MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 11 cena 9,- Kč

LISTOPAD 2018

Krásný pohled se na lhenické zrevitalizované náměstí nabízí v záři jeho nového osvětlení
(více uvnitř listu) – foto Tomáš Pelda

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
od voleb uplynul už víc než měsíc, máme za sebou ustavující zasedání nového zastupitelstva
a tak můžeme plynule pokračovat v práci, která byla započata v minulém volebním období.
Začínáme také s přípravou rozpočtu na rok 2019.
Už v nejbližších týdnech nás čeká několik změn, které souvisí s rekonstrukcí vnitřních prostor
budovy úřadu městyse. Také bych vás chtěla seznámit se skutečností, že od 1. listopadu náš
městys převzal provozování pošty – spouštíme projekt nazvaný Pošta Partner. Prozatím
Pošta Partner bude v původních prostorách bývalé spořitelny a zachována zůstane i stávající pracovní doba
(každý den do 15:15hod. a v úterý do 16:30hod.). Služby pošty se nám tak podařilo zachovat v plném rozsahu a
pokusíme se nastavit i hodiny pro veřejnost tak, aby byla pošta pro všechny více dostupná. V přízemí úřadu
probíhají dokončovací práce a čekáme na nábytek pro Poštu Partner. Jakmile bude vše připraveno, přestěhuje
se natrvalo Pošta Partner do budovy úřadu. Do přízemí se na přechodnou dobu budou muset přestěhovat také
kanceláře úřadu, aby mohla rekonstrukce pokračovat v dalších patrech budovy. V souvislosti se stěhováním
kanceláří včetně rozsáhlé agendy budeme muset omezit i chod úřadu (uzavřen bude koncem měsíce a to ve
vybrané dny – konkrétní termíny zveřejníme na všech obvyklých místech – tedy na webu a informačních
vývěskách i na dveřích úřadu). Děkujeme za pochopení a doufáme, že stěhování proběhne hladce a
nenastanou neočekávané komplikace. Stavební úpravy budovy úřadu jsou plánované na 13 měsíců, takže by
měly skončit v dubnu příštího roku.
Pokračuje také rekonstrukce hlavního silničního tahu ve Lhenicích (II/122). Práce jsou zdrženy z několika
důvodů. Tím hlavním důvodem je špatné nevyhovující podloží, které se bude muset vybagrovat a navozit nový
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materiál, aby vyhověl parametrům silnice a splnil tlakové zkoušky. Došlo i k výměně další části vodovodu a
kanalizačních přípojek, které byly ve špatném stavu a práce se díky tomu zpozdily. Bohužel to znamená, že se
práce nestihnou dokončit do 31.prosince. Požadujeme po dodavateli, aby byla silnice alespoň upravena tak, že
bude pro naše občany a zásobování průjezdná a bude možné zabezpečit zimní údržbu ze strany SÚS. Vím, že
tato akce nám všem komplikuje zejména dopravu a tak vás chci poprosit o shovívavost, nicméně bych chtěla
znovu zopakovat, že hlavním investorem rekonstrukce silnice je Jihočeský kraj, jelikož je vlastníkem této
komunikace a její opravu měl již dlouho naplánovanou a celou tuto akci řídí. Městys Lhenice se k akci připojil
jako vlastník a tedy i investor vodohospodářské infrastruktury, která se v souvislosti s rekonstrukcí musela
vyměnit a také s touto rekonstrukcí souvisí nové chodníky a nové veřejné osvětlení. Práce na vodohospodářské
infrastruktuře jsou již téměř dokončeny a začíná se s výměnou podloží.
V těchto dnech se také dokončují práce na opravě hasičské zbrojnice v Hrbově, která byla podpořena z
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a to dotací ve výši 187 000,- Kč. Byla opravena střecha, fasáda a
vyměněny okna a dveře. Celkové náklady jsou ve výši 404 tisíc Kč.
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě vzpomenout na vystoupení dětí ze ZŠ Lhenice se svou derniérou
představení Ty naše osmičky české v pátek 26.10. 2018, kterým jsme završili oslavy 100. výročí vzniku
Českoslovenka. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto představení, za krásný kulturní zážitek i
za připomenutí důležitých okamžiků našich dějin.
Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 2.10.2018
Výpis ze zápisu č. 46

Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J.Krtek,
Ing. P. Leber, I.Pavličová, P. Pořádek.
Omluven: P. Boška,
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 501/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v položkách 1 - 5.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 502/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje 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, k.ú. Lhenice včetně stavby veřejně přístupné pozemní komunikace o
délce 0,374 km v úseku od křižovatky se silnicí II/122 ke křižovatce se silnicí III/12257 z majetku Městyse Lhenice do
majetku Jihočeského kraje
b) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 503/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje 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 firmě PETA TRADE s.r.o., České Budějovice
za cenu 32,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 4c) Usnesení č.504/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
pozemku parc.č. 143/6 o výměře 1.866 m2, k.ú. Lhenice s p. H. M., Štěpánovice za údržbu na dobu neurčitou.
10 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 505/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
s Římskokatolickou farností Lhenice, kterým se prodlužuje výpůjční doba hřbitova do 31.12.2018.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 506/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi Městysem Lhenice jako kupujícím a p. H. K.,
České Budějovice a p. K. M., Lhenice jako prodávajícími
b) schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi Městysem Lhenice jako kupujícím a p. D. L.,
České Budějovice jako prodávající
c) schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi Městysem Lhenice jako kupujícím a p. M. Š.,
Strakonice jako prodávajícím
d) zdůvodňuje rozdílnost jednotkových cen takto: V souladu se znaleckými posudky může nabývací cena pozemků v areálu
činit maximálně 100,--Kč/m2. Tato podmínka je splněna u všech tří transakcí, jelikož
v případě p. D. L. a p. M. Š. činí
navrhovaná kupní cena 50,--Kč/m2 a v případě p. H. K. a p. K. M. činí navrhovaná kupní cena 88,74 Kč/m2. Pozemky
prodávajících p. H. K. a p. K. M. tvoří ucelený celek, svou rozlohou zaujímají cca. 1/3 celého areálu a vede přes ně i vjezd
do areálu. Z těchto důvodů jsou tyto pozemky pro městys pro plánovaný účel (komunální služby) lépe využitelné a
strategicky důležitější, a tedy i hodnotnější, než pozemky p. D. L. a p. M. Š., které jsou sice též v areálu, ale svou malou
výměrou a umístěním v okrajových částech areálu nejsou tak využitelné a důležité, a tedy ani hodnotné. Přes jejich nižší
důležitost mají nicméně i pozemky p. M. Š. a p. D. L. pro městys určitý strategický význam zejména z pohledu snahy o
provedení sanace celého areálu, a je tedy odůvodněné je za navrženou cenu pořídit.
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 507/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, Morozov“. Jedná se o síť technického vybavení (kabel NN) na
pozemku parc.č. 1414/11, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu
vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,--Kč.
10 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 508/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci
„Revitalizace náměstí Lhenice s firmou STRABAG a.s., Praha, který upravuje termíny provedení prací do 31.12.2018.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 509/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 4 územního plánu Lhenice (ve znění září 2018) formou opatření obecné povahy
dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
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Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,
b) ukládá starostce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání změny č. 4
územního plánu Lhenice veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 510/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje aktualizovaný dokument Pasport místních komunikací městyse Lhenice zpracovaný společností PasProRea
s.r.o.
b) ukládá starostce oznámit vydání Pasportu místních komunikací městyse Lhenice veřejnou vyhláškou o zařazení
pozemních komunikací v k.ú. Dolní Chrášťany, Horní Chrášťany, Hoříkovice, Hrbov u Lhenic, Lhenice, Třebanice, Třešňový
Újezdec, Vadkov a Vodice u Lhenic do kategorie místních komunikací.
10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 511/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu o provedené kontrole č. 1_9/2018.
10 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 512/46/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.08.2018, č.j. KUZL 60663/2018.
8 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Gregorová)
O.Ambrožová

Ustavující zasedání zastupitelstva Městyse Lhenice
se uskutečnilo 1.11.2018 od 18.00 hodin v sále kina
Výpis ze zápisu č. 1

Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota,
Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 1/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje program ustavujícího zasedání.
11 PRO
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 2/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Ad 4b) Usnesení č. 3/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva uvolněn.
11 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 4/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty městyse
veřejným hlasováním.
11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 5/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění, Ing. Marii Kabátovou uvolněnou starostkou městyse Lhenice.
9 PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE (Grillová, Bláha)
Ad 4e) Usnesení č. 6/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Ing. Milana Hölcla neuvolněným místostarostou městyse Lhenice.
9 PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE (Grillová, Bláha)
Ad 5a) Usnesení č. 7/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou tříčlenné.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 8/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí předsedou finančního výboru Mgr. Karla Bicana.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Bican)
Ad 5c) Usnesení č. 9/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Vladimíra Michálka.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Michálek)
Ad 5d) Usnesení č. 10/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí členy finančního výboru Ing. Miloslava Eise a Ing. Petra
Lebera.
11 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 11/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice volí členy kontrolního výboru pana Petra Pořádka a pana
Františka Bláhu, DiS.
9 PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Bláha)
Ad 6) Usnesení č. 12/1/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Lhenice s platností od 01.11.2018 pro jednotlivé funkce
takto: místostarosta 16.568,--Kč měsíčně; předseda výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) 1.841,--Kč měsíčně; člen
výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) 1.535,--Kč měsíčně; člen zastupitelstva bez dalších funkcí
921,--Kč měsíčně; člen výboru, který není členem zastupitelstva 750,--Kč za jednání
9 PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE (Hölcl, Pořádek)
O.Ambrožová

Představujeme opětně zvolené vedení obce

Ing. Marii Kabátovou – starostku městyse Lhenice – ve funkci bude nyní již čtvrté volební období (od r.2006).
Narodila se 28.11. 1960 v Prachaticích. Se svou rodinou žila a vyrůstala v Dubské Lhotě, na
základní školu chodila do Vlachova Březí. Po „základce“ nastoupila do Gymnázia v Prachaticích
a poté vystudovala Vysokou školu chemicko technologickou v Praze. Po ukončení
vysokoškolského vzdělání pracovala v k.p. Silon Planá nad Lužnicí v podnikovém výzkumu,
dále v chemické laboratoři JZD Lhenice jako technický pracovník, nějaký čas se věnovala
obchodní činnosti jako OSVČ, pracovní zkušenosti získávala také ve Zkušebním ústavu lehkého
průmyslu, který se posléze sloučil s Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Českých
Budějovicích, jako samostatný odborný pracovník a naposledy v Ústředním vojenském
zdravotním ústavu v Českých Budějovicích jako manažerka kvality.
Paní Marie Kabátová je vdaná za „Lheničáka“, Václava Kabáta, spolu mají dvě již dospělé dcery
– Veroniku a Elišku. Obě úspěšně vystudovaly vysokou školu. Veronika pracuje jako redaktorka
zpravodajství ČT 1 a Eliška v Centru regionálního rozvoje v Plzni.
Paní Marie Kabátová se amatérsky věnuje country tancům v místní skupině Abidup, ráda má
četbu, filmy, zahrádku, ale i péče o rodinu je jejím velkým koněm.
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Ing.Milana Hölcla – místostarostu městyse Lhenice –
Narodil se 30. 3. 1957 v Českých Budějovicích. Vyrůstal se svými rodiči a dvěma mladšími
bratry v Černém Dubu. Navštěvoval Základní školu Grünwaldova v Českých Budějovicích,
středoškolská studia absolvoval také v Českých Budějovicích – vystudoval Střední
zemědělskou technickou školu. Poté studoval na Vysoké škole zemědělské – Fakultě
mechanizační v Praze Suchdole. Po absolvování vysoké školy vykonával základní vojenskou
službu v Kroměříži. Po skončení vojenské služby nastoupil do JZD Lhenice, kde pracoval jako
mechanizátor v ovocnářském středisku.
Roku 1992 založil se svým společníkem Ing. Václavem Hambergerem firmu Agromechanika,
která vyrábí kotle na tuhá paliva. V této firmě působí doposud.
Pan Milan Hölcl je ženatý, jeho manželkou je Marie Hölclová, rozená Strnadová z Vodice.
Manželé Hölclovi mají tři děti, dvě dospělé, vdané dcery – Markétu a Veroniku. Markéta je
učitelka a žije s rodinou ve Dřítni. Veronika je lékařka a žije s manželem v Holašovicích.
Sedmnáctiletý syn Martin studuje SOŠ mechanizační v Č. Budějovicích. Manželé Hölclovi mají
také téměř dvouletou vnučku Eleonoru. Pan Milan Hölcl se ve volném čase věnuje rodině,
zahradě, chalupě, jeho koníčkem jsou také auta, traktory a také si rád zahraje na kytaru.

Představujeme nově zvolené členy zastupitelstva

Mgr.Karel Bican
67 let
učitel ,důchodce

Ing.Vladimír Michálek
57 let
úředník

DiS.František Bláha
39 let
obchodní ředitel

Pavel Boška
45 let
stavební technik

Iveta Pavličová
43 let
zdravotní sestra

Mgr.Markéta Grillová Ing.Jaroslav Janota
40 let
29 let
OSVČ
samost.hospod.rolník

Petr Pořádek
56 let
st.zaměstnanec PČR

Pavel Trnka
34 let
zámečník
JB, JM

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:
12.11. – LHENICE – od 8.00 do 15.00 hod. v ul.Prachatická – čp.65,67
15.11. – LHENICE – od 8.00 do 15.00 hod. v ul.Prachatická – od čp.4 až po čp.23, krom čp.65,61

SLAVNOSTI PLODŮ 2018 – Mičovice-Jáma

Jarmark, slavnosti, soutěže – to vše proběhlo s úspěchem v sobotu 20. 10. 2018
Samotné vyhlášení vítězů doprovodných soutěží pak proběhlo na pódiu ve 13,30 hod.

PŘINÁŠÍME VÁM POŘADÍ ÚSPĚŠNÝCH SOUTĚŽÍCÍCH DO 5.MÍSTA:
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Jablko roku:
1.místo – odrůda “Rubinola” – pěstitelka Hana Nováková, Krtely
2.místo – odrůda “Rubinola” – pěstitel Jan Záhorka, Truskovice
3.místo – odrůda “Admirál” – pěstitelka Hana Nováková, Krtely
4.místo – odrůda “Rubín” – pěstitel Robert Gregora, Lhenice
5.místo – odrůda “Rozela” – pěstitel Roman Grill, Hoříkovice

Cukrářský výrobek:
1.místo – “Jablečný dort” – Julie Drexler, Hunding
2.místo – “Podzimní dort” – Kamila Stauberová, Jáma
3.místo – “Malinový dort” – Miluše Stauberová, Mičovice
4.místo – “Tvarohový řez se skořicovou polevou” – Pavlína Bártová, Mičovice
5.místo – “Zasněžený jablečný koláč” – Miluše Schwingerová, Mičovice
Nejlepší slivovice:
Ostatní destiláty:
1.místo – Hana Váňová, Mičovice
1.místo – višeň – Jiří Havlík, Krtely
2.místo – Václav Mráz, Jáma
2.místo – hruška – Obec Chelčice, Chelčice
3.místo – Radek Pintr, Mičovice
3.místo – hruška – Josef Osvald, Hunding
4.místo – Gerard Lallinger, Lalling
4.místo – višeň – Stanislav Hošna, Vadkov
5.místo – František Zeman, Roudná
5.místo – hruška – Josef Cinádr, Truskovice
Celkové výsledky naleznete na webových stránkách městyse – www.lhenice.cz

JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Říjen v naší mateřince
Říjen byl ve školce ve znamení slavení. Začalo to Havelským posvícením, kdy děti napekly
mětýnky pro sebe i pro rodiče, kterým jsme je mohli nabídnout
ke kávě na schůzce rodičů v úterý 16. Přišla jich víc, než polovina (uvítáme příště ještě větší účast)
- dozvěděli se, co tento rok plánujeme, probrali jsme nové uspořádání tříd, volili jsme zástupce
rodičů do poradní „trojky“, zamýšleli jsme se nad možnou vzájemnou spoluprací.
Předškoláci první část měsíce připravovali vystoupení na Slavnosti plodů. Poněkud jsme bojovali
s ozvučením, a tak děti zpívaly a recitovaly ze všech sil, návštěvníci se též mohli pokochat našimi
výtvarnými pracemi vystavenými v jamské hospodě.
Ve čtvrtek 25. jsme se pobavili při vystoupení Kejklíře Slávka, který předvedl za asistence paní učitelek napínavé i vtipné
kejkle s jablky, zapálenými loučemi, míčky a srpem.
V závěru měsíce jsme slavili 100. narozeniny naší republiky, vyrobili jsme si české vlaječky, zpívali hymnu, počítali do sta a
sfoukávali svíčky. Vedli jsme také řeči o tom, co je potřeba, aby se nám v naší zemi žilo dobře. Zjistili jsme, že stačí
zachovávat stejná pravidla, jaká jsme si společně vytvořili ve školce: pomáhat si, uklízet po sobě, chránit vše živé a šetřit
s tím, pohybovat se ohleduplně, mluvit na sebe hezky…
Naučíme se to ve školce všichni a udržíme to jako dospělí? Máme správné vzory?
Za MŠ KV

Co přejí republice k narozeninám děti
ze třídy Třešniček:
Martínek – „Aby měla hodně dětí.“
Vítek – „Ať papá hodně hranolek.“
Olík – „Aby jí svítilo hodně sluníčka!“
Honzík – „Ať má hodně jídla!“
Klárka – „Aby nikdy neumřela!“
Anetka – „Ať tady nejezdí tolik auta.“
Pája – „Aby se hodně dožila.“
Sofi – „Aby měla dobrý srdíčko.“
Tonda – „Aby měly děti hezký jméno…“

Fota – z vyrábění “trikolory demokracie” dětmi z mateřské školy

Z detašovaného pracoviště MŠ v Mičovicích
První 3 říjnové týdny v naší MŠ, krom postupného vplouvání do aktivit programu „Začít spolu“, byly
věnovány především přípravám na Slavnosti plodů. Děti postupně vytvořily společně nejen dílo
podzimní strom s ovocem a sluncem, ale také (z přírodnin, luštěnin a jiných pomůcek lepením na
dřevěná kola) i nádherné mandaly a obrazy ovoce. Upekly mětýnky a vyrobily si součást kostýmů,
čelenky ze zalaminovaných obtisků listů.
S kolegyní jsme s dětmi nacvičily krátké pásmo básní a písní. Protože jsme vystupovaly s dětmi
v programu vystoupení MŠ a ZŠ na Slavnostech plodů jako první, nebylo ozvučení takové, jaké
bychom si představovaly. Bylo nám především líto, že přes veškeré pozitivní ohlasy na naše
vystoupení zaznělo i to, že nebylo dobře slyšet. Ale věříme, že přesto jsme se s našimi úžasnými
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dětmi, od dvouletých počínaje po předškolního věku konče, prezentovaly tak, aby se vedení Mičovic i Lhenic mohlo radovat
z nově vzniklého detašovaného pracoviště MŠ Mičovice - pobočky MŠ Lhenice.
S přáním pěkných dní - Mgr. Petra Havlíčková

Základní škola

Říjnové kalendárium
1. - 30.10. – projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ – k podpoře čtenářství na téma „Pohádky, bajky,
příběhy“ – ve spolupráci se spřátelenou slovenskou školou v Budči – pro žáky 2. až 4.třídy
2.10. – návštěva malého divadla v ČB na představení „Brunclík, aneb jak lev do znaku přišel“ – pro
žáky I.A třídy
3.10. – beseda s horolezcem Ivem Grabmüllerem z Prachatic – pro žáky 6. až 9.třídy
10.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ – školní kolo – pro žáky 8. a 9.třídy (viz článek níže)
10.10. – „Zážitkový kurz v Zátoni“ – pro žáky 6.třídy (viz článek níže)
15. až 26.10. – „Naše posvícení“ – výstava „Lhenických mětýnek“ ve vstupní hale školy
17.10. – dopravní výchova na „Dopravním hřišti“ v PT – pro žáky 4.třídy
17.10. – „Podzimní šipkovaná“ v okolí Lhenic – pro žáky I.A a I.B třídy
18.10. – pečení na „Slavnosti plodů 2018“ v Jámě – do soutěže v kategorii „Cukrářský výrobek“ – pro žáky 8.třídy
20.10. – vystoupení školního pěveckého sboru na „Slavnostech plodů 2018“ v Jámě
22.10. až 26.10. – „Projekt ke 100.výročí vzniku republiky“ – celotýdenní v rámci výuky ve všech třídách
22.10. – schůzka školního EKOTÝMU k vyhlášení sběrové akce na škole (viz vyhodnocení níže)
22.10. – „Zeměpisná olympiáda“ – školní kolo – pro žáky 8. a 9.třídy (viz článek níže)
23.10. – třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy k volbě povolání
25.10. – podzimní vycházky do okolí Lhenic – pro žáky 2. a 4.třídy
26.10. – „Ty naše osmičky české“ – divadelní vystoupení žáků 6.třídy pro veřejnost ve lhenickém kině ke 100.výročí vzniku
naší republiky
29. až 30.10. – podzimní prázdniny

Fota – vlevo „Podzimní šipkovaná“ 1.A třídy – vpravo podzimní vycházka 8.třídy – více na webu školy www.zslhenice.cz

Z vědomostních soutěží na škole
Zeměpisná olympiáda – školní kolo 22.10.2018 – kategorie C – 1.místo J.Grill (9.roč.), 2.místo R.Klimešová
(8.roč.) – s postupem do okresního kola. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků z 8. a 9.ročníku.
Přírodovědný klokan 2018/2019 – 10.10.2018
Kategorie KADET – 8. a 9.ročník – 1.místo Z.Šejnohová (8.roč.), 2.místo T.Kunc (8.roč.), 3.místo P.Fousková
(8.roč.). Celkem se zúčastnilo 12 soutěžících z 8. a 9.ročníku.

Zážitkový kurz v Zátoni
Desátého října 2018 jsme jeli na
zážitkový
kurz
do
Zátoně,
abychom se lépe seznámili s naší
novou paní učitelkou. Všichni jsme
čekali, že tam bude zima, ale po
dobu celého pobytu na nás svítilo
sluníčko. Na kurz s námi jela naše
třídní paní učitelka, paní ředitelka
a paní asistentka. Jeli jsme

autobusem a cesta trvala zhruba
dvě hodiny. Příjezd byl celkem
chaotický, děti byly v euforii z
nového místa a paní učitelky se
snažily vysvětlit pravidla pobytu v
Zátoni. Kurz se zaměřoval spíše
na hry a odpočinek od školy, ale
samozřejmě i na spřátelení a
vycházení s ostatními. Ze všech

her, co jsme hráli, mě nejvíce
bavila „Střílečka“. Oblíbenou hrou
bylo také „Učení básniček –
limeriků“ nebo „Obracení na
plachtě, aniž by někdo slezl“.
Pobyt zpříjemňovaly hezké pokoje
a nádherné počasí. Tři dny utekly
jako voda a za chvíli jsme byli
zase doma. Tereza Kolářová, 6.třída

Vyhodnocení podzimní sběrové akce
ZŠ Lhenice se přihlásila do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje společnost Jihosepar a.s. ve Vimperku. Ve
dnech 22. – 26. 10. 2018 bylo celkem odevzdáno 2005 kg tříděného papíru. Nejlepšími sběrači byli žáci 4.
ročníku, kteří přinesli celkem 582 kg papíru. Za odměnu dostali výborný medovník. Vyhodnoceni a odměněni
byli i čtyři nejlepší jednotlivci.
Příští sběr tříděného papíru plánuje školní Ekotým na leden 2019.
JB, JM
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Srdečně Vás zveme na

12. VÁNOČNÍ JARMARK,

který se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018
od 16 hodin do 17:30 hodin na nádvoří školy.
V 17:30 hodin na vás čeká v kině „Překvapení“.
Těšíme se na vás!

LHENICKÉ STŘÍPKY
KOSTEL ZÁŘÍ DO TMY

Prachatický deník 22.10. 2018 – autor Leona Frölichová

Rozsáhlá rekonstrukce lhenického náměstí jde do úplného finále. Pomyslnou třešničkou na dortu je
novinka v podobě nasvícení místního kostela, budovy staré radnice a sochy sv.Vojtěcha či lhenické kašny.
Podle slov Jana Stiborka z úřadu městyse vyšlo nasvícení zmíněných objektů na zhruba sto šedesát tisíc korun.
„Osobně se mi nasvícení velice líbí a setkávám se i s podobným názorem od místních. Například nasvícení
kostela je hezčí, než jak vypadalo na vizualizaci,“ uvedl Jan Stiborek se slovy, že ještě chybí doinstalovat
reflektory, které budou svítit na objekty na náměstí. Celkově pak nové osvětlení, včetně veřejného nejen na
samotném náměstí, které Lheničtí nechali udělat, stálo přes jeden milion korun.
Práce v centru Lhenic stále nekončí. Chybí položit nový povrch hlavní silnice, jež náměstí protíná, aby
tak bylo komplet hotové. Rozsáhlá rekonstrukce lhenického náměstí už trvá čtvrtým rokem. Nejprve městys
odkoupil jeden z rohových domů, který nechal zbourat. Tím celý prostor náměstí získal zcela nový rozměr.
Kompletní renovace vyjde lhenický rozpočet na více než třicet milionů korun.
JB, JM

Fota – večerní a noční nové osvícení staré radnice, kostela, kašny a sochy anděla před kostelem

Rekonstrukce Krumlovské ulice potrvá déle
Při provádění prací nastaly dodatečně nečekané komplikace s podložím nové vozovky a tak termín jejich dokončení bude o
něco posunut a s tím i doba uzavření této ulice. Již v minulém vydání ML byli řidiči vyzváni k ohleduplnosti na určených
objížďkových trasách. Někteří z nich si ale nadále jízdou po nich hlavu nelámou. Projíždějí jimi často nepřiměřenou rychlostí,
při míjení a vyhýbání se s protijedoucími vozidly jsou bezohlední, poškozují při tom i nejbližší okolí vozovky, a to především
v nejužších místech. O tom, že se na ně zbloudile či dobrodružně vydávající i vozidla „těžkých kalibrů“, nerespektujíce při
tom stanovené objížďky mimo městečko, ani nemluvě. Věřme, že po provedení nutné rekonstrukce Krumlovské ulice bude
pamatováno i na opravy objížďkových tras poškozených značně zvýšeným dopravním provozem.

Fota – vlevo – práce na rekonstrukci Krumlovské ulice postoupila před obchodní centrum – stav prací k 7.11., foto uprostřed
– dne 7.11. byly instalovány el.hodiny k vývěsním skříňkám před radnici, foto vpravo – nově byly 6.11. též vsazeny
informační desky u parkoviště směrem k Pivnici u Vašků, které budou také osvětlené.
JB, JM
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Vzpomenutí stého výročí vzniku naší republiky
Ač oslava tohoto významného výročí byla v našem městysi směrována k slavnostnímu otevření
zrevitalizovaného lhenického náměstí na „svatého Jiljí“ – 1.září letošního roku a byla součástí jeho
bohatého programu, přímo v dny vzniku naší republiky před 100 lety – kolem 28.října bylo toto
jubileum opětně připomenuto. O pátečním podvečeru 26.10. bylo v sále lhenického kina žáky 6.třídy
naší ZŠ úspěšně reprízováno jejich divadelní
vystoupení „Ty naše osmičky české“, v němž
diváky provedli pro náš národ osudovými roky
1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 a opět sklidili velký
aplaus…
V samotný den vyhlášení republiky –
28.října proběhla na náměstí malá slavnost se
symbolickým zahájením v 19:18 hodin. Konala se
u nás díky RNDr.Ladislavu Čandovi, který se
připojil k výzvě spolku „Milion chvilek pro demokracii“. V jejím průběhu byl
připomenut význam demokracie pro náš stát, přítomnými byla zazpívána
československá hymna a nechyběl ani přípitek na zdar naší republice.
Podrobněji v příspěvcích od našich dopisovatelů v rubrice „Z
redakční pošty“ – od P.Pořádka a F.Bláhy.

Fota z malé slavnosti ke sto letům naší republiky na lhenickém náměstí 28.října 2018 nafotila Eliška Marčíková (roz.
Dytrychová) ze Záboří.

Chvilka pro demokracii v Dolních Chrášťanech
Zvon naší kapličky se rozezněl 28. 10. v symbolických 19,18 hod, aby pozval sousedy k oslavě výročí
samostatného státu. Sešli jsme se u trojnožky v barvě trikolory, která symbolizuje tři principy, jak jsou formulovány iniciativou
Milion chvilek pro demokracii: Kritické myšlení, Osobní svoboda a odvaha, Laskavost.
Připili jsme si Bohemkou a moštem, popovídali, harmonium v kapličce má na naši hymnu bohužel krátký dech a
nad tóny převládá skřípání měchů, volající po péči a opravě. K nápravě a pečování toho vidíme kolem nás vskutku mnoho.
Začít můžeme třeba tím, že se na chvíli zastavíme a setkáme s těmi, kteří s námi sdílí nejbližší prostor – v ulici, vesnici,
městě…
za Dolní Chrášťany – Kateřina Vanková

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Mariášníci se sjeli do Brusné na 1.ročník Memoriálu Pavla Hraby

Prachatický deník 27.10.2018 – autor Vl.Klíma
Představilo se 13 hráčů a organizaci turnaje měl na starosti Pavel Kopecký. Hrálo se na třech stolech po třech hráčích a na
čtvrtém si to rozdali čtyři hráči. Nejlépe padala karta René Šrůtkovi, který měl nejnižší součet umístění, a to 6. Pak již bylo
pět hráčů se součtem umístění 7 a na řadu přišlo kritérium vyhraných peněz. To posunulo na místo druhé Petra Blahotu a
bronz získal Pavel Kopecký. Pod stupni vítězů skončili se 7 body od 4. do 6.místa Miroslav Draslar, Bohumil Oldřich a Jiří
Kušta.
JB, JM

Úspěch Lheničanky v motocrossu

O Lucce Pospíchalové jsme na stránkách ML psali již i dříve, neboť motocrossu
se totiž věnuje od ranného mládí a už tehdy bývala úspěšná.
Tentokrát se prosadila i mezinárodně. Dosáhla na cenné prvenství v rakouském
seriálu W 4 Cupu, který obsahoval sedm závodů a startovalo v nich dvacet
závodnic, před kterými si vytvořila 57 bodový náskok.
Slavnostní předávání cen „Poháru W 4 2018“ se konalo 3.listopadu ve
Voitschlagu.
Lucce k prvnímu místu gratulujeme a přejeme další vavříny na motocrossových
tratích a hlavně bez úrazů…! 
JB, JM
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
OPUSTILI NÁS
Muzikantské odcházení

výborného muzikanta, učitele, kapelníka,
lhenického patriota a dobrého člověka

pana Jana Markovce

„Jeho záslužné kantorské „echo“ bude v podání jeho žáků
ve fortissimu nadále znít v mnoha kapelách po našem kraji“…..
Poslední rozloučení s ním se konalo na lhenickém hřbitově dne 2.listopadu 2018, kde byl
uložen do rodinného hrobu.
Celý svůj život zasvětil především hudbě. Jeho činorodost v ní přesahovala
rodné milované Lhenicko, ve kterém se významně podílel na kulturním dění a vždy se
zajímal o minulost i současnost svých Lhenických a svého městyse, jehož zastupitelstva byl po určitý čas členem.
Hudební nekrolog Jana Markovce
Jako absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem působil v několika vojenských kapelách, poté v orchestru
Jihočeského divadla. V rodných Lhenicích v roce 1967 založil hudební školu, když před tím již dva roky zde učil hudbě pod
tehdejší „Osvětovou besedou“. Sestavil a vedl několik lhenických hudebních souborů a dechových kapel (akordeonové
soubory 1968-1973, „Podstrážanku I“ 1973-1978, „Podstrážanku II“ 1979-1984, „Podstrážanku III.“ 1985-1990, Lhenickou
kapelku“ 2002). S nimi se zúčastňoval řady hudebních přehlídek a soutěží, s nimi vyjížděl i do zahraničí. Uspořádal nebo se
spolupodílel na většině kulturních akcích u nás, ve Lhenicích, z nichž za zmínku především stojí krajské přehlídky
dechových hudeb „Lhenické žestě“, mnoho tradičních koncertů hudební školy, s dechovkami se účastnil na všech
významných událostech v obci jako např. na „Svěcení zvonu Jana a srazu rodáků“ LP 2000, na oslavách 700 let obce a
řadě dalších…..
Stal se prvním porevolučním ředitelem Základní umělecké školy v Prachaticích, kde v roce 1990 naplno obnovil
„Velký dechový orchestr“ ZUŠ Prachatice za rovněž úspěšných vystoupení nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Během jeho
působení v této funkci vznikaly na škole i další soubory, jako například „Beltina“.
Za výchovu bezpočet muzikantů a za celoživotní záslužnou práci, kterou za sebou zanechal,
mu náleží velké poděkování.
„Život neměříme časem, ale skutky“… Čest jeho památce!
JB, JM

Děkujeme za účast na posledním rozloučení
s panem JANEM MARKOVCEM
- zarmoucená rodina -

POZVÁNKY NA AKCE
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ADVENT VE LHENICÍCH
22.11. VÁNOČNÍ DÍLNA v keramické dílně v kině (výroba korálkových vánočních ozdob)
2.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí
5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v sokolovně
13.12. BESÍDKA pro SENIORY v sokolovně
23.12. ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA na náměstí
O akcích podrobněji :
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ VE LHENICÍCH
...a pouštění balónků s přáním Ježíškovi. Přijďte načerpat vánoční atmosféru
s koledami a domácím punčem…
Datum konání: 2. 12. 2018 - začátek od 15:00, délka 120 minut
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ČERTOVSKÝM REJEM V SOKOLOVNĚ
Datum konání: 5. 12. 2018 - začátek od 18:00, délka 90 min.
BESÍDKA PRO SENIORY V SOKOLOVNĚ VE LHENICÍCH
Městys Lhenice srdečně zve všechny seniory ze Lhenic a okolí na malé posezení s
občerstvením a malou dechovou hudbou Jana Neužila..přijďte se pobavit !
Datum konání: 13. 12. 2018 - začátek od 18:00, délka 120 minut
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ
- přijďte si jej také zažehnout a s ním vnést do domovů vánoční klid a pohodu….
Datum konání: 23. 12. 2018 - od 16:30 do 18:00

POZVÁNKA DO KINA:
17.11. – UNAVENI SLUNCEM – historické drama, Rusko/Francie – 152 minut - od 19.00 hodin
23.11. – THOR: RAGNAROK – akční/fantasy/sci-fi/komedie délka 150 minut – od 19.00 hodin
30.11. – BLACK PANTHER – akční/dobrodružný/sci-fi – délka 150 minut – od 19.00 hodin
Český svaz žen zve své členky opětovně na zájezd do maďarských lázní
Bükfürdö v termínu od 24.dubna do 1.května 2019 (středa-středa). Cena
zájezdu 6.300,-Kč (zahrnuje dopravu autobusem, ubytování 7 nocí,
permanentku do lázeňského areálu, jednu společnou večeři, půldenní výlet do
městečka Köszeg (trhy), 1x masáže Ceragem-E, 1x vstup do solné místnosti,
pobytovou taxu). Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 15.listopadu 2018
na e-mail: jihocesky.csz@gmail.com.
SPOLEK ŽEN VE SPOLUPRÁCI S MĚSTYSEM LHENICE ZVE ŽENY NA

VÁNOČNÍ DÁMSKÝ KLUB

(VÝROBA ručně vázaných OZDOB Z KORÁLKŮ
s paní Alenou Gondekovou)
22.11. 2018 ve čtvrtek od 17.30 hodin v keramické
dílně ve lhenickém kině. Vezměte s sebou
100,- Kč na materiál a předvánoční pohodu.

JB, JM
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POZVÁNKA DO PRACHATICKÉHO HOSPICE SV.JANA NEUMANNA

Z REDAKČNÍ POŠTY
OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří mi dali v komunálních volbách svůj
hlas.Ti, kdo mne znají, ví, že se na mne mohou kdykoliv s čímkoliv obrátit a když mohu, pomohu. Další
poděkování bych chtěl vyjádřit paní učitelce Evě Sosnové, paní asistentce a jejich bývalé 5.třídě za
nastudování a předvedení vystoupení Ty naše osmičky české. Jak řekla v úvodu programu paní ředitelka Vlaďka
Trnková,tak mnozí ze zaplněného kina se vrátí do doby, kterou si pamatujeme. To, co předvedly děti s paní učitelkou
během hodiny a půl trvajícího vystoupení, by sneslo přísné měřítko i mimo Lhenic a je škoda, že se o takovém vystoupení
ví jen u nás. Po ukončení představení byli účinkující v repríze a zároveň v derniéře představení odměněni dlouhotrvajícím
potleskem stojících diváků a nebylo to jen plané gesto, protože bylo i dost těch, kdo během představení utrousili nějakou tu
slzu. Ještě jednou děkuji.
Petr Pořádek st.

Jak jsme (ne)slavili republiku!
Na konci října jsme si
připomněli sté výročí naší republiky.
Výročí, které oslavíme jednou za
život, někdo třeba vůbec. Ve většině
měst a obcích se plánovaly oslavy,
hledalo se místo pro vysázení nových
lip,
připravoval
se
doprovodný
program. Ve Lhenicích na náměstí to
také žilo. Bohužel, právě jen před těmi
sto lety. Když dorazily do Lhenic
telegramy, které potvrzovaly vznik
samostatného
československého
státu a kapitulaci Rakouska-Uherska,
začali se Lheničtí shromažďovat na
náměstí. Na mimořádné schůzi obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že se musí
tato událost náležitě oslavit. Hned
další dny se konal lampionový průvod,
hrála hudba, Sokolové byli v krojích,
sloužila se mše. Lidé se těšili na

konec války. Těšili se na své blízké,
ale také vzpomínali na zemřelé. Hned
v dubnu následujícího roku se konaly
honosné oslavy osvobození, při
kterých byly kolem kašny na náměstí
zasázeny čtyři lípy.
Po sto letech máme ve
Lhenicích
lípy
nové.
V tichosti
zasazené, bez oslav, bez občanů. Bez
hudby, bez účasti místních spolků,
bez školních dětí. Bez schránek
uložených ke kořenům nových lip pro
další generace. Jsou to lípy sice
zasazené v roce 2018, ale bez
symboliky lípy republiky, lípy svobody.
Rovněž
k pomníku
padlých
pokládáme věnce tiše, bez společné
vzpomínky, bez společného setkání.
Nakonec se ale nemusíme
stydět. Přece jenom jsme se na výročí

Podzimní úklid v Hrbově.

republiky na náměstí u kašny sešli.
Sešli jsme se tam díky Láďovi
Čandovi, který se připojil k výzvě
spolku „Milion Chvilek“ a oslava 100
let republiky se uskutečnila i ve
Lhenicích. A to přesně v 19:18 hodin.
Láďa
nám
připomněl
význam
demokracie, společně jsme zazpívali
československou hymnu. O něco
tekutého na přípitek nebyla nouze, a
tak jsem si vzájemně i na tu naši
republiku přiťukli. Bylo to moc hezké a
příjemné setkání. A tak nakonec i
naše nové lípy nasály tu atmosféru
oslavovaného výročí a určitě ponesou
symboliku republiky, demokracie a
svobody dalším generacím. Láďo,
díky moc za tvoji aktivitu. Díky, že jsi
nás zmobilizoval.
František Bláha, Lhenice

Sté výročí založení naší republiky jest sláva veliká, která si žádá prospěšných skutků. Proto byl na poslední říjnový
víkend naplánován úklid vsi. Bohužel se nakonec kvůli velmi nepříznivému počasí neuklízelo. Akce musela být přesunuta na
další víkend. Následující sobotní den nevěstí opět nic dobrého – je pochmurno a mrholí. Počasí se odpoledne nakonec
drobet umoudří, a tak vyrazíme na ves plni očekávání (drobet i s obavou), kolik lidí se nás na úklid sejde. A hle, první lidé
přicházejí, můžeme si oddychnout, nebudeme v tom sami. Do akce se zapojují nejen místní a chalupáři, ale dokonce i
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účastnice, která zde nežije, s patřičným komentářem: „To jsem to schytala. Člověk přijede za babičkou na návštěvu a musí
tady uklízet.“ 
Dlouho neotálíme a vrháme se do akce. Plejeme šeříky a bezejmenné keře (nikdo totiž neví, co jsou zač),
zastřihujeme je a nakonec pokrýváme mulčovací kůrou. Okopává se tráva kolem obrubníků, hrabe se listí, uklízí se
autobusová zastávka a prostor kolem kontejnerů na tříděný odpad. Náležitá péče je také věnována kapličce – ometeme
pavučiny, které zde neúnavně a stále dokola tkají pavouci (Kde se tu proboha pořád berou? A takové velké potvory, brr.),
smeteme prach z oltáře a zameteme podlahu.
Rozcházíme se do svých domovů s pocitem dobře vykonané práce a tím, že jsme něco dobrého udělali pro místo,
ve kterém žijeme. Děkuji všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu. Děkuji také naší babičce, která nás podpořila tím, že hlídala
děti a já se tak mohla soustředit na úklid.
Mgr. Žaneta Roubíčková

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

k dalším výročím vztahujících se k našemu
Lhenicku v „osmičkovém“ roce 2018
85 let organizovaného fotbalu pod svatojakubskou věží (1933 – 2018)
Motto:

„Ať zdatný sok tě drtí v útoku,
nebo ať míč třepotá se v síti,
je hlavní stát druh druhu po boku
a vnímat krásu fotbalového bytí.“
Znak SK Lhenice z roku 1933

ZROZENÍ LHENICKÉHO SK
Také Lhenickým se zachtělo bavit se novou atraktivní hrou, jež zove se football (foot=noha, ball=míč).
U nás, na Lhenicku ji údajně zavedla lhenická omladina studující v Praze, aby se tak fotbal stal, mimo jiné, vítaným
zpestřením pravidelného cvičení v místním Sokole (vznik 1909). Pro lhenické milovníky míče kopaného vzala fotbalová
živelnost za své rokem 1933, neboť v ten čas oznámili pánové Jan Gregora – předseda, Jan Šimek – jednatel a Miloš Bárta
– pokladník Okresnímu úřadu v Prachaticích ustavení fotbalového spolku s názvem SK Lhenice - stalo se tak 2.listopadu
LP 1933, aby již před tím, v srpnu téhož roku, byly jimi vypracovány spolkové stanovy SK a poté zaslány Zemskému úřadu
v Praze, jenž je schválil. Ve vyhlášeném třešňovém kraji, jehož obyvatelstvo daleko široko není přezdíváno jinak, než
peckáři, nemohlo se na spolkový kruhový znak, na původní klubové červenobílé sešívané dresy (zakladatelé SK se zhlédli
ve slavné pražské Slávii) dostat nic jiného, než větvička s lístky a náušničkou „pravých lhenických třešní“. Dle svědectví
prachatického pana doktora MUDr.Antonína Magera byl autorem tohoto návrhu dnes již nežijící jeho tchán, pan Miloš Bárta
(viz foto z roku 1934 níže). Tak se stalo, že peckáři počali ctít tento klubový znak, právě tak, jako červenobílé klubové barvy
a to až do dosaváde časů. Byla tak započata dlouhá pětaosmdesátiletá fotbalová cesta, tu s většími, tu s menšími
fotbalovými úspěchy, vždy však vytyčována a podstupována s láskou k té magické kolektivní hře a k tomu koženému
kopanému fenoménu a v každé její etapě i provázena štěstím na fotbalové nadšence, již byli ochotni fotbalu se oddat cele a
nést pomyslnou lhenickou fotbalovou pochodeň dál.
Začínalo se na louce pod městečkem a na hřišti v lese u hřbitova
Sportovní klub (SK Lhenice) byl
zakládán s velkým nadšením a
v počátečním
období
se
prokousával problémy a těžkostmi.
Jeho činnost byla tehdy zcela
závislá na místních mecenáších a
na zapálenosti místních fotbalových
nadšenců. Prvním hřištěm SK stala
se pronajatá sokolská louka, jež se
nacházela pod městečkem a to
někde v místech pozdějšího, dnes
již neexistujícího objektu ZD, aby
až v roce 1936 naplnil se Lhenickým
fotbalový sen o vlastním hřišti. Po
dlouhotrvajících jednáních dnem
5.prosince LP 1934 byla mezi
lhenickou obcí (v zastoupení
starosty obce
Arnošta Pintra a
místostarosty J.Gregory) a SK (vz.

předsedy Stanislava Rosenfeldera a
jednatele Karla Šandery) uzavřena
nájemní smlouva následujícího
znění: „Obec Lhenice pronajímá
část lesa u hřbitova k určení pro
zřízení hřiště ve výměře 40 arů na
dobu 10ti roků a to za dohodnutých,
stanovených podmínek.. V nich,
mimo jiné, stojí, že nájemci jsou
povinováni zříditi hřiště bezplatně
na svůj náklad, aby obec neměla
v tomto směru žádných platebních
ani jiných povinností, že jsou dále
povinováni poskytnouti hřiště jiné
lhenické korporaci ku slavnostem,
výletům atd., pokud o to požádá, že
v době pořádání slavnosti a pohřbů
na blízkém hřbitově nebudou na
hřišti hlučeti, v okolí jeho dbáti

budou na pořádek a nezadají
příčinu ku vzniku požáru lesa
kouřením, ani jinak..“
Fotbalový stánek byl skutečně
v těchto místech za nesmírného
úsilí a pracovního vypětí členstva i
příznivců zbudován. Jen znalý této
lokality
dokáže
ocenit
dílo
tehdejších budovatelů, tvoříce ho
převážně manuelně s krumpáčem a
lopatou a to pouze za pomoci
tehdejší jednoduché mechanizace,
jako byly vozíky na kolejích
používané v lomech. Klobouk dolů
před tímto dílem! Psal se rok 1936,
když
poprvé
Lheničtí
borci
slavnostně vyběhli na hřiště nahoře
v lese u hřbitova.

První fotbaloví plejeři, první fotbalové mače, první dorost
Z počátku hrál lhenický SK převážně jen přátelské a turnajové zápasy, později i nižší regionální soutěž. K utkáním
se hráči na soupeřova hřiště přepravovali, jak se dalo – pěšky, na vozech s koňským potahem, na kolech, či na korbách
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prvních lhenických malých nákladních automobilů. S nostalgií na tyto cesty za fotbalem a vůbec na tuto fotbalovou dobu
vzpomínají tehdejší lheničtí plejeři či pamětníci, kterých, žel, je již jako šafránu. Ve vzpomínkách se jim například vybavuje
cesta na fotbal do Vrábče s koňským potahem pana Františka Schöna (Jedličky) s vozem s gumovými koly a s pryčnami se
sedícími hráči a příznivci, vybavuje se jim tehdejší lhenické vítězství a jeho oslavné „zapití“ na zpáteční cestě v Dobšicích. V
nejstarší lhenické fotbalové době oblékali nejčastěji lhenický dres spolu s historicky prvním hrajícím kaučem Karlem
Šanderou (1910) a s prvním kapitánem – brankářem Karlem Jarošem (1914) následující borci (dle abc pořadí) : Boubal Jan
(1908), Bouša (nezjištěno), Čížek (Štěpán) Karel (1911) a Čížek (Štěpán) Jan (1916), Hart František (1914), Hrůza Václav
(1914), Kaprál Miloš (1914), Kaprál Ladislav (N), Krotký František (N), Majer Jindřich (1914), Nosek Jakub (1910), Penc Jan
(1909), Pintr Miloslav (1913), Špán Jan (N), Trachta Jan (1911). Klubovým sudím byl tehdy Josef Jaroš (1911). K těmto
průkopníkům lhenického fotbalu se postupně přidávali další a další.
Lhenický SK byl již tehdy pamětliv i výchovy fotbalového dorostu, jehož vedením byl pověřen Jindřich Majer, jak vyplývá
z dochovaných záznamů z valné hromady konané 16.12.LP 1934 v hotelu Hansa, na níž byl též zvolen výbor SK.
Předsedou stal se Stanislav Rosenfelder, místopředsedou Alois Thorovský, jednatelem Ladislav Brhlík, pokladníkem Jan
Trnka, správcem rekvizit Milča Kaprál, revizory účtu Josef Jaroš a Jan Rosenfelder, předsedou zábavného výboru Ludvík
Muška, členy výboru Jan Trnka a Ludvík Veselý, náhradníky pak Vojtěch Machart, Karel Špán, Václav Kuneš a František
Košíček. Všichni tito průkopníci fotbalu u nás právě tak, jako i další jejich následovníci měli a mají jedno společné – nezištně
propadli kouzlu fotbalu.
Fota lhenických fotbalových plejerů z počátku SK pořízená na hřišti v lese u hřbitova

vlevo – v sešívaných červenobílých dresech v klubových
barvách a klubovým znakem s třešničkami
vpravo – v červených dresech s bílými límečky a nezbytným znakem s třešničkami darovanými panem Josefem Bromem
z jeho lhenické pletárny

O jedněch z prvních fotbalem posedlých teenagerech u nás
Ze vzpomínek paní učitelky a bývalé lhenické kronikářky paní Marie Novotné, zaznamenané v roce 1993.
„V roce 1932 – 33 jsem byla žákyní III.třídy měšťanské školy ve Lhenicích. Mezi spolužáky byli první stoupenci fotbalu –
tehdy se říkalo kopaná a kopáči. Byli to hlavně Jan Nosek (Melicharů), Josef Neubauer, Josef Majer (Cili), Antonín Mikeš a
František Brom a možná i další. Potíž byla v tom, že chodili kopat na „sokolskou“ louku (o té už byla řeč) a museli chodit
kolem domu pana ředitele školy, který nás vyučoval němčině. Kluci měli snadný výběr: buď se odpoledne učit německá
slovíčka nebo kopat!!! A tak jsme každou zmíněnou hodinu slyšeli: „Ty mizero, místo aby ses učil slovíčka, honíš se za
nafouklou kůží!“ A to chudáci zpočátku kopali jen do hadráku. Doma pak trpěli za okopané boty. Později pan ředitel louku od
spolku koupil a kopáči v potu tváři budovali hřiště v lese. Kdo viděl to úsilí, musí vzdát úctu té jejich dřině i po mnoha
desetiletích. Toto vzpomínání má vlastně být uctěním památky mladých nadšenců, kteří své úsilí dovedli proměnit v činy a
kteří se už dávno všichni prohánějí po oblačných hřištích.“

Fota – vlevo: nejstarší dochované artefakty lhenického SK, vpravo: ze starého hřiště v lese při mírové slavnosti v r.1945
před tamní kabinou.
Čerpáno z úvodu zpracované historie lhenického SK „Na dlouhé fotbalové cestě“ Mgr.Janem Bumbou.
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Všech pět jeho družstev pokračovalo ve svých rozehraných soutěžích – A tým v krajské soutěži ve skupině A –
B, C, D a E týmy v regionálních soutěžích na Prachaticku výkonnostně odstupňovaných.
ŘÍJNOVÉ MISTROVSKÉ ZÁPASY:

A týmu v krajské soutěži skupiny A
3.kolo 13.10. – Sokol Lhenice A – SK Malovice A 5:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: F.Traxler 2:1, E.Dubravcová
1:2, V.Špán 0:3, A.Dubravcová 1:2
4.kolo 14.10. – Sokol Lhenice A – Sokol ČB B 1:10 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: F.Traxler 0:2, A.Dubravcová
0:2, E.Dubravcová 0:3, M.Halabrín ml. 1:1
5.kolo 24.10. – Sokol Nová Ves B – Sokol Lhenice A 10:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: F.Traxler 0:3, M.Halabrín
ml. 0:2, A.Dubravcová 3:0, V.Špán 1:2, E.Dubravcová 0:1
6.kolo 26.10. – Slovan Černý Dub B – Sokol Lhenice A 10:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: F.Traxler 0:3, V.Špán
1:2, A.Dubravcová 3:0, E.Dubravcová 0:3
Postavení A týmu Sokola Lhenice v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.10.: - 10.poslední místo -6 zápasů –
0 výher, 0 remíz, 6 proher – skóre 21:60 – 0 bodů.
B a C týmu v RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka
2.kolo 6.10. – HB Mostové jeřáby PT – Sokol Lhenice B 6:12 / Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk B 14:4
3.kolo 20.10. – TJ Netolice A – Sokol Lhenice B 12:6 / Sokol Lhenice C – HB Mostové jeřáby 7:11
4.kolo 27.10. – Ederstav PT – Sokol Lhenice B 8:10 / Sokol Lhenice C – KST Tatran Volary - odloženo
Postavení B a C družstva Sokola Lhenice v tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.10. :
B týmu – 2.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 1 prohra – skóre 38:34 – 10 bodů
C týmu – 8.místo – 3 zápasy – 1 výhra, 0 remíz, 2 prohry – skóre 29:25 – 5 bodů
D týmu v RP-II Prachaticka
1.kolo 6.10. – TJ Netolice B – Sokol Lhenice D 4:14
2.kolo 13.10. – Sokol Lhenice D – Slavia PT-D 4:14
3.kolo 27.10. – SK Arbore Volary A – Sokol Lhenice D 11:7
Postavení D týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 31.10.: 4.místo – 3 zápasy – 1 výhra, 0 remíz,
2 prohry – skóre 25:29 – 5 bodů.
E týmu v RP-III Prachaticka
2.kolo 13.10. – SPV Strunkovice – Sokol Lhenice E – odloženo
3.kolo 20.10. – Sokol Lhenice E – SK Ktiš 11:7
4.kolo 3.11. – Sokol Lhenice E – SPV Strunkovice A – 7:11 - předehráno
Postavení E týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.10.: 4.místo – 3 zápasy – 2 výhry, 0 remíz,
1 prohra – skóre 34:20 – 7 bodů.

Teenageři lhenického Sokola na republikových turnajích
TURNAJ V OSTRAVÉ
V pátek,celí natěšení, jsme se vydali na 2. republikový turnaj 400 km přes celou republiku až do
Ostravy (9 dětí a 5 dospělých) . Všichni ve výborné formě nastoupili v sobotu ke stolu, ale nikdo
nepodal takové výkony, na které by byl trenér pyšný. Velkou pochvalu si ale zaslouží Milan Halabrín,
který si vybojoval v challengi 1. místo.
To ještě nikdo netušil, jaké rozčarování přijde v neděli ráno
Chybou lidského faktoru Adam Sivera, který je v nejlepší formě, nemohl nastoupit ve své hlavní
kategorii. Přes nepopsatelné zklamání nastoupil do skupiny B, kde potvrdil svou formu a přivezl si 1.
místo. J.Novotná
Milan Halabrín (vlevo) a Adam Sivera (vpravo) s cenami za 1.místa na turnaji v Ostravě.
V roce 2019 bude v Liberci letní olympiáda dětí a mládeže, na kterou jsou od nás nominováni: Adam Sivera, Milan
Halabrín, Aneta Dubravcová a Tereza Novotná.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
A tým po nováčkovském podzimním tažení I.A třídou skupinou A
přezimuje na výborném pátém místě
Vytýčený počáteční cíl, s nímž vstupoval do vyšší soutěže – umístit se do 10.místa – je zatím překračován! Bodovat
na domácím hřišti se rovněž daří plnit!
Vždyť ze šesti zápasů odehraných doma bylo získáno 14 bodů z 18 možných (za výhry ve 2.kole s Větřním 5:3, ve 4.kole
s Loko ČB 3:1, v 6.kole s Bavorovicemi 4:1, v 8.kole s Vimperkem 6:0, v 10.kole za remízu s Prachaticemi 2:2, s prohrou ve
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13.kole se Strakonicemi 0:2) a to za velice aktivního skóre 20:9. Domácí čtyřbodové „manko“ bylo z venku nahrazeno a i
překročeno dvěma vítězstvími a jednou plichtou (v 5.kole v Nové Vsi 0:0, v 9.kole v Semicích 2:3 a v 11.kole v Plané 2:3).
Mrzí především prohra s Juniorem Strakonice 0:2 v domácí podzimní derniéře ve 13.kole 3.11., čímž tak byla ukončena
domácí neporazitelnost. 6 zápasů na soupeřových hřištích, krom dvou vzpomínaných výher a jedné plichty, doplňují tři
porážky (ve 3.kole na Slávii v ČB 5:2, v 7.kole v Lažišti 4:0, ve 12.kole v Trhových Svinech 6:5) za skóre 13:19 (chybí sehrát
utkání 10.11. ve Vodňanech).
Příznivě lze zatím hodnotit útočnou činnost týmu s 33 nastřílenými brankami (po Lažišti s 38 nejvíce), z nichž 10
jich dosud vsítil Roman Iliev (momentálně nejlepší střelec I.A třídy sk.A). Méně spokojenosti vzbuzuje jeho defenziva s 28
obdrženými góly, což jest mezi 14 účastníky soutěže pátý nejvyšší počet. S mistrovským podzimem se A tým rozloučil
v dohrávce 1.kola ve Vodňanech v sobotu 10.11. s tamním FK (již po uzávěrce tohoto vydání ML zde prohrál 2:1, přesto po
mistrovském podzimu udržel umístění v tabulce na 5.místě). Nový zkušený trenér týmu Ivo Čech (počátkem října vystřídal
na tomto postu Václava Mareše – ten nyní působí u týmu Tatranu Prachatice) nenechává nic náhodě a již nyní připravuje
plán zimní přípravy a program přípravných zápasů tak, aby tým i o mistrovském jaře obstál.
Záložní tým SK Ktiš/Lh.B – zůstává v OP Prachaticka pod koučem Pavlem Prennerem st. i nadále nevyrovnanými
výsledky dlužen celkovému umístění na 2.místě v loňské mistrovské sezóně v téže soutěži, když většinu domácích
podzimních zápasů v té letošní zatím odehrál na lhenickém hřišti, nikoliv ve Ktiši, jak doposud tomu bývalo (viz jeho zápasy
a umístění v tabulce níže).
Mladší přípravka – naši fotbaloví benjamínci mají již mistrovský podzim v OP Prachaticka v kategorii mladších přípravek
odehraný a v tabulce přezimují na pěkném 3.místě mezi 10 účastníky, když z 9 zápasů jich 7 vyhráli a pouze dva prohráli.
Přemožitele v nich našli ve vimperském Šumavanu B z prvního místa v tabulce a volařském Tatranu z tabulkového druhého
místa. Poděkování patří jejich trenérům a vedoucím družstva v jedněch osobách, a to Karlu Muškovi a Petru Trnkovi, kteří
se jim při trénincích i utkáních plně věnují na úkor jejich volného času.

Utkání lhenického SK v měsíci říjnu a v samém počátku listopadu se střelci branek v nich
A týmu v I.A třídě ve skupině A
9.kolo 6.10. – ALKO Semice – Sk Lhenice A 2:3 (1:2) – branky za Lh.: P.Prenner, T.Tůma, R.Iliev
10.kolo 13.10. – SK Lhenice A – FK Tatran Prachatice 2:2 (0:0) br.za Lh.: R.Iliev, R.Pořádek
11.kolo 20.11. – SK Planá – SK Lhenice A 2:3 (2:2) - br.za Lh.: M.Mahák, R.Iliev, P.Prenner
12.kolo 27.10. – Spartak Trhové Sviny – SK Lhenice A 6:5 (2:3) – br.za Lh.: R.Iliev 2, M.Mahák 2, T.balica
13.kolo 3.11. – SK Lhenice A – Junior Strakonice 0:2 (0:1)
Postavení SK Lhenice A v tabulce I.A třídy sk.A (za 14 účastníků) k 4.11.: 5.místo – 12 zápasů – 6 výher, 2
remízy, 4 prohry – skóre 33:28 – 20 bodů.
B týmu v OP Prachaticka
9.kolo 7.10. – SK Lhenice B – Blaník Strunkovice B 6:2 (4:1) – br.za Lh.: T.Balica 3, J.Mrkvička 2, J.Prenner
10.kolo 13.10. – Sokol Zdíkov – SK Lhenice B 2:2 (0:2) – br.za Lh.: J.Pokorný, J.Grill
11.kolo 21.10. – SK Lhenice B – Vltavan Horní Vltavice 10:2 (6:0) – br.za Lh.: T.Balica 3, J.Mrkvička 3, D.Kolář
2, P.Starý (z 11), J.Krotký
12.kolo 27.10. – Hraničář Borová Lada – SK Lhenice B 5:3 (3:2) – br.za Lh.: J.Mrkvička, J.Prenner, P.Šíma
13.kolo 4.11. – SK Lhenice B – SK Vacov B 2:5 (2:0) – br.za Lh.: P.Prenner, J.Mrkvička
Postavení SK Lhenice B v tabulce OP (za 16 účastníků) ke 4.11.: 7.místo – 13 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 5
proher – skóre 44:30 – 22 bodů.
Lhenické rezervě zbývá v OP do konce mistrovského podzimu dohrát:
14.kolo - so 10.11. v 10.30 hod. – SK Lhenice B – Š.Hoštice/Lažiště B 4:2 (1:1) – na hřišti ve Lhenicích – po
uzávěrce ML
15.kolo - so 17.11. ve 13.30 hod. – 1.FC Netolice B – SK Lhenice B

Fota: vlevo z derby SK Lhenice A – Tatran Prachatice 2:2 – 13.10; vpravo ze zápasu SK Lhenice A – Junior Strakonice 0:2
– lhenická fotbalová tvrz poprvé dobyta – 3.11.

Více informací i s fotogaleriemi Jana Kleina ze zápasů naleznete na klubových webových stránkách na adrese:
www.sklhenice.cz
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SK Lhenice nabízí svým
fanouškům a příznivcům
K mání je pro vás minidresík
našeho SK v tradičních klubových
barvách a se znáčkem klubu.
Zakoupit si jej můžete
za 100,-Kč, čímž tak podpoříte
i naši klubovou činnost.

INZERCE
• Nabízím k pronájmu byt 3+1 v přízemí ve Lhenicích. Volný od 1.1. 2019 –
Bližší INFO 603 518 087
• 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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