MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 6 cena 9,- Kč

ČERVEN 2018

Z májových slavností u nás – vlevo z oslavy 73.výročí osvobození Lhenicka americkou armádou (7.5.)
- vpravo z tradičního lhenického „Jána“ (20.5.) – více uvnitř listu
Třešňová nálada
(už nám nastává)
TŘEŠŇOVÁ NÁLADA A KLUKOVSKÁ ČEST
PO CIZÍCH ZAHRADÁCH NUTÍ MĚ LÉZT.
MUSÍM JÍT – PO ÁLEJÍCH SÁM SE LOUDÁM,
MÁ MILÁ, VZPOMÍNÁM….
TŘEŠNĚ SE OBJEVÍ A ZAČNOU RŮST
A ZAS MĚ PŘEPADÁ TŘEŠŇOVÝ ZPĚV
A S NIMI ÚSMĚVY TŘEŠŇOVÝCH ÚST.
A ZAS V ŽILÁCH MÁM TŘEŠŇOVOU KREV…
MUSÍM JÍT ÚDOLÍM ŘEK,
PAK SE VRÁTÍM, MÁ MILÁ,
Z TŘEŠNÍ PÍT TŘEŠŇOVÝ LÉK.
VZPOMÍNÁM….
Z textu písně od skupiny PROJEKTIL „Třešňová nálada“ (upraveno, kráceno)

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
blíží se léto a spolu s ním bych Vám chtěla popřát krásnou dovolenou a dětem pak hezké prázdniny.
Krásné letní dny zažíváme už v tomto jarním čase a já doufám, že vydrží i v následujícím čtvrt roce.
Počasí zatím přeje i sadařům, tak věřím, že úrodu už nic nepokazí.
Spolu s létem se blíží také čas, kdy dokončíme revitalizaci našeho náměstí. Tříletá investice se chýlí
ke konci, a proto mi dovolte přidat k tomu i několik svých postřehů a poznámek.
Plány revitalizace náměstí jsme připravovali několik let a každý, kdo chtěl, mohl k této akci přidat svůj
vlastní postřeh a připomínku. I když vše bylo téměř dokonale připraveno, jsou věci, které bylo potřeba
z objektivních příčin takzvaně za běhu měnit. V tak velké stavbě nejde o nic mimořádného. Zároveň
jsou věci, které se nám nelíbí a řešíme je - jako např. lavičky před radnicí. Ty samozřejmě kvůli nekvalitnímu materiálu
reklamujeme. Ale stále platí, že dílo ještě není dokončeno, jsme pořád na stavbě a přebírat ho budeme až po dokončení
začátkem prázdnin.
Dovolte mi ještě jednou se vrátit ke kašně - vím, že teď jde o velmi diskutované téma. K její opravě jsme povolali odborníky,
aby se této naší dominantě dostalo co možná nejlepší péče. Rozebrali ji a obnovili veškeré nefunkční systémy uvnitř. Při
restaurování sochy Karla IV. ale bylo zjištěno, že je vyrobena z materiálu, který je měkký, nasákavý a není schopen odolávat
výkyvům počasí a povětrnostním vlivům. Pokud bychom ji znovu umístili ven, o sochu bychom se vlastním rozhodnutím
připravili. Zničili bychom ji. A to já osobně nechci, proto pro ni hledáme jiné umístění.
Zároveň se po rozebrání kašny detailně vyhodnotily problémy s vodou, které v minulosti měla. Já bydlím ve Lhenicích téměř
třicet pět let, a co si pamatuji, tak voda v kašně byla spíše výjimkou. Původně byla konstrukčně přivedena až do vrcholové
mísy, kvůli jejímu nedostatku a malému tlaku ale v minulosti často netekla a tak naši předci přišli s řešením - do mísy vlepili
sochu Karla IV. a tak natrvalo tento její nedostatek „vyřešili“.
Na základě těchto informací zastupitelstvo souhlasilo s doporučením sochu Karla IV. zpět nevrátit a obnovit původní podobu
kašny. Bez vody ztrácí svůj význam a taky dekorativní funkci. Vše se opravilo a systém čerpadel zajistí, že z ní voda znovu
poteče tak, jak má. Nikdo z nás to ještě nikdy neviděl, vždyť horní mísa byla bez vody 150 let! Počkejme si na ten okamžik a
pak se rozhodněme, co dál. Kašna je po desetiletích znovu dominantou náměstí - je dobře viditelná, vyčištěná a je otázkou
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několika dnů, kdy blyštící se tekoucí voda bude osvěžením pro oči i všechny kolemjdoucí. Tato varianta byla zvolena i na
doporučení zástupce památkové péče pana PhDr. Romana Lavičky,Ph.D., který byl k restaurátorským pracím přizván.
Kašna sice není památkově chráněna, ale nedovolili bychom si takto velkou opravu provádět bez dohledu odborníků.
Pokud bychom na ni znovu chtěli umístit sochu - byť třeba jen repliku – musíme to dobře promyslet. Jednou z možností je
znovu podstavcem natrvalo zabetonovat přívod vody. Tím bychom ale zmařili část financí, které se do obnovy kašny
investovaly. Naše kašna totiž nikdy nebyla konstruována jako kašna se sochou, jakou mají například v Českých
Budějovicích nebo Vodňanech. Technické řešení by se přesto možná podařilo najít, ale je otázkou času a dalších statisíců,
které ale v rozpočtu na tento rok připravené nemáme. Z výše uvedených důvodů proto teď sochu na kašnu neumístíme.
Stavba náměstí bude hotová do prázdnin, kdy bude plně zprovozněna i opravená kašna.
Sochu Karla IV. původně nikdo odstraňovat nechtěl, je jedním ze symbolů našeho městyse, ale postupy a zjištění při obnově
kašny to změnily. Pro sochu jsme tedy navrhli jiné vhodné umístění - nový vstupní vestibul radnice po dokončení
rekonstrukce vnitřních prostor, které právě probíhají. Je pak také otázkou, kdybychom se bavili o replice, jestli budeme mít
dvě identické sochy a obě na náměstí, jen pár desítek metrů od sebe. Toto téma je důležité a pojďme o něm diskutovat.
Třeba právě na lavičkách a trávníku u nové kašny, ze které po 150 letech znovu poteče voda - tak jak si to naši předci vždy
přáli.
Ještě jednou Vám všem přeji krásné léto a hezké prázdniny a dovolenou.
Ing. Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.5.2018
Výpis ze zápisu č. 42
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J.Krtek,
Ing. P. Leber, P. Pořádek.
Omluveni: Ing. M. Eis, I.Pavličová
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 459/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje závěrečný účet městyse Lhenice za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Lhenice, a to bez
výhrad
b) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2017
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 16.920.703,11 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lhenice za rok 2017.
9 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 460/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2017
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice, a to bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 107.685,70 Kč převedením do
fondu oprav na realizaci nutných oprav vnitřních prostor školy
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice za
rok 2017.
9 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 461/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2017
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice, a to bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 188,25 Kč do rezervního fondu
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za
rok 2017.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 462/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2018.
9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 463/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v položkách 1 – 6.
9 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 464/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.č.2017/23203 s Českou
poštou, s.p. Praha
b) pověřuje starostku podpisem dodatků a plné moci.
9 PRO
Ad 8) Usnesení č. 465/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej 1 garáže č. 18 na pozemku parc.č. st.
675, k.ú. Lhenice firmě Transvop, s.r.o., České Budějovice za cenu 110.000,--Kč + náklady s tím spojené.
9 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 466/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice – 2. etapa“,
kdy se na 1. místě umístila firma FCC Česká republika, s.r.o., Praha s nejnižší nabídkovou cenou 29.999.232,50 Kč bez
DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou FCC Česká republika, s.r.o., Praha a v případě
odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
9 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 467/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje pořadí firem z hodnocení a nabídek na veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy 1. a 2. NP pavilonu U8
Základní školy Lhenice“
b) po dokončení procesu posouzení nabídek pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou ODYS s.r.o.,
Prachatice a v případě neuzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou, pověřuje starostku uzavřením smlouvy s dalším
uchazečem dle pořadí.
9 PRO
Ad 10) Usnesení č. 468/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
7 PRO 2 ZDRŽEL SE (Adamec, Pořádek)
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 11) Usnesení č. 469/42/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informace o probíhajících investičních
akcích městyse Lhenice.
8 PRO
Olga Ambrožová
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INFORMACE OBČANŮM
INFORMACE K REKONSTRUKCI KAŠNY INFORMACE
K OBJASNĚNÍ
ROZHODNUTÍ,
NENAVRÁTIT ORIGINÁL SOCHY KARLA IV. ZPĚT
NA KAŠNU.
Vyjádření nám zaslal odborník nejvyšší, pan
PhDr.Roman Lavička, Ph.D., z oddělení restaurování
Národního památkového ústavu.
Celý jeho posudek je uveřejněn na webu obce
www.lhenice.cz, ve vývěsní skříňce před obcí a
také na facebooku LHENICE, pod názvem:
„Rekonstrukce kašny na náměstí - koncepce
rekonstrukce a restaurování kašny, umístění
sochy Karla IV“.
Nejdůležitější závěry vybíráme z obsáhlé
a vyčerpávající zprávy Dr.Lavičky, kterému i touto
cestou velmi děkujeme za vstřícnost a poskytnuté informace.
Foto 1-3 – socha Karla Iv. – stav před restaurováním v únoru r.2016. Na povrchu je patrné výrazné poškození jemné
modelace, napadení řasami a lišejníky včetně tmavých krust korozivních produktů.
Citace:…..Socha nemůže stát na vrcholu za současného obnovení přívodu vody. Jednak s tím nebylo počítáno, podnož
sochy by z větší části opět vyplnila vnitřní prostor mísy určený pro vodu a samotná socha je zhotovena z nasákavého
pískovce, takže přímý a dlouhodobý kontakt by urychlil proces její degradace…..
Citace: ….Na závěr bych chtěl podotknout, že v případě obnovy kašny nebyl a není vlastník kašny, městys Lhenice, vázán
památkovým zákonem č. 20/1987 Sb. a z toho vyplývajícím souhlasem orgánů památkové péče s postupem obnovy, který
by jinak musel být prováděn restaurátorem s povolením Ministerstva kultury České republiky. Jako zástupce odborné složky
památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) musím ocenit, že i přesto
vlastník přistupoval k obnově této kulturní památky zodpovědně a nad rámec svých povinností dobrého hospodáře. Tedy
svůj záměr rekonstrukce kašny a restaurování sochy Karla IV. konzultoval před i během obnovy s odborným pracovníkem
NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, respektoval všechna doporučení a práci zadal odborné kamenické firmě za účasti
restaurátora, ač to nebyla jeho zákonná povinnost. To potvrzuje zodpovědnost vlastníka a jeho záměr obnovit kašnu co
nejlepším způsobem. Současné řešení, kdy bude kašna opět po více jak 150 letech opět plně funkční a zrestaurovaná
socha svým umístěním nejen do budoucna chráněna před dalšími nepříznivými vlivy prostředí a zároveň bude více
přístupná veřejnosti (na úřadu, v kostele), je z hlediska památkové péče vhodné a i nadále z výše uvedených důvodů a
zjištěných okolností DOPORUČUJEME toto řešení realizovat.
JB, JM

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
Městys Lhenice obdržel certifikát o úspoře emisí v r.2017. Text přinášíme zde:
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů , včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv.: 136,901 tun; Úspora energie: 3 101 156 MJ.
Ing.Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s. – v Praze dne 28.5.2018
Vypočteno na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových
odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
JB, JM

Návštěva z družební obce Budča
Ze slovenské družební obce k nám do redakce dorazil milý dopis.
„V dňoch 25. – 27. mája naša Jednota dôchodcov spolu s obcou zorganizovala zájazd do našej partnerskej obce Lhenice.
Vďaka predsedovi miestnej organizácie Ing. Pivoluskovi sme spolu strávili krásne tri dni. Už cestou do Lheníc sme navštívili
Velehrad, podvodný svet Živá voda v Modrej a ďalšou zastávkou bolo historické mesto Telč. Napriek malému oneskoreniu,
ktoré bolo spôsobené nehodou a viacerými obchádzkami sme šťastne dorazili do Lheníc, kde nás už čakali naši priatelia
Alenka a Jan Novotní, Vlasto Čech, Jan Veselý a samozrejme pani starostka Ing. Marie Kabátová a vicestarosta Ing. Milan
Hölcl. Po ubytovaní a večeri sme spoločne navštívili lhenický kostol, v ktorom sme si mohli pozriet aj v rámci akcie Noc
kostolov, sprístupnenú vežu a nové námestie, ktorého rekonštrukcia bude onedlho hotová.
V sobotu sme navštívili krásne mesto Český Krumlov, ktoré je zaradené v zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Od sprievodkyne sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí. Ďalšou našou zastávkou bol jeden z najkrajších
zámkov Hluboká. Po návrate do Lheníc sa pani riaditeľka našej základnej školy Mgr. Pinterová so zástupkyňou Mgr.
Podhradskou, starostom a kronikárom stretli s vedením lhenickej školy. Odovzdala im listy od našich žiakov pre lhenických
kamarátov a spolu si prešli školu. Zhodli sa na tom, že by bolo veľmi dobré obnoviť vzťahy medzi našimi a lhenickými deťmi.
Vo veľmi priateľskej atmosfére sa nieslo aj naše večerné stretnutie so zakladateľmi nášho partnerstva už spomínanými
Janom Novotným s manželkou Alenkou, Vlastimilom Čechom a tiež pani starostkou s manželom.
V nedeľu ráno sme sa trochu smutní rozlúčili s našimi Lhenicami a s prísľubom, že sa uvidíme v Budči, sme sa vydali na
cestu domov s malou prestávkou na krásmom námestí V Českých Budĕjoviciach.
Na záver mi dovoľte poďakovať JDS v Budči, hlavne predsedovi Jankovi Pivoluskovi. Po dlhých rokoch sa nám aj za
prispenia obce podarilo navštíviť partnerskú obec a znovu sa stretnúť s našimi priateľmi. Verím, že to nebolo posledné
stretnutie a že sa opäť budeme pravidelne stretávať. Ďakujem aj všetkým tridsiatim dvom účastníkom. Dúfam, že sa aj im
páčilo a pri organizovaní ďalšieho zájazdu nebudeme mať pätnásť voľných miest a samozrejme aj personálu penziónu
Ingrid a pani starostke Marii Kabátové.
František Moravec, starosta
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Foto z návštěvy našich slovenských přátel v Českém Krumlově – poskytl pan F.Moravec

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Květen v naší mateřince
Květen odstartovaly zápisy do lhenické mateřské školy (2. - 3. 5.) a detašovaného pracoviště MŠ
Lhenice - MŠ Mičovice (10.5.).
Příjemná akce na nás čekala v polovině měsíce května. Zahradní slavnost (15.5.) nám dala možnost
se společně neformálně sejít, popovídat si a zároveň pomoci s výsadbou stromů podél školní zahrady.
Pozitivně naladěná práce rodičů a dětí rychle ubíhala a nejedna rodina měla v mžiku zasazený „svůj“
strom. Káva, mošt a dezert byly připraveny pro všechny pomocníky za pomoci maminek, babiček i paní
učitelek. Nejsladší tečkou nakonec však byla krátká vystoupení dětí z každé třídy. Všem, kdo si udělali
čas a přišli pomoci zvelebit zahradu pro své děti, patří veliký dík. Dva dny nato (17.5.) probíhalo
skupinové focení tříd. Zvlášť probíhalo focení předškoláků na závěrečné tablo.
Pro objednané zájemce probíhalo 23. 5. orientační vyšetření zraku dětí.
Konec měsíce (31.5.) uzavírala výprava předškoláků za dobrodružstvím do pohádkového Zeměráje, spojená s návštěvou
hradu Orlík a s plavbou parníkem a výprava mladších dětí do Houbového parku v Roseči u Jindřichova Hradce.
Poslední akcí v daném týdnu byl Den dětí (1.6). Děti si procvičily svou obratnost, koordinaci ruky, očí a nohou a v neposední
řadě posílily své kamarádské vazby. Nakonec se vydaly hledat ukrytý poklad. Malá sladkost za vynaloženou snahu každého
potěšila.
Zuzana Bromová

Foto z výletu předškoláků z naší MŠ na hrad Orlík 31.5.2018

Základní škola
Květnové kalendárium
2.5. - návštěva prachatické „Dřípatky“ – školní přírodní rezervace ve Zdenicích – pro žáky 5.třídy
2.5. – beseda na téma „Jan Hus“ s Mgr. M.Grillovou – pro žáky 7.třídy
4.5. – exkurze do provozovny firmy „FORPSI“ ve Ktiši – pro žáky 3.a 4.třídy
7.5. – ředitelské volno
10.5. – účast na okresním kole „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v Pt. – bližší informace níže
10.5. – ustavující schůze nově zvolené školské rady (její složení na webu školy či v minulém vydání ML)
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15.5. – fotografování třídních kolektivů
15.5. – beseda o New Yorku s Bc.Petrou Krejčovou – po její návštěvě této světové metropole – pro žáky 7.třídy
18.5. – beseda na téma „Heydrichiáda“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 9.třídy
21.5. – program z České historie „O Karlu IV.“ na zámku Kratochvíle a návštěva archeoparku v Netolicích– pro žáky 5.třídy
22.5. – exkurze do Průhonic a do ZOO v Praze – za společného výjezdu žáků 6.-9.třídy
22.5. – dopravní výchova na „Dopravním hřišti“ v Pt. – pro žáky 4.třídy
23.5. – účast na okresním kole „Atletické olympiády“ škol Prachaticka – bližší informace níže
24.5. – třídní schůzky pro rodiče žáků – ve všech třídách
24.5. – schůzka školního „EKOTÝMU“
24.5. – návštěva „Muzea českých loutek a cirkusu“ v Pt. – pro žáky 2.třídy
25.5. – účast na krajském kole „Biologické olympiády“ v ČB – bližší informace níže
26.5. – návštěva naší školy zástupci ZŠ Adély Ostrolúckej ze slovenské Budči – mimo jiné k obnovení vzájemných
přátelských vztahů
29.5. – akce „Bovýsek“ – ovoce a zelenina do škol – doprovodný program firmy „Bovýs“ – pro žáky 1.až 3.třídy
30.5. – finálová část projektu „Školní zahrada – zkoumej, pěstuj, vyprávěj“ – v rámci zapojení do soutěže s ekologickou
tématikou – pro žáky 3.třídy

Foto vlevo: Exkurze v Netolicích (archeopark Na Jánu + Karel IV. na Kratochvíli) - 6. třída, foto uprostřed: Exkurze ve ŠPR
Zdenice (Dřípatka Prachatice) - 5. třída, foto vpravo: Tvorba tašek – 5. třída

Z květnových vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Krajské kolo Biologické olympiády 25.5. v Č.Budějovicích
Kategorie D (6.-7.roč.) – Zuzana Šejnohová (7.tř.) – ZŠ Lhenice – postoupivší z okresního kola – účast
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů škol Prachaticka 10.5. na Dopravním hřišti v Prachaticích
Soutěž družstev:
– kategorie 4.-6.ročník – 9.místo – ZŠ Lhenice (složení družstva – A.Pöschlová, B.Šnajdrová, M.Halabrín, A.Hošna)
- kategorie 7.-9.ročník – 4.místo – ZŠ Lhenice (složení družstva – G.Pospíchalová, A.Dubravcová, J.Kraus, A.Sivera)
Soutěž jednotlivců – medailové umístění:
- kategorie starších žákyň – 3.místo – Gabriela Pospíchalová (8.roč.) – ZŠ Lhenice
Okresní kolo Atletické olympiády škol Prachaticka 23.5. na stadionu Tatranu v Prachaticích
– medailová umístění našich
Kategorie 2.ročník – chlapci – disciplína běh 50m – 3.místo – Tomáš Stehlík (výkon 8,45 s)
Kategorie 3.ročník – dívky – disciplína skok daleký – 2.místo – Kristýna Kohoutová (výkon 313 cm)
Kategorie 4.ročník – chlapci – disciplína skok daleký -3.místo – Lukáš Pecha (výkon 369 cm)
Kategorie 5.ročník – dívky – disciplína hod míčkem – 2.místo – Lenka Čechová (výkon 32,38 m)
ÚSPĚŠNÝM SOUTĚŽÍCÍM BLAHOPŘEJEME!
JB, JM

Úspěch v celostátní anketě „Duhové srdce“
Anketu Duhové srdce pro nejoblíbenějšího učitele náboženství vyhlásil časopis
pro děti Duha ve spolupráci s Katolickým týdeníkem, Radiem Proglas a televizí
NOE v roce 2016 s cílem zviditelnit a ocenit práci katechetů a učitelů
náboženství. Do ankety musí učitele nominovat děti, rodiče nebo farnost (jako
to bylo v mém případě), poté je důležitá podpora příznivců, kteří dávají
jednotlivým kandidátům svůj hlas. Tím to ale zdaleka nekončí… V sobotu 12.
5.2018 jsme se se třemi zástupci z řad dětí, které navštěvují hodiny
„Náboženství“ na ZŠ Lhenice (Elen Hůrská, Prokop Bláha, Lucie Lahodná),
vypravili do Ostravy na natáčení pořadu, kde jsme soutěžili v různých
disciplínách. Překvapilo nás, jak moc náročná práce to je. Pořad, který trvá
v televizi 1,5 hodiny, se natáčel s přestávkami více než 6 hodin! Děti to ale
zvládly skvěle. Hlavně jim patří poděkování za třetí místo, na kterém jsme se
nakonec umístili. Díky ale patří i všem ostatním dětem, které jsem nemohla vzít
s sebou, za jejich podporu a za to, že nám držely palce. Chtěla bych také
poděkovat za všechny hlasy, které lidé do poslední chvíle posílali. Musím se
přiznat, že tak velkou podporu jsem nečekala. Moc mě to potěšilo, povzbudilo,
a i když to nerada přiznávám, tak i dojalo.
Pokud se budete chtít podívat na naše společné soutěžní snažení, dívejte se 1. 7. 2018 od 20:00 na TV NOE –
Anketa Duhové srdce.
Foto v článku – děti z náboženství se svou oblíbenou katechetkou Markétkou
Mgr.Markéta Grillová
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ZUŠ Open i na lhenickém náměstí
Na 400 základních uměleckých škol se při tisíci akcích zapojilo do letošního ročníku celostátního happeningu “ZUŠ Open”,
který se uskutečnil ve čtvrtek 24.5. v mnoha českých a moravských ulicích, kostelech, muzeích či galeriích, u nás pak na
náměstní ploše u sochy sv.Vojtěcha za pořadatelství prachatické ZUŠky, její lhenické pobočky.
ZUŠ Open je nejen oslavou umění a dětské tvořivosti, ale počtem účinkujících, míst konání i velikostí publika ji lze
považovat za největší kulturní akci u nás. Jejím posláním je i podpořit talenty nejmladší generace. (Podle Pt Deníku)
U nás se na ZUŠ Open představili mladí muzikanti ze lhenické a prachatické „hudební líhně“ vystoupeními kytarového
souboru a skupin „ZUŠ banda Lhenice“ a „JaHONIBaŠi band“ pod vedením kantorů Adama Jančíka a Oty Čekana.
Jejich koncertování se líbilo, což vyjadřoval vřelý potlesk od přítomných posluchačů. (Viz fota níže)
JB, JM

Fota – ZUŠ Open na lhenickém náměstí 24.5.2018

LHENICKÉ STŘÍPKY
Vzpomněli jsme našich osvoboditelů
73.výročí – při slavnosti na lhenickém náměstí 7.5.2018
V samém jejím úvodu vjezd našich osvoboditelů, amerických vojáků z 26.divize do
našeho městečka 10.5.1945, připomněla kolona 70 amerických historických bojových
vozidel, a to i s posádkami v dobových uniformách, zastávkou vzpomínkové jízdy
jihozápadními Čechami místy, která byla osvobozena americkou armádou.
Poté, za tónů státních hymen české a americké, byl našimi hasiči a zástupci obce položen věnec k pamětním
deskám v průčelí staré radnice, připomínajících osvobození Lhenic americkou armádou a její pobyt u nás od 10.5. do
28.10.1945 a leteckou válečnou událost na Lhenicku 22.2.1944 a persekvované naše občany s ní spojených. V následujícím
projevu paní starostka Ing.Marie Kabátová s poděkováním osvoboditelům vzpomněla významu o něch májových dnů před
sedmdesáti třemi lety i pro náš současný mírový život.
Dobovou atmosféru přítomným navodily písně amerických vojáků v podání country skupiny „Vodáci“ a též prohlídka na
náměstí zaparkované americké vojenské techniky z 2.světové války. Důstojně tak bylo vzpomenuto 73.výročí osvobození
našeho Lhenicka.
JB, JM

Fota - ze vzpomínkové slavnosti 73.výročí osvobození Lhenic americkou armádou 7.5.2018

Lípy se vrátily na lhenické náměstí
Stalo se tomu tak ve středu 16.května 2018
TAK TOTO DATUM SI ZAPAMATUJME – PRO NÁS I PRO GENERACE PŘÍŠTI !
PT Deník 18.5.2018 – (aja)
Čtyři lípy obecné vysadili ve středu 16.5. dopoledne Lheničtí na nově opraveném náměstí. Lheničtí si přejí, aby lípy na
náměstí rostly dalších 100 let. Neměly by růst příliš do výšky, ale do koruny.
Původně si Lheničtí plánovali, že stromy zasadí společně slavnostně. Jenže nakonec k tomu nedošlo. Marie Kabátová,
starostka Lhenic, vysvětlila, že už byl pro vysazení nejvyšší čas. Navíc chtěli Lheničtí pod lípy uložit schránku se vzkazem
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pro budoucí generace. „Měli jsme krátký čas na zpracování dokumentů vzhledem k pokročilému termínu pro výsadbu,“
řekla. Schránka bude umístěna na jiné místo na náměstí. Nyní zvažují několik vhodných míst.
„Schránka tak bude pouze jedna a bude uložena v prostoru nového náměstí,“ ujistila starostka. JB, JM

Foto 1 - z přivezení horní části sloupu kašny 18.5., foto 2 - usazení a současný stav kašny, foto 3 – sázení čtyř lip okolo
kašny 16.5., foto 4 – z návratu sochy Karla IV. a její umístění do našeho kostela 23.5.2018

„Karel“ je již zase doma
Socha Karla IV., jež od roku 1853 zdobila lhenickou kašnu, se zrestaurována opět 23.5.2018
navrátila domů, když po dva roky v zapůjčení Pootavskému muzeu ve Strakonicích byla důstojnou
ozdobou tamního hradu.
Zatím byla umístěna do našeho kostela sv.Jakuba, kde si ji při „Noci kostelů“ poprvé mohla
prohlédnout širší veřejnost (viz foto vlevo). JB, JM

Kašna opět jednou z dominant našeho náměstí
Sestavena ze zrenovovaných původních kamenných dílů, (již i s vodní přípojkou) už zase krášlí
naše náměstí, jak tomu bylo a stále je a i bude, i když na architektonicky jiném zvoleném místě
náměstní plochy (viz foto výše). JB, JM

Janská slavnost LP 2018
Ta letošní se u nás konala v neděli odpoledne 20.května. Především díky místnímu hasičskému sboru je její dávná tradice
zachována stejně tak, jako i její průběh. Proto i tentokrát byla za nezbytné přítomnosti dechové hudby zahájena nástupem
sborů lhenického hasičského okrsku s vynesením historických hasičských praporů z požární zbrojnice za tónů naší státní
hymny, aby poté byla u pomníku padlých v 1.světové válce (poprvé u zrestaurovaného a na novém místě náměstní plochy
umístěného) položením věnce uctěna jejich památka. Následně slavnost pokračovala průvodem na hřbitov ke kapli sv. Jana
Nepomuckého, kde proběhla bohoslužba. Po jejím ukončení se hasičské sbory rázným pochodem odebraly zpět do
městečka k uložení hasičských praporů a ke společnému posezení a pobavení v sokolovně, jak rovněž káže tradice. JB, JM

Noc kostelů 2018 i ve lhenickém sv.Jakubovi 25.5.
„Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. Její první ročník se konal
29.5.2009. Je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a
architektonických pokladů, též nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, motlitby a služby potřebným. (Podle PT Deníku)
Tak tomu bylo na mnoha místech i o té letošní „Noci kostelů“…
U nás byla zahájena o 19.hodině vyzváněním zvonů z věže sv.Jakuba, aby pokračovala v plně zaplněném Božím domě
zajímavým programem. Přítomné uvítala hezkou úvodní řečí Mgr.Markéta Grillová a seznámila je s programem. Hned poté
se ujal slova varhaník pan Ing. Jelínek a spolu s dětmi z kroužku náboženství seznámil přítomné s anketou Duhové srdce a
předáním kytice poděkoval s dětmi Markétě za reprezentaci naší farnosti a 3.místo v celostátní soutěži (podrobněji viz
článek v tomto vydání, v kapitole „Z našich škol“). Poté se mikrofonu ujala Mgr.Vladimíra Kunešová-Fridrichová a
zajímavým vyprávěním připomenula přítomným historii nejen Lhenic, ale zejména kostela, křížové cesty, Peckářské Madony
a dalších sakrálních památek u nás. Vše bylo z „kůru“ prokládáno písněmi v podání lhenickým dětským sborem. Úžasné
bylo pěvecké vystoupení zpěvaček Nadi Válové (finalistky Superstar 2009) a naší lhenické Andrejky Benedové. Zpěv
rezonující kostelní akustikou okouzlil asi každého. Zazněly skladby „Havrani na sněhu“, „Hravá“, „Krev a šroubky“, „V
úzkých“ a jako bonusové překvapení populární písnička „O baby, baby“, kdy měl „husinu“ snad každý z přítomných. Dále
v programu p.Jelínek seznámil přítomné, jak postupuje sbírka a oprava lhenických varhan za možnosti jejich prohlídky. Též
byly otevřeny všechny prostory kostela, včetně věže, což bylo největším lákadlem zejména pro děti a fotografy.
Před farou katechetka Markéta s dětmi nabízela občerstvení v podobě koláčků, kávy, čaje a pod. Celkový večer byl velmi
příjemný a pohodový a organizátorům patří naše poděkování.
JB, JM
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Foto 1 – Noc kostelů má své kouzlo (25.5.), foto 2 – z vystoupení zpěvačky Nadi Válové při Noci kostelů, foto 3 a 4 –
slavnostní nástup hasičských sborů, zástupců Mysliveckého sdružení a Elite gym Lhenice při tradičním vynášení
historických praporů z požární zbrojnice, poté před pomníkem padlých u kostela při Jánské slavnosti (20.5.),

Úspěšný „Klávesfest 2018“ – 3.ročník
- v sále lhenického kina 4. – 5.května – jako přehlídka hráčů na elektronické klávesové nástroje „Klávesfest“ tradicí navazuje na devět ročníků „Lhenických kláves“ dříve u nás pořádaných. Na rozdíl od jiných obdobných
přehlídek je tato nesoutěžní, jedná se o setkání mladých klávesistů z Čech a Moravy za vzájemného poznávání a výměny
zkušeností ve velice přátelské, uvolněné atmosféře, zbavené nervozity a někdy i stresu ze zápolení o porotou určovaného
umístění. V tomto duchu proběhl i tento již třetí ročník, k jehož zdařilému průběhu opět významně přispěli pro věc zapálení
pořadatelé, též jeho zaštítění uznávanou osobností v této oblasti hudby, profesorem Eduardem Spáčilem z plzeňské
konzervatoře, rovněž profesionální uvádění programu redaktorkou ČTv Veronikou Kabátovou (jinak i bývalou úspěšnou
klávesistkou z Markovcovy lhenické „muzikantské líhně“) a nezbytní sponzoři – Městys Lhenice, Yamaha, Lhenická ovocná
šťáva – Karel Gregora,.
Na letošní přehlídce se celkem představilo 27 hráčů (z Č.Budějovic, Plzně, Brna, Prachatic, Třemešné, Lhenic), kteří
prokazovali vysokou úroveň ve hře na tento nástroj, aby v jejím závěru se opravdovým vrcholem stalo vystoupení
plzeňských konzervatoristů, předvádějících již jeho mistrovské ovládání.
Všichni účastníci byli oceněni a odměněni hodnotnými cenami.
Průběh „Klávesfestu 2018“ a jeho význam hodnotí jeden z účastníků, plzeňský konzervatorista Václav Hoidekr
v dopise svému bývalému učiteli hře na klávesy a hlavnímu organizátorovi přehlídky, panu Janu Markovcovi ml.:
„Dobrý den, chci Vám pogratulovat k pořádání Klávesfestu. Další jeho ročník opět ukázal, jaké mají klávesy nenahraditelné
hudební opodstatnění a že je krásné si nesoutěžně zahrát před lidmi. Už jenom ten koncept přehlídky je dokonalý, protože
se tam nakonec neobjevují problémy např. s umístěním, často i s porotou, které mohou účastníkovi zkazit dojem ze soutěže
jako takové. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohoto velice úspěšného ročníku a že ho pořádal můj učitel na
klávesy. Jinak musím podotknout, že tento rok byly opravdu krásné ceny a celková organizace přehlídky byla výborná. Moc
děkuji, Václav Hoidekr“.
JB, JM

Společné foto účastníků „Klávesfestu 2018“ z místa konání – z pódia lhenického kinosálu

V sobotu 26.5.2018 proběhl na "starém" hřišti
nad Lhenicemi již oficiálně 2. ročník akce s názvem Jarní
vyběhnutí se zimou (díky posunu data směrem k létu tento
rok názvem již spíše úsměvným). Běhu se zúčastnilo cca 60
závodníků, součástí byl také třetí ročník skateboardových
sranda závodů „Lhenická Skejtovačka“, kde se závodilo ve
třech disciplínách: Freestyle,
Game of S.K.A.T.E a Best Trick. Pestrý den uzavřelo
společné posezení u ohně a muziky, kdy hrály kapely
Bohemika a Podzemníci.
Doufáme, že se všichni příjemně proběhli a bavili s hudbou u ohně a děti dostatečně vyskákaly v nafukovacím hradu. Tento
ročník, dle mého mínění, se hodně vydařil, a protože uspořádání takové události je týmová práce, záleželo na každém, kdo
se na ní podílel. Chtěl bych všem poděkovat za pomoc a skvělou spolupráci, tak snad se mi to podaří alespoň u těch
nejdůležitějších věcí.
Díky bráchovi Jirkovi Šanderovi a Jendovi Filipů za značení trasy a dřevo na oheň.
Díky Ivě Ragáčů za všechny věci, které poskytl Městys Lhenice, a logistické záležitosti s pódiem, stany atd.
Díky Marušce Müllerů za protažení s běžci před a po doběhnutí a za skvělé indické placky
Díky Tomášovi Peldů, že zajistil pití, jídlo, stan pro děti, oblouk na start a pomohl klukům od skate závodů.
Díky Peťovi Šímů za dřevěné medaile, tentokráte jich bylo celkem i pro kluky od skatu 21
Díky Soně Jarošů za pomoc s registrací a měření časů.
Díky Honzovi Špánů, Evičce Simotů, Katce Bourů, mamce Libuši Šanderové a všem na kontrolních bodech za pomoc a
trpělivost.
Díky Maxovi Ragáčů a Rudovi Hanusků za řešení okolo "skejtovačky".
A samozřejmě díky Městysi Lhenice, Elite Lhenice, Dumrealit.cz a Partners
Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl a přeji všem hezké dny (protože jeden je málo)
Petr Šandera
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen Lhenice
Lhenický svaz žen se jako každoročně zapojil do celorepublikové humanitární sbírky
„ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“ prodejem jejího symbolu - kytičky měsíčku lékařského.
Naši spoluobčané jsou již na tuto sbírku zvyklí, stejně jako na „Bílou pastelku“ a ochotně pomáhají této
bohulibé akci. Ve Lhenicích bylo prodáno 200 ks kytiček a vybráno bylo celkem 5.080,-Kč.
Děkujeme ženám, které pomáhají každý rok sbírku úspěšně zorganizovat a hlavně vám všem,
kteří jste přispěli na dobrou věc. Díky!!! M.SCH

Turisté na výletě na Kuklov
V sobotu 19. května pořádal KČT Lhenice
pro členy a příznivce turistiky pěší výlet na
Kuklov spojený s posezením v klubovně
KČT. Byla to náhrada za neuskutečněný
víkendový zájezd na Třeboňsko. Za
krásného spíše už letního počasí jsme se v deset dopoledne
vydali ze lhenického náměstí přes Lineckou stezku do
Třešňového Újezdce. Odtud jsme pokračovali po nově
budované cestě do Smědečka a za ním jsme odbočili ze
silnice na polní cestu, která nás krátce po poledni dovedla na
Kuklov. Zde jsme si prohlédli nedostavěný klášter pavlátů(
budováno v letech1495-1530), z kterého se dochovalo pouze
torzo kostela sv. Ondřeje. Nově zde byla položena dlažba,
co chybí je občerstvení. Kousek od kláštera po vymýceném
kopci je možno vystoupat k zřícenině hradu Kuglvajt. Po
krátkém občerstvení z vlastních zásob jsme se v jednu
odpoledne vydali na zpáteční cestu. Nejdříve nás čekal asi
dvou kilomerový úsek naučné stezky Brložsko s několika
zastaveními a povídáním o zdejší krajině. Před vrcholem
Stržínek, kde se nachází zbytky keltského hradiště, jsme ze
stezky odbočili a po červené turistické značce začali stoupat

k Jaronínskému rozcestí. Dva kilometry krásná pokoukání na
vrcholky Kletě, Kluku, Švehlanu, Skalky, na České chalupy,
Sedm Chalup a Jaronín, to vše zasazené do českých luk s
bílými ostrovy kopretin, kohoutky lučními, zvonky a další
českou květenou. Po krátkém odpočinku na Jaronínském
rozcestí ( u lípy) jsme pokračovali kolem vrcholu
Buglata(832m) s malou zacházkou k jedné ze zdejších
studánek s pramenitou a prý i léčivou vodou. Před
Kamenným vrchem u Přístřešku (myslivecký srub), jsme
odbočili a sešli do Vodice. Zbývalo už jen dojít zkratkou přes
bývalý Říhův mlýn a bývalou jahodárnu ke klubovně ve
Lhenicích. V 16,30 hod. po více než 20kilometrové štrece nás
u klubovny vítalo pečící se prasátko a uvnitř další
občerstvení. Vacovský pekař vyndal z auta jako předkrm
sladké pečivo, začali přicházet jednotlivci, kteří na výletě
nebyli nebo dali přednost netolickému jarmarku. Nakonec se
nás v klubovně mačkalo více než 30. Nechyběla ani hudba,
prohlížení přinesených fotek, dodatečné slavení narozenin a
vzpomínání na prožitky z předešlých turistických cest.
Dlouho do noci to v klubovně hučelo, jako ve včelím úle.
Karel Majer

Úspěch dětí z mysliveckého kroužku při MS Lhenice
V sobotu, 12. května, jsem se zúčastnil s dětmi z mysliveckého kroužku Lhenice soutěže „Zlatá srnčí
trofej, memoriál Ing. Bohuslava Švarce“. Soutěž pořádal Myslivecký spolek v Nových Hradech společně s
místní organizací Českého svazu ochránců přírody. Po úspěchu Matěje Mikeše z loňského roku, který
vyhrál v nejmladší kategorii, jsme i letos, v této krásné vědomostní soutěži, chtěli uspět.
V soutěži děti musí prokázat své znalosti v písemném testu a následně v poznávačce rostlin a živočichů;
znalosti z kynologii, loveckých zbraní a pobytových stop zvěře. V letošním roce se zúčastnilo cca 40 dětí
ve třech kategoriích. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie nejmladších (předškoláci a 1. třída) a tam
náš jediný zástupce Jan Veselý po finálovém „rozstřelu“ v poznávačce prohrál a obsadil krásné druhé místo. V kategorii mladší
žáci (2. - 5. Ročník ZŠ) skvělé druhé místo obsadil Richard Štengl a z loňského sedmého místa si výrazně polepšil. I další naši
zástupci Petra Veselá, Štěpán Eybl a Matěj Mikeš úspěšně reprezentovali náš Myslivecký spolek Lhenice a patří jim velká
gratulace.
Po ukončení soutěže jsem ještě ukázal dětem krásy Novohradska a navštívili jsme hrad i nádherná místa v přírodě.
Richard Štengl
Fota ze soutěže
„Zlatá srnčí trofej“
poskytl
Ing.Richard Štengl.

Úspěšným
soutěžícím
blahopřejeme!
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Červen – měsíc myslivosti
Ne náhodou byl červen před více než půl stoletím vybrán jako Měsíc myslivosti a ochrany přírody. A proč červen? Protože v
červnu je naše příroda plná života, vše kvete a rodí se nový život. Celá naše příroda potřebuje naši ochranu a péči. A toto není
jen záměrem myslivců, ale všech slušných lidí. V červnu se rodí i většina mláďat, proto je záhodno, aby nebyli rušeni a byl jim
zachován klid v jejich životním prostředí. Majitelé psů by své čtyřnohé miláčky neměli nechávat v přírodě volně pobíhat.
Kdybyste náhodou při procházkách našli opuštěné pískající srnče, tak se k němu nepřibližujte ani na něj nesahejte, protože
jeho matka srna stojí někde opodál a lidský pach jí nedovolí, aby k srnčeti přišla. Myslím si, že každý z nás občas vyjde ven
do přírody si odpočinou a kochat se její krásou. Při tom kochání ale zjišťujeme, že ne všichni se zde chovají, jak mají. Zaráží
mne, kolik "bordelu" je kolem laviček v přírodě a kolem cest. Ti, kteří takto činí, si neuvědomují, že i zde jsme jen na návštěvě, a
měli by se nad sebou zamyslet…
Za myslivce Petr Pořádek st.

Soutěž v požárním sportu lhenického hasičského okrsku
Tentokrát se hasičské sbory z našeho Lhenicka sjely v sobotu 5.května ke společnému klání do Ktiše,
aby zde poměřily své síly v hasičských dovednostech.
Umístění a výsledky soutěže:
MUŽI I.
Poř./ družstvo SDH / čas útoku / čas štafety / součet časů
1.
Jáma
24:47
69:77
94:24
2.
Třeš.Újezdec
31:43
72:20
103:63
3.
Ktiš
35:13
71:59
106:72
4.
Vadkov
35:25
82:40
117:65
5.
Klenovice
71:47
6.
Lhenice
(diskvalifikace pro nedokončení požárního útoku)
MUŽI II.
Poř. / družstvo SDH / čas útoku / čas štafety / součet časů
1.
Ratib.Lhota
25:25
25:25
2.
Jáma
29:32
29:32
3.
Ktiš
37:38
37:38
4.
Mičovice
37:48
37:48
5.
Lhenice
47:29
47:29
6.
Třeš.Újezdec 49:56
49:56

ŽENY I.
Poř. / družstvo SDH / čas útoku / čas štafety / součet časů
1.
Ktiš
25:80
25:80
2.
Ratib.Lhota
27:86
27:86
3.
Lhenice
36:99
36:99
4.
Třeš.Újezdec 64:53
64:53

DĚTI st.
Poř. / družstvo SDH / čas útoku
1.
Ratib.Lhota
22:68
2.
Ktiš
32:61

DĚTI ml.
Poř. / družstvo SDH / čas útoku
1.
Jáma
23:69
JB, JM

Kroužek „Půlhasič“ při lhenickém SDH navštívil záchranáře
Dne 8.5. naši mladí hasiči z kroužku "Půlhasič", budoucí členové záchranného systému, navštívili lhenickou
záchranku. Děti měly zážitek veliký a cítily se být již skoro opravdovými záchranáři…
Vedoucí kroužku Svatava Matašovská k tomu sdělila: „Dětem se u záchranářů moc líbilo. Snažíme se s Jančou Bukovskou,
což je druhá vedoucí kroužku, naše děti zaujmout. Příště máme domluvenou návštěvu ke drážním hasičům do Volar. Chceme
dětem představit záchranný systém v jeho pravé podobě. Děkujeme chlapcům ze lhenické záchranné služby, že nám exkurzi
umožnili včetně odborného výkladu. Byli skvělí.“
JB, JM
Fotodokumentaci z akce pořídila členka kroužku „Půlhasič“ – Šarlotka Šístková
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
OPUSTILI NÁS
Za zdravotní sestrou Jarkou
(jak se jí u nás říkávalo)
Se zármutkem přijali jsme zprávu o úmrtí paní Jaroslavy Babůrkové. Poslední rozloučení s ní se konalo ve smuteční síni
českobudějovického krematoria dne 30.května. Paní Jaroslavu jsme po léta znali jako na odborné výši obětavou zdravotní
sestru u našeho lhenického obvodního pana doktora MUDr.Antonína Kocny a poté spolu s ním i ze Ktiše, vždy vstřícnou
k přicházejícím do ordinace a nejenom tam, dobře znalou našich lidí i s jejich zdravotními problémy i neduhy, pokaždé
ochotnou a také i ráznou a přímou jim od nich pomoci.
Zanechala za sebou záslužnou práci v oblasti té nejcennější – našeho zdraví. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Čest její památce !

Sraz spolužáků po 50 letech
1968 - 2018
Po půl století se 26.května setkali bývalí žáci lhenické
ZŠ na třídním srazu, aby zavzpomínali na školní léta
a též se vzájemně seznámili se svými následnými
životními osudy a společně se pobavili.

90 let pana Mareše
Devadesátiletou cestu životem oslavil počátkem
května lhenický občan pan Mareš, mimo jiné, i se
svými kamarády a přáteli „od Jedličků“, kde se
scházejí pravidelně párkrát v týdnu již několik let.
K přání pevného zdraví a životního optimismu a elánu
se připojuje i naše redakce.

Společné foto účastníků srazu –
kde jinde pořízeno, než na
zvoleném místě u sochy svatého
Vojtěcha na lhenickém náměstí.
Fota vpravo – kamarádi senioři od
Jedličků blahopřáli Ing.Marešovi
k devadesátinám.
JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Poděkování
Za vzpomenutí úmrtí Mgr.Jana Rosenfeldera v minulém dubnovém vydání ML, v rubrice „Co nového ve
lhenickém SK“ – lhenického rodáka žijícího v Praze a v mládí hrajícího i za fotbalový lhenický SK, s láskou
se vracejícího do svého rodiště.
„Vážená redakce,
chtěli bychom Vám s maminkou, Janou Rosenfelderovou moc poděkovat za projevení účasti a připomenutí zemřelého
tatínka, Jana Rosenfeldera ve Vašem měsíčníku „Moje Lhenicko“. Velice nás to potěšilo. S pozdravem Jana Dobisíková.“

Karel IV. na kašně chybí
Vážení spoluobčané,
když se jako skalní lheničák dívám na rodící se nové náměstí, tak jsem z toho nějak rozpačitý. Ani náměstí ani místo k
posezení, velká plocha bez využití. Mladé lípy stojí na skoro stejných místech, co stály staré košaté, mezi nimi opravená
kašna. Dle mého soudu to není ale naše kašna. Ať se to komu líbí či nelíbí, socha Karla IV. na ní chybí. Uznávám, že
původní socha, co prošla rekonstrukcí, se na původní místo nemůže vrátit, protože by se rozpadla. Na zastupitelstvu obce
byla ale probírána i varianta usazení repliky sochy, která by vyšla na nějakých 200.000,-Kč. Při nákladech, které
revitalizace náměstí stojí, by se tato částka mohla najít. Nesouhlasím s tím, že to zkusíme bez sochy na kašně, hlavně že v
ní poteče voda. Když se tam socha nedá nyní, tak už nikdy. S tímto názorem nejsem sám a věřím tomu, že kdyby byla
nějaká anketa, tak většina se vyjádří pro Karla a v nejhorším případě by se i peníze na ni mezi spoluobčany vybraly. Sice
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není známo, jak a kdy se Karel na kašnu dostal, ale datum, kdy byl sundán, se dá dohledat. Svatý Vojtěch a kašna s
Karlem IV. ke Lhenicím patří a doufám, že ještě dlouho patřit budou, byť nemají dle památkářů valnou historickou hodnotu,
ale jsou naši.
PS: Příspěvek jsem psal před zasedáním zastupitelstva obce, kde bylo dohodnuto a zapsáno, že ke kašně a k umístění
sochy proběhne při podzimních volbách i referendum, ve kterém se budou moci všichni občané k věci vyjádřit.
Petr Pořádek st.
Redakční poznámka - letopočet vsazení sochy Karla IV. na kašnu je znám – viz v článcích o kašně v tomto vydání ML.

STÍNY LHENICKA
V uplynulých dvou měsících (duben, květen) jsme na našem oddělení neevidovali žádné oznámení
o protiprávním trestném jednání. V první dubnový "aprílový" den jsme dokumentovali incident, oznámený
jako fyzické napadení se zraněním min. jedné osoby a současně odcizením mobilního telefonu. Případ je
dosud v šetření a byl kvalifikován jako přestupek proti občanskému soužití a majetku. Ke komisi k
projednání jsme postoupili podezření z přestupku proti občanskému soužití týkající se jednání mladého
muže ze Lhenic a jeho matky, neboť ji a svou sestru slovně urážel, matku poté i fyzicky napadl a ona se
tomuto útoku aktivně bránila. Tento mladý muž o měsíc později obdobným způsobem vyvolal incident se
svým otcem, i v tomto případě bylo jeho jednání postoupeno k projednání. Incident mezi sousedy v ulici Prachatická byl
kvalifikován jako přestupek proti obč. soužití a vyřízen blokově uložením příkazu na místě. Jednalo se o sekání trávy v
nedělním odpoledni, což se jednomu ze sousedů nelíbilo, neboť chtěl mít klid, a proto sekačku i s majitelkou "odtáhl" zpět k
domu. Komise by měla rozhodovat i o přestupku proti zákonu na ochranu ovzduší, který porušil jeden ze zaměstnanců firmy
v ulici Netolická, když na otevřeném ohništi pálil igelity, plasty a podobný materiál. Své jednání bude vysvětlovat i řidič
motorového vozidla, který měl při silniční kontrole pozitivní dechovou zkoušku na hodnotu alkoholu v dechu ve výši 0,5
promile, navíc neměl vozidlo pojištěné dle příslušného zákona. Jako přestupek proti občanskému soužití evidujeme i
napadení mezi žáky na místní základní škole. Jako zneužití tísňové linky 158 bylo kvalifikováno jednání muže bydlícího v
"Pečovatelském domě", který oznámil neoprávněné vniknutí do jeho bytu a rozbití zařízení na příjem Tv signálu. Po příjezdu
naší hlídky a kriminalistického technika na místo bylo šetřením zjištěno, že oznámení je smyšlené a nezakládá se na
pravdě, což i sám oznamovatel potvrdil.
Dále jsme zpracovávali dvě dopravní nehody, jejichž viníkem byla lesní zvěř. Zaevidovali jsme i škodní událost na havarijně
pojištěném služebním vozidle, kdy pravděpodobně kámen odlétl při sečení trávy pracovníky Městyse a rozbil okénko
projíždějícího vozidla v ul.Netolická.
Pravidelně dohlížíme na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kontrolujeme rekreační objekty, pátráme po
odcizených věcech a hledaných či pohřešovaných osobách.
Npor.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

Osudová „osmičková“ léta na našem Lhenicku
Neblahý podzim roku 1938
(pokračování)

Co se dělo a jak nám ve Vadkově bylo v době okupace
od 8.10. do 24.11.
(volně podle Kolářovy kroniky vadkovské – použitá fota z „Wikipedie“)
Když dne 8.října o jedné hodině odpolední vjelo do naší obce první německé vojenské vozidlo, vzbudil jeho příjezd veliký
rozruch. Vzápětí se takových i s osádkami vřítila do vsi celá kolona, a to i s motocykly a děly menšího kalibru. Posléze
dorazilo i pěší vojsko s koňmi i muly.
Foto vlevo – mapka záboru Sudet
Po oficiálním předání obce čs.důstojníkem německému veliteli, což událo se u návesní
kaple, počali se k tomuto místu přibližovat hloučky vyděšených našinců a nastalo
vyptávání, vysvětlování. A byli to zde zaměstnaní němečtí čeledínové a podruzi, znalí
obého jazyka, co snažili se hned vnutit do přízně nezvaným hostům. Vojenská okupační
jednotka, čítající cca 500 mužů, po ubytování a ustájení cca 100 koní i mulů okamžitě
rozestavila kolem vsi stráže, hlídkující s kulomety a děly dnem i nocí. Její jedna ozbrojená
skupina vydala se po silnici až k Lhenicím, ta však byla tam zatarasena, a tak zůstala se
stálou vartou na půli cesty. Na návsi u kaple si zdejší německá posádka zřídila i polní
kuchyni s dřevěným zastřešením. Němečtí vojáci s důstojníky a velícím hejtmanem se snažili u nás zdomácnět, zavést
pořádek a rádo by taktním vystupováním vzbuzovat dobrý dojem na místní občany. V ten čas se domů navraceli
mobilizovaní záložníci z čs.armády. Jeden každý z nich byl zadržen, podroben výslechu a propuštěn až po podepsání
příslušného protokolu. Dne 19.října německé vojsko odtáhlo, ale tolik očekávané uvolnění nenastalo. Naopak, do obce přišli
němečtí finančníci a s nimi i ordneři, naverbovaní to dobrovolníci, již jim vypomáhali při pohraničním střežení, lidé to
obhroublí, zprvu v civilu, poté do mundůrů navlečení, co naši osobní svobodu ještě brutálněji omezovali. „Na drahách“ pod
dolními Štěrbů (čp.43) vystavěli prostornou dřevěnou boudu s vysokou žerdí se vztyčenou červenou vlajkou v bílém poli
s černým hákovým křížem. Tohoto roku „osmatřicátého“ nebylo nám dáno 28.říjen, den vzniku naší Československé
republiky, veřejně vzpomenouti, přičemž ordnery toto výročí bylo zneužito. V hostinci u Šandery (čp.8) konán jimi nám na
posměch večírek, při němž se pilo, hodovalo, veselilo a přečteno bylo smuteční oznámení o úmrtí naší republiky. Též
13.listopadu, na stejném místě, uspořádána ordnery taneční zábava, na níž sezváni Němci ze širokého okolí. Přišedší
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německá bujará omladina, podporována ordnery, za urážlivých výkřiků strhávala kdejakou tabulku s českým nápisem a i
jinak provokovala, zatím co nám, místním Čechům nezbývalo nic jiného, než smutně jejich řádění přihlížeti.
Po celou dobu záboru byli jsme odříznuti od obvyklých center a diktováno nám, že se vším k úřadům, ba i k nákupům
atd.jen na německé území docházeti. I za polními pracemi na území české, teď cizí, nám možno jen s vystavenou legitimací
a s povolením od německého hejtmana vstupovati. A co naše děti? Povinovány jen německou školu navštěvovati?! Avšak
po 21.listopadu počaly prosakovati zvěsti o tom, že tužbám a žádostem našim o navrácení k ČSR, podaných na
kompetentní místa, bude snad vyhověno. Tím svitla naděje. A tak večer 22.11. sešlo se několik vadkovských mužů v horní
hospodě u Jakuba Pánka a projevovali z toho nepokrytě radost, dobře se za hudby a zpěvu bavíce. Kolem půlnoci vyšli od
Pánků na kopec před horní Štěrbů i s muzikanty T.Beránkem a K.Sýkorou, kteří zde zahráli písně „Čechy krásné, Čechy
mé“, „Vesničku mou pod Šumavou“ a „Lešetínského kováře“, vloživši do přednesu patřičný cit, plynoucí z jejich velké radosti
a naděje. Tří z nich tomu přítomní se poté u domu čp.3 neopatrně hanlivě vyjadřovali o praporu s hákovým křížem
německými čeledíny vyvěšeným. To se ráno prostřednictvím v oné usedlosti jedné sloužící doneslo k německým
finančníkům a po dotyčných nastala sháňka. Ti ale dostali zavčasu „avízo“, zmizeli mimo domov, čímž se vyhnuli zadržení a
následným represáliím. Zpět do vsi se odvážili přijít 24.11. po jejím návratu do ČSR.
24.listopad 1938 – pro Vadkovské oslavný to den vymanění se jejich obce z německého záboru a opětného připojení
k Československé republice – je podle Kolářovy kroniky vadkovské svým průběhem popsán v našem dubnovém vydání ML.

Fota – vlevo vítání německého vojska sudetskými Němci - uprostřed a vpravo odchod českého obyvatelstva ze Sudet
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Sedmý ročník Májového turnaje vynesl lhenickým třetí místo
Májový
turnaj
ve
volejbale
je
každoroční akce, kterou pořádá
lhenický Volejbalový klub Hogo Fogo
pro další amatérské týmy. I v sedmém
ročníku tomu nebylo jinak. Pět týmů se
proti sobě utkalo dne 26. 5. 2018, a to
na venkovním hřišti, jelikož počasí po
několika letech bylo dokonalé (viz foto
účastníků níže).
„Do květného turnaje se nám přihlásily
čtyři týmy plus náš jeden. Proto bylo
možné si zahrát každý s každým, a to
vždy dva sety a do pětadvaceti. V
tomto počtu a systémem každý s

každým turnaj skončil ve čtyři
odpoledne, a proto byl prostor i pro
posezení“, řekl Petr Vincik, prezident
volejbalového klubu VK Hogo Fogo
Lhenice. Májový turnaj má svůj putovní
pohár, na kterém bude v letošním roce
cedulka s názvem Kocoóři, což jsou
zástupci z Hlincové Hory. Ti měli
neporazitelnou formu a skončili tak na
prvním místě. Druhé místo obsadilo
družstvo Klima zastupující Prachatice.
Bedna neutekla nakonec ani místnímu
družstvu, které si může připsat body za
třetí místo. V těsném závěsu pak

13

skončil tým z Netolic a poslední místo
obsadili nováčci na tomto turnaji, a to
amatérský klub z Brloha, kterým se
turnaj moc líbil a budou rádi za
pozvánku na další ročníky.Pro všechny
účastníky bylo připraveno občerstvení
a na závěr posezení, které patří
tradičně ke sdělování dojmů z
odehraného turnaje, plánování dalších
společných aktivit a samozřejmě
„pokecu“ mezi volejbalisty.
Děkujeme
všem
příznivcům
a
fanouškům, kteří přišli podpořit lhenický
volejbal. Tým VK

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Turnaj ve stolním tenise ve lhenické sokolovně – v sobotu 2.června za pořadatelství domácího Sokola
Jednalo se o otevřený turnaj společný pro mládež i dospělé za účasti 36 hráčů a hráček domácích i z širšího okolí za
zápolení ve dvouhrách i čtyřhrách. Byl odehrán ve čtyřech skupinách po devíti startujících systémem každý s každým,
následně vyřazovacím způsobem až do finále, pro vyřazené s probíhající soutěžní útěchy.
Umístění nejúspěšnějších na turnaji
Ve dvouhrách
ve čtyřhrách
1.místo – Adam Sivera
1.místo – Chmel - Sekyra

2.místo – Mareš
2.místo – Plž – Malčák
3.místo – Halabrín ml. 3.místo – Polanský – Marková

Vítězka soutěže útěchy – Iveta Fišerová

Po ukončení turnaje a vyhlášení výsledků s oceněním nejúspěšnějších hráčů následovalo společné družné
posezení účastníků za připraveného občerstvení v podobě pečeného prasátka (na rožni za sokolovnou) a
pivečka, které za krásného, teplého podvečera i večera přišlo velice „kduhu“.
JB, JM

Společné foto účastníků turnaje – lhenická sokolovna 2.6.2018

Co nového ve lhenickém SK
Šance A týmu na jedno z nejlepších konečných umístění
v soutěžních ročnících v historii startů v krajských soutěžích (od roku 1975)
V blížícím se konci sout.roč.2017/18 se „áčku“ nabízí možnost dosáhnout po postupech do I.A třídy v sout.roč.1992/93 a
1999/2000 na další z nejlepších umístění. Vývoj na velice vyrovnané špici tabulky I.B třídy sk.B jej po 24.kole poslal na
druhé místo, a to hned za suverénního lídra soutěže FK Lažiště, který má již postup do I.A s 62 body (při skóre 91:22)
zajištěný. Na dalších místech – druhém až čtvrtém je pořadí nevídaně vyrovnané a určuje jej jenom skóre: 2. Lhenice 50
bodů (při skóre 69:23), 3. Sousedovice – 50 bodů (při skóre 61:28), 4. Čkyně – 50 bodů (při skóre 46:26).
Příčinu vyrovnanosti možno hledat především v jejich vzájemných zápasech v posledních kolech (ve 22.kole Čkyně –
Lhenice 1:0, ve 23.kole Lhenice – Sousedovice 4:0 a Lažiště – Čkyně 3:1, ve 24.kole Sousedovice – Lažiště 1:1).
Lhenickým k umístění na druhé tabulkové příčce přispěla i dobrá bilance ze zápasů v měsíci květnu a v samém počátku
června, a to pouze s jednou prohrou (ve Čkyni 1:0) a se čtyřmi přesvědčivými výhrami bez obdržené branky (doma se
Strunkovicemi 6:0, se Sousedovicemi 4:0 a venku ve Stachách 0:4, v Cehnicích 0:2, při skóre 16:0 v nich). Do konce
soutěž.ročníku 2017/18 zbývají dvě kola a v nich se A tým v pětadvacátém střetne doma s Vl.Březím, v šestadvacátém pak
venku s vacovskou rezervou (obě utkání hrána po uzávěrce ML). Udrží A tým umístění na druhé tabulkové příčce až do
konce soutěže? Nebude to lehké, neboť oba poslední soupeři jsou v sestupovém ohrožení.
Umístění SK Lhenice A v tabulce I.B třídy sk.B (za 14 účastníků) k 3.6.:
2.místo – 24 zápasů – 16 výher, 2 remízy, 6 proher – skóre 69:23 – 50 bodů.
Rezerva SK Ktiš/ Lh.B v květnových zápasech OP Prachaticka přišla o umístění na druhé tabulkové příčce, a to
zbytečnou remízou 1:1 ve 20.kole ve Volarech a prohrou 3:0 ve 22.kole v Záblatí s již postupujícím lídrem do I.B (s 59
body), když byla o bod předstižena Husincem (s 52 body). Třetí tabulkovou příčku (s 51 body) s přehledem drží se
sedmibodovým náskokem před čtvrtou Borovou Ladou (se 44 body) a má ještě ve dvou posledních kolech určitou malou
naději navrátit se na druhé místo v tabulce při svých dvou výhrách v nich (10.6. doma s Bor.Ladou a 16.6. venku
s Hor.Vltavicí) a za zaváhání Husince (hráno po uzávěrce ML).
Umístění rezervy SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka (za 14 účastníků) k 3.6.:
3.místo – 24 zápasů – 16 výher, 3 remízy, 5 proher – skóre 99:40 – 51 bodů.
Také start naší mini přípravky (v sout.roč.2017/18) v OP Prachaticka, hraný formou turnajů, se chýlí ke konci. (Zbývají
sehrát dva – 6.6.ve Vacově a 17.6. doma, ve Lhenicích – po uzávěrce ML). Její zápasy v měsíci květnu a v samém počátku
června jsou uvedeny v přehledu níže.

Přehled zápasů týmů lhenického SK v měsíci květnu a v počátku června
A týmu v I.B třídě ve skupině A
20.kolo – so 5.5. – Sokol Stachy – SK Lhenice A 0:4 (0:2) – br.za Lh.: J.Beran (z 11), R.Iliev, J.Mrkvička, V.Mareš
21.kolo – so 12.5. – SK Lhenice A – Blaník Strunkovice 6:0 (2:0) – br.za Lh.: R.Pořádek 2, T.Balica, T.Tůma, M.Mahák,
J.Beran
22.kolo – so 19.5. – SK Čkyně A – SK Lhenice A 1:0 (1:0)
23.kolo – so 26.5. – SK Lhenice A – FC Westra Sousedovice 4:0 (3:0) –br.za Lh.: R.Iliev 2, T.Balica, P.Prenner
24.kolo – so 2.6. – Sokol Cehnice – SK Lhenice A 0:2 (0:2) – br.za Lh.: T.Tůma, T.Balica
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B tým v OP Prachaticka
20.kolo – so 5.5. – Tatran Volary – SK Ktiš/Lh.B 1:1 (1:1) – br.za Ktiš: Mich.Sedlák
21.kolo – ne 13.5. – SK Ktiš/Lh.B – SK Čkyně B 2:0 (0:0) – br.za Ktiš: Vl.Burda 2
22.kolo – ne 20.5. – Sokol Záblatí – SK Ktiš/Lh.B 3:0 (1:0)
23.kolo – ne 27.5. – SK Ktiš/Lh.B – TJ Dub 11:2 (6:1) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 5, Vl.Burda 3, P.Lukšovský 2, J.Pokorný
24.kolo – so 2.6. – SK Svatá Maří – SK Ktiš/Lh.B 1:3 (0:3) – br.za Ktiš: P.Prenner ml. 2, D.Kolář
Mini přípravky v OP Prachaticka
14.kolo – st 2.5. – Turnaj v Prachaticích – 1.zápas – Zdíkov/Stachy – SK Lhenice 2:3 (1:2) – br.za Lh.: K.Muška 2,
M.Schwinger; 2.zápas – Tatran PT B – SK Lhenice 2:4 (1:3) – br.za Lh.: T.Trnka 3, K.Muška
15.kolo – st 9.5. – Turnaj ve Vacově – 1.zápas – Blaník Strunkovice – SK Lhenice 4:13 (2:6) – br.za Lh.: T.Trnka 5,
P.Jakl 3, K.Trnka 2, J.Tobiáš 2, K.Muška; 2.zápas – SK Vacov – SK Lhenice 15:8 (7:2) – br.za Lh.:
K.Muška 2, T.Trnka 2, J.Tobiáš 2, J.Hlavatý 2
16.kolo – st.16.5. – Turnaj ve Čkyni – 1.zápas – Šumavan Vimperk C – SK Lhenice 6:5 (2:2) – br.za Lh.: T.Trnka 2,
J.Tobiaš 2, K.Muška; 2.zápas – SK Čkyně – SK Lhenice 5:0 (2:0)
17.kolo – ne 27.5. – Turnaj ve Lhenicích – 1.zápas – SK Lhenice – FC Vlachovo Březí 4:4 – br.za Lh.: P.Jakl, K.Muška,
M.Schwinger, J.Tobiáš; 2.zápas – SK Lhenice – Šumavan Vimperk B 1:15 (1:8) – br.za Lh.: K.Muška
18.kolo – ne 3.6. – Turnaj ve Lhenicích – 1.zápas – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy 5:4 (3:2) – br.za Lh.: T.Trnka 2, K.Muška 2,
T.Tobiáš; 2.zápas – SK Lhenice – FK Tatran PT B 5:4 (1:4) – br.za Lh.: K.Muška 4, T.Trnka

Z klubového fotbalového zákulisí
Na zážitkové rozlučce s „fotbalovou star“ Davidem Lafatou
Velkým fotbalovým svátkem stalo se pro dubenskou přípravku a spolu s ní i pro Tomáše Trnku z té lhenické rozloučení
s úspěšnou a bohatou profesionální fotbalovou kariérou Davida Lafaty při ligovém utkání Sparty s Olomoucí (1:0) v sobotu
19.5.
Sám loučící se oslavenec se postaral fotbalovým benjamínkům o nezapomenutelný zážitek v podobě doprovodu hráčů na
hřiště při nástupu k tomuto mači před zaplněnou sparťanskou arénou na Letné. Proč právě oni byli vybráni? David Lafata
bydlí s rodinou v Dubném a pokud najde volný čas, občas zavítá i na trénink tamní přípravky. Obdobně tomu bylo i při
společném tréninku lhenické a dubenské přípravky v našem fotbalovém stánku 7.6.2017

Fota – vlevo z nástupu k rozlučkovému utkání Davida Lafaty na Spartě (19.5.) – mezi benjamínky ve sparťanských dresech
druhý zleva lhenický Tomáš Trnka – foto vpravo - David Lafata na společném tréninku přípravek (lhenická v modrých
dresech- tmavších; dubenská ve žlutých- světlých) na hřišti lhenického SK 7.6.2017.

NÁŠ HRÁČ ROMAN POŘÁDEK VE FINÁLE O „MUŽE ROKU 2018“
Letošní ročník
soutěže o
nejkrásnějšího
muže České
republiky zná již
dvanáct finalistů.
Mezi ně se
probojoval i Roman
z kádru našeho A
týmu! Ve finálovém
souboji s ostatními
vybranými jedenácti
se utká 24.srpna
v Náchodě.
Fandíme a držíme palce !!! Proměň šanci jako v utkání !
Společné foto finalistů „Muž roku 2018“ –
náš Roman Pořádek čtvrtý zprava
JB, JM
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POZVÁNKY NA AKCE
KINO LHENICE UVÁDÍ
Pátek 15.6. od 16.00 hodin – animovaný, dobrodružný film USA – COCO
Pátek 29.6. od 19.00 hodin – film ČR – KVARTETO – komedie Miroslava Krobota

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,
e-mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil
„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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