dobří hosté nám k němu přinášejí ještě někde dochovalý
ševcovský „vercajk“, jako kopyto, šídlo, dratev apod., za což jim děkujeme.“
3. Jaké jsou vaše představy o provozování restaurace a jak se za tu krátkou dobu od jejího otevření naplňují?
„Naší snahou je vytvořit pro hosty příjemné prostředí s úslužnou a příjemnou obsluhou (zajišťují ji Láďa st. a Kačka – pozn.red.)
s bohatou nabídkou nápojů a pestrým a chutným výběrem jídel z kvalitních ingrediencí, aby se tak za našeho snažení stala
naše restaurace místem, které tu chybělo a návštěvníci mohli odtud odcházet spokojeni a znovu se k nám proto navraceli. Jak
se nám tyto představy naplňují, těžko za tak krátkou dobu hodnotit. Ale podle příznivých reakcí některých našich hostů možno
říct, že se nám je postupně, po malých krocích, daří naplňovat. Tuto práci máme rádi, jsme při ní svými pány, i když je náročná
a zabírá nám mnoho času. Máme zavřeno pouze v neděli, kdy i tehdy nám zbývá málo volného času z důvodu přípravy na další
dny. Konkrétně mě i mamku to v kuchyni baví. Spolu „experimentujeme“ a realizujeme naše gastronomické představy.“
Díky za rozhovor – ať se vám „Na verpánku“ daří!

Romantický ráz vesnického selského baroka nabízí dům restaurace v každém ročním období – na snímku v zimě, na jaře,
v létě….. A jak hodnotí restauraci návštěvníci nyní, po jejím znovuotevření? Vybrali jsme příspěvek a foto z facebooku od
Katariny Emmy Schapiro: „Evropský standard, domácí super kvalita jídla a nejlepší péče na světě – teď v jižních Čechách!
Zavítejte ♥“
Na fotografii vlevo – z obsluhy Láďa Švec st. s kuchaři Láďou ml. a Eliškou Švecovými –
na fotografii vpravo
Láďa s mamkou Eliškou
ve „svém království“

JB, JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
V POČÁTKU NOVÉHO ROKU ORGANIZACE A SPOLKY BILANCUJÍ ROK 2017

Klub českých turistů Lhenice
20. ledna 2018 proběhla v klubovně KČT výroční členská schůze. Přítomna byla nadpoloviční většina z 50
členů a jako host se za vedení kraje zúčastnil pan Jiří Peltan.
Jedním z hlavních bodů programu bylo schválení stanov klubu, aby mohla být obnovena samostatnost klubu.
Původně navrženou fúzi jako pobočný spolek schválenou v roce 2015 se nepodařilo realizovat a v roce 2017
byla zamítnutá u rejstříkového soudu.
Zároveň bylo třeba provést i volbu výboru. Staronové složení výboru je: K.Majer - předseda, J. Müglová - místopředsedkyně,
M. Eis - hospodář, J.Dobiášek a J. Hamberger členové výboru.
Ve zprávě o činnosti za rok 2017 bylo konstatováno, že se podařilo uskutečnit tradiční výlety, kterými byly víkendový zájezd
(květen-Borovansko), letní týdenní zájezd ( srpen - Český les), tajný výlet do okolí Lhenic na závěr turistické sezony,
silvestrovský výstup na Knížecí stolec nebo novoroční na Stráže. Z ostatních akcí pak pořádání country bálu, ukončení léta
tentokrát v turistické klubovně. Málo bylo jednodenních a odpoledních výšlapů( lokality bledulí-jaro, pěšky do Krtel na Slavnosti
plodů).
Na schůzi byla také schválena zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. Byl stanoven plán hlavních
akcí v roce 2018. Country bál 24.2., setkání turistů z jižních Čech ve Strakonicích 24.3., víkendový zájezd na Třeboňsko v
květnu, letní zájezd do Jeseníků 11.8. - 18.8., ukončení léta - září (Vadkov), tajný výlet - poslední sobota v listopadu a
silvestrovský výstup na Chlum.
V diskuzi vystoupil zástupce kraje J. Peltan a seznámil přítomné s některými připravovanými akcemi k 100.výročí vzniku
Československa a ke 130.výročí vzniku KČT. Po diskuzi hlavně nad plánem připravovaných akcí následovalo usnesení a po
něm už volná zábava.
K.Majer

Myslivecký spolek Lhenice
O stavu a spolkové činnosti v roce 2017
MS Lhenice má 52 členů z toho 6 žen + 3 adepty - z toho 2 ženy.
MS hospodaří na výměře 2 828 ha, z toho:
zemědělské pozemky 1395 ha
vodní plochy 89 ha
lesní pozemky 1181 ha
ostatní plochy 163 ha
Z ČINNOSTI NAŠEHO SPOLKU:
•
Společné lovy: 2 hony na kachny, 7 plánovaných naháněk na černou zvěř.
•
Individuální lov spárkaté zvěře – srnčí a černé dle plánu hospodaření v honitbě.
•
MS vede myslivecký kroužek, který pravidelně každý týden navštěvuje asi 12 dětí.
•
Každoročně pořádáme dětský den, soutěž ve střelbě ze vzduchovek pro děti.
•
MS umisťuje v honitbě pachové ohradníky u cest, kde dochází nejčastěji ke střetu automobilů se zvěří.
•
Každoročně pořádáme bál s bohatou zvěřinovou tombolou.
•
MS pořádá každoročně pro své členy ale i ostatní, střelby na loveckém kole.
•
Brigády: pro městys Lhenice a město Netolice 88 hodin – prořezávání cest popř. sázení lesních stromků, brigády pro
zemědělce (ZEMI Mičovice a Janota) sběr kamení na polích jako kompenzace za škody 184 hodin, brigády na zvelebování
naší klubovny 56 hodin.
•
MS Lhenice zprostředkovává výkup zvěřiny pro společnost Berbera.
•
Údržba, opravy a výstavba mysliveckých zařízení – krmelce a posedy.
•
Přikrmování zvěře v zimním období.
Ing.Vladimír Michálek

Sbor dobrovolných hasičů Lhenice
Hasiči na valné hromadě lhenického SDH dne 13.1. v sokolovně hodnotili činnost za rok 2017.
V samém jejím úvodu byli uvítáni hosté – starostka Ing.Marie Kabátová, místostarosta Ing.Milan Hölcl a též
byla uctěna památka zemřelých členů – pánů Jana Neubauera, Františka Fencla a paní Marie Müglové.
Následně byla velitelem zásahové jednotky, Františkem Fenclem přednesena zpráva o činnosti lhenického
SDH za rok 2017. Z ní vyjmuto:
- K členské základně k 31.12.2017 – ta čítá 99 členů, z nichž 17 pravidelně proškolovaných (i v roce 2017) v odbornostech (na
funkci velitele, strojníka, nositele dýchací techniky, na ovládání motorové pily, poskytování první pomoci) a s nezbytnou
lékařskou prohlídkou tvoří zásahovou jednotku, skládající se z plně obsazených družstev, s výhledem na rok 2018 po jejím
posílení a zejména omlazení
- K výjezdům zásahové jednotky v roce 2017 – bylo jich celkem 21 – 5x k požárům – 9.4. do Chvalovic (k zahoření chaty),
10.4. – do Nového Dvora (křovin), 9.7. znovu do Chvalovic (statku), 30.8. do okolí Lhenic (pole) – 1x ke smrtelné dopravní
nehodě – 6.12. 2017 u Brusné – 14x k odstranění popadaných stromů na vozovky – 1x k planému poplachu.
Všechny výjezdy byly provedeny do 7 minut, což především v pracovní dny a v noci svědčí o pohotovosti a připravenosti
zásahové jednotky. V této souvislosti zaslouží poděkování lhenické firmy Agromechanika, Zámečnictví Trnka a Farma Janota
za uvolňování jejích členů k výjezdům v pracovní době.
O vycvičenosti a akceschopnosti zásahové jednotky při výjezdech na přivolání dispečinkem HZS též svědčí opakovaná
poděkování od krajského i okresního ředitele HZS adresovaná k rukám paní starostky.
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K výcviku zásahové jednotky
Jedno z jejích družstev, mimo jiné, absolvovalo úspěšné cvičení pořádané netolickou JSDH na Petrově Dvoře a též praktický
výcvik v „kontejneru“ v německém Osterhofenu, a to díky našemu městysi a paní starostce.
K současné mobilní technice lhenického SDH
Do vybavenosti patří dvě zásahová vozidla – CASMAN na 2500 litrů vody a již starší A-VII, a ač stále funkční, přesto je snaha
jej za pomoci městyse nahradit za nový, modernější, účinnější.
K okrskové soutěži v požárním sportu 6.5.2017 ve Vadkově
Za příkladného pořadatelství tamního SDH se jí zúčastnila 3 naše družstva. Krom mužů I a II na ní po 50 letech startovalo
i obnovené družstvo žen a premiérově si vedlo nad očekávání výborně. Ve svých soutěžních kategoriích obsadila naše družstva
shodně druhá místa, což celkově lze považovat za úspěch.
Ke společenskému a kulturnímu dění v roce 2017
V měsíci březnu (11.3.) byl uspořádán vydařený Hasičský ples v sokolovně, v květnu (20.5.) oplácela delegace lhenického SDH
spolu se starostkou M.Kabátovou a místostarostou M.Hölclem návštěvu hasičům ze stejnojmenných Lhenic u Teplic, kteří se
6.9.2014 zúčastnili oslavy 130 let od založení lhenického SDH, rovněž v květnu to pak byla účast na tradiční „Janské slavnosti“
(14.5.) a na vzpomenutí svátku hasičů – svatého Floriána v kostele sv.Jakuba.
K dotaci na provedení úpravy hasičské zbrojnice
Jedná se o projekt pro JPO-III, o žádost o grant na nová vrata, světla k výjezdům na zásahy, na školící místnost se sociálním
zařízením a kuchyňkou. Zatím ani na rok 2018 nebyla žádost úspěšná s tím, že i za pomoci městyse dojde v budoucnu k jejímu
kladnému vyřízení.
Na závěr zprávy zaznělo poděkování – místním firmám za spolupráci a vstřícnost - městysi Lhenice zejména za finanční a jinou
podporu – členům lhenického SDH za dobrovolnou, nezištnou, lidem prospěšnou činnost.
K práci s dětmi
Chvályhodné je i zavedení přípravného kroužku v měsíci říjnu 2017, nazvaného „Půlhasič“, který vedou členky lhenického
SDH Mgr.Jana Bukovská a Svatava Matašovská. Kroužek čítá zatím 18 členů a je jakousi přípravkou na budoucí žákovské
družstvo SDH, zatím „pod křídly“ lhenického Sokola.
(Podrobněji k tomu v kapitole Sport – Z aktivit Sokola v tomto vydání ML.)

Foto Vojta Mášl – vlevo družstvo žen lhenického SDH, které v r.2017 obnovilo po 50 letech činnost – snímek z úspěšného
premiérového startu na okrskové hasičské soutěži ve Vadkově 6.5.,
snímky uprostřed a vpravo z kroužku „Půlhasič“, - z návštěvy hasičské zbrojnice (foto z fb „Půlhasič“)

JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
František Fencl (foto Martin Pixa)

Rádi otiskujeme
příspěvek od rodiny Suchých, kterým připomíná dědečkovy památky, pana
Františka Fencla ze Lhenic. Zemřel 10.5.2017. Níže popisovaná událost se
stala před 29 lety v Luhačovicích, kde byl František Fencl na ozdravném
pobytu, a v níž se zachoval statečně. Tehdejší dobový luhačovický regionální
tisk o oné události s jeho odvážným činem informoval následovně:
Dopis, který potěší
Chtěla bych popsat příhodu, která se odehrála 30.ledna. V odpoledních
hodinách jsem jela se dvěma dětmi na procházku. Šestiměsíční dcerku jsem vezla v kočárku
a tříletý syn se jej držel. U říčky mi syn utekl podívat se na divoké kachny. Běžela jsem pro něho a kočárek s dcerkou se rozjel
přímo na železniční přejezd, kde svítila červená světla. Stála tam skupinka mužů: jeden z nich skočil pro kočárek v době, kdy
přijíždějící vlak byl vzdálen od přejezdu asi 20 metrů a dcerku zachránil. Od ostatních jsem se dozvěděla, že se jmenuje
František Fencl a je z léčebny Vltava.
Následující den jsme s manželem zašli na ředitelství lázní a zjistili, že tento muž je ze Lhenic a na léčení ho poslal ZV ROH při
Jihočeské Frutě, závod 01.
Jiřina Matušková, Luhačovice
Následně byl pan František Fencl za statečný čin oceněn medailí „Za záchranu života“ (viz foto).
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

ke 100.výročí vzniku Československa 28.10.1918
- jeho rozpad a utvoření samostatné ČR 1.1.1993 – před 25 lety
Pro náš národ se letopočty s „osmičkami“ na konci stávaly osudovými – 1848, 1918, 1938, 1948, 1968…
Významně ovlivnily život lidí i na našem Lhenicku.

ROK 1918
KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY A VZNIK ČSR
KOMU PATŘÍ DÍK ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU ?
Světové válce a v ní vítězným zbraním Dohody, nakloněné zvláště zásluhou tehdejšího prezidenta USA Wilsona myšlence
sebeurčení národů a zvláště osvobození a sjednocení Čechoslováků. Z našeho národa se ani zdaleka nikdo tolik nezasloužil o
naši samostatnost, jako profesor Masaryk, osvoboditel a první prezident svobodného národa a státu. On zahájil a řídil naši
zahraniční revoluci, vyhledal a získal české i slovenské spolupracovníky, přesvědčil dohodové státníky a vladaře. K jeho
diplomatické revoluci druží se i vojenská, neboť hlavně jeho návodem a zásluhou vzniklo ještě za války naše zahraniční vojsko,
českoslovenští legionáři, již na všech frontách a zvláště v Sibiři přispěli svou statečností a krví ke společnému vítězství Dohody.
Tak se splnilo Masarykovo přání, abychom si své samostatnosti spoluvydobyli a zasloužili a ne ji dostávali jako milost..
Souhlasně se zahraniční činností Masarykovou šla za války i naše vnitřní revoluce. Byl to tichý a téměř všeobecný odboj
českého národa, později řízený a 28.října dokonale vyvrcholený Národním výborem. Křestním listem československé
samostatnosti jest 28.říjen roku 1918. Toho dne Národní výbor jako samostatný domácí mluvčí svého národa prohlásil naše
staleté spojení s habsburským Rakousko-Uherskem za navždy zrušené a sám převzal vedení zrozeného československého
státu. 28.říjen je naším dnem svobody. V ten den jsme vstoupili mezi národy svobodné, suverénní, svrchované, nezávislé,
i když spřátelená Dohoda již předtím uznala pařížskou Národní radu za příští vládu Československa a její předseda Masaryk již
18.října 1918 ve Washingtonu prohlásil naši samostatnost.
„Co bylo získáno a posvěceno prací, láskou a oběťmi vstupuje do života
zdravé a pevné. Tak i naše mladá republika kráčí vstříc budoucnosti s nadějemi.
Vzešli jsme z války, ale chceme být hlasateli a oporou míru. Chceme býti připraveni
i na nejhorší zlo, ale nikdy k útoku, jen k obraně, naším cílem je a zůstane mír a klidné
soutěžení na poli národním a všelidském, kulturním i hospodářském“, tolik dobový
citát.
Podle „Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům“ – díl druhý –
rok vydání 1930.
JAK PROBĚHL ROK 1918 NA NAŠEM LHENICKU
Radost z konce války a vzniku republiky se mísila s bolestí z padlých (jak dokazují jejich pomníky - ve Lhenicích se 76 oběťmi,
ale též i v osadách přilehlých), jakož i s úzkostí o zatím nezvěstné, s nadějí a vírou v jejich návrat. I Lhenicko oslavovalo své
legionáře, kteří v našem zahraničním vojsku přispěli na východní i západní frontě ke společnému vítězství „Dohody“ a potažmo
tak ke vzniku republiky. Bylo jich na našem Lhenicku celkem 38, čtyři z nich obětovali to nejcennější – svůj život (padli za naši
svobodu: Šimon Kalíšek ze Lhenic, František Štifter ze Lhenic – oba u Zborova v roce 1917; Tomáš Turek z Hrbova – ve Francii
v roce 1918, Petr Fencl ze Lhenic – zemřel při návratu domů ve Vladivostoku v roce 1919).
(Podle knihy „Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Prachatice – rok vydání 2000).

28.říjen, den to, kterýž je zapsán zlatými
písmeny v dějinách naší vlasti. Tohoto
dne došel na naši lhenickou poštu o
5.hodině ranní telegram tohoto znění:
Z nařízení Dr.Zahradníka - prohlášení
„Československého státu“ svobodného
u sochy sv.Václava na Václavském
náměstí: Ihned odstraniti
veškeré
odznaky bývalého rakouského státu.
Veškeré zásilky vozové a kusové jdoucí
do Vídně a Německa zadržeti, ihned do
Prahy na provozní úřad hlásiti za
příčinou vyrozumění Národní rady. Dále

28.ŘÍJEN 1918 VE LHENICÍCH
dne téhož v šesti hodinách patnácti
minutách došel telegram druhý, tohoto
znění: Oběžník na všechny stanice z
Plzně! Rakousko kapitulovalo! Přijalo
všechny
podmínky
Vilsonovy!
Československý a Jihoslovanský stát
uznán! Vyzvěte okolní obce k zachování
naprostého klidu až do pokynů
Národního výboru z Prahy! Krajský a
Národní výbor v Plzni.“ Hned po
uveřejnění telegramů těchto začal se lid
shlukovati. Co radosti, že žíti budem
v našem samostatném státě a že

vymanili
jsme
se
z poručenství
Habsburků a že sami sobě budeme
moci vládnouti. Někteří občané vynesli
z radnice bývalý rakouský prapor černožlutý, rozdělali na náměstí oheň a spálili
jej, na poště a na četnické stanici strhli
rakouské orly. Obecní zastupitelstvo
zdejší usneslo se, by dne 2. a
3.listopadu
konaly
se
oslavy
samostatnosti, za vedení p.učitele
Jakuba Eremiáše se schváleným
pořadem.

OSLAVY NAŠÍ SAMOSTATNOSTI
Dne 2.listopadu 1918 (v sobotu) o páté hodině večerní prošel mohutný průvod naším městysem, a to s hudbou, lampiony a
pochodněmi. Domy ověšeny prapory a všechna okna domů osvětlena! (Průvodu tohoto zúčastnili se zdejší Sokolové v krojích).
Dne 3.listopadu (neděle) ráno budíček s hudbou. Poté o 9.hodině řazení místních a okolních spolků a školní mládeže na
náměstí, kde následující řeč, odpovídající vážnosti době, pronesena panem Antonínem Kősslem, načež dále po zpěvu písní
„Kde domov můj“ a „Hej Slované“ přítomní průvodem ke slavnostní mši svaté do chrámu páně „Svatého Jakuba“ společně se
odebrali. Při slavnosti této prodávány odznaky „Československé“ ve prospěch „Českého srdce“, pro siroty po padlých vojínech,
za kterýmžto účelem přizvány dívky v národních krojích ku prodávání odznaků těchto. V odpoledních hodinách konána taneční
zábava. Občanská záložna zdejší vyhověla žádosti k pokrytí výloh, jež ze slavnosti vzešly, ve výši 320 Kč.
Obsazení úřadů v městysi v tomto významném roce 1918:
obecním starostou Petr Stehlík (z čp.19)
farářem Matěj Pužej
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na četnické stanici (v domě u Barvířů čp.157) – strážmistrem František Bechyně
na poště (v domě Arnolda Gregory čp.156) – poštmistrovou sl.Aloisie Gregorová
ve škole naší pětitřídní – řídícím Rudolf Pintr
na škole hospodářské – prvním správcem Tomáš Hojdar
výbor občanské záložny: Kindlman Adolf (čp.114) – ředitel; Kohout Alois (čp.150) – předseda; Stehlík Jan (čp.121) –
místopředseda; Soukup Rudolf (Třebanice) – pokladník; členové výboru – Stehlík Augustin (čp.39); Mášl Jakub
(čp.52); Reindl Tomáš (Mičovice); Bárta Antonín (Mičovice); Brom Václav (Mičovice); Kolář Tomáš (Vadkov).
Na počest nové republiky , dne 13.4.1919, slavnostně vysázeny na náměstí u kašny se sochou Karla IV. čtyři lípy. V obecních
volbách v roce 1919 zvolen novým starostou Adolf Kindlman, funkci vykonávav do roku 1923. Nová buržoazně-demokratická
republika přinesla i na naše Lhenicko řadu pozitivních změn.
(Podle „Pamětní knihy městyse Lhenice“ a dalších zdrojů.)
-

Foto vlevo –
shromáždění lidu na
Václavském náměstí
v Praze při prohlášení
samostatnosti
28.10.1918
– vpravo
prezident –
osvoboditel
T.G.Masaryk

POD PRAPOREM SVOBODY
Pod takovým to nadpisem jsou líčeny historicky přelomové roky v období 1915 až 1919 v kronice lhenického Sokola.
V zápise za rok 1915 je, mimo jiné, uvedeno: „Zuřící světová válka zcela ochromuje naši činnost. Celkem 40 členů naší jednoty
narukovalo do zbraně, mezi nimi i přední činovníci. Z bojišť postupně docházejí zprávy z nejbolestnějších o padlých našich
bratří. Do drahé vlasti a milovaného domova se již nikdy nenavrátí: náčelník R.Hutner, J.Pintr, J.Majer, K.Presl, V.Páral,
K.Štěpán. Jejich výčet však není zdaleka konečný. Někteří z dalších bratrů nepodávají o sobě zpráv a konec válečného běsu
v nedohlednu…“
Další kronikový záznam je až z let 1918 a 1919. Z něho vybráno: „Nadšení z konce války, svobodné vlasti a z utvoření
republiky Československé s T.G.Masarykem v čele projevuje Sokol o slavnosti u nás, ve Lhenicích 2.a 3.11. 1918, avšak za
očekávání nového šťastného života i s obavami o nový stát. Sokolstvo proto nabízí své služby. 28.říjen jej staví do předních řad
budovatelů, strážců a obránců svobodné vlasti. Tak i 10 našich členů se hlásí do strážní služby, vypomáhajíce netolické jednotě
sokolské při strážení na železné dráze Plzeň – České Budějovice. Pět našich bratří (P.Kindlman, V.Kolář, A.Pintr, V.KLindlman,
A.Kubeš) též posiluje II.pluk „Stráže svobody“ v Č.Budějovicích, založený z členů Sokola, zajišťující strážní službu v pohraničí
jižních Čech a zajíždějící s výpomocí i na Těšínsko a i Slovensko. Doporučeni k nástupu k tomuto pluku jsou i další tři naši
členové (A.Majer, V.Stehlík, J.Kubeš).“
V lednu roku 1919 je i v naší jednotě ustavena ozbrojená branná četa s posláním hájit majetek občanstva a udržovat pořádek
před nepřáteli státu, pod velením Václava Stehlíka, absolventa župní školy pro výcvik ve zbrani (za tím účelem dodáno 20
pušek a 360 nábojů). Dne 13.4. téhož roku 1919 uspořádána naším Sokolem slavnost sázení čtyř lip svobody kol kašny na
lhenickém náměstí na počest nové republiky a 28.října další okázalá k oslavě prvního jejího výročí. Obé za hojné účasti
občanstva, obecního zastupitelstva, škol a místních spolků.
Po válečných útrapách, za hojně přibývajícího členstva (stav k roku 1919 – 34 mužů, 31 žen), se naše jednota sokolská –
(bratři a sestry) s velkým elánem a zanícením vrhá do činnosti ku prospěchu naší mladé republiky a nového svobodného života
v ní.

Foto vlevo – legionáři a Sokolové při návratu T.G.Masaryka 21.12.1918 do Prahy – vpravo ozbrojení Sokolové ve službě
při ochraně vzniknuvšího Československa.
JB, JM

K našemu Lhenicku se k letošnímu roku 2018, krom jubilujících „osmičkových“ letopočtů
celostátního významu, vztahují i další „kulatá“ a „půlkulatá“ výročí významu místního.
I některým z nich budeme v této rubrice tohoto ročníku ML věnovat pozornost.
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
OPUSTILI NÁS…
Se smutkem jménem širší rodiny oznamuji přátelům a známým, že v úterý dne 30.ledna 2018 ve
věku nedožitých třiadevadesátých narozenin navždy odešla naše teta paní Marie R. Daubenspeck,
rozená Klauserová. Žila v San Bernardinu v Kalifornii. Procestovala celý svět, ale ve svém nitru
rodné Lhenice nikdy neopustila.
Děkujeme všem, kteří si na ni vzpomenou….
Eva Hřebečková, neteř

Rodné Lhenice děkují.

Paní Marie R.Daubenspeck – Klauserová měla po celý svůj život rodné Lhenice hluboko v srdci.
Ač více než 70 let žila v daleké cizině, nezapomínala na ně a stále se zajímala o dění v nich, a to i
prostřednictvím „Mého Lhenicka“. Z něho se také dozvěděla o uspořádané sbírce na opravu
varhan ve lhenickém sv.Jakubovi a na sklonku svého života věnovala na její účet mimořádně
vysokou finanční částku 5.000 dolarů.
O paní Marii R.Daubenspeck – Klauserové bylo podrobněji informováno v prosincovém vydání
minulého ročníku ML, a to i s poděkováním od paní starostky Ing.Marie Kabátové a organizátora
sbírky, varhaníka ve Lhenickém kostele, Ing.Jiřího Jelínka za tento ušlechtilý čin.
Čest její památce!

PŘIVÍTALI JSME NA SVĚT
PRVNÍM OBČÁNKEM LHENIC NAROZENÝM V ROCE 2018
se stala Adélka Krotká, která se narodila manželům Jirkovi a Petře Krotkých dne 17.1.2018, v 11
hodin, 11 minut v prachatické porodnici. „Snad jí ty jedničky přinesou v životě štěstí. Velké díky patří
mému nejvíc milovanému muži Jiřímu za pomoc a oporu. Bez něho bych to jen těžko zvládla“, byla
první slova šťastné maminky po narození dcerušky.
K přání se připojujeme i my!
Na fotografii –Adélka Krotká
Počátkem února se narodil další nový občánek, a to Jakub Pánek.
Narodil se rodičům Janovi a Lucii Pánkových dne 4.2.2018 v 10:53 hodin v prachatické porodnici.
Přejeme hodně zdraví a šťastný život!
Na fotografii – Jakub Pánek
JB, JM

Sobota 17.2. – HASIČSKÝ PLES – hraje Vlachovanka – 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

POZVÁNÍ ZA ZÁBAVOU K SOUSEDŮM
Jamští srdečně zvou na akce do „Hospůdky u Doubravanky“ v Jámě, a to 10.března 2018:
- od 13.30 hodin na DĚTSKÝ KARNEVAL – plný soutěží, zábavy a disko hudby
- od 20.00 hodin na MDŽ RETRO DISCO – tradiční veselou oslavu svátku žen.

Přijďte si zatančit a dobře se pobavit!
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Po vánoční přestávce se soutěže pro pět družstev Sokola výkonnostně odstupňovaných opět naplno rozjely a přehouply se již
do druhé poloviny (pro A tým v krajské soutěži ve sk.A, pro B, C, D a E tým v soutěžích na Prachaticku.)

Mistrovské zápasy v měsíci lednu – sout.roč.2017/18
A týmu v krajské soutěži sk.A
10.kolo 13.1. – Sokol Lhenice A – KST ZŠ Vyšší Brod A 9:9 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – R.Sivera 1:3, J.Houška 1:3,
R.Györi 2:2, A.Sivera 4:0
11.kolo 14.1. – Sokol Lhenice A – Protivín C 10:7 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 - R.Györi 3:1, R.Sivera 2:2, J.Houška 2:1,
A.Sivera 2:2
12.kolo 27.1. – Sokol Lhenice A – Sokol Vodňany C 9:9 – body za Lh.: čtyřhry 0:2 – R.Sivera 3:1, J.Houška 2:2, R.Györi
1:3, A.Sivera 3:1
13.kolo 28.1. – Sokol Lhenice A – Spartak Kaplice B – zatím nesehráno
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.1.: 3.místo – 12 zápasů -7 výher, 2 remízy, 3
prohry – skóre 105:81 – 28 bodů
Umístění hráčů Sokola Lhenice A ve dvouhrách v krajské soutěži ve sk.A mezi 35 hráči, co odehráli více než 22 zápasů k 31.1.:
8.místo – Adam Sivera – úspěšnost 68,57%
25.místo – Radek Sivera – úspěšnost 47,37%
10.místo – Richard Györi – úspěšnost 67,50%
26.místo – Jaromír Houška – úspěšnost 46,43%
Umístění hráčů Sokola Lhenice A ve čtyřhrách v krajské soutěži sk.A mezi 11 dvojicemi, co odehráli více než 6.zápasů k 31.1.:
5.místo – Adam Sivera – Radek Sivera – úspěšnost 75,00%
6.místo – Richard Györi – Jaromír Houška – úspěšnost 71,43%
B týmu v RP-I (regionálním přeboru Prachaticka)
9.kolo 13.1. – Sokol Lhenice B – HB Mostové jeřáby PT 7:11 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – P.Petrovka 1:3, V.Špán 2:2,
M.Pixa 0:4, M.Halabrín ml. 3:1
10.kolo 20.1. – Sokol Lhenice B – TJ Netolice A – zatím nesehráno
11.kolo 3.2. – ST Svatá Maří – Sokol Lhenice B 10:8 – předehráno – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – M.Halabrín ml. 2:2,
V.Špán 2:2, M.Špán 1:3, M.Pixa 1:1, P.Petrovka 1:1
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.1.: 7.místo – 10 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 4
prohry – skóre 92:88 – 20 bodů
C a D týmu v RP-II (regionálním přeboru Prachaticka)
9.kolo 6.1. – SPV Strunkovice A – Sokol Lhenice C 5:13 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – V.Hůrský 2:2, I.Fišerová 3:1,
M.Halabrín st. 4:0, I.Kanaloš 2:2
9.kolo 6.1. – Sokol Lhenice D – Libín PT-D 10:8 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – F.Traxler 4:0, A.Dubravcová 1:3, J.Pavlič
0:4, M.Halabrín ml. 4:0
10.kolo 20.1. – Sokol Lhenice D – Sokol Lhenice C 4:14 – čtyřhry 0:2 – body za D tým – M.Halabrín ml. 3:1, F.Traxler
1:3, A.Dubravcová 0:4, J.Pavlič 0:4 – body za C tým – V.Hůrský 2:0, I.Fišerová 3:1, I.Kanaloš 2:2,
M.Halabrín st. 3:1, L.Vondrák 2:0
11.kolo 27.1. – Sokol Lhenice C – volné kolo
11.kolo 27.1. – ST Křišťál Lenora – Sokol Lhenice D – zatím nesehráno
Postavení C a D týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce v RP-II (za 9 účastníků) k 31.1.: C týmu: 2.místo – 9.zápasů – 7 výher,
1 remíza, 1 prohra – skóre 99:63 – 24 bodů; D týmu: 8.místo – 9 zápasů – 1 výhra, 0 remíz, 8 proher – skóre 49:113 – 11 bodů
E týmu v RP-III (regionálním přeboru Prachaticka)
8.kolo 6.1. – Libín PT-E – Sokol Lhenice E 11:7 – body za Lh.: čtyřhry 0:2 – V.Hůrský 3:1, J.Březinová 0:4, R.Sivera 3:1,
J.Novotná 1:3
9.kolo 13.1. – ST Horní Vltavice – Sokol Lhenice E 9:9 – body za Lh.: čtyřhry 0:2 – R.Sivera 4:0, J.Březinová 2:2,
K.Fišerová 1:3, J.Novotná 2:2
10.kolo 27.1. – SK Martyna Malovice B – Sokol Lhenice E 7:11 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – J.Březinová 2:2, K.Fišerová
1:3, R.Sivera 4:0, J.Novotná 2:2
Postavení E týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.1.: 6.místo – 9 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 6
proher – skóre 69:93 – 14 bodů.

Turnaj v šipkách 3.února v sokolovně
pořádaný lhenickým Sokolem pro širokou veřejnost dopadl úspěšně.

Jak hodnotí tuto akci starosta lhenického Sokola Václav Hůrský:
„Akce se vydařila a všichni zúčastnění si nejen zahráli, ale i se dobře pobavili. Sešlo se celkem 23 hráčů.
Nejstarším účastníkem byl pan Jiří Barták, nejmladší Adéla Kanalošová. Vítězem turnaje se stal Jirka Homolka, 2.
místo obsadil Venca Pánek a 3. místo Radek Sivera, který se s Anny Bunešovou (na 4. místě) stali, díky upřímné
radosti z každé vyhrané hry, miláčky publika. Vítězové se radovali z krásných cen a Anny Buny, jako cenu útěchy,
vyhrála flašku… Bylo to hezky prožité odpoledne, ba i večer mezi prima přáteli. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, a těšíme se za rok na shledanou.“
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„PŮLHASIČ“
Kroužek pro děti „Půlhasič“ byl založen v říjnu 2017 a vznikl jako jakýsi předskokan budoucího hasičského družstva žáků, o
jehož založení lhenický SDH usiluje. V současné době není organizován sborem lhenických dobrovolných hasičů, proto se
zatím jeho malí členové nemohou přihlásit do celostátní soutěže „Plamen“. Kroužek je organizován jako klub pod TJ Sokol
Lhenice a je financován z Operačního programu „Zaměstnanost v rámci SCLLD MAS Rozkvět, z.s.“
pod názvem projektu „Sokol Lhenice rodinám“.
Tento kroužek je však s hasiči a SDH Lhenice velice úzce spjat. Díky podpoře sboru může využívat
i některá vybavení hasičů a přiblížit tak dětem jejich činnost. Kroužek je zaměřen na prevenci obecně.
Kromě hasičské profese se děti seznamují se zdravovědou, učí se, jak by měl člověk jednat v krizových
situacích. Vše je dětem předkládáno formou hry a zážitkové výuky.
Při případném založení dětského hasičského družstva bude výtěžek z dotace věnován SDH Lhenice.
Kroužek v současné době navštěvuje 18 dětí ve věkovém rozpětí 5 – 11 let.
Všem příznivcům za podporu děkují vedoucí kroužku – Mgr.Jana Bukovská a Svatava Matašovská.

Co nového ve lhenickém SK
„Zbrojení“ na mistrovské jaro započalo
V sobotu 3.února zahájil A tým přípravu na jarní část mistr.ročníku 2017/18 v I.B třídě ve skupině B pod vedením trenéra
Václava Mareše s neobměněným hráčským kádrem.
Z mladíků na podzim zraněných se do přípravy naplno zapojil Pavel Sýkora, žel zranění Petra Vincika (koleno) se ukázalo
vážnější a je nucen podrobit se operaci. Vrcholem přípravy, vedle tréninkových jednotek a přípravných zápasů, bude
soustředění ve Strakonicích (blíže v plánu přípravy níže).
V úvodu prvního tréninku (3.2.) seznámil trenér V.Mareš hráče s průběhem celé přípravy se zdůrazněním nutné účasti na
soustředění, aby je hned poté prezident SK Pavel Boška informoval o situaci v klubu a kolem hráčského kádru před
mistrovským jarem. Následná první tréninková jednotka obsahovala rozcvičku (strečink) na hřišti a výběh do terénu.

Plán přípravy na mistrovské jaro soutěž.ročníku 2017/18
Tréninky – v týdnech až do jarní mistrovské premiéry (31.3.) budou upřesňovány
Soustředění ve Strakonicích – od čtvrtka 22.2. do soboty 24.2.
Přípravné zápasy:
23.2. – s FK Lažištěm (I.B tř. sk.B) – v rámci soustředění ve Strakonicích
24.2. – s FK Olympií Týnem nad Vltavou (I.A tř. sk.A) – v rámci soustředění ve Strakonicích
3.3. – se Sokolem Chvalšiny (I.B tř. sk.A) – na UMT „Národní“ v Prachaticích – čas bude upřesněn
17.3. – s Temelínem/Olešníkem B (OP ČB) – na UMT na Hluboké – čas bude upřesněn
24.3. – s SK Větřním (I.A tř. sk.A) – generálka na mistrovské jaro – na domácím hřišti ve Lhenicích – čas bude upřesněn
MISTROVSKÉ JARNÍ PREMIÉRY
B týmu v OP Prachaticka
So 24.3. v 15.00 – FC Šumavské Hoštice/Lažiště B – SK Ktiš/Lh.B
A týmu v I.B tř. sk.B
So 31.3. v 16.00 – SK Lhenice A – I.FC Netolice A – peckářsko-buchtářské derby
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Fota ze zahájení přípravy na mistrovské jaro – v sobotu 3.2.

Vlevo – společný snímek před prvním tréninkem, vpravo – první výběh do terénu – „fotbalové galeje“ v přípravě začínají…

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
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU

REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi
bytů, rodinných domů a pozemků. Zaručujeme Vám masivní inzerci,
právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu vyjít
Vám vstříc. Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou
prodejní cenu. Poskytujeme finanční poradenství pro financování
nemovitostí, oceňování nemovitostí a pozemků, vyhotovení průkazů
energetické náročnosti budov a mnoho dalšího.
RE/MAX Profil, Eva VESELÁ mobil 724 719 444,
mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil
Vodňanská 36, 383 01 – Prachatice

„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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