MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 9 cena 9,- Kč

ZÁŘÍ 2018

Ač slavnosti na sv.Jiljí (1.9.) nepřálo počasí (déšť s výrazným ochlazením), přesto bylo vydařeně oslavně a důstojně
oficiálně otevřeno zrevitalizované lhenické náměstí, vzpomenuto bylo 100.výročí české státnosti a 735 let od první
písemné zmínky o Lhenicích, a to i za průběhu tradičního jarmarku a dle programu i za všech
doprovodných akcí – více uvnitř listu.

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
právě jste se začetli do zářijového čísla “Moje Lhenicko” a to znamená, že skončily prázdniny a většině z
nás také dovolená, začala škola a pomalu se loučí i léto. To letošní bylo dlouhé, teplé a také velmi suché,
alespoň u nás na Lhenicku. A tak v sobotu 1. září, kdy jsme pořádali již 10. ročník Jarmarku sv. Jiljí, se
zdálo neuvěřitelné, že se může proměnit léto téměř ze dne na den v chladný podzim se vším všudy.
Jarmark sv. Jiljí byl tentokrát ve znamení několika výročí, především jsme oslavili 735 let Lhenic a také
100 let od vzniku Československé republiky. Poprvé se jarmark konal na téměř dokončeném náměstí
(chybí ještě dosázet zeleň, kterou jsme pro velké sucho vysázet nemohli, a další drobné práce tak, abychom mohli
dokončené náměstí zkolaudovat). Změna počasí a déšť samozřejmě přidělaly vrásky nám pořadatelům a vystupujícím
umělcům i těm, kteří přijeli nabídnout své zboží. Zase ale z pohledu zemědělců, ovocnářů i nás všech ostatních, kteří máme
zahrádky a zahrady, byl déšť jistě darem. Celé léto jsme vzhlíželi k blížícím se bouřkovým mrakům a přáli si, aby zapršelo.
Zapršelo, ale ne u nás. Až nyní o víkendu. Děkuji všem, kteří jste se i přes nepřízeň počasí vypravili na náměstí a bohatý
program si užili.
S novým školním rokem se také rozběhly práce na rekonstrukci povrchu silnice II/122 (Krumlovská ulice). Tato
komunikace je majetkem Jihočeského kraje a kraj je také investorem opravy a plánuje, kdy a kterou svou silnici opraví. Náš
městys nemá v tomto žádnou pravomoc. My jsme se nicméně k této opravě připojili tím, že opravíme svou infrastrukturu
(vodovod uložený v komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení), aby se předešlo haváriím a tedy i zásahům do nového
asfaltu. Podařilo se také dohodnout s firmou EON, aby uložení elektrického vedení naplánovala na stejný termín. Věřte mi,
že sjednotit plány, projekty a hlavně investice třech různých institucí (Jihočeský kraj, EON a Městys Lhenice) a naplánovat
přesný termín tak rozsáhlé akce není nic jednoduchého, obzvlášť když je to ovlivněno zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Někdy jde o nadlidský úkol, a proto jsem moc ráda, že se to podařilo, i když se to jen o kousek minulo s realizací
akce “Revitalizace náměstí”. Prosím Vás tedy o trpělivost a respektování dopravních omezení, které je nepříjemné, ale
jinak se hlavní silnice opravdu opravit nedá. Snažili jsme se s krajem a stavbaři domluvit tak, aby v každé fázi oprav byla
vždy dostupná škola, restaurace i obchody. Víc jsme udělat nemohli. Jak už jsem jednou zmínila, jde o stavbu Jihočeského
kraje. Autobusy budou odjíždět z autobusového nádraží a také tam budou přijíždět. Zastávka u školy je po dobu
rekonstrukce zrušena. Jsou také vydány výlukové jízdní řády, které jsme si vyžádali u jednotlivých společností provozujících
veřejnou dopravu. Jsou na našich webových stránkách. Bohužel dopředu nám je nikdo nezaslal. Nezbývá nám než věřit, že
práce půjdou podle plánu a oprava brzy skončí.
Přeji vám hezký zbytek léta. Marie Kabátová.
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Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 30.8.2018
Výpis ze zápisu č. 45
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl,
Ing. M. Kabátová, J. Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 488/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2018.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 489/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v položkách 1 – 8.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 490/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
464/8 o výměře 802 m2, k.ú. Třebanice a pozemku parc.č. 41/3 o výměře 601 m2, k.ú. Hoříkovice za minimální nabídkovou
cenu 30,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 5b) Usnesení č. 491/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 143/6 o výměře 1.866 m2, k.ú. Lhenice pro myslivecké využití za údržbu na dobu neurčitou.
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 492/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) ruší Usnesení č. 403/37/2017 ze dne 19.12.2017 ve znění bodu a) tzn., že Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
směnu pozemku parc.č. 1425/27 v k.ú. Lhenice ve vlastnictví Jihočeského kraje za pozemky parc.č. 1438/15, 1438/18,
450/26 a část 1425/9 v k.ú. Lhenice ve vlastnictví městyse Lhenice; ve znění bodu b) tzn., že schvaluje směnu stavby na
výše uvedených pozemcích a to Lhenice – ulice Bavorovská od křižovatky silnic II/122 a silnice III/12257 po křižovatku silnic
III/12257 ve vlastnictví Jihočeského kraje v délce 518 km a místní komunikaci u Čížků kapličky za stavbu místní komunikace
mezi silnicemi III/12257 a křižovatkou se silnicí II/122 (mezi Čížků a Čeňků kapličkou) ve vlastnictví městyse Lhenice v délce
374 bm; ve znění bodu c) tzn., že směna je realizována za účelem majetkového narovnání vztahů s Jihočeským krajem Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a ve znění bodu d) tzn., že směna bude provedena bez finančního vyrovnání
b) schvaluje přijetí daru stavby silnice III/12257 v délce 0,518 km od křižovatky se silnicí II/122 ke křižovatce s místní
komunikací včetně pozemku parc.č. 1425/27 o výměře 72 m2, k.ú. Lhenice od Jihočeského kraje
c) pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí darovací smlouvě
d) schvaluje zveřejnění záměru na darování pozemků parc.č. 450/26 o výměře 63 m2, parc.č. 1425/44
o výměře 3.167
m2, parc.č. 1438/15 o výměře 4.264 m2, parc.č. 1438/18 o výměře 40 m2 včetně stavby veřejně přístupné pozemní
komunikace o délce 0,374 km v úseku od křižovatky se silnicí II/122 ke křižovatce se silnicí II/122 z majetku Městyse
Lhenice do majetku Jihočeského kraje.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 493/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí
a) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městysem Lhenice jako budoucím kupujícím a p. H. K., České Budějovice a p. K.
M, Lhenice jako budoucími prodávajícími
b) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městysem Lhenice jako budoucím kupujícím a p. D. L., České Budějovice jako
budoucí prodávající
11 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 494/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany – kabel NN, klubovna“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN, kabelová skříň a uzemnění) na pozemcích parc. č. 483/9 a 483/6 v k.ú. Dolní Chrášťany. Rozsah věcného
břemene vymezuje Geometrický plán č.: 130-75/2018 zhotovený firmou Gefos Inženýring s.r.o., České Budějovice. Věcné
břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH. 11 PRO
Ad 6d) Usnesení č. 495/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, Ostrý“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění kabelu
NN a provedení podvrtu) na pozemku parc.č. 1438/15, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký
posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. Částka za
věcné břemeno bude činit minimálně 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 496/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dohodu o narovnání v souvislosti se
zajišťováním povinností týkajících se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech s firmou RETELA, s.r.o.,
Praha.
11 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 497/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Vadkov jižní část VO“ s p. J. P., Záboří. Jedná se o síť technického vybavení (zemní
kabelové vedení veřejného osvětlení, osvětlovací stožárek) na pozemku parc.č. 669/79, k.ú. Vadkov ve vlastnictví soukromé
osoby. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 500,--Kč.
11 PRO
Ad 6g) Usnesení č. 498/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/C/14250/2018 –
HPRR s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice.
Předmětem kupní smlouvy jsou pozemky parc.č. 739/5 a parc.č. 740/5, k.ú. Horní Chrášťany. Kupní cena činí 6.710,--Kč.
10 PRO 1 PROTI (Adamec)
Ad 6h) Usnesení č. 499/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí
a) výsledek poptávkového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice v Hrbově – 1. etapa“, kdy se na 1. místě umístila firma
Mügl stavby s.r.o., Netolice s nabídkovou cenou 404.112,--Kč s DPH
b) podpis smlouvy o dílo s firmou Mügl stavby s.r.o., Netolice
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 500/45/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje příspěvek SK Lhenice ve výši 40.000,--Kč jako spoluúčast na projektu „Oprava tribun SK Lhenice – II. etapa“
b) doplňuje a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 o položku 9 o příspěvek pro SK Lhenice ve výši 40.000,--Kč
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Boška)
O.Ambrožová
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Volby do zastupitelstva obce Lhenice se konají
v pátek 5.10. a v sobotu 6.10.2018 ve volebních
místnostech umístěných tentokrát výjimečně
v budově základní školy.
V pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Ve Lhenicích budeme moci vybírat ze čtyř volebních stran – ODS, KDU-ČSL, Nezávislí hasiči a myslivci pro
Lhenice, Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhenicko 2018.
Způsob volby – úpravy volebního lístku:
- označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany
- označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však 11 (což je počet členů obecního zastupitelstva) .
- kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných stran.
Nezapomeňte s sebou k volbám vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas!!!
PŘEDSTAVUJEME JEDNOTLIVÉ VOLEBNÍ STRANY A JEJICH KANDIDÁTY:
KANDIDÁTNÍ LISTINA KDU-ČSL LHENICE
1. Bláha František DiS. 39 let
KDU-ČSL
KDU-ČSL obchodní ředitel, Lhenice
2. Kleinová Anna Ing. 32 let
KDU-ČSL
BEZPP zootechnik, Lhenice
3. Dušek Ivan 33 let
KDU-ČSL
BEZPP obchodní zástupce, Lhenice
4. Grillová Markéta Mgr. 40 let
KDU-ČSL
BEZPP OSVČ, Lhenice
5. Turek Libor Ing. 54 let
KDU-ČSL
BEZPP OSVČ, Lhenice
6. Pfefer Stanislav Bc. 51 let
KDU-ČSL
BEZPP sociální pracovník, Lhenice
7. Čelko Miroslav 76 let
KDU-ČSL
KDU-ČSL důchodce, Lhenice
8. Hanzalíková Marie 67 let
KDU-ČSL
BEZPP důchodkyně, Třebanice
9. Šíma Petr 33 let
KDU-ČSL
BEZPP dělník, Lhenice
10. Hamberger František 67 let
KDU-ČSL
BEZPP důchodce, Lhenice
11. Pöschl Stanislav 38 let
KDU-ČSL
KDU-ČSL úředník obce, Třešňový Újezdec
KANDIDÁTNÍ LISTINA NEZÁVISLÍ HASIČI A MYSLIVCI PRO LHENICE
1. Štengl Richard Ing. DiS. 42 let NEZ
BEZPP správa investic, lesník, pedagog, Lhenice
2. Michálek Vladimír Ing. 57 let
NEZ
BEZPP úředník, Lhenice
3. Trnka Pavel 34 let
NEZ
BEZPP zámečník, Lhenice
4. Janota Jaroslav Ing. 29 let
NEZ
BEZPP samostatně hospodařící rolník, Lhenice
5. Pospíchal František 45 let
NEZ
BEZPP technik správy majetku a budov, Lhenice
6. Hromada Miroslav Bc. 39 let
NEZ
BEZPP vedoucí Útvaru správy a údržby na JU, Lhenice
7. Buday Ladislav 69 let
NEZ
BEZPP důchodce, Lhenice
8. Dvořák Josef 67 let
NEZ
BEZPP důchodce, Lhenice
9. Bergerová Andrea Mgr. 42 let
NEZ
BEZPP marketing, Horní Chrášťany
10. Amortová Šárka 40 let
NEZ
BEZPP zástupce vedoucí obchodu, Třebanice
11. Mráz Josef 61 let
NK
BEZPP technik realizace staveb elektro, Vadkov
KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS
1. Kabátová Marie Ing. 57 let
2. Adamec Čeněk MUDr. 69 let
3. Pavličová Iveta 43 let
4. Krtek Jaroslav 59 let
5. Gregorová Eva Mgr. 32 let
6. Bican Karel Mgr. 67 let
7. Eis Miloslav Ing. 67 let
8. Švecová Eliška Bc. 55 let
9. Majerová Darina 55 let
10. Pelda Tomáš 31 let
11. Havlová Martina 48 let

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP

KANDIDÁTNÍ LISTINA SNK VOLBA PRO LHENICKO 2018
1. Hölcl Milan Ing. 61 let
NK
BEZPP
2. Boška Pavel 45 let
NK
BEZPP
3. Pořádek Petr 56 let
NK
BEZPP
4. Gregorová Ivana Ing. 53 let
NK
BEZPP
5. Šístek Miroslav 53 let
NK
BEZPP
6. Leber Petr Ing. 58 let
NK
BEZPP
7. Tůma Tomáš Bc. 29 let
NK
BEZPP
8. Fouňová Michaela Ing. 37 let
NK
BEZPP
9. Koberna Zdeněk 36 let
NK
BEZPP
10. Trnka Petr 37 let
NK
BEZPP
11. Gregora Jaroslav 28 let
NK
BEZPP

starostka, inženýrka chemie, Lhenice
lékař, Vodice
zdravotní sestra, Lhenice
manažer IT, Třešňový Újezdec
bioanalytička, Lhenice
učitel důchodce, Lhenice
projektant důchodce, Lhenice
šéfkuchařka, Brusná
technoložka potravinářské výroby, Lhenice
podnikatel, Lhenice
zdravotní sestra, Lhenice

podnikatel, Lhenice
stavební technik, Lhenice
státní zaměstnanec PČR, Lhenice
ekonomka, Lhenice
technik, Lhenice
OSVČ – zemědělec, Lhenice
technik, Lhenice
manažerka, Lhenice
dělník, Třebanice
OSVČ – truhlář, Lhenice
strojvedoucí, Lhenice

První údaj – volební strana; druhý údaj – členství ve straně; třetí údaj – zaměstnání, bydliště.
ZKRATKY: NK a NEZ – nezávislý kandidát; BEZPP – bez politické příslušnosti
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CO NÁM VOLEBNÍ STRANY NABÍZEJÍ? PŘEDSTAVUJEME VÁM JEJICH VOLEBNÍ PROGRAMY

KDU – ČSL LHENICE
Milí spoluobčané, sousedé,
říjnové volby do zastupitelstva se blíží a jsme velice potěšeni, že Vám můžeme touto cestou představit kandidátní listinu a
hlavní body volebního programu KDU-ČSL ve Lhenicích. Při získání Vaší důvěry a podpory se chceme podílet na dalším
rozvoji a správném fungování Lhenic a jednotlivých osad, které považujeme za jejich nedílnou součást. Pro dobrou kvalitu
života chceme navrhovat a prosazovat řadu větších i drobnějších záměrů a plánů tak, aby se Lhenicko stalo příjemným
místem pro spokojený život všech občanů. Pokládáme za nezbytné brát větší ohled na názory, připomínky a podněty všech
obyvatel, obzvláště pokud se to týká velkých zásahů do vzhledu našeho městyse. Rozhodující je pro nás udržitelný rozvoj
Lhenic včetně osad s cílem zajištění kvalitních podmínek pro život našich rodin. Věříme, že společně můžeme Lhenicko
měnit k lepšímu, a žádáme Vás tímto o podporu naší kandidátní listiny v letošních komunálních volbách.
Za všechny kandidáty Vás o podporu žádá František Bláha, DiS lídr kandidátky KDU-ČSL
Naše cíle v novém volebním období:
• Kultura a sport – podpoříme iniciativní občany a spolky, kteří se zasazují o kulturní, sportovní a další
zájmovou činnost na Lhenicku.
• Kino Lhenice – vybavíme kino klimatizací, z dlouhodobějšího hlediska připravíme jeho modernizaci.
• Zpravodaj „Moje Lhenicko“ - chceme distribuovat do každé rodiny zdarma a poskytnout jej k odběru
na veřejných místech.
• Hřiště – budeme usilovat o vybudování volně přístupného všestranného hřiště pro děti, mládež a dospělé.
• Koupání – navrhneme a podpoříme vznik přírodního koupaliště a brouzdaliště.
• Vzdělání – zintenzívníme komunikaci s vedením ZŠ a MŠ pro zajištění kvalitního vzdělání našich dětí a jejich
dobré připravenosti do života. Podpoříme vedení škol při hledání kvalitních a kvalifikovaných pedagogů.
• Tříděné odpady – vytipujeme místa pro umístění barevných kontejnerů na separovaný odpad. Ne každý má doma
dostatek místa, aby mohl měsíc skladovat barevné pytle doma.
• Zahradní odpady – pro domácnosti zavedeme hnědé popelnice na odpad ze zahrady a zajistíme v sezóně jeho
pravidelné svážení do kompostárny. Nepodporujeme černé skládky kolem cest.
• Údržba zeleně a veřejných ploch – navrhneme výsadbu vhodných keřů a stromů, doplnění nízkých stromů poskytujících
stín v prostoru před kostelem, určení priorit pro zimní údržbu a její zkvalitnění.
• Parkoviště před úřadem městyse – budeme usilovat o dobudování chodníčků směrem k úřadu tak, abychom již
nemuseli procházet „skrz záhony růží“. Zvážíme vyznačení pruhů na dlažbě pro přesné parkování.
• Doprava – vhledem k narůstající dopravě přes Lhenice podpoříme zvýšení bezpečnosti přechodů hlavní silnice, zvláště
směrem k ZŠ a MŠ zpomalovacím pruhem nebo semaforem a jsme pro zvážení jednosměrného provozu křižovatky na
náměstí.
• Lékárna – budeme hledat cestu k obnovení lékárny nebo alespoň zřízení výdejního místa.
• Dům pro seniory – v dlouhodobějším horizontu preferujeme přípravu a zřízení tohoto sociálního zařízení pro naše
občany. Jsme pro podporu organizací nabízející domácí péči. Starší generace je rovněž důležitou součástí naší obce.

NEZÁVISLÍ HASIČI A MYSLIVCI PRO LHENICKO
NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL

5. a 6. října se v naší zemi uskuteční komunální volby a občané
budou moci uplatnit právo svobodné volby. Demokratické zřízení
nám umožňuje nejen právo volit, ale také právo být volen. Tohoto
práva jsme se rozhodli využít a do komunálních voleb připravili
kandidátní listinu občanů Lhenicka, jímž není lhostejný veřejný život
a budoucnost obce.
NAŠE PRIORITY
DĚTI A MLÁDEŽ
- zájmové kroužky - letní tábory - dětská hřiště - sportoviště (volně přístupné) - ZŠ a MŠ - zvýšení úrovně výuky a
komunikace s rodiči i zřizovatelem
SENIOŘI
- Domov pro seniory – důstojné bydlení - pořádání výletů - podpora aktivního důchodu
SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE
- bezpečnost dopravy - veřejné osvětlení – inovace, rozšíření, efektivita, úspora - správa a údržba komunikací a zeleně odpadkové koše - rozvod vody na hřbitově - větší péče o obecní byty
INVESTICE
- záchrana a obnova obecních lesů - obecní restaurace – rekonstrukce (min. fasáda a wc) - řešení vlastních zdrojů pitné
vody - ČOV – budování v osadách, rekonstrukce
OBEC + OSADY
- čerpání dotací v maximální možné míře - hasiči – podpora a zázemí - udržitelnost lékařů v obci - komunikace obecního
úřadu s veřejností, web, help-desk - podpora osadních výborů - podpora místních spolků - podpora umístění bankomatu v
obci - umístění repliky sochy Karla IV. na obecní kašnu

CHCETE PO MNOHA LETECH ZMĚNU VE VEDENÍ OBCE? PŘIJĎTE K VOLBÁM A ZMĚŇTE TO.
LHENICE 2018 - NEZÁVISLÍ HASIČI A MYSLIVCI PRO LHENICKO
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO LHENICKO 2018
Většina našich kandidátů se podílela na řízení městyse již v předchozích volebních obdobích. Ať již jako
zvolení zastupitelé nebo jako členové odborných výborů a komisí městyse. Máme tedy jasnou představu
co řízení a správa obce obnáší a právě proto Vám v našem programu nechceme slibovat žádné vzdušné
zámky, ani předkládat všeobecné fráze typu zlepšíme bezpečnost provozu v obci, zlepšíme vzdělanost
mládeže nebo podpoříme kvalitu života seniorů. Jsou to jistě bohulibá témata, my však máme několik
konkrétních priorit, které mohou zastupitelé svým rozhodnutím ovlivnit a které reálně přispějí ke
spokojenému životu občanů Lhenicka.
V následujícím volebním období jsou našimi prioritami:
1. Dokončení sanace ekologické zátěže areálu bývalého chemického střediska. Vypořádání vlastnických poměrů a zajištění
smysluplného využití areálu. Třeba pro zázemí technických služeb městyse, rozšíření provozu kompostárny nebo třeba
lukrativním pronájmem části prostor pro nerušivou výrobu.
2. Pokračovat v administraci podaných dotačních žádostí na rekonstrukci hasičské zbrojnice s cílem její komplexní
modernizace a rekonstrukce včetně klubovních prostor.
3. Pokračovat v rekonstrukci hostince „U Vašků“ včetně řešení smysluplného využití dosud nevyužívaných prostor této
obecní budovy.
4. Najít nejvhodnější a udržitelný způsob využití budovy bývalého „pečovatelského domu“.
5. Spravovat a rozvíjet vodohospodářskou infrastrukturu tak, aby případné investice zbytečně a neúměrně nezvyšovaly cenu
vodného a stočného.
6. Řešit možnosti parkování v obci formou vyhledání a výstavby nových parkovacích míst.
7. Nadále zkvalitňovat systém svozu, třídění a likvidace komunálního odpadu s cílem zamezit
enormnímu nárůstu poplatků za svoz odpadu a tvoření černých skládek.
8. Pokračovat v přípravě a realizaci projektu na vybudování „biotopu“ (koupaliště) v areálu bývalé čistírny odpadních vod.
9. Zajistit občanům Lhenic komfortní přístup k poštovním službám převzetím provozu „Pošty partner“a službám matriky v
budově modernizované radnice.
10. Podpořit využití „Oranžového hřiště“ u školy třeba formou zvýhodnění systému zpoplatnění jeho využití směrem k dětem,
mládeži a seniorům.
11. Podpořit výstavbu nových dětských hřišť jak ve Lhenicích, tak v místních částech.
12. Zvážit privatizaci bytů ve starších obecních domech.
13. Podpořit modernizaci vybavení klubu důchodců.
14. Pokračovat v modernizaci areálu školy a školky, s cílem vytvořit nejlepší podmínky pro vzdělávání mládeže.
15. Podpora aktivních sportovních a zájmových spolků je pro nás samozřejmostí.
Bylo by ještě mnoho dalších věcí k řešení. Budeme rádi, když se alespoň větší část našich priorit podaří realizovat
a jsme otevřeni všem rozumným podnětům našich spoluobčanů. Přijďte k volbám a rozhodněte o dalším směru
rozvoje městyse Lhenice. Za projevenou důvěru formou Vašeho hlasu pro naší kandidátku předem děkujeme.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
Vážení spoluobčané,
místní sdružení ODS se chce i v nadcházejícím volebním období ucházet o Vaše hlasy. Opravňuje nás k tomu
úspěšná činnost našich zastupitelů v čele se starostkou Ing. Marií Kabátovou v uplynulých volebních obdobích.
Paní starostka má největší zásluhy na získání dotace na likvidaci odpadů umístěných v bývalém areálu chemického
střediska. Máme za sebou úspěšnou realizaci revitalizace náměstí, zřízení stanice záchranné služby ve zdravotním
středisku, investice do základní školy a další. Nabízíme pokračování naší práce.
● Dokončení projektu historické přestavby centra městyse. Přestěhování knihovny do rekonstruovaného úřadu městyse.
Zřízení pošty „Partner“ s úpravou občanům vyhovující pracovní doby. Zřízení informačního turistického střediska.
Rekonstrukce vnitřních prostor staré radnice s novou obřadní síní.
● Dokončení rozsáhlé investiční akce – likvidace ekologické zátěže v areálu chemického střediska. Umístění zázemí
technických služeb a kompostárny do vyčištěného areálu. ODS podporuje i úvahy o dalším využití, např. nájem prostor
podnikatelským subjektům, parkoviště nákladních aut a autobusů apod.
● Významnou součástí programu ODS je sociální program. Jde především o rekonstrukci a přeměnu bývalého domu
s pečovatelskou službou na objekt obecních bytů s nízkonákladovým nájemným, určeným pro občany ve svízelné sociální
situaci. Zde uvažujeme o využití vlastních rozpočtových možností obce, podobně jako u rekonstrukce náměstí, tj. bez využití
dotačních titulů. Dotace na podobné projekty obvykle omezují možnosti obce na rozhodování o obsazování bytů a
nechceme omezit pravomoc zastupitelstva. Rozhodně půjde o významné investiční rozhodnutí přesahující několik
rozpočtových období. Realizaci chceme zahájit co nejdříve úvahou o koncepci a zadáním projektových prací. Součástí
sociálních programu je pokračující a dle ekonomických možností rozšiřující podpora spolků a zařízení se sociálním a
zdravotním zaměřením (ČČK, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Hospic sv. Jana Neumanna, Domov
sv. Vojtěchy, Prevent Prachatice).
● Pokračující podpora kulturních akcí, Kino klub Lhenice, divadelní představení, Slavnosti plodů, Jarmark na sv. Jiljí, pouť
sv. Jakuba a další.
● Rozšiřování samosprávy směrem k občanům. Budeme podporovat, v rámci ekonomických možností, zvýšení částky na
obyvatele osadním výborům a jejich dalšímu rozšíření. Další rozvoj místních částí podle jejich vlastních podnětů (dětské
hřiště ve Vodici, revitalizace návsi v Hrbově apod.)
● Udržovat a obnovovat obecní majetek. Patří sem rekonstrukce a vybavení školní kuchyně, postupná obnova všech
kotelen, rekonstrukce domu „U Vašků“ s obecní restaurací a podobně, zřízení parkoviště u hřbitova, rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
Místní sdružení ODS chce být garantem zodpovědného, realistického, demokratického a transparentního
rozhodování obecního zastupitelstva o všech záležitostech, především o veřejných financích. Věříme, že Vás náš
program zaujal a svou volbou nám jej pomůžete realizovat.
Za MS ODS Lhenice předseda MUDr. Čeněk Adamec
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INFORMACE OBČANŮM
BEZPROUDÍ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržby a revizních prací
bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 25.9. od 8.00 do 15.00 v HRBOVĚ , v horní části návsi od čp.22 po čp.18 + 20.

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM
Z důvodu uzavírky komunikace II/122 ve vlastnictví Jihočeského kraje v rámci realizace stavby „Silnice II/122 –
průtah Lhenice“ upozorňujeme na změny v dopravní obslužnosti:
Uzavírka je plánována od 3.9.2018 do 31.12.2018.
Zastávka u školy je zrušena. Veškeré výstupy a nástupy jsou přesunuty na autobusové nádraží.
Zastávky jsou označeny výlukovými jízdními řády. Objížďkové jízdní řády naleznete na webových
stránkách městyse, nebo na autobusovém nádraží.
Současně je plánována uzavírka v rámci realizace stavby „Oprava sil. III/12261 Mičovice – Třebanice“
od 03.09.2018 do 21.09.2018.
Z důvodu zachování základní obslužnosti bude umožněn spojům č. 2, 3 a 9 linky 370531 průjezd stavbou.
Změny se dotknou pouze spoje č. 6, který bude obsluhovat pouze část trasy a to v úseku
Lhenice – Třebanice - Ratiborova Lhota.

Fota – práce na rekonstrukci Krumlovské ulice byly zahájeny v úterý 3.9.2018

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Školka zahajuje nový školní rok
Po rozloučení s předškoláky a horkém létě jsme se opět ve zdraví sešli ve školce. Letos řady
pedagogů posílí paní učitelky Kristýna Dušková a Andrea Eyblová.
Zásadní změnou je pro nás otevření detašovaného pracoviště v Mičovicích, kde působí paní
učitelka Zuzana Bromová s Petrou Havlíčkovou. Projekt IROP - otevření mičovické pobočky trval
přes dva a půl roku a byl náročný po všech stránkách – administrativně, stavebně, organizačně. Je
velikým zadostiučiněním, že školka, která v Mičovicích vznikla, je příjemný, skvěle vybavený a
výborně personálně obsazený prostor, ve kterém jistě děti prožijí krásný a užitečný čas. Ty děti, na
něž se při zápise ve Lhenicích nedostává z hlediska trvalého bydliště a všichni další, kteří
upřednostňují rodinnou atmosféru skupiny do 20 dětí.
Domácí klima také navozuje heterogenní uspořádání tříd, které jsme letos zavedli ve Lhenicích na základě posledních
doporučení expertů z řad psychologů a pedagogů. Skupina, kde se potkávají mladší děti se staršími, více umožňuje, aby
děti projevily svoji individualitu. Každý bude mít příležitost zažít jak roli toho malého, kterému je třeba pomoci, tak toho
staršího, zkušenějšího, který už může ukázat, co všechno umí. Eliminujeme tak škodlivé jevy jako srovnávání, šikana, důraz
na výkon a posilujeme tolik žádané sociální a komunikační kompetence. Daleko individuálněji se také paní učitelky mohou
věnovat přípravě budoucích školáků, kterých je ve třídě např. místo 21 jenom 7. Předškoláci budou mít možnost se
vzájemně poznávat a učit se fungovat jako dobrá parta na zvláštních akcích jenom pro ně, organizovaných jednou měsíčně.
V září to bude podzimní výlet motoráčkem na Šumavu.
Přeji všem malým i velkým, kteří k nám docházejí, abychom prožili školní rok plný objevování, dobrých zkušeností,
nových přátelství a případných problémů řešených v klidu.
Za MŠ – Kateřina Vanková
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Fota z nově otevřeného detašovaného pracoviště MŠ v Mičovicích.

Základní škola
Informace ze základní školy
K 1. září školního roku 2018/2019 je do naší školy zapsáno 222 chlapců a dívek. Po 12 letech máme
opět dvě první třídy.
Třída
I. A
I. B
II.
III:
IV.
V.

Třídní uč.
celkem
chlapci dívky
Mgr. E. Sosnová
19
10
9
Mgr. J. Peštová
17
9
8
Mgr. Z. Petrášková
30
14
16
Mgr. A. Bukovská
27+1*
11
16+1*
Mgr. M. Pilařová
23
11
12
Mgr. M. Krausová
24
11
13
1. stupeň
140+1*
66
74+1*
VI.
Ing. H. Paclíková
27
14
13
VII.
Mgr. T. Kimmel
19
10
9
VIII.
Mgr. A. Vejvodová
23
13
10
IX.
Mgr. T. Trnka
13
8
5
2. stupeň
82
45
37
Škola celkem
222+1*
111
111+1*
*žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí (USA)
Výuku a výchovu zajišťuje celkem 22 pedagogických pracovníků. Kromě výše jmenovaných třídních učitelek a učitelů ještě
Mgr. Vladimíra Trnková (ředitelka školy, školní metodička prevence a koordinátorka ICT), L. Bečvářová (učitelka), Mgr. J.
Čandová (učitelka), Mgr. L. Hromadová (učitelka), M. Jandová, DiS. (asistentka pedagoga ve 2. roč.), J. Kahudová
(asistentka pedagoga v 6. roč.), Bc. P. Krejčová (asistentka pedagoga v 8. roč., učitelka a vychovatelka ŠD), L. Slišková,
DiS. (asistentka pedagoga ve 4. roč.), M. Simotová (asistentka pedagoga v 1. roč.), Mgr. Martina Stehlíková (učitelka), Bc.
Monika Stehlíková, DiS. (vedoucí vychovatelka ŠD), Bc. H. Suchá (asistentka pedagoga ve 4. roč. a vychovatelka ŠD).
Zástupkyní ředitelky je nadále Mgr. Zdeňka Petrášková, výchovnou poradkyní Mgr. A. Vejvodová a koordinátory ICT Mgr.
T. Kimmel. Provozními pracovníky jsou A. Bunešová (kuchařka), J. Jungbauerová (kuchařka), M. Kimmelová (kuchařka),
I. Kloudová (uklízečka), M. Pešková (vedoucí ŠJ a kuchařka), A. Prennerová (uklízečka), V. Schwinger (školník, údržbář) a
M. Staňková (školní asistentka a uklízečka).
V letošním školním roce nabízí škola tyto nepovinné předměty a kroužky:
•
Mediální výchova pro 5. – 9. ročník (tvorba školního časopisu „Špačkoviny“) – vyuč. Mgr. T. Kimmel
•
Náboženství pro 1. – 9. ročník – vyuč. Mgr. M. Grillová
•
Sborový zpěv „Krákoráček“ pro 3. – 9. ročník – vyuč. Mgr. E. Sosnová
•
Pěvecký kroužek „Slavíček“ pro 1. – 2. ročník – vedoucí Mgr. E. Sosnová
•
Volejbal – vedoucí Bc. P. Krejčová
•
V rámci ŠD budou i letos pracovat kroužky se zaměřením dramatickým („Malý herec“), sportovním („Sportovky“) a
výtvarným („Šikovné ruce“).
Ve spolupráci s DDM Prachatice, pracoviště Netolice budou organizovány další zájmové kroužky, jejichž nabídka je
zveřejněna na webu DDM Prachatice.
V průběhu hlavních prázdnin probíhaly ve škole práce realizované v rámci projektu „ZŠ LHENICE - Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006012, realizovaného v rámci IROP
prostřednictvím MAS Rozkvět. Finančně velmi nákladný projekt (celkové náklady na projekt se pohybují kolem 5 milionů
korun) je hrazen jak z dotace EU, tak z prostředků našeho zřizovatele. V rámci projektu jsou zrekonstruovány školní šatny
(stavebně upraveno přízemí hlavního pavilonu, vybourány původní klecové šatny, které budou v průběhu měsíce září
nahrazeny šatními skříňkami pro 252 žáků). Pro intenzivní výuku cizích jazyků je vytvořena, počítači a interaktivní tabulí
vybavena nová jazyková laboratoř pro 24 žáků. Z původní kreslírny je učebna řemesel - je akusticky upravena, vybavena
novým nábytkem (včetně interaktivní tabule) a moderně zařízena pomůckami na výtvarnou výchovu i řemeslné činnosti.
V rámci projektu jsme získali ještě dvě mobilní interaktivní tabule. Z dotace byl zakoupen i schodolez a škola se tak stává
plně bezbariérovou.
Městys Lhenice získal příspěvek od KÚ Jihočeského kraje na další zabezpečení jak základní, tak mateřské školy. V rámci
tohoto projektu „ZŠ Lhenice – bezpečná škola“, který jsme realizovali v průběhu letošního srpna, byl instalován
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bezpečnostní zámek s kamerou na vstupní dveře pavilonu ŠJ a MŠ a zabezpečeno vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Škola tak splňuje požadavky na bezpečnost školních prostor dané nařízením MŠMT.
Na závěr si dovoluji poděkovat paní starostce Ing. Marii Kabátové a všem členům zastupitelstva městyse Lhenice
za jejich podporu, kterou naší lhenické základní škole v průběhu uplynulého volebního období poskytovali. Ve
škole se toho změnilo opravdu hodně především díky značné finanční podpoře našeho zřizovatele.
Za ZŠ – Vladimíra Trnková

Fota – vlevo nová učebna řemesel – uprostřed nové prostory pro šatny – vpravo nová učebna jazyků

SKAUTI ZVOU
Ahoj kluci a holky !
Už se stalo téměř tradicí, že na začátku školního roku se ve Lhenicích opět začínají scházet skauti.
V poslední době se nás schází jen malá skupinka, proto bych velice rád uvítal mezi námi nováčky
– děti především z prvního stupně ZŠ.
Moc se těším samozřejmě i na ty, se kterými jsem se na skautu už setkával. Ti už vědí, co je asi čeká.
Nabízím v podzimních a jarních měsících schůzky 1.5 hodiny týdně (v pondělí odpoledne), každý měsíc
nejméně jednu sobotní (půldenní nebo celodenní) výpravu. V polovině června naše setkávání vyvrcholí
stanováním – přespáním v přírodě.
Co budeme na skautu dělat? Především se budeme pohybovat v přírodě – většinou pěšky, ale i na kole, možná na raftu na
řece. Odvážnější děti mohou poznat základy horolezectví. Budeme se učit přírodu znát a chránit. Na programu budou různé
hry a soutěže. Budeme se učit základy skautingu, táboření, orientace v přírodě... A v neposlední řadě se budeme snažit
jednat čestně, slušně, přátelsky. K sobě navzájem i k ostatním.
Ladislav Čanda

Hola, hola, Jazyky Balada hrou vás volá!!!
Prázdniny nám sice skončily,
ale to není důvod abychom se mračili.
Chtěli bychom vás srdečně pozvati na kurzy,
co se ve Lhenicích budou konati.
Angličtinu si zopakujem
a nový školní rok nastartujem.
Zažijeme spoustu srandy,
tak přidejte se do naší bandy.
Těšíme se na Vás velice, zlepšíme se v anglickém jazyce.
Cena: 115,-Kč/hod. Začínáme v říjnu.
Ukázku výuky můžete najít na facebooku Jazyky hrou Balada.
Více informací: www.jazykyhroubalada.cz; nebo na tel.
777 318 584 – Jana Řehořová

LHENICKÉ STŘÍPKY
Slavnost na svatého Jiljí
Byla zahájena již pátečním podvečerním varhanním koncertem v kostele svatého Jakuba (31.8.)
Jak jsme v následujícím dnu, v sobotu 1.září oslavně otevřeli zrevitalizované centrum našeho městyse a
vzpomněli významných výročí vztahujících se k letošnímu roku (100.výročí české státnosti a 735 let od první
písemné zmínky o našich Lhenicích) i s tradičním jarmarkem a bohatým celodenním doprovodným programem
za přítomnosti pozvaných hostů – senátora Ing.Tomáše Jirsy, náměstka hejtmanky Jč.kraje Pavla Hrocha,
zástupců „Jihočeského venkova“ z.s. Mgr.Daši Bastlové a Bc.Pavla Kortuse, starosty Chelčic Jiřího Irala,
zástupce MAS Lhenice Ing.Petra Lebra, dřevosochařů Jana Švadlenky, Denisy Kocvárové, Mariana Maršálka a
Ivana Šmilauera, výtvarnice Ing.arch. Marie Valáškové a autora knihy o Lhenicích Ing.Jindřicha Bukovského –
dokládá obrázková promenáda oslavou ve fotogalerii Lheničáka, Jana Kleina.
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OBRÁZKOVÁ „PROMENÁDA“

Fota: z oficiální části slavností – na pódiu s paní starostkou Ing.Marií Kabátovou (zcela vlevo) - host, senátor Ing.Tomáš
Jirsa (vedle p.starostky) s dalšími hosty; vpravo ze křtu knihy „Ve Lhenicích na Dolánku“ – zleva p.starostka, uprostřed
ilustrátorka Ing.arch. Marie Valášková, vpravo autor Ing.Jindřich Bukovský. Druhá řada – vlevo z koncertu skupiny
„Inflagranti“ a zpěváka Mariana Vojtko; vpravo z vystoupení pěveckého sboru Ballaria. Třetí řada - vlevo kapela
Doubravanka; uprostřed bicyklisté v dobovém oblečení a historickými koly; vpravo z výstavy ve lhenickém kině nazvanou
„Lhenické náměstí v proměnách času ve fotografii“ spojenou s výstavou archeologických vykopávek ze lhenického náměstí
a obrazů výtvarnice Marie Valáškové. Poslední řada – ze zaplněného kostela sv.Jakuba při pátečním podvečerním
varhanním koncertu, konaném u příležitosti dokončení generální opravy lhenických varhan; uprostřed z prvorepublikové
módní přehlídky; vpravo spokojení návštěvníci lhenického jarmarku, kteří i přes zimu a déšť vydrželi a dobře se bavili.
V bohatém celodenním programu koncertovaly kapely a soubory – Doubravanka, Musiquarium, Eliška a Votvíráci,
Ballária, Ukulele orchestra jako Brno, Inflagranti a Marian Vojtko.
JB, JM

Příměstské tábory i u nás
Prázdniny – pro děti báječný čas, pro rodiče, mimo dovolené, mnohdy s nastávajícími starostmi, kam
s nimi. K rodičovskému vyřešení tohoto problému napomáhají již i u nás příměstské tábory, pro děti
s naskýtající se příležitostí, jak prázdninový čas smysluplně a zábavně vyplnit. A tak palec nahoru!
O letošních prázdninách - v rámci projektu „Sokol Lhenice rodinám“, financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost - proběhly celkem 4 příměstské tábory.
Po “Zdravotnicko –vojenském a sportovním táboře” a výtvarném táboře s názvem „Letem světem“, o kterých jsme
informovali v minulém vydání “Mého Lhenicka”, proběhly v měsíci srpnu ještě další dva.
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• Na začátku srpna, tentokrát v Dolních Chrášťanech, proběhl v pořadí třetí tábor s názvem „Zelený ostrov“. Tento tábor
měl dětem, pomocí her, pokusů, výtvarných aktivit, ukázat návrat života po výbuchu sopky. Dvacet jedna statečných
průzkumníků přijelo, aby probádalo ostrov a seznámilo se s jeho historií. Rozdělili se do tří družstev, z nichž si každé
vyrobilo svoji vlajku a vymyslelo bojový pokřik. Každý účastník také obdržel svůj deník, do kterého si v průběhu celého týdne
zapisoval, maloval, lepil a nalepoval samolepky bobrů za splněné bobříky (mrštnosti, zdatnosti, paměti,…).
Ostrov nakonec vydal svůj poklad a tím bylo celotýdenní dobrodružství u konce. Během té doby se vytvořily mezi ostrovními
obyvateli přátelské vazby, mnohdy velmi silné, a tak se závěrečné loučení neobešlo bez slziček. Ale rok se s rokem sejde a
my doufáme, že se na ostrově opět potkáme a budeme moci prožít nová dobrodružství a odneseme si opět spoustu
nezapomenutelných zážitků.
• V posledním týdnu prázdnin proběhl tábor s názvem “Pohybové hry”. Tohoto tábora se zúčastnilo celkem 29 dětí. Tábor,
kromě úterý, kdy se děti vydaly do lesa v “Šipkované” hledat schovaný poklad, probíhal na hřišti SK Lhenice, a jak jeho
název napovídá, byl zaměřen na sportovní hry, a to na atletiku, vybíjenou, petanque, badminton, stolní tenis a hlavně na
fotbal, na který se děti nejvíc těšily. Různé dovednostní soutěže probíhaly v soupeřících družstvech, což malé sportovce
motivovalo k větším výkonům, díky vzájemnému povzbuzování v rámci družstva. Děti si po svých dobrých výkonech
rozdělily sladké odměny a týden byl zakončen společným opékáním buřtů, které nepřerušil ani déšť.
Za Tj Sokol Lhenice bych chtěl poděkovat všem lektorům a vedoucím, kteří se o děti v průběhu příměstských táborů
svědomitě starali, Penzionu Ingrid a restauraci Na verpánku za výborné obědy, rodičům za důvěru a spolupráci, Městysi
Lhenice za poskytnutí prostor Mateřského centra, za poskytnutí prostor též i lhenickému Elite gym, vedení SK Lhenice za
poskytnutí azylu na svém fotbalovém hřišti a správci hřiště SK panu Václavu Svatkovi za velmi vstřícnou spolupráci. Dále
bych chtěl poděkovat panu Jindřichu Grillovi za zprostředkování pojištění dětí a za sponzorský příspěvek na jeho část a
hlavně dětem, že se zúčastnily a ve vzájemném respektu přispěly k celkově dobré atmosféře.
Václav Hůrský (starosta TJ)

Foto vlevo z tábora „Zelený ostrov“ – vpravo ze sportovního tábora „Pohybové hry“

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
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Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy zve na benefiční akce
7.9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská dechová kapela, od 17:00 hodin v parku hospice, vstupné
dobrovolné
21.9.2018 – HEROS Oseky, divadelní vystoupení ochotníků z obce Oseky, zahrají pro potěšení
klientů hospice i veřejnosti, od 15.00 hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné
29.9.2018 - ŽERNOVÁČEK, venkovní divadelní vystoupení a pohádka Lotrando a Zubejda, od 14:00
hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné. Aktuální informace na www.hospicpt.cz

Pozvánka – přijďte se zrelaxovat
ČSŽ Lhenice srdečně zve ženy všech věkových kategorií na relaxační cvičení
jógy. Po prázdninách opět pokračují pravidelná setkání každý pátek vždy od
18.30 hodin na lhenické radnici, v bývalé velké zasedací síni (2.patro).

„Ve Lhenicích na Dolánku“
Městys Lhenice vydal u příležitosti oslav 735.výročí první
písemné zmínky knihu autora Jindřicha Bukovského, lhenického
rodáka i obyvatele. Byla slavnostně pokřtěna na Jarmarku na
sv.Jiljí dne 1.9.2018. Kniha je k dostání u Ivanky Ragačové
v knihovně – stojí 180,-Kč.
Úvodní slovo napsal Jan Antonín Mager, genealog:
„Kniha z pera Ing.Jindřicha Bukovského, která se nyní dostává
ku čtenáři, je výsledkem dlouholeté a pečlivé badatelské práce,
iniciované úctou k autorovým předkům a láskou k místu, kde
jeho rod žije déle jak dvě století. Publikace o Dolánku
vyčerpávajícím způsobem představuje nejen historii této části
městyse Lhenice a osudy jeho obyvatel, ale uvádí i
genealogické vazby přesahující do ostatních místních
lhenických částí. Je přínosem k historii celého městyse.
Přeji této knize příznivé přijetí čtenářskou obcí.“

Výstava v přísálí lhenického kina
Její vernisáž byla součástí slavnosti v den na sv.Jiljí (1.9.) a potrvá do konce října.
Obsahuje vystavené fotografie lhenického náměstí v proměnách času a i snímky z jeho revitalizace, dobové
vydávané pohlednice Lhenic, též obrazy od výtvarnice Marie Valáškové s náměty z našeho Lhenicka, jejího
oblíbeného kraje (její maminka Marie Kunešová pochází ze Lhenic) a dále vykopávky nalezené při prováděném
archeologickém průzkumu lhenického náměstí v souvislosti s jeho revitalizací.
Výstava bude otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. po dobu dvou měsíců – tedy do konce
října, nebo na požádání u knihovnice Ivany Ragačové kdykoliv.
Fota z výstavy – vlevo duplikát „Odkazu lhenickým generacím příštím“, uprostřed jedna z vitrín s fotografiemi
lhenického náměstí v proměnách času, vpravo archeologické nálezy ze lhenického náměstí, dole obrazy Marie
Valáškové.
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Městys Lhenice Vás srdečně zve na divadelní představení
divadla Artur - na komedii

„Kdo se bojí postele“
které se koná 27.10. 2018 ve lhenickém kině
od 19.00 hodin
HERECKÝ KONCERT SE STRHUJÍCÍ ENERGIÍ...
Obsazení: Kristýna Podzimková a Karel Zima;
Režie: Jindra Kriegel; Hudba: Miloš Dodo Doležal
Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna
postel a samozřejmě problémy.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Došlo do redakce se žádostí o uveřejnění v našem měsíčníku
K nemilému překvapení mnohých rodičů došlo na začátku nového školního roku k zásadní změně v naší
školce. Bez předešlého projednání, s námi rodiči dětí, zavedla paní řiditelka Mgr. Kateřina Vanková nové
rozdělení tříd. Z mnoha lety osvědčeného modelu, tedy třídy homogenní (dělení dětí dle stejného věku) na
třídy heterogenní (smíšené třídy). Vznikly tedy třídy, do nichž jsou umístěny děti od dvou do 7 let (předškoláci). Důsledkem
těchto změn je násilné přetrhání přátelských vazeb a vztahů mezi dětmi. Děti jsou naprosto zbytečně vystaveny traumatické
situaci, kdy musí opustit nejen třídu, ale hlavně kolektiv dětí, na který si již v předchozích letech zvykly.
Obavou mnohých rodičů je malý časový prostor pro přípravu předškoláků, a to, že se bude práce učitelek muset zaměřit
převážně na nejmenší děti. Pro práci učitelek tím vznikla velká komplikace v rámci přípravy pracovního dne pro výrazně
věkově rozdílnou skupinu. Vznikne situace, kdy nebude možnost efektivně kontrolovat stav výuky a úrovně předškolního
vzdělávání. My rodiče jsme nebyli o připravovaných změnách informováni a tím pádem jsme bez šance se k této změně
vyjádřit a případně zvolit jinou mateřskou školu pro umístění našich dětí.
K sepsání tohoto článku nás přiměl velice arogantní postoj paní řiditelky Mgr. Kateřiny Vankové k danému problému. Velice
nás pobouřilo, že my, rodiče, nemáme právo a možnost rozhodovat o stylu výuky a výchovy našich dětí v MŠ Lhenice.
Tímto článkem veřejně žádáme Městys Lhenice (paní starostku ing. Marii Kabátovou) jako zřizovatele mateřské školy k
zaujetí stanoviska k tomuto problému.
Za nespokojené rodiče Zdena Fenclová
Pozn.red.: Redakce nezodpovídá za obsah uveřejněného dopisu.

NAPSALI O NÁS
Na nové náměstí dali zprávu příští generaci
Prachatický deník – 3.9.2018 – (jar)

Nově opravené náměstí v sobotu (1.9.) slavnostně otevřeli ve Lhenicích. Součástí
slavnosti při Jarmarku na sv.Jiljí bylo vložení zprávy pro budoucí generace. V tubusu pod
jednou z dlaždic tak Lheničtí uložili nejen informace o správě věcí veřejných městyse, ale
také o počtu a složení obyvatel Lhenic a přilehlých osad a další informace o tom, jak se ve
Lhenicích žije v osmnáctém roce jednadvacátého století.
Revitalizované náměstí Lheničtí slavnostně otevřeli při jarmarku, kde si zároveň
připomněli 100.výročí vzniku České republiky a 735 let od první písemné zmínky o
Lhenicích. Ve schránce uložené v náměstí budoucí generace najdou také lhenický
zpravodaj „Moje Lhenicko“, vlajku obce, pohlednice, kalendář, odznaky, brožuru o škole a
další předměty.

Dřevěná krása ozdobí Lhenice i okolí
Prachatický týden (8.týden) – 3.9.2018

Dřevěné sochy tvořili minulý týden čtyři umělci Jan Švadlenka, Denisa Kocvárová, Ivan Šmilauer a Marian
Maršálek ve Lhenicích. Pod jejich rukama vznikly sochy svatých a dvě lavičky s námětem ovoce. Díla zůstanou
ve Lhenicích a okolí. Některé budou umístěny v kostele či kaplích, některé v sousedních vesnicích. Jan
Švadlenka tvořil dvě sochy, první je socha sv.Jakuba, patrona lhenického kostela, a druhá „peckářská madona“
s ovocem. Marian Maršálek zase tesal sochu patrona lhenického jarmarku sv.Jiljí, Denisa Kocvárová vyráběla
sochu sv.Jana Nepomuckého. Ivan Šmilauer vyráběl dřevěné lavičky, které nabídnou místo pro oddech přímo
ve Lhenicích.

12

Fota – vlevo lavičky z dílny Ivo Šmilauera, uprostřed Jan Švadlenka při tvorbě sochy sv.Jakuba, Denisa Kocvárová
při práci na soše sv.Jana Nepomuckého

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O našem odkazu lhenickým generacím příštím
Až naši lheničtí generační následovníci se někdy v časech budoucích
rozhodnou při důvodné příležitosti ze země vyzvednout tento vzkaz od nás,
lhenických současníků, jenž byl vložen u příležitosti slavnostního otevření zrevitalizovaného lhenického náměstí
pod sochu anděla u kostela sv.Jakuba, dozvědí se z něho, jak jsme u nás, na Lhenicku žili v konci druhého
desetiletí jednadvacátého století, třetího milénia. Snad jim pomůže při hledání dávného ztraceného času stejně
tak, jako nám v současnosti slouží kroniky, dochované písemnosti či různé materiály z dob minulých k vytvoření
obrazu o způsobu života našich předků.

Z OBSAHU NAŠEHO ODKAZU
Z jeho úvodu – v něm uvedeno oslovení, komu je určen a kdy byl do země vsazen (kráceno): „Odkaz Vám,
našim lhenickým generacím příštím“ – vložen u příležitosti slavnostního otevření zrevitalizovaného
lhenického náměstí dne 1.září LP 2018.
Z jeho údajové části – v ní podávány informace o zdejším obyvatelstvu a regionu (ze statistiky k 1.1.2018) –
o správě našich věcí veřejných (o současném zvoleném zastupitelstvu – jeho složení a personálním obsazení
úřadu městyse a o komisích a výborech při něm zřízených) – o soudobých institucích, školských, zdravotních a
kulturních zařízeních v místě, též o zdejších obchodech, restauracích, spolcích a organizacích – o počtu
evidovaných a registrovaných firem a živností na Lhenicku k roku 2018.
Z jeho epilogu – v něm uvedeno:

„Nechť naše krásné Lhenicko je nadále i Vám poklidným,
spokojeným a šťastným domovem.“
JB, JM

Fota: vlevo přiložený dobový materiál k odkazu lhenickým generacím příštím – vpravo z ukládání schránky s generačním
odkazem a dobovými artefakty pod sochu anděla u kostela sv.Jakuba.
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Nezapadlo bez povšimnutí
V souvislosti se slavností v den na svatého Jiljí, v sobotu 1.9.2018.
Když král český, Ferdinand I. povýšil Lhenice LP 1544 na městys, získaly s tím i právo užívat
městský znak a pořádat výroční trh právě na sv.Jiljí – 1.září (v den jeho svátku).
Kdo byl sv.Jiljí a proč je zobrazován s laní
- mnich a poustevník, jeden z nejoblíbenějších středověkých světců, jeden
ze Čtrnácti svatých pomocníků. Podle legendy se narodil v Athénách,
v Řecku jako syn bohatých rodičů. Již jako chlapec projevoval mimořádný
zájem o dobročinnost. Když rodiče zemřeli, rozdal všechno jmění chudým a
rozhodl se sloužit Bohu v ústraní jako poustevník. Usadil se v jeskyni a
podle legendy se živil mlékem ochočené laně. Jednou na lovu, podle
legendy, vizigótský král Flavius Vamba vystřelil na laň, ale omylem postřelil
Jiljího. Král si poraněného poustevníka oblíbil a na místě, kde jej postřelil,
nechal vystavět klášter, jehož se Jiljí stal opatem a řídil jej řeholními
pravidly svatého Benedikta. Byl svatořečen, svátek má 1.září a s jeho
jménem je spojena řada pranostik. Bývá označován za patrona kojících matek (pro tu laňku),
tělesně postižených (pro to zranění vizigótským střelcem), žebráků (pro tu dobročinnost), jakož i
lesů.
Foto vlevo a text volně podle Wikipedie – kráceno.
Foto vpravo – socha sv.Jiljí s laní vyřezaná dřevosochařem Marianem Maršálkem při letošním
Jarmarku na sv.Jiljí.

SPORT NA LHENICKU
Turistika
Jeseníky 2018
Ve dnech 11. 8. – 18. 8. 2018 pořádal KČT Lhenice společně s netolickými turisty zájezd do Jeseníků. Po
Krkonoších je to druhé nejvyšší pohoří u nás a byli jsme zde už v roce 2004.
Vyjíždíme v sobotu ráno a přes Havlíčkův Brod a Poličku se s hodinovým zpožděním dostáváme do Karlovy Studánky. Je
krátce před třetí odpolední, parkoviště praskají ve švech, podél příjezdových tras spousta aut, lidí jako o pouti. Větší část
výpravy vystupuje z autobusu. Na prohlídku nezbývá čas. Ve zdejších lázních se léčí hlavně dýchací potíže, které nás za
chvíli budou čekat při výstupu kolem Bílé Opavy k Pradědu, místo pivních lázní se budeme koupat ve vlastním potu.
Šestikilometrová naučná stezka Bílá Opava začíná u vodopádu Karlova Studánka a končí u horské chaty Barborka (1310m).
Stoupáme po mnoha mostcích, schodištích, žebřících a lávkách kolem vodopádů nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Od
Barborky to máme ještě necelý kilometr na ubytování. Autobus se zbytkem výpravy je už na místě. Sporthotel Kurzovní leží
ve výšce 1335metrů nad mořem, jeho kapacita je 142 lůžek, u hotelu je hřiště, uvnitř tělocvična. Z venku je značně omšelý,
ubytování je ale celkem na úrovni. Moc ubytovaných zde však není. Horší je to se službami, pro jídlo si chodíme k okénku,
pro pití k pípě, k večeři převládají těstoviny, zkrátka jako na kurzu. Ceny vysokohorské - pivo za 37Kč, dvoudecka vína za
60. Tyto nedostatky jsou však vynahrazeny krásnými výhledy na horskou krajinu s Petrovými kameny ( 1446m) a Pradědem
( 1491m), který máme před sebou jako na dlani. Po silnici však musíme k němu ušlápnout tři kilometry.
V neděli po snídani stoupáme od nedaleké chaty Ovčárna kolem Petrových kamenů na Kamzičník (1419m). Krásná
13kilometrová hřebenovka s výhledy na krajinu pokračuje k Jelení studánce, kde se část výpravy vydává přes Alfrédku k cíli
delší trasou. Ostatní pokračují hřebenovkou přes Ztracené kameny k chatě Skřítek. Tam se scházíme a čeká zde autobus.
V pondělí vyjíždíme od hotelu v půl deváté. Časový harmonogram musíme podřídit kyvadlové dopravě. Úzkou silnicí
z Karlovy Studánky a od hotelu Hvězda vyjíždí denně na parkoviště u Ovčárny mnoho aut a společně s autobusovou
dopravou přiváží stovky turistů. Proto se jezdí vždy v celou hodinu nahoru a v půl dolů. Velká procesí lidí pak stoupají po
silnici na čtyři kilometry vzdálený Praděd. U pojízdných půjčoven je možnost zapůjčit si kola nebo koloběžky. Zkrátka
byznys se vším všudy. Vše probíhá po silnici, kratší turistické stezky k Pradědu jsou zrušeny. My sjíždíme dolů a odjíždíme
do Ramzové. Odtud nás lanovka vyváží na Šerák (1350m). Čeká nás horská túra přes Keprník (1422m) a Vřesovou
studánku do Červenohorského sedla, kam přicházíme kolem třetí. Časová prodleva nabraná přejížděním a výjezdem
lanovkou nedovoluje těm nejzdatnějším pokračovat dále ze sedla pěšky na chatu Kurzovní a vrací se zpět s ostatními
autobusem.
V úterý dává větší část výpravy přednost vlastnímu odpočinkovému programu, návštěvě okolních horských chat, výstupu na
Praděd nebo prohlídce Karlovy Studánky. Jen pár nadšenců stoupá z Koutů nad Desnou kolem Dolní nádrže Divokým
dolem na Praděd. Na pár kilometrech je zde více jak 700 metrové převýšení. Schvácení a unavení dochází na Praděd, kde
v restauraci svůj výkon náležitě zapíjejí.
Středa je naším nejdelším turistickým dnem. Cílem je Králický Sněžník (1424m). Cesta autobusem trvá dvě hodiny.
Vycházíme z Dolní Moravy a po naučné stezce stoupáme na vrchol. Na deseti kilometrech opět převýšení nad 700metrů.
Králický Sněžník je od roku 1990 národní přírodní rezervací a prochází zde státní hranice s Polskem. Jeho symbolem je
žulová soška slůněte stojící nedaleko základů zbořené Lichtenštejnovy chaty. Kousek pod vrcholem vyvěrá pramen Moravy.
Samotný vrchol je rozlehlý a plochý, vyčnívá z něj jen pahorek kamenů ze zbořené rozhledny. Trojmezní kámen vyznačuje
střet hranic Českého království, Moravského markrabství a Kladského hrabství. Přichází sem hodně turistů jak z Čech tak
Polska. Po obhlídce okolí sestupujeme kratší cestou do Stříbrnic, kde čeká autobus. Na hotel se vracíme krátce po 19
hodině.
Ve čtvrtek se vydává část turistů z Horního údolí přes Lurdskou jeskyni směrem na Rejvíz, kde naopak začíná své putování
zbylá část výpravy. Společným cílem všech je rozhledna Zlatý Chlum, odkud je pěkný výhled do Polska na Otmuchovské
jezero. Jižní pohled nám odkrývá celé pásmo Hrubého Jeseníku. Přes Křížový vrch scházíme kolem křížové cesty do
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Jeseníku. Toto lázeňské město proslavil Vincenz Priessnitz, který zde ve 20 letech 19 století založil první vodoléčebný ústav
na světě. Priessnitzovy lázně léčí hlavně nemoci oběhového a dýchacího ústrojí. Po prohlídce centra a vodní tvrze
odjíždíme autobusem nazpět.
Naplánovaná páteční trasa je nahrazena nedokončenou pondělní. Vychází z Červenohorského sedla a přes Výrovku a
chatu Švýcárnu míří na ubytovnu. Po jedenácti kilometrech se někteří ještě zachází rozloučit s Pradědem. Poslední pohledy
z vyhlídkové věže, poslední večer při hudbě a písničkách,balení zavazadel, loučení s přáteli.
V sobotu ráno po snídani se vydáváme na zpáteční
cestu. Za sebou necháváme Jeseníky a prosluněný týden,
který nám přinesl plno pěkných zážitků. Nejzdatnější
turisté, kteří prošli všechny nejdelší trasy, se můžou
pochlubit více než 100 našlapanými kilometry.Pěkný
výkon v horském terénu. Ostatní mají v nohách o něco
méně. Důležité je, že se zájezd vydařil, a že všichni
odjíždíme domů spokojeni.
Na závěr KČT Lhenice děkuje J. Müglové, P. Řepové a M.
Eisovi za přípravu a organizaci zájezdu a chválí Lenku
Filišteinovou, Pavlínu Řepovou, Miloslava Eise, Jaroslava
Jindru a Petra Vyleťala za úspěšné zdolání více jak 100
horských kilometrů. K.Majer
Foto vlevo – účastníci turistického výletu na Jeseníky

Co nového ve lhenickém SK
Se vstupem do vyšší soutěže, I.A třídy může být spokojenost
A tým, jako nováček A skupiny I.A , po třech úvodních kolech získal 6 bodů, a to díky dvěma
vítězstvím na domácím hřišti, když v premiéře (18.8.) zdolal SK Větřní 5:3 a následně doma (1.9.) i Lokomotivu ČB 3:1, aby
však mezi tím (25.8.) na českobudějovické Slávii okusil, jak „chutná“ první prohra ve vyšší soutěži, a to hned s obdrženým
„bůrem“ za výsledku 5:2, aby hned v samém úvodu sám jej nadělil Větřnínským. Vytčený plán – bodovat v I.A především
doma – je zatím plněn.
Pro tři vstupní zápasy v I.A třídě vzešla z hráčského kádru tato základní sestava: J.Dvořák – D.Trojan, L.Kopf, T.Tůma,
Dav.Kiš (R.Sura) – T.Balica, P.Prenner, J.Beran, M.Mahák – R.Iliev, R.Pořádek – když dále do hry vstupovali: Dom.Kiš,
J.Málek, D.Kolář, D.Lukač a do hry byl připraven gólman P.Dušek, aby „ze základu“ v utkání se Slávií ČB absentoval
R.Pořádek (pro účast ve finále soutěže „Muž roku 2018“), s Loko ČB L.Kopf (pro zranění).
Postavení lhenického SK v tabulce I.A třídy sk.A (za 14 účastníků) k 3.9.: 5.místo – 3 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 1 prohra –
skóre 10:9 – 6 bodů.
Rezerva, která většinu mistr.zápasů v novém sout.roč. hraje na lhenickém hřišti – nikoliv již na ktišském, zatím po čtyřech
úvodních kolech zůstává dlužna loňskému konečnému umístění v OP na 2.místě, neboť ze čtyř odehraných zápasů získala
jen polovinu bodů z možných dvanácti – tedy šest. Vyhrála sice doma ve vstupním utkání (12.8.) přesvědčivě nad Dubem
9:0 a hned poté i venku (19.8.) se Čkyní B 0:1, ale následně dvakrát prohrála, nejprve na svém hřišti (26.8.) s Husincem 1:3
a následně překvapivě (1.9.) i ve Svaté Maří 3:2.
Umístění SK Lhenice B v tabulce OP Prachaticka (za 16 účastníků) k 3.9.: 5.místo – 4 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 2 prohry –
skóre 13:6 – 6 bodů.
Minipřípravka našeho lhenického SK premiérově vstupuje do OP Prachaticka (za 10 účastníků) na svém hřišti ve středu 5.9.
(po uzávěrce ML), když tato soutěž již nebude v letošním soutěž. ročníku hrána turnajově, střídavě vždy na hřišti některého
z účastníků, ale zápasy jednotlivých kol budou sehrány samostatně, odděleně.
Odehraná mistrovská utkání lhenického SK v srpnu a v samém počátku září (do uzávěrky ML)
A týmu v I.A tř.ve sk.A
2.kolo – so 18.8. – SK Lhenice A – SK Větřní 5:3 (1:2) – premiéra – branky za Lh.: R.Pořádek 2, T.Balica, R.Iliev, T.Tůma
3.kolo – so 25.8. – Slavia ČB – SK Lhenice A 5:2 (2:1) – branky za Lh.:J.Málek, J.Beran
4.kolo – so 1.9. – SK Lhenice A – Loko ČB 3:1 (2:0) – branky za Lh.:R.Pořádek 2 (1x z 11), Dom.Kiš
B týmu v OP Prachaticka
1.kolo – ne 12.8. – SK Lhenice B – TJ Dub 9:0 (4:0) – premiéra – branky za Lh.: P.Lukšovský 3, D.Kolář, R.Sura,
J.Mrkvička, M.Mahák, K.Muška, S.Bečvář
2.kolo – ne 19.8. – SK Čkyně B – SK Lhenice B 0:1 (0:0) – branka za Lh.: T.Balica
3.kolo – ne 26.8. – SK Lhenice B – Slavoj Husinec 1:3 (1:1) – branka za Lh.: Vl.Burda
4.kolo – so 1.9. – SK Svatá Maří – SK Lhenice B 3:2 (3:0) – branky za Lh.:V.Wimberský, J.Beran

Nejbližší fotbalový program lhenického SK v měsíci září
A týmu v I.A ve sk.A
B týmu v OP Prachaticka
5.kolo – so 8.9. v 10.15 – Nová Ves u ČB – SK Lhenice A
5.kolo – ne 9.9. ve 14.30 – Lhenice B - Volary
6.kolo – so 15.9. ve 13.00 – Lhenice A – Bavorovice
6.kolo – ne 16.9. v 16.30 – Zbytiny – Lhenice B
7.kolo – so 22.9. ve 13.00 – Lažiště – Lhenice A
7.kolo – ne 23.9. ve 14.30 – Lhenice B - Nebahovy
8.kolo – so 29.9. ve 12.30 – Lhenice A – Vimperk
8.kolo – ne 30.9. v 16.00 – Vitějovice – Lhenice B
Minipřípravky v OP Prachaticka
1.kolo – st 5.9. v 17.00 – Lhenice – Vimperk C
2.kolo – st 12.9. v 17.00 – Lhenice – Prachatice B
3.kolo – st 19.9. v 16.30 – Čkyně - Lhenice
4.kolo – st 26.9. v 16.30 – Lhenice – Vl.Březí
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Fota z vítězných domácích zápasů v I.A – vlevo z utkání Lhenice – Větřní (18.8.) – vpravo z utkání Lhenice – Loko ČB (1.9.)
Více na webových klubových stránkách lhenického SK i s fotogaleriemi ze zápasů na adrese www.sklhenice.cz

INZERCE
• HLEDÁME DORUČOVATELE NOVIN PRO LHENICE. Tel. kontakt: 720 987 717
● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
• 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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