MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 9, cena 9,- Kč

ZÁŘÍ 2019
Letošní již tradiční
„Jarmark na sv.Jiljí“
proběhl za bohatého
kulturního programu
na zvelebeném
lhenickém náměstí
tentokráte v sobotu,
7.září – škoda jen,
že za nepříznivého
počasí – více uvnitř
listu

ZÁŔÍ
POSLEDNÍ OBLOUK STŘIHNOU VLAŠTOVKY
POSLEDNÍ VAGON ZŮSTAL TEČKOU V DÁLCE
VŠE POZLACUJE Z POLÍ PRACH
A ŘEKA CHLADNE ZA NOCI
VE ŠKOLE VIDÍŠ NOVÉ KOUZELNÍČKY
JEN ZELENI, TÉ LETNÍ POVÍDALCE
CELÝ SVĚT VNÍMAT V PÍSMENKÁCH
UŽ ZASE NENÍ POMOCI
„Ze Šumavy špalíček, pohádek a básniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán
-

ZE ZÁŘÍJOVÝCH PRANOSTIK

jaké počasí o sv.Jiljím panuje, takové se po celý podzim ukazuje – 1.9.
Štěpán král léto vzal – 2.9.
Na Ludmily světice obouvej již střevíce – 16.9.
O svatém Matouši – vlaštovka nás opouští – 21.9.
Po svatém Václavu beranici na hlavu – 28.9.
Svatý Michal všechno z polí spíchal – 29.9.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jsme na konci léta, dovolené máme většinou za sebou, děti zasedly do školních lavic. Děti
navštěvující naší základní školu měly letos o týden delší prázdniny a to z důvodu kompletní
rekonstrukce školní kuchyně včetně výměny vzduchotechniky a gastro vybavení. Celkové náklady na
tuto akci jsou ve výši 6,3 mil. Kč. Tak věřím, že bude našim školákům chutnat. Na začátku prázdnin
byla dokončena celková rekonstrukce vnitřních prostor radnice, která probíhala od loňského roku.
Tady se celkové náklady vyšplhaly na 14 mil. Kč. Byla opravena lesní cesta „Brabce“ s celkovými
náklady 4,2 mil. Kč. Na opravu lesní cesty byla získána dotace ze SZIF ve výši 80% , dále byla
opravena místní komunikace ve Lhenicích, která je podpořena dotací z Jihočeského kraje ve výši 41%
a celkové náklady jsou více než 1,6 mil.Kč.
Na začátku prázdnin se přesunuly práce na rekonstrukci silnice II/122 do Netolické ulice. Práce tam probíhají
celkem rychle a tak se zdá, že práce budou dokončeny v termínu. Opravili jsme také dopady místních objížděk, hlavně v
ulici Na Sušárně a také byly instalovány měřiče rychlosti v osadách Vadkov a Hrbov, kterými prochází silnice II/122. Také
tady jsme získali dotaci z Jihočeského kraje ve výši 60% nákladů.
Co nás všechny trápí je ale kůrovcová kalamita, která sužuje lesy na většině území naší republiky a nevyhnula se
ani nám. Názory odborníků se různí, je možné si je přečíst či poslechnout v různých médiích, ale myslím, že sucho, vyšší
teploty, ale i nedostatek pracovníků v posledních letech přispěly značnou měrou k dnešnímu stavu. Problém je i v tom, že
ceny dřeva jsou velmi nízké a tak náklady na kácení stromů napadených kůrovcem jsou již vyšší než ceny dřeva. Trh se
dřevem je natolik nasycen, že se zřejmě úplně zastaví. Boj s kůrovcem významně zasahuje do rozpočtu městyse. Jen v
letošním roce se celkové náklady na lesní hospodářství vyšplhaly na 11,5 mil. Kč, což je skoro čtyřnásobek ročních nákladů
dřívějších let a jeden a půl násobek loňských nákladů. Hospodaření lesa bylo v dřívějších letech v mírném přebytku nebo
vyrovnané. Letos stejně jako v loňském roce bude na lesním hospodářství zřejmě ztráta. Je patrné, že kůrovcová kalamita a
její následky budou finančně náročné i po několik následných let vzhledem k obnově lesa. Les se bude muset dále dotovat z
naspořených finančních prostředků. Proto také budu navrhovat pro příští rok omezení investic, kterých bylo za poslední roky
hodně a více se soustředit na zalesňování vzniklých holin. Vzhledem k nedostatku pracovních sil bude potřeba pomoc při
sázení stromků a tak bych touto cestou chtěla vyzvat Vás, širokou veřejnost a místní spolky, abyste pomohli sázet stromky.
S novým lesním správcem panem Ing. Vladimírem Filipem jsme domluveni na vyhlášení několika brigád. S výsadbou
bychom chtěli začít již na podzim. Věřím, že nám pomůžete vysadit nový les pro nás pro všechny i budoucí generace.
Marie Kabátová, starostka
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ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 10
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 22.8.2019
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr.M.Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
I.Pavličová, P. Pořádek,
Omluven: Ing. V. Michálek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 114/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 115/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2019.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 116/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1 – 4.
9 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 117/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č.1360/3 o
výměře 30 m2, k.ú. Lhenice p. M. K., Borek za údržbu a vloženou investici podílovými spoluvlastníky nemovitosti čp. 116 ve
Lhenicích na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 118/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č.1360/3 o
výměře 88 m2, k.ú. Lhenice p. D. M., Lhenice za údržbu a vloženou investici vlastníkem nemovitosti čp. 115 ve Lhenicích na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 119/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnu pozemku parc.č. 385/5 o výměře
30.636 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví Městyse Lhenice za pozemky parc.č. st. 488/2 o výměře 160 m2, parc.č. st.
596 o výměře 43 m2, parc.č. 908/24 o výměře 893 m2, parc.č. 908/35 o výměře 3.273 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví p. R.
K., Praha. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Jedná se o strategické pozemky v rámci využívání areálu
bývalého ACHP ve Lhenicích.
8 PRO 1 PROTI (Grillová) 0 ZDRŽEL SE
Ad 5d) Usnesení č. 120/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č. 357/3 o výměře
856 m2, k.ú. Vodice u Lhenic p. Č. A., Vodice za cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Vodice u Lhenic.
9 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 121/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
parc.č. 1360/3 o výměře 73 m2 před domem čp. 114, k.ú. Lhenice za údržbu a investici vloženou vlastníky na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Usnesení č. 122/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice nedoporučuje pronájem části pozemku parc.č. 1414/3 o výměře
cca 100 m2, k.ú. Lhenice, neboť se jedná o místní komunikaci.
9 PRO
Ad 5f) Usnesení č. 123/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků parc.č.
439/2 o výměře 57 m2, parc.č. 1178 o výměře 707 m2, parc.č. 1203 o výměře 2.228 m2, parc.č. 1212 o výměře 1.813 m2,
parc.č. 1220 o výměře 16.382 m2, parc.č. 1262 o výměře 3.966 m2, parc.č. 1287 o výměře 5.476 m2, parc.č. 1322 o
výměře 2.738 m2, parc.č. 1348 o výměře 15.915 m2, parc.č. 1369 o výměře 3.663 m2, parc.č. 1408 o výměře 40.160 m2,
parc.č. 1422 o výměře 3.733 m2, parc.č. 1449 o výměře 26.768 m2, parc.č. 1454 o výměře 184 m2, parc.č. 1472 o výměře
10.404 m2, parc.č. 1527 o výměře 3.633 m2, parc.č. 1528 o výměře 9.918 m2, parc.č. 1534 o výměře 10.234 m2, parc.č.
1542 o výměře 11.015 m2, parc.č. 1550 o výměře 16.393 m2, parc.č. 1554 o výměře 1.456 m2, parc.č. 1555 o výměře
24.301 m2, parc.č. 1564 o výměře 20.188 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za minimální nabídkovou cenu 2.200,--Kč/ha/rok na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ke konci hospodářského roku.
9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 124/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje Usnesení č. 105/9/2019 ze dne 02.07.2019 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, u čp.53“. Jedná se o síť
technického vybavení (umístění nového sloupu, kabelu NN, přeložení venkovního vedení NN do nové trasy (bod E01 až
ES02)) 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 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. K této částce bude připočtena platná sazba DPH
b) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, u
čp. 53“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nového sloupu, kabelu NN, přeložení venkovního vedení NN do
nové trasy (bod E01 až ES02)) 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 ve výši 1.500,--Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 125/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem s názvem „Propoj STL Lhenice Prachatická“. Jedná se o síť technického vybavení (STL) na
pozemku parc. č. 1414/11 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1059-190087/2019
zhotovený firmou Hrdlička spol. s r.o. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 126/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem s názvem „Lhenice – kabel NN, p. Kindlman“. Jedná se o síť technického vybavení (nové
kabelové vedení NN) na pozemku parc. č. 817/2 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.:
1058-319/2019 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 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
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Ad 6d) Usnesení č. 127/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Stavimperk s.r.o., Vimperk na akci „Rekonstrukce lesní cesty „Brabce“
obec Lhenice na parc.č. 746 v k.ú. Vadkov, parc.č. 380 v k.ú. Mičovice a parc.č. 1487/2 a 1384/1 v k.ú. Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem dodatku
9 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 128/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99023586973 s Komerční bankou, a.s., Praha na financování akce „Rekonstrukce školní
kuchyně, výměna VZT zařízení a gastro vybavení ZŠ Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy
9 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 129/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. st.
203 a stavby na něm umístěné a pozemku parc.č. 137, k.ú. Lhenice od Římskokatolické farnosti Lhenice do vlastnictví
městyse Lhenice.
9 PRO
Ad 6g) Usnesení č. 130/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy Úřadu městyse Lhenice s firmou Zednictví Petrášek,
Prachatice
b) pověřuje starostku podpisem dodatku
9 PRO
Ad 6h) Usnesení č. 131/10/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Změnový list č. 3, na základě kterého bude vypracován Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS,
a.s., Praha na akci „Silnice II/122 průtah Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem dodatku
7 PRO, 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Janota)

INFORMACE OBČANŮM
OZNÁMENÍ - VE DNECH 18.-20.9.2019
BUDE ÚŘAD MĚSTYSE UZAVŘEN Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ.




POZOR od 1.1. 2020
Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně
identifikován (čipováním, dříve tetováním)
Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu
o očkování psa

UPOZORNĚNÍ

Firma EUROVIA CS, a.s. oznamuje, že v týdnu od 9. do 13. září bude v rámci rekonstrukce Netolické ulice
z důvodu osazení nových silničních obrubníků, zatuhnutí betonového lože a vytvoření provizorních přejezdů
do doby pokládky asfaltů
zamezen vjezd k nemovitostem v úseku od začátku rekonstrukce Netolické ulice ve směru od náměstí
(od čp. 131) pod bytový dům čp. 282 včetně.
Žádáme obyvatele dotčených nemovitostí, aby svá vozidla parkovali po dobu úprav na jiných místech,
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
Vážení rodiče, v novém školním roce dochází v naší školce k mnohým změnám.
•
Platby školného je možné provádět pouze převodem či složenkou na nové číslo účtu, které je
661176329 /0800. Vždy do 15. dne v měsíci. Nebude možné platit hotově ve třídě. (již jsme
informovali v srpnovém zpravodaji) . Variabilní symbol obdržíte ve třídě, do zprávy pro příjemce
uvedete jméno Vašeho dítěte, nikoli Vaše. (jména dětí a rodičů se často liší)
•
Školné se od září zvyšuje na 300,- Kč (info na webu školky)
•
Trvalé příkazy zadávejte od září 2019 do června 2020 – v případě provedených plateb i v období července a srpna,
částka nebude vrácená a bude považovaná za sponzorský dar.
•
Částka 500.- Kč, která se v loni vybírala do třídního fondu, se nebude vybírat ve třídách, ale rodiče ji budou zasílat do
on-line pokladny, která funguje stejně jako v základní škole. Nebude tedy možné platit divadla a jiné akce hotově.
Více informací a případné dotazy Vám rádi zodpovíme osobně na rodičovské schůzce, která proběhne v úterý 10. září
od 16,00 hodin v naší školce s paní ředitelkou Trnkovou, na kterou Vás srdečně zveme.
V letošním školním roce budou děti rozděleny do těchto tříd:
Motýlci – třída nejmenších dětí 2 – 3 leté - paní učitelky Aneta (Ševčíková), Jana (Bolechová) a chůva Jiřinka (Bečvářová)
Rybičky - heterogenní třída 3 – 7 leté - paní učitelky Eva (Rajtmajerová) , Maruška (Zámečníková) a paní asistentka Madla
(Švingerová)
Žabky – heterogenní třída 3 – 7 leté - paní učitelky Kristýna (Dušková) a Magda (Srbená)
Třída v Mičovicích – heterogenní třída - paní učitelky Zuzana(Bromová) a Andrea (Eyblová)
O pořádek a obědy se budou i nadále starat paní Lenka (Hošnová), Hanky (Jarošová a Pešková),
Monika (Pintrová)
Těšíme se na Vás a Vaše děti v novém školním roce.
Aneta Ševčíková
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Srpnové zprávičky z mičovické školičky
Prázdniny se chýlí ke konci a i my dokončujeme přípravu mičovické třídy, do které po prázdninách nastoupí patnáct dětí.
Před rokem v tuto dobu jsme zahajovali provoz s osmi dětmi a po vánočních svátcích nás bylo již dvanáct. První
předškolačka od nás putuje do první třídy prachatické základní školy a nově přibyly čtyři děti.
Mičovická pobočka lhenické školky (jsme její čtvrtá třída) zahajuje školní rok v personálním složení: paní Zuzana Bromová
(učitelka), paní Andrea Eyblová (učitelka) a paní Monika Pintrová (provozní pracovnice). Třída se oproti červnu změnila o
nové prvky, jakými jsou například magnetická pojízdná tabule, pracovní vozík – ponk, pískovnice na modelování. Třída byla
samozřejmě dovybavena i drobnými pomůckami…a školní zahradu nevyjímaje. Tam se novotou blýští nové stolky a lavice,
připravené na venkovní práci s dětmi. Šatna se zvelebila o poličky a sušáky na boty. Změnilo se i celkové uspořádání třídy.
Změn proběhlo ve školce mnoho a budeme rádi, když z nich budou nadšené i děti.
A protože jsme mičovická třída, překulíme se do nového školního roku stejně jako míč, který pošlete do dálky…Kulíme se
tedy přes kopec k vám.
Krásné babí léto.
Zuzana Bromová

Základní škola
Informace k novému školnímu roku 2019/20
Na počátku nového školního roku 2019/2020 je do naší základní školy zapsáno 216 chlapců a dívek.
Třída
Třídní uč.
celkem chlapci dívky
I. Mgr. Anna Bukovská
17
8
9
II. A Mgr. Eva Sosnová
18
9
9
II. B Mgr. Jana Peštová 16
9
7
III. Mgr. Zd. Petrášková 30
16
14
IV: Mgr.Markéta Krausová 26+1* 10
16+1*
V. Mgr. Martina Pilařová 19
9
10
1. stupeň celkem 126+1* 61
65+1*
V. Mgr. Lenka Hromadová
29
16
13
VII. Ing. Hana Paclíková
21
11
10
VIII. Mgr. Tomáš Kimmel
17
9
8
IX. Mgr. Alena Vejvodová
22
12
10
2. stupeň celkem
89
48
41
Škola celkem
215+1* 109
106+1*/*žákyně plní povinnou školní doch. v zahraničí (USA)

Výuku a výchovu zajišťuje celkem 24 pedagogických pracovníků. Kromě výše jmenovaných třídních učitelek
a učitele ještě ředitelka školy Mgr. Vladimíra Trnková, učitelky Mgr. Jana Čandová, Bc. Petra Krejčová, Mgr.
Martina Stehlíková, učitel Mgr. Tomáš Trnka a nově také učitelka Mgr. Bohdana Zámečníková.
Asistentkami pedagoga jsou Šárka Amortová, Miroslava Jandová, Jitka Kahudová, Bc. Petra Krejčová, Marie
Simotová, Lucie Slišková, DiS., Marta Staňková a Bc. Hana Suchá.
Ve školní družině jsou zřízena tři oddělení. Vedoucí vychovatelkou je i nadále Bc. Monika Stehlíková, DiS., vychovatelkami
P. Krejčová a H. Suchá.
Zástupkyní ředitelky je nadále Z. Petrášková, výchovnou poradkyní A. Vejvodová, koordinátory ICT ředitelka školy V.
Trnková a T. Kimmel, koordinátorkou školního vzdělávacího programu nově J. Peštová a školní metodičkou prevence nově
L. Hromadová.
O údržbu a úklid základní školy se starají Iveta Kloudová, Hana Maxová, Alena Prennerová a Vlastimil Schwinger.
Kuchařkami školní jídelny jsou pod vedením Markéty Peškové paní Anna Bunešová, Jitka Jungbauerová a Magdalena
Kimmelová. Od 1. 8. 2019 byla nově přijata hospodářka školy Soňa Kunešová (od 1. 9. též školní asistentka).
Vzhledem ke sloučení obou lhenických škol k 1. 8. 2019 se počet zaměstnanců ZŠ navýšil o pracovnice MŠ (více v
příspěvku z mateřské školy). Základní škola a Mateřská škola Lhenice má k 1. září 47 zaměstnanců (33 pracovníků ZŠ a 14
v MŠ).
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Organizace školního roku 2019/2020
Školní rok - výuka v 1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
- výuka ve 2. pololetí 3. 2. 2020 – 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny
29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny
31. 1. 2020
Jarní prázdniny
3. 2. – 7. 2. 2020
Velikonoční prázdniny
9. 4. 2020
Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020
Školní rok 2020/21 - zahájení 1. 9. 2020
V průběhu letních prázdnin probíhala a do dnešního dne probíhá velká rekonstrukce školní kuchyně, která je
financována z rozpočtu zřizovatele. Po dobu rekonstrukce byly v době provozu mateřské školy obědy dováženy ze
lhenického Penzionu INGRID. Dovoluji si poděkovat paní Janě Motzové a všem, kteří se na přípravě a dovozu obědů
podíleli, za velmi vstřícné jednání a chutnou stravu.
Po dobu prázdnin jsme pokračovali v úpravách interiéru školy. Byly vymalovány některé učebny a nově na pojezd
přeinstalovány dvě interaktivní SMART tabule, upravena kancelář hospodářky, zakoupen nový nábytek do kanceláří
zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny a do nové šatny kuchařek ŠJ. V průběhu srpna byla do nově vybavených
prostor bývalé školní knihovny přestěhována spisovna školy.
V rámci projektu přeshraniční spolupráce se školou v německém Lallingu plánujeme na podzim 2019 a jaro 2020
další úpravy školní zahrady. Tentokrát bychom chtěli především opravit stávající včelín na výukový prostor a vybudovat
lavičky s květinovými truhlíky pro relaxaci a odpočinek. Tento projekt s názvem „Učíme se a rosteme spolu“ byl podpořen
dotací z fondů EU. Pevně věřím, že i tentokrát nám přijdou s úpravami pomoci nejen rodiče našich žáků, ale i všichni
ostatní, komu není lhenická škola lhostejná.
Děkuji všem, kteří se podíleli na výše zmíněných úpravách školy. A těm, kteří v ní budou pracovat a učit se od září
přeji hodně úspěchů a radosti v celém školním roce. Vladimíra Trnková, ředitelka

Rekonstruovaná školní kuchyně opět v provozu od 12.září
Aby se tak stalo, finišovaly dokončovací práce ve dnech od 2.9. do 11.9.– viz fota. Z tohoto důvodu byl začátek nového
školního roku na naší škole posunut – zahájen v pondělí 9.září 2010.

Pozvánka do Skautu
Ahoj kluci a holky !
Zase je tu začátek školního roku a zase přicházím v tomto čase a na tomto místě s nabídkou
prožívání volného času v přírodě - mezi skauty. Poprvé se tato moje nabídka objevila před téměř 30
roky, místní zpravodaj tehdy spravoval ještě MNV, mně nebylo ještě ani 30 let, doba byla nadějeplná.
Doba se dost změnila, z tehdejších skautů jsou rodiče ve středním věku, mně zbělely vlasy … skaut
je víceméně pořád skoro stejný – pobyt v přírodě, ochrana přírody, hry, soutěže. Čest, slušnost,
kamarádství, odpovědnost, samostatnost, překonávání překážek. Skaut je tu 112 let, na světě je 50
milionů skautů a skautek, v Česku 70 tisíc, u nás v současné době něco přes 10. Přijďte mezi nás.
Třeba se vám v našem malém kolektivu zalíbí. Těšíme se na nováčky. Zveme samozřejmě i zkušené
skauty, kteří s námi chodí už mnoho let.
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.
Pokud vám nevyhovuje pondělní termín, můžeme si o případné změně popovídat na první schůzce.
Rodičům nováčků rád odpovím na jejich otázky.
Kdy se sejdeme?
V pondělí 16.9.2019 v 15 hodin před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny a fotbalového hřiště).
Ladislav Čanda

Jazyky hrou – „Balada“ zvou…
Milí rodiče a studentíci, přejeme Vám všem úspěšný start v novém školním roce a od října se na Vás budeme
těšit každé pondělí od 12:00 do 16:00 na našich hodinách angličtiny v MC Lhenice. Rozdělení do skupin a
přesný čas upřesníme během následujících dvou týdnů dle rozvrhů jednotlivých tříd.
Těšíme se na viděnou Jazyky hrou „Balada“ - Jana Řehořová
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Kůrovec „řádí“ i v lesním porostu na úbočích hory „Stráže“

V minulých vydáních ML jsme na snímcích ukázali, jaké škody způsobuje v lokalitě v blízkém „Stolečku“. Kůrovcové
kalamitě však ve velké míře podléhá i les na hoře „Stráže“. Vzniklé rozsáhlé holiny po vykácených stromech sice nabízejí
odtud nevšední krásné pohledy do našeho kraje, ale za cenu nedozírných škod i pro budoucnost určitě nestojí… Fotografie
jsou pořízeny z míst pod vrcholem „strážkyně“ našeho městečka ze směru k velké kapli v Brabcích a též od úpatí hory
v celkovém pohledu na tato místa.
JB, JM

Už zase u nás možno chodit „k obrázku“

Dříve narození vědí, když padnou slova o "obrázku", že se jedná o ten Panny Marie, který byl umístěn v prvopočátku na
mladý strom /borovici/ 300m pod Sedýlkem hory Stráže ve směru k samotě u Šipanů. Jak léta ubíhala od umístění /50 léta/,
tak na stromu i obrázku působil zub času. Pomalu obrůstal výhonky stromu, až úplně zarostl a zdeformoval se natolik, že
nebyl ani pořádně vidět. Též strom chřadnul a tak pan nadlesní z tohoto důvodu nechal strom porazit. Ale chyba lávky, když
došlo k likvidaci stromu a tím i obrázku, došlo k nepředvídané události. Za obrázkem měli "bydlení" sršáni a ti se za likvidaci
svého příbytku pomstili na porážejícím žihadly, po kterých musel být dopraven do nemocnice. Stalo se tomu tak v září
loňského roku.
Na základě této události se členové sdružení GRATIS rozhodli, že na původním místě pořídí nový stejný obrázek, a tak se
také stalo. Je na něm vyobrazena Madona s děťátkem a umístěn byl na zbrusu novém podstavci a doufáme, že tam
nepoškozen vydrží několik desetiletí. Velkou zásluhu na obnově obrázku má Jarda Jordán. Děkujeme, Jardo, Tobě i
ostatním podílníkům.
Pokud si chcete obrázek prohlédnout, vydejte se procházkou cestou na Sedýlko a na první křižovatce odbočte vpravo a po
cca 300 m jste již na místě, tam jej spatříte. Jan Machart
Dovětek redakce ML:
Pokud byste věděli, kdo a z jakých důvodů původní obrázek v toto místo umístnil, dejte vědět. Děkujeme.
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Fota: bohulibé dílko se podařilo, obrázkem opět toto místo vyzdobilo – několik lhenických patriotů z „Gratisu“
se na něm podílelo (foto vpravo)

Setkání k srpnovým událostem ve Lhenicích

21. SRPEN
1968 – 1969 – 2019
„21. srpna 1968 naši zemi přepadla okupační armáda vedená Sovětským svazem. Šlo o největší vojenskou akci od konce
II. světové války. Komunistické vedení země Sovětům ustoupilo. Režim okupaci posvětil a zahájil kroky k udržení klidu v
zemi. Tlak na občany země se zvyšoval. Normalizace vyvolala i krajní čin Jana Palacha a jeho následovníků. Komunistické
vedení očekávalo, že 1. výročí okupace povede opět k občanským protestům. V srpnu 1969 komunistická moc soustředila
do velkých měst nebývalou sílu vojska, příslušníků SNB/VB a členů Lidových milicí. Zásahy těchto ozbrojených složek
přinesly mnoho zraněných a dokonce i 5 obětí na životech.“
Toto je úryvek textu, který na náměstí spolu sdílela ve středu 21. srpna řada našich občanů i několik prázdninových hostů
v rámci výzvy “Milionu chvilek pro demokracii” (viz foto níže).. Po přečtení celého prohlášení a vyslechnutí písní Karla Kryla
a Vladimíra Merty v podání jednoho z hostů se rozvinula diskuse nad současnou situací na politické scéně a ve společnosti.
Nebyly to bohužel povzbudivé komentáře… Jako velký problém většina příchozích vnímá náročnost orientovat se
v množství informací z medií různé úrovně, ochotu velké části obyvatel nekriticky přijímat různé zprávy dezinformačních
webů, neověřených zdrojů a sociálních sítí.
V srpnu roku šedesát osm česká demokracie čelila zbraním a tankům. Dnes se válka přesunula do virtuálního prostoru a
vítězství nad násilím lži a manipulace je denní výzvou pro každého z nás…
Kateřina Vanková

Rekonstrukce Netolické
ulice se chýlí ke svému
závěru
Na fotografiích stav v pátek
6.9.2019
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Příměstské tábory ve Lhenicích
Tábor se zaměřením na sport a pohybové a závodivé hry
Probíhal v posledním prázdninovém týdnu (od 26.8. do 30.8.) za účasti 17 dětí
různého věku pod vedením Petra Trnky (Meruňky) a Václava Hůrského
s výpomocí Anny Bunešové při vytváření příjemného zázemí (jako svačinkami a
pod.) , za stravování v Penzionu Ingrid“ (obědy). V pěti táborových dnech byl
program zaměřen na stolní tenis, „fotbálek“, na různé pohybové, závodivé a
soutěživé hry, také na vycházky do okolí Lhenic, ba i na houbaření atd. (viz fota).
Nechyběla ani závěrečná rozlučka táborníků u ohně za sokolovnou s opékáním
buřtů i za dalšího připraveného občerstvení a zábavy.
S natěšením na příští prázdniny s opětným setkáním na sportovním příměstském
táboře! VH

Tábor žáků HC Motor ČB v Elite Gym Lhenice
„Děkujeme trenérům HC Motoru České Budějovice, že si zvolili právě naše (vaše) služby a prostory v Elite gym Lhenice pro

konání letního soustředění! Další velký dík jim patří za to, že se zúčastnili akce "veřejně prospěšné práce", kdy pomohli (v
rámci tréninku/výcviku) s úklidem Lhenic, zahrady Jižních Čech! Nestyděli se a byli na tuto akci hrdí! Přečtěte si v článku
pod odkazem, jak celé soustředění probíhalo. Jejich spokojenost je pro nás výzvou pokračovat tímto směrem a se stejným
nadšením dál! Děkujeme dětem, rodičům, trenérům a všem spoluorganizátorům především!
Majda a Jari“

Kategorie U10 a U11 měly soustředění ve Lhenicích
Od 18. do 21. srpna absolvovaly kategorie U10 a U11 společné soustředění v Elite gym Lhenice pod vedením trenérů
Lukáše Chaloupky a Michala Michala. Asistovali jim při tom i Tomáš Sedlář, Jaroslav Láf a Jan Klimeš.

Neděle: příjezd hráčů, v 17:00 hodin postavení stanového tábora a příprava na první trénink pod vedením Jaroslava
Duchoně. Kluci si mohli vyzkoušet vojenský devadesátiminutový trénink.
V pondělí se hráči již nemohli dočkat tréninkových dávek, a ačkoliv byl budíček naplánován na 7:00 hodin, celý tábor byl
vzhůru už v 6:00. V 7:00 absolvovaly děti čtyřicetiminutovou rozcvičku. Po snídani je čekal náročný kruhový trénink, za který
je trenéři náležitě pochválili. Když se kluci naobědvali v místním penzionu Ingrid (jídlo velice chutné), byl naplánován relax
ve stanech, ale děti se rozhodly odpočívat aktivně při míčových hrách a "schovkách". Po odpočinku následovala druhá
tréninková jednotka, kdy hráči absolvovali turnaj ve florbale, fotbal čunče, bagu a v gymu proběhl s Majkou Müllerovou
CORE trénink. Večerní trénink byl věnován střečinku.
Úterní program začal klukům v 00:15 hodin bojovým poplachem, stezkou odvahy a silovým nočním tréninkem. Dopoledne
bylo zaměřeno na úklid města Lhenice a lesa okolo Křížové cesty. Odpoledne patřilo sledování hokejových šotů na Youtube
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a míčovým hrám. Trenéři si vyzkoušeli s Majkou Müllerovou lekci válců a zjistili, že to není žádná sranda. Večer kluci opékali
špekáčky a všichni přečkali noc v tělocvičně Elite gym.
Jako každý den i ve středu proběhla ranní rozcvička, ale pro nepříznivé počasí ji motoráci provedli v tělocvičně, a když se
počasí umoudřilo, šli na místní hřiště pro skate, kde se pořádně vyřádili. Po obědě se bouraly stany, balily spacáky,
karimatky a kluci byli připraveni na odjezd domů, i když se jim i trenérům nechtělo.
Ohlasy trenérů: „Chtěli bychom poděkovat Elite gym Lhenice za poskytnutí prostor a profesionální přístup. Elite gym
doporučujeme všem. Velkou pochvalu zaslouží všichni z účastněných děti za přístup k tréninkům a chováním po celou dobu
soustředění.
Komentář starostky městyse Lhenice
Chtěla bych moc pochválit žáky Základny A a B Motoru České Budějovice, kteří měli ve Lhenicích soustředění za jejich
dobrovolnou a dobročinnou akci při úklidu našeho městečka. Moc si toho vážím, protože v dnešním světě se s tímto
přístupem nesetkávám. Spíše se setkávám s nezájmem a ničením. O to více si toho vážím. Děkuji i Vám, trenérům, že máte
práci s dětmi takto nastavenou. Jste fakt skvělí. Doufám, že se soustředění vydařilo, že se Vám ve Lhenicích líbilo a do
nadcházející sezóny přeji samá vítězství. Moc děkuji, věřím, že budete vzorem i pro naše spolky a sportovní kluby. JB, JM

Letošní „Jarmark na sv.Jiljí“ na lhenickém náměstí

Kde hledat prapůvod obnovené novodobé tradice jeho pořádání?
Takže vězte, že již v souvislosti s povýšením Lhenic na městys českým králem Ferdinandem I. LP 1544, neboť v povyšovací
jeho listině je rovněž uvedeno, že tím Lhenice získávají i práva k užívání znaku a jakého, pečetit zeleným voskem a též
svobody trhu s povolením konání výročního trhu vždy na sv.Jiljí – 1.září.
A jaký byl ten letošní?
Proběhl tentokrát na lhenickém náměstí o týden později – tedy 7.září, za celodenního trhu se stánky s produkty z našeho
regionu a za bohatého kulturního programu s možností občerstvení po celou dobu jeho průběhu. V něm postupně vystoupily
žánrově muzikantsky pestré kapely a hudební soubory – a to dechovka „Doubravanka“, „Spolektiv“ s prvky folku, rocku,
šansonu a jazzu, „Muziquarium“ s pop soulem, „Ukulele orchestra jako Brno“ se světovými hity v netradičním pojetí, „Sweet
dance orchestra“ s hudební různorodostí. A tak návštěvníci letošního jarmarku měli možnost vybrat si z bohaté hudební
nabídky. Škoda jen, že počasí nepřálo.
V podvečer jarmarečního dne nepřišli zkrátka ani příznivci fotbalu, neboť mohli zhlédnout utkání I.A třídy sk.A SK Lhenice
versus TJ Planá u ČB.
JB, JM
Lhenický Jarmark na sv.Jiljí 2019 v obrázcích
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
50 let staré vzpomínky na 1. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
1969- 2019
21. srpen 1969

Článek z „Deníku“- z 21. 8. 2019 - „Sport“ – autor M. Ortman
Po návštěvě rakouských přátel u nás, ve Lhenicích, kde,
Pro naši generaci sedmdesátníků jsou vzpomínky na „zlatá
mimo jiné, téhož roku sehráli 10.srpna fotbalové utkání na
šedesátá léta“ spjaty jak s mládím, tak i s dobou velkých
pořádaném turnaji při dalším pro ně připraveném programu,
nadějí, jakou pro nás mladé bylo „pražské jaro“ onoho
jsme na oplátku vyrazili na pár dnů k nim, do rakouského
nezapomenutelného roku osmašedesát. Tím větším šokem
Pergu, a nejenom tam, právě v srpnový čas ročního výročí
pro nás v srpnu 68 byla intervence vojsk „ spojeneckých“
okupace za rovněž odehrání stejného zápasu, přátelského
zemí, která veškeré snahy o „socialismus s lidskou tváří“
přijetí a i za prvního našeho spatření oněch „pozlátek
nemilosrdně ukončila. Nicméně na vině byli okupanti, cizí
západu“.
vojáci. Ještě větším šokem byl 21. srpen 1969, kdy
Ubytováni jsme byli po rodinách fotbalistů, funkcionářů a
demonstrace k 1. výročí této okupace brutálně rozehnali
naši policisté, vojáci a milicionáři. Já osobně byl v tu dobu
přátel klubu ATSV. A právě v jedné z nich vzpomínám na to,
jak naši hostitelé se zděšením nás přivolali k televizi s tím,
s fotbalistkami Kaplice v Anglii, kde jsme vše se zděšením
co se to hrozného děje v té naší české Praze. A tak spolu
sledovali v televizi. Před našim zápasem pak na stadionu
s nimi, s jejich soucítěním, sledovali jsme záběry z tvrdého
byly čs. vlajky na půl žerdi a my stáli v pozoru při naší
zásahu v pražských ulicích proti demonstrujícím za
hymně. Je to už padesát let, nedá se ale na to
slyšitelné střelby a vytlačování davu, mimo jiné, i vodními
nezapomenout… (ort )
Po přečtení výše otištěného článku od známého
děly a obrněnými vozy.
S obavami o vývoj událostí příštích v naší zemi jsme
dlouholetého sportovního redaktora Míly Ortmana se mi
vybavila podobná vzpomínka, neboť i my, Lheničáci jsme
odcházeli od televizní obrazovky. Hned v zápětí byl
schválen tzv.“pendrekový zákon“. Nastala normalizace… Již
rovněž byli v devětašedesátém s naším fotbalovým klubem
je tomu padesát let, leč vzpomínky z paměti nevymizely.
v ony srpnové dny prvního výročí okupace v zahraničí, a to
JB, JM
v Rakousku, v rámci reciprocity s fotbalovým ATSV Perg.

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Děti ve Sboru dobrovolných hasičů Lhenice
Již druhým rokem pořádáme po celý rok kroužek s názvem Půlhasič, ve kterém se scházíme každé
úterý po celý školní rok. Kroužek navštěvuje 25 dětí a v letošním roce všechny děti vstoupily do
SDH Lhenice. Poprvé soutěžily na okrskové soutěži v Jámě, kde se umístily na krásném druhém
místě. Podařilo se nám složit dvě soutěžní družstva (mladší a starší kategorie) po 7 závodnících.
Každý správný hasič potřebuje ke své profesi vodu a tak si i naše děti zkusily, jaké je to prohánět se po vodě.
Právě prázdniny jsou ideálním časem pro aktivity na vodě a tak jsme se rozhodli v polovině prázdnin uspořádat vodnický
den a noc. V pátek 9.8. jsme se tedy sešli v Třebanicích, kde na děti čekalo dobrodružství.
Děti se projely na člunech a zjistily, jak vypadá břeh z druhé strany. Když jsme se rozloučili s vodou, našly děti na
břehu zprávu o tom, že jsme naší jízdou probudili vodníka. Ten je provázel celou cestou z Třebanic na „Hrádeček“, kde na
ně líčil různé úkoly. Musely vázat uzly nebo vařit lektvar. Když splnily všechny vodníkovy úkoly, mohly se přesunout na
Brusnou, kde nás uvítal čestný člen SDH Lhenice pan Láďa Ludačka. Ten nám propůjčil svou louku, kde jsme společně
postavili stany a povečeřeli vuřtíky.
Po setmění povstal z nedaleké bažiny i vodník, který děti vyzval na stezku odvahy. I když jsme se všichni báli,
překonali jsme svůj strach a všech strašidlům jsme ukázali, že hasičské děti se ničeho nebojí a překonají každou překážku.
Za tuto uspořádanou akci děkuji všem, kteří se na ní podíleli. Velké díky patří hasičům a hasičským kamarádům.
Jmenovitě to jsou: “Děda“ Láďa Ludačka, koordinátorka Svatka Matašovská, udržovači ohně Jirka Brašnička a Míra Fencl,
převozníci Honza Brašnička a Vojta Mášl a dále strašidla Fanda Fencl ml., Ivanka Trnková, Martin Kalíšek a Petra
Bešťáková.
Mgr.Jana Peštová-Bukovská
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Jóga pro ženy--- začíná opět po prázdninách.
Sejdeme se v pátek 6. září v základní škole.
Těšíme se --- přijďte mezi nás.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Těžká válečná léta a naše Lhenicko

K 80. výročí od rozpoutání 2. světové války Německem
- prvního září 1939 přepadením Polska- 1939 – 2019
Foto vlevo z wikipedie – Invaze do Polska

O tom, jak tuto šestiletou válečnou dobu ( 1939- 1945 ) prožívali
lidé na našem Lhenicku, bylo již na naších stránkách ML
napsáno mnoho. Válečné roky „psaly“ jejich osudové příběhy,
psaly je i totálně nasazeným. Jeden z nich jsme za všechny
takové vybrali. Snad trochu přiblíží ona neblahá léta…
„Totaleinsatz“- totální nasazení
- opatření nacistického Německa k mobilizaci pracovních sil
okupované Evropy pro válečný průmysl s cílem uvolnit síly pro
jeho armádu. Totálně nasazení byli povětšinou nedobrovolně
dopraveni do „Říše“, kde vykonávali práce za nelidských
podmínek - podle Wikipedie

Otroci nacismu
Jen Čechů bylo na práci v „Říši“ nasazeno zhruba 650 tisíc. Mezi nimi i mladí z našeho Lhenicka- ročníku
narození „jednadvacátého“ a „třiadvacátého“

Na totálním nasazení „v Říši“
Sepsáno v roce 1999 podle vyprávění „Lheničáka“, tehdy „Netoličáka“, již zemřelého
pana Jana Cibuzara ( roč. 1923 )

Sbohem rodný kraji
Transport „do rajchu“ nás, mladých Jihočechů z nejrůznějších míst ( z Netolic, Lhenic, Prachatic, Husince, Strunkovic,
Vodňan, Bavorova, Protivína atd. ) vyjížděl z českobudějovického nádraží 12. srpna „dvaačtyřicátého“. Mezi nimi i já, tehdy
devatenáctiletý. Kdepak bych se tehdy nadál, že to bude loučení na dlouhé tři roky….
Frankfurt nad Mohanem - vystupovat
Cíl mé cesty i mých kamarádů, Lheničáků Rudy Huleše a Standy Chadů z Hradců či Prachatičáků Ády Poláka ( známého
tamního řezníka ), Honzy Vodičky, Franty Cvacha a mnohých, které jsem již znal z dřívějška. V jiných transportech razili do
„Říše“ jindy a jinam další, třeba kamarád, Lheničák Vašek Majer ( z čp. 75 ) do HEIDENHEIMU, se kterým jsem hrál fotbal
za SK Lhenice ( viz foto níže). Frankfurt nebyl cílem jenom naším, ale i dalších Čechů, třeba i čtyřiceti Mladoboleslaváků, co
sem také na práci byli nasazeni a osudy s námi sdíleli. Asi 150 nás, z jihu bylo přiděleno ke stavební firmě HOCH-TIEH,
budující velikou výrobní halu DEUTSCHE VEREINISHE METALWERKE, na těžkou manualní práci pod přísným dohledem.
Ubytováni jsme byli, zda-li se to tak dá nazvat, spíše jsme tam jen přežívali, na pokraji Frankfurtu v dřevěném lágru,
v cimrách po čtyřiceti, sužováni štěnicemi a v zimě pořádným chladem, „krmeni“ nehodnotnou „lágernickou“ stravou,
nejčastěji eintopfem ( jídlem z červené řepy ), bramborami na loupačku apod., a to ještě v nedostatečném množství. Bez
balíčků z domova bylo by nám ouvej.
Nakrátko do Ofenbachu a poté do Rüsselsheimu
Někteří, a já mezi nimi, dojížděli na stavební práce do Ofenbachu na bombardováním poškozenou fabriku, kde se vyráběly
vodní miny, takzv. „Ježky“. Na podzim roku 1943, bylo nás asi 40 Čechů spolu zhruba se stejným počtem Ukrajinců, co jsme
byli posláni na výpomoc při obnově rozbombardovaného OPELU, obrovské továrny v Rüsselsheimu, kde pracovalo na
16000 lidí různých národností. Zde ubytování i strava nebyly o nic lepší než ve Frankfurtu. Zase v dřevěném „lágernickém“
baráku, navíc s vymlácenými okny s náhražkou skel foliemi, takže zima nás nutila spát oblečené a v tom, kdo co měl, o
hygienických možnostech ani nemluvě.
Návrat do Frankfurtu za leteckých spojeneckých náletů a úprků před nimi do polí
Tady od poloviny třiačtyřicátého stávají se nálety spojenců neodmyslitelnou součástí našeho života za stále nabývající
intenzity a četnosti. Za našimi „lágrovými“ baráky na samé periferii města, vzdálených od našeho pracoviště cca dvě až tři
minuty, jsme v polích hledali úkryty při náletech a se zatajeným dechem při nich sledovali nalétávající bombardovací svazy
na město i do nitra Německa, v noci pak rovněž za kvílení sirén, navíc s kužely světel ze světlometů, pátrajících po obloze
po letounech, pokaždé s vírou, že nálet přežijeme. Při překročení Rýna vojsky spojenců bylo již stále silněji slyšet
dělostřeleckou palbu. Fronta se blížila, napětí vzrůstalo. Rádio 23. 3. 1945 hlásí, že cizinci nesmějí opouštět město. Touha
po domově, překonávajíc strach, nerespektuje zákazy. A tak zase při jednom z náletů se nás pět kamarádů, Čechů
rozhodne pro útěk. Nevíme kudy a jak, ale směr je jasný - domů, domů. Vyrážíme nejprve pěšky cca 35 km po polních
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cestách, po okrajích lesa na jedno menší nádraží na vlak, který je v ten den v podvečer, jak zjišťujeme, vypraven jako
poslední. V přeplněném lidmi končí v něm naše jízda v HANNAU, neboť jako cizinci nemůžeme na jízdenku cestovat více
než 75 km. Zde je vyhlášen letecký poplach a vlak proto do dalšího našeho cíle - ASCHOFENBERKU vyráží až po půlnoci,
po odhoukání náletu. Strastiplná cesta domů pro nás „načerno“ pokračuje v posledním připojeném vagonu v budce pro
brzdaře. Avšak ne nadlouho. Poměrně daleko od města je náhle přerušena a přeprava po železnici se pro všechny
pasažéry mění „v pěší štrapáci“, neboť koleje na trati jsou po náletu vyhozeny. Poškozené je v ASCHOFENBERKU i nádraží
a tak po třech hodinách čekání se odtud přeci jen vlakem přibližujeme k dalšímu námi vytýčenému místu - NORIMBERKU.
Jeho tažná lokomotiva je ale napadena „kotlářem“ (érem- hloubkařem), je poškozena a neschopna pokračovat v další jízdě,
a tak se do pozdního večera čeká na příjezd jiné, aby přes noc vlak s novou mašinou a za dalších nesnází konečně ráno
dorazil na norimberské nádraží. Tady jsme „uvítáni“ dalším leteckým poplachem a ústupem do krytu. Po jeho odvolání nikdo
nekontroluje jízdenky ani doklady a tak naše anabáze vcelku bez problému pokračuje po železné dráze až do Pasova.
Štěstí nám přeje, neboť v nádražní pasovské hale náhodně potkávám Prachatičáka Honzu Vodičku, co byl rovněž s námi
nasazen na práci ve Frankfurtu a nyní dělá na zdejším nádraží. Znalý zdejších poměrů nás „propašovává“ do vlaku na
Volary. Jenže v něm nás v „Černém Kříži“ odhaluje německý četník a ve Volarech nesmlouvavě odvádí na četnickou stanici.
Tady jsme do rána zavřeni a poté vyšetřováni, vyslýcháni a obviňováni z toho, že jsme se během naší cesty nehlásili na
žádném pracovním úřadě a tudíž z „Totaleinsatzu“ zběhli. Po třech dnech zadržení je rozhodnuto, že budeme s eskortou
posláni na „pracák“ do Prachatic, ať tam o nás rozhodnou. Nezadržitelně se blížil konec války a s ním porážka Německa a
úřady již nebyly tak razantní. Na prachatickém pracovním úřadě vydali nakonec verdikt, že pro nás pět zadržených budou
vydány propustky přes hranice s následným naším předáním příslušným pracovním úřadům v místě bydliště.
Po dvaatřiceti měsících opravdu domů
V Husinci jsem si s ostatními kamarády zakoupil lístek na vlak, ve Vodňanech se rozloučil s jedním z nich, s Vojtou
Sahostrem, s dalšími třemi v Čičenicích a pak již opravdu domů, do Netolic.
Kalendář ukazoval 29. březen roku 1945. Do konce války zbýval už jen jeden měsíc a pár dnů…

Popis snímků
- vlevo - předvolánka na obávaný „pracák“ byla prvním krokem k odvedení na nucenou práci – vpravo - Lheničák Václav
Majer (z čp.75 – klečící první zleva) ve vybraném fotbalovém týmu národnostně různorodém, složeném z totálně
nasazených v HEIDENHEIMU - rok1944

JB, JM

LHENICKÉ STÍNY
V průběhu dvou prázdninových měsíců
jsme evidovali trestný čin krádeže a
porušování domovní svobody, kdy měl
do současné doby neznámý pachatel
dosud nezjištěným způsobem odcizit z
rodinného domu v ulici Netolická finanční hotovost ve
výši 80 tis. korun.
K projednání na Městský úřad do Prachatic jsme
oznámili majitelku psa, který v obci volně pobíhal,
napadl a zranil jednoho z místních občanů. Jiná
chovatelka psa se zase dopustila přestupku tím, že
nesplnila povinnost jeho vakcinace proti vzteklině. Na
úřad jsme oznamovali k projednání také řidiče a
provozovatele vozidel, kteří nesplnili povinnosti dle
příslušných
právních
předpisů
týkajících
se
zákonného pojištění vozidel, jejich technické
způsobilosti apod. Tři osoby, které se pohybovaly v
zakázaném prostoru důlního díla a nelegálním

způsobem se snažily získat nerost vltavín, byly
oznámeny Obvodnímu báňskému úřadu pro
přestupky proti hornímu zákonu a zákonu o hornické
činnosti. Dále šetříme chování mladého muže, který
směřoval své výhružky svému otci a blízkému okolí.
Jelikož byl pod vlivem alkoholu a stupňoval své
agresivní jednání, byl omezen na osobní svobodě a
eskortován na protialkoholní záchytnou stanici.
Několik přestupků bylo vyřízeno uložením příkazu na
místě.
Hlídka našeho oddělení vyjela i na oznámení o
sebevražedném jednání mladého muže, který svůj
úmysl ublížit si sdělil své přítelkyni, se kterou se
nepohodl. Po propátrání určeného místa byl nakonec
nalezen v místě svého bydliště bez újmy na zdraví.
Pravidelně se věnujeme dohledu na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích, kontrole
rekreačních objektů i pátrání po osobách a věcech.

Npor. Ivo Čech, zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA

ÚHOŘI MAJÍ NABITO - 13. září 19.00 hd.
Komedie / Drama / Krimi / Thriller Česko, 2019, 101 min.- režie: Vladimír Michálek
Hrají: Oldřich Kaiser, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna
Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus, Pavel Slabý
DUMBO - 27. září – od 16.00 hod.
AVENGERS: ENDGAME - 18. říjen – 16.00 hod.
Rodinný / FantasyUSA, 2019, 112 min. - režie:Tim Burton
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy USA, 2019, 182 min.
NA STŘEŠE - 11. říjen – od 19.00 hod.
CAPTAIN MARVEL - 1. listopad – 19.00 hod.
Drama / Komedie Česko, 2019, 97 min. - režie: Jiří Mádl
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi USA, 2019, 124 min.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Městys Lhenice Vás zve

na divadelní představení, které se koná v sobotu 26. října
ve lhenickém kině - domácí@štěstí.hned
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou.
Jiří Just napsal příběh manželského páru "v krizi". Ona se věnuje naplno své
manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí.
Nefunguje to. Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost
naruby a uvede je zpět do "štěstí manželského". Připomene jim, jak si mají jeden
druhého vážit a jak zafunguje "sporýš lékařský" i celer v manželském loži. Kdo
nakonec skutečně potřebuje pomoci, se dozvíte v komedii plné mouder a rad
našich babiček, které ještě nic nepřekonalo.
Manželku - manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího bohémského muže muzikanta David Suchařípa. Vilemínu Gruntorádovou – z firmy Manželské štěstí Iva Hüttnerová, pro kterou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém
připomíná Hrabalova strýce Pepina.
Předprodej vstupenek v knihovně od 3. října 2019….

SPORT NA LHENICKU
Klub českých turistů informuje
Beskydy 2019

V sobotu 10.8. se společně s netolickými turisty vydáváme do Beskyd. Po třinácti letech se vracíme
na známá místa. Ubytováni jsme na Pustevnách v hotelu Tanečnica, hned vedle dostavovaného
Libušína. Kromě restaurace je k dispozici také bazén, který po náročných pochodech přijde vhod. Po
rozdělení pokojů vyrážíme ve tři odpoledne na Radhošť (1129m). Tam a zpět něco přes osm
kilometrů. Pustevny jsou přeplněny lidmi, jsou zde stánky se suvenýry, občerstvením a dobrotami
jako jsou Štramberské uši či Frgály. Nachází se zde také stezka korunami stromů Valaška a lyžařský areál s lanovkou.
Hřebenovka nás zavádí k více jak třímetrové soše slovanského boha Radegasta. Na Radhošti obhlížíme kapli sv. Cyrila a
Metoděje a před ní stojící sousoší. Kolem šesté večerní jsme zpátky na hotelu.
V neděli stoupáme na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů Vysokou (1024m). Ti rychlejší z Bumbálky, ostatní volí kratší trasu
z Třeštíku. Na svazích Vysoké vyvěrají prameny Rožnovské i Vsetínské Bečvy. Přes Kotlovou(869m)se dostáváme k
horskému bufetu. Tam se obě skupiny schází. Po krátkém odpočinku zbývá dojít na Čarták, kde čeká autobus.
V pondělí se vychází přímo z Pusteven.Po Tanečnici (1084m), která je hned na začátku cesty, nás čeká prudké stoupání
na Čertův mlýn( 1206m). Někteří se zde otáčí a vrací se zpět, ostatní míří na Kněhyni a přes Bukovinu (998m) dochází do
Mečůvky k autobusu.
V úterý jde jen malá část výpravy přes kopce z Frenštátu pod Radhoštěm do Rožnova pod Radhoštěm. Ostatní berou
úterý jako odpočinkový den. V Rožnově jdeme na prohlídku známého skanzenu( Dřevěné městečko, Mlýnská dolina,
Valašská dědina). Stoupáme na nedalekou Jurkovičovu rozhlednu, která stojí na Karlově kopci teprve od roku 2012. Až po
112 letech od vzniku Jurkovičových plánů se město Rožnov rozhodlo tuto krásnou dřevěnou rozhlednu postavit. Odpoledne
se také zacházíme podívat do centra Rožnova. Naše návštěva končí v 17 hodin.
Středa začíná deštěm. Chytré telefony říkají, že v 11 hodin přestane.S hodinovým zpožděním vyjíždí autobus směr
Javorníky, pohoří na Slovensko-českých hranicích.Do výchozího místa Kasarne autobus nemůže, nezbývá než více jak tři
kilometry vystoupat. Neprší, mlha se zvedá. Po naučné stezce vedoucí po slovenské straně přicházíme na Velký
Javorník(1071m), po zastávce u polorozpadlé dřevěné rozhledny Stratenec nás hřebenovka dovádí na Malý
Javorník(1019m). Výhledy do krajiny jsou krásné, čas nás však tlačí, putování končíme na Portáši a scházíme dolů k
autobusu.
Ve čtvrtek nás čeká nejvyšší kopec Beskyd Lysá hora (1323m). Převýšení dosahuje 900 metrů. Ne všichni si troufnou ji
zdolat.Na vrcholku je hodně lidí, kromě turistů a cyklistů sem jezdí v letní sezoně i autobus z Raškovic. Ten je však nutno si
dva měsíce předem zamluvit. Dominantou kopce je televizní vysílač, také se tu nachází dvě turistické chaty a
meteorologická stanice. U občerstvení je dlouhá fronta, nezdržujeme se a scházíme dolů.Ti co neodjeli na Lysou horu,
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zůstali buď na Pustevnách nebo sjeli lanovkou do Trojanovic, kde si udělali vlastní turistický okruh. Někteří pokračovali od
lanovky kyvadlovou dopravou na prohlídku Frenštátu.
Pátek, poslední den našeho pobytu.Odjíždíme do Starých Hamrů. Navštěvujeme pomník Maryčky Magdónovy (odhalen
14.8.1933). Část turistů stoupá po žluté na Grúň. Ostatní odváží autobus o kousek výš. Na Jamníku je však zákaz vjezdu
autobusů, zbytek je třeba došlapat po svých. Na Grúni u hotelu Charbulák se obě skupiny potkávají. Čeká nás naučná
stezka Grúň- Bílý Kříž. Počasí zatím drží, jsou krásné výhledy, vidět je Velká a Malá Fatra, Tatry i další pohoří na
Slovensku. Přicházíme na Bílý Kříž. Obloha se kaboní, blíží se bouřka. Rychlejší část výpravy navštěvuje ještě místní
kapličku a pak rychle schází k autobusu, který čeká ve Visalajích. Déšť, který přichází, zastihuje zbytek turistů v Bílém Kříži
u kiosku pod přístřeškem. Čekáme asi půl hodiny.Chytré telefony opět pomáhají. Proluka v mracích nám dovoluje sejít k
autobusu, aniž bychom zmokli.
Poslední večer na Tanečnici. Tak jako každý předcházející zní restaurací tóny kytar,mandolíny banja a basy. Při pěkných
písničkách večer rychle utíká. Někteří jedinci končí až ráno o půl čtvrté.
V sobotu se vydává autobus na zpáteční cestu. Naše putování po Beskydech končí. Ještě krátká zastávka v Kroměříži. Na
Velkém náměstí probíhají dožínky, je zde spousta stánků, na pódiu vystupují krojované soubory a promlouvají představitelé
kraje. Času je málo a cesta daleká. Nezbývá než se zvednout a vyrazit. Domů dojíždíme v 18 hodin. K. Majer

Volejbalisté ze Lhenic měli pěkně nabitou sezónu

Slunečné dny odstartovaly sérii turnajů, které se každoročně
hrají na venkovních hřištích. Náš tým VK Hogo Fogo Lhenice
se aktivně zapojil a od května pilně jezdil na turnaje pořádané
našimi spřátelenými kluby, které hrají volejbal pro zábavu, tak
jako my.
V květnu jsme si zahráli jak na lhenickém hřišti, kde jsme
pořádali Májový turnaj a o kterém jsme již psali, ale také jsme
byli pozváni do Vodňan (4.5.2019) na jeden z větších turnajů.
Celkem se účastnilo 12 družstev a my jsme si nakonec přivezli 4. místo, což byl
pro nás velký úspěch.
Další turnaj, kam jezdíme každoročně, je v Netolicích, který proběhl 8.6.2019 opět
za krásného počasí. Na dvou antukových hřištích se utkalo 8 týmů. Hrál se v
odpoledních hodinách, a i když jsme nepřivezli pohár, byli jsme se svým výkonem
spokojeni.
Navštívili jsme také jako v minulých letech Strunkovice nad Blanicí, kde se na
turnaji utkalo 8 družstev za největšího parného letního dne (20.7.2019). Nedostali
jsme se mezi první týmy, a proto jsme nemohli pomýšlet na žádné přední příčky.
Ale atmosféra, která zde celý den panovala, nám tento nedostatek vynahradila.
Pro nás nejlepší umístění v sezóně proběhlo na hřišti v Brloze (3.8.2019), kde jsme doslova vybojovali 3. místo a postavili se
na pomyslné stupně vítězů. O to víc nás těší toto umístění, jelikož se proti nám postavily týmy, které ve svých řadách měly i
hráče z „vyšší ligy“. Mrzí nás, že se nerozdávaly poháry, abychom si rozšířili sbírku trofejí.
Nyní se již připravujeme na podzimní sezónu, která bude jistě tak bohatá na zážitky jako ty předešlé. Všem, kteří se
účastnili, moc děkujeme za bojovnost a nasazení, s kterým na turnaje jezdí. A děkujeme také všem, kteří náš klub podporují
morálně i finančně.
Tým VK

Co nového ve lhenickém SK
Jeho týmy již vstoupily do soutěží nového ročníku 2019/20
A tým
Po přípravě na novou fotbalovou sezónu pod vedením trenéra Ivo Čech a vedoucího týmu Pavla Bošky, která byla zahájena
15.července a ve které byly, krom tréninků, sehrány čtyři přípravné zápasy, a to v rámci Memoriálu V.Marka a M.Kvěcha
27.7. s 1.FC Netolice (I.B tř.sk.A) 0:2, s rakouským Unionem Oberneukirchen 2:2, dále 4.8. s SK Jankov (KP) 1:1 a 10.8.
s TJ Hluboká (sestoupivší z KP – I.A tř.sk.B) 1:4, vstoupil již do nového sout.roč. opět do I.A tř. do sk.A za 14 účastníků.
Počáteční los zápasů nebyl pro tým nijak přívětivý (se dvěma venku a jedním doma) a navíc hned v tom úvodním jej 17.8.
čekal v Roudném souboj s jedním s aspirantů na postup, sestoupivším z KP a ještě před nedávnem hrajícím divizi.
Překvapení se nekonalo, papírový favorit zvítězil 3:0. Následující domácí premiéra (24.8.) však nedopadla zcela podle
představ, neboť jen uhraná plichta 2:2 se Čtyřmi Dvory znamenala bodovou ztrátu. Ve třetím zápase v řadě se
v Prachaticích (31.8.) jednalo o derby, to bývá nevyzpytatelné, a ač lhenický tým podal dobrý výkon a těsnou prohru 2:1 si
v něm nezasloužil, na body nedosáhl. O to víc bylo důležité plně se soustředit na další utkání, tentokrát doma 7.9. s Planou
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u ČB, a vítězně uspět a tím se tak odpoutat z chvostu tabulky. Tým to dokázal a zaslouženě, i když těsně, vyhrál 1:0
(brankou T.Balici).
Postavení týmu SK Lhenice A v tabulce I.A tř.sk.A (za 14 účastníků) k 8.9.:
10.místo - 4 zápasy – 1 výhra, 1 remíza, 2 prohry – skóre 4:7 – 4 body.
B tým
Vstoupil do OP Prachaticka, do skupiny A pod koučem Pavlem Prennerem dříve než „áčko“ (již 11.8.), do soutěže, která je
pro letošní sezónu nově uspořádána. Probíhá ve dvou skupinách A a B (o osmi účastnících), když z každé z nich po
podzimu čtyři nejlepší týmy postoupí do jarní nadstavby s boji o postup, ostatní pak budou hrát v nově vytvořené skupině jen
o celkové umístění. Také B tým sehrál první utkání venku (11.8.) se strunkovickou rezervou, se kterou prohrál 3:2. Poté
v pořadí druhém a třetím zápase bral všechny body – doma (18.8.) za výhru 8:0 s Dubem a venku (25.8.) za výhru se
Zbytinami 0:3 a před následujícím peckářsko-buchtářském derby rezerv se ve velice vyrovnané tabulce se 6 body a
s nejpříznivějším skóre vyhoupl do jejího čela. O toto umístění na „výsluní“ však přišel následně doma (1.9.) plichtou 2:2 se
záložním týmem netolického 1.FC a klesl na čtvrtou tabulkovou příčku, aby nadále v dalších podzimních zápasech usiloval o
potřebný bodový zisk, který mu na mistrovském jaře zajistí účast mezi „elitní osmičkou“ okresního přeboru. Zbytečnou
bodovou ztrátou se za remízu doma (8.9.) s SK Nebahovy 2:2 (branky za Lh.: Vl.Burda 2) posunul na pátou tabulkovou
příčku.
Postavení týmu SK Lhenice B v tabulce OP Prachaticka ve sk.A (za 8 účastníků) k 8.9.:
5.místo – 5 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 1 prohra – skóre 17:7 – 8 bodů.
Přípravka starší
I v nové fotbalové sezóně startuje v OP Prachaticka, ale oproti té loňské postoupila o věkovou kategorii výše – z mladších
přípravek mezi přípravky starší – do soutěže malých fotbalistů za 11 účastníků hrané na menším hřišti a na menší branky
v rozestavení na hřišti 5+1, ve které výsledky a především umístění v tabulce nejsou tím rozhodujícím, nejde tedy o honbu
za body, ale o utváření vztahu a lásky k fotbalu a zasvěcování do jeho základů.
Naši fotbaloví benjamínci se připravují pod trenérským vedením zkušených bývalých hráčů Karla Mušky, Petra Trnky ml. a
Oldy Jakla. K prvnímu mistrovskému utkání v novém soutěžním ročníku nastoupili ve čtvrtek 5.9. proti společnému družstvu
Zdíkova a Stach a v domácí premiéře, jako nováčkové mezi staršími přípravkami, prohráli 2:4.

Přehled odehraných mistrovských utkání lhenickým SK
v počátku soutěží – v srpnu a v září
A týmu v I.A třídě ve skupině A
2.kolo - so 17.8. - Roudné - Lhenice A 3:0 (1:0)- mistr.premiéra
3.kolo - so 24.8. - Lhenice A - Čtyři Dvory 2:2 (1:1) - br.za Lh.: T.Balica, K.Ryšánek
4.kolo - so 31.8. - Prachatice - Lhenice A 2:1 (2:0) - br.za Lh.: R.Iliev
B týmu v OP Prachaticka
1.kolo - ne 11.8. - Strunkovice B - Lhenice B 3:2 (1:1) - mistr.premiéra - br.za Lh.: D.Lukač, Vl.Burda
2.kolo - ne 18.8. - Lhenice B - Dub 8:0 (4:0) - br.za Lh.:P.Starý 2, P.Vincik 2, V.Pilát, D.Lukač, V.Wimberský, vlastní
3.kolo - ne 25.8. - Zbytiny - Lhenice B 0:3 (0:2) - br.za Lh.: P.Starý, R.Sura, P.Vincik
4.kolo - ne 1.9. - Lhenice B - Netolice B 2:2 (2:1) - br.za Lh.: M.Mahák, P.Vincik
Přípravky starší v OP Prachaticka
1.kolo - čt 5.9.- Lhenice - Zdíkov/Stachy 2:4 (1:2) - mistr.premiéra - br.za Lh.: K.Muška, T.Trnka

Nejbližší fotbalový program SK Lhenice - v měsíci září
A týmu v I.A třídě ve sk.A
5.kolo - so 7.9. v 17.00 - Lhenice A - Planá u ČB - 1:0
6.kolo - ne 15.9. v 16.30 - Kaplice - Lhenice A
7.kolo - so 21.9. v 16.30 - Lhenice A - Olešnice
8.kolo - so 28.9. v 15.00 - Vimperk - Lhenice
B týmu v OP Prachaticka ve sk.A
5.kolo - ne 8.9. ve 14.30 - Lhenice B – Nebahovy – 2:2
6.kolo - ne 15.9. v 15.00 - Vlachovo Březí - Lhenice B

7.kolo - ne 22.9. ve 14.30 - Lhenice B - Vitějovice
8.kolo - ne 29.9. ve 14.30 - Lhenice B - Strunkovice B
OP Přípravky starší v OP Prachaticka
2.kolo - so 7.9. ve 13.30 - Vacov – Lhenice – 13:6
3.kolo - čt 12.9. v 17.00 - Lhenice - Vimperk B
4.kolo - volné
5.kolo - čt 26.9. v 16.00 - Lhenice - Strunkovice

TÝM STARŠÍ PŘÍPRAVKY
SK LHENICE
Na fotu: stojící zleva – trenér
Karel Muška, Matěj Mikeš, Marek
Schwinger, Tomáš Trnka, Patrik
Jakl, Karel Muška, Max Plucar,
trenér Petr Trnka
– klečící zleva Matěj Dolák
Karel Bukač, Kryštof Trnka,
Jakub Hlavatý
Foto z domácí premiéry
přípravky st. SK Lhenice –
Zdíkov/Stachy 2:4 (5.9.)
JB, JM
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INZERCE
PRACOVNÍ NABÍDKA
Zeelandia rozšiřuje výrobu! Do naší provozovny v Chelčicích u Vodňan, kde vyrábíme vařené ovocné a zeleninové náplně,
proto hledáme nové kolegy a kolegyně
· na dělnické pozice: OPERÁTOR VÝROBY, VAŘIČ, PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY;
· na vedoucí a specializované pozice: VEDOUCÍ ÚDRŽBY, ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ, PROVOZNÍ KVALITÁŘ.
Pro získání bližších informací o podmínkách se obracejte na personální oddělení: Ing. Michala Raganová,
prace@zeelandia.cz / +420 381 791 824
Informace o zpracování osobních údajů kandidátů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

• 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.
● 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

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, 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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