MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVIII, číslo 6, cena 9,- Kč

ČERVEN 2020

VYDÁNO V JIŽ UVOLŇUJÍCÍ SE KORONAVIROVÉ DOBĚ

I lhenická škola a mateřinka opět po uzavření znovu ožily dětmi, i když zatím jen částečně.
Plného provozu se zejména „základka“ už v tomto školním roce nedočká (více uvnitř listu).

ČERVEN
Po šeřících krášlí prostranství kolem našich domů další rozkvetlé keře.
„Na Šumavě je dolina a v té dolině kalina“, zpívá se ve známé písní.
Takhle krásně rozkvetla v jedné z našich lhenických zahrad (viz foto).
Vzhledem k příznivému vývoji pandemie zavedených opatření proti „Covidu-19“ již kvapem ubývá.
Z důvodu podstatně urychlenějšímu rozvolňování nařízených, ale nutných opatření dochází k rychlejšímu
návratu k běžnému životu, než se předpokládalo. Proto k tomu vládou dopředu stanovené termíny
rozvolňovacích jednotlivostí jejich zaváděním v předstihu ztrácejí ty původně vyhlášené mnohdy již na platnosti,
a tak je v ML, vycházejícím jen 1x za měsíc, raději již neuvádíme, neboť tím tak postrádají aktuálnost.
Koronavirová pandemie přešla u nás do etapy, v níž se již upustilo od vyhlašování plošné karantény na velkém
území k už jen ke karanténám lokálním, a to v místech většího výskytu nákazy za testování k pozitivnímu
zjišťování „Covidu-19“ a za „chytré karantény“ s trasováním .
Též dochází k vyčíslování škod, především ekonomických, způsobených vládními opatřeními proti koronaviru
se žádostmi poškozených o odškodnění u jejich nařizovatele, u něhož je jím se stanovenými náhradami
počítáno – průběžně jsou vypláceny.
JB, JM

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s uplynulým měsícem se život v Česku vrací pomalu do normálu. Rozvolňují se opatření,
která jsme kvůli nebezpečnému viru museli přijmout, a končí i izolace našich nejbližších v
nemocnicích nebo v domovech pro seniory. Věřím, že si tento čas se svými bližními užíváte. Co mě
těší je to, že uplynulé týdny byly plné deště a vláhy, kterou tolik potřebují naši zemědělci, pěstitelé,
ale například i vyprahlé lesy, které čelí kůrovcové kalamitě nebývalého rozsahu. Já bych se teď ale
ráda zastavila ještě na okamžik u dopadů koronaviru.
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Jistě jste v poslední době zaznamenali, že mimořádný dopad to bude mít i na rozpočty obcí. Vláda ČR a posléze i
Parlament ČR schválily tzv. kompenzační balíčky, které mají napomoci firmám a drobným živnostníkům, kteří byli zasaženi
krizí. To je samozřejmě v pořádku. Co mi ale připadá nespravedlivé a s čím nemohu souhlasit je, že peníze se vezmou
obcím a krajům. Obce a kraje dostávají podíl na vybraných daních, které jsou přerozdělovány určitým klíčem, v němž hraje
velkou roli např. počet trvale hlášených obyvatel. Toto přerozdělení je dáno zákonem o rozpočtovém určení daní a každá
obec či kraj mají na tyto příjmy zákonný nárok. Podle toho se pak sestavuje každoroční rozpočet. Sdílené daně jsou naším
hlavním příjmem. Městys Lhenice v letošním roce počítal s příjmem ze sdílených daní ve výši 32,8 mil. Kč .
Koronavirová krize má samozřejmě dopad na výběr daní, na dva měsíce se prakticky zastavila ekonomika, a tak
musíme počítat, že daně nebudou vybrány v takové výši, jakou Ministerstvo financí predikovalo (a to jsme schvalovali
umírněnější příjmy, než MFČR uvádělo), a tím pádem sdílené daně budou nižší. Je to situace, se kterou se musí počítat (již
jsme to zažili v roce 2008 při finanční krizi, prostě příjmy sdílených daní v některých měsících byly nízké, a proto jsme
museli začít více šetřit). Jenže vláda na pomoc živnostníkům a malým firmám vezme finanční prostředky právě obcím a
krajům ze sdílených daní, a tím dopady na obecní rozpočty ještě prohloubí. Prognózy dopadu koronavirové krize na náš
rozpočet jsou takové, že na sdílených daních dostaneme o 20 % méně, což je cca 6,5 milionu korun. Dalším škrtem
slíbeného kompenzačního balíčku bychom přišli o téměř 3 miliony. Takže pro nás to znamená, že budeme muset schválený
rozpočet seškrtat o 9,5 milionu - to je v našem případě skoro o čtvrtinu schválených všech příjmů. Jsme členy zájmových
organizací sdružující obce a města ČR, tj. Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu
venkova. Všechny tyto organizace nesouhlasí s takovým postupem Vlády ČR a vyjednávají s vládou a premiérem. Byla
připravena tzv. stávková pohotovost obcí, ke které jsme se připojili. Na jednu stranu bychom měli být iniciativní v investicích,
abychom pomohli rozhýbat ekonomiku, nerušili projekty a dávali živnostníkům práci, na druhou stranu nám ale stát bere
peníze, ze kterých to můžeme platit. Předběžně už jsme řešili, které plánované projekty a investice zrušíme nebo
pozastavíme. Budeme muset zřejmě odložit opravu některých místních komunikací, opravu vodohospodářské infrastruktury,
plánovali jsme začít s opravou areálu bývalého agrochemického střediska po dokončené sanaci, plánovali jsme ještě další
drobné akce a přípravu projektové dokumentace na opravu vnitřních prostor staré radnice, dětského hřiště, ... To vše teď
bude muset zřejmě počkat, než uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet. Snad to nakonec vše dobře zvládneme.
Jak už jsem zmínila v úvodu, jsem ráda, že se pomalu začínají uvolňovat některá mimořádná opatření a oživovat
akce kulturní i sportovní. V současné době se zvyšuje počet účastníků na 500 osob, a proto stále vyčkáváme, jak se bude
situace dál vyvíjet. Je totiž v ohrožení i naše svatojakubská pouť. Kulturní akce a poutě pořádané ve stejné době v okolí jsou
většinou zrušené. Doufám, že ještě během června bude toto číslo zvýšeno tak, abychom nemuseli k tomuto kroku
přistupovat. Zatím stále doufám, že pouť proběhne tak, jak jsme zvyklí.
Je červen a brzy nastanou dětem oficiální velké prázdniny po tomhle zvláštním pololetí. Blíží se naše dovolené, které
zřejmě pro řadu z vás budou taky jiné, než jste plánovali. Cestování do zahraničí je stále omezené.... Přesto Vám přeji,
abyste si léto užili a snad se na podzim situace uklidní. Moc bych nám to přála.
Marie Kabátová

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 18

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 28.05.2020
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na úřadu městyse - § 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, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Hosté: Mgr.Vl.Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 1) Usnesení č. 212/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
Ad 2) Usnesení č. 213/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 206/17/2020 ze dne 05.03.2020 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Rek. STL Lhenice, VTL RS
– Netolická“. Jedná se o síť technického vybavení (STL plynovod) na pozemcích parc.č. 885/102, 808/22 a 1466/4 v k.ú.
Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.: 1070-190087/2019 a 1076-190087/2019 zhotovené
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 31.000,--Kč bez DPH. K této částce bude
připočítána platná sazba DPH;
b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Rek. STL Lhenice, VTL RS – Netolická“.
Jedná se o síť technického vybavení (STL plynovod) na pozemcích parc.č. 808/22, 808/102 a 885/141 v k.ú. Lhenice.
Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.: 1070-190087/2019 a 1076-190087/2019 zhotovené 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 31.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána
platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 3) Usnesení č. 214/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje závěrečný účet městyse Lhenice za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Lhenice,
a to bez výhrad
b) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2019
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 11.719.250,40 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lhenice za rok 2019.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 215/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lhenice za rok 2019
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b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lhenice za rok 2019, a to bez
výhrad
c) schvaluje pokrytí záporného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lhenice ve výši 232.998,65 Kč z
rezervního fondu příspěvkové organizace z účtu 431 - Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Lhenice za
rok 2019.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 216/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2020.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 217/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách 1 – 3.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 218/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních
poplatcích.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 219/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č. 186/1 o
výměře 625 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic p. I. T., Netolice za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu určitou do vyřešení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Hrbov u Lhenic.
11 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 220/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č. 722/2 o výměře 65
m2, k.ú. Vodice u Lhenic p. A. V., České Budějovice za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 8d) Usnesení č. 221/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytového
prostoru – garáže u budovy ZŠ a MŠ Lhenice na pozemku parc.č. st. 474 o výměře 19 m2, k.ú. Lhenice na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce za měsíční nájemné ve výši 400,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba
DPH.
11 PRO
Ad 8f) Usnesení č. 222/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice nedoporučuje pronájem pozemků parc.č. 37/5 o výměře
244 m2, parc.č. 1507/13 o výměře 61 m2 a parc.č. 333/7 o výměře 1.527 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic do vyřešení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Hrbov u Lhenic.
11 PRO
Ad 8g) Usnesení č. 223/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice nedoporučuje pronájem pozemku parc.č. 143/4 o výměře
1.486 m2, k.ú. Lhenice a na základě doporučení komise pozemkové a zemědělské jeho budoucí převedení na lesní
pozemek.
11 PRO
Ad 8h) Usnesení č. 224/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č.
136/36 o výměře 102 m2 a parc.č. 449 o výměře 87 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 51.975,--Kč + náklady s
tím spojené.
11 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 225/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Vadkov-již. část obce:rekon. na k.v.“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nové
kabelové skříně (bod N17), uložení kabelu NN, provedení překopů a podvrtů, umístění 5 ks nových pilířů před oplocení (bod
N01, N04, N06, N07 a N10), uzemnění) na pozemcích parc.č. 743/13, st. 44, 669/36, 669/38, 669/97, 669/76 v k.ú. Vadkov.
Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.: 212-878/2019 a 213-216/2020 zhotovené firmou Ging 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 7.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána
platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 226/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 348/33/2017 ze dne 31.08.2017 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Muglová“. Jedná se o síť
technického vybavení (zemní kabel NN, uzemnění) na pozemku parc.č. 1540/1, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v
případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500,--Kč bez DPH.
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,
Muglová“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabel NN, uzemnění) na pozemku parc.č. 1365/9, k.ú. Lhenice.
Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 9c) Usnesení č. 227/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice, ul. Prachatická II.:NN rekon.“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní
kabelové vedení NN, kabelové skříně (do pilířů), uzemnění) na pozemcích parc.č. 1420/1, 136/71, 1414/11, st. 14, 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 7.800,--Kč.
11 PRO
Ad 9d) Usnesení č. 228/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, u čp.53“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN,
nový sloup NN) na pozemku parc.č. 1414/11, k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1077229/2020 zhotovený firmou Ging, 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 1.500,--Kč bez DPH.
K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 9e) Usnesení č. 229/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, Cais“. Jedná se o síť technického vybavení (kabel NN, spojka,
uzemnění) na pozemcích parc.č. 1470, 899/2, 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
1.000,--Kč.
11 PRO
Ad 9f) Usnesení č. 230/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Darovací smlouvu č. 19/0306/0817 spojenou se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu mezi
Městysem Lhenice jako obdarovaným a Římskokatolickou farností Lhenice, Netolice jako dárcem
b) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
11 PRO
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Ad 10) Usnesení č. 231/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařazení území městyse Lhenice do území
působnosti MAS Rozkvět, z.s. na programové období 2021-2027.
11 PRO
Ad 11) Usnesení č. 232/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje obsah projektu s názvem „Přeměna brownfieldu
na multifunkční areál Lhenice“ a následné podání žádosti o finanční podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj, konkrétně se
jedná o podprogram: 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy: 2/2020/117D082.
11 PRO
Ad 12a) Usnesení č. 233/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zadání zpracování územní studie zastavitelné
plochy BO č. 18 Územního plánu městyse Lhenice.
11 PRO
Ad 12g) Usnesení č. 234/18/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podnikatelům, kteří mají pronajaty nebytové
prostory od Městyse Lhenice, prominutí 2 měsíčních nájmů za využívání nebytových prostor v době nouzového stavu z
důvodu pandemie COVID-19.
11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
NÁHRADNÍ TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKŮ ZA PSA,
NÁJEMNÉ/PACHTOVNÉ A POPLATKU ZA ODPADY (PODNIKATELÉ)
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za psa, nájemného/pachtovného
z pozemků a poplatku za odpady (podnikatelé) byla 31.03.2020.
Městys Lhenice v souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR týkajícími se nepříznivého vývoje
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 nebude
sankcionovat nezaplacení těchto poplatků ve lhůtě do 30.6.2020.
Poplatky je možno zaplatit na podatelně městyse Lhenice, nebo příslušnou částku zaslat bankovním převodem (č.
účtu 278 701 696/0300). Při úhradě poplatku za psa je nutné uvést jako VS číslo známky vašeho psa.
Připomínáme, že dle nové OZV č. 1/2019 došlo k úpravě výše poplatku za psa, a to následovně:
Sazba poplatku za kalendářní rok (čl. 4 OZV) činí:
a)
za prvního psa chovaného v rodinném domě……………………………………….. ..
300,- Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě………
500,- Kč,
c)
za psa chovaného v domě s více jak třemi byty ……………………………..............
500,- Kč,
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domě s více jak třemi byty.. 800,- Kč,
e)
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let…………………………………………..
150,- Kč,
f)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let……….
200,- Kč.
Osvobození a úlevy (čl. 6 OZV)
(1)
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
6
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2)
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do
30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
(3)
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
7.
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká
6
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§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Vlasta Křížková

Poděkování
Chtěl bych poděkovat lhenickým hasičům, myslivcům a členům SK Lhenice za pomoc při
úklidu a pálení větví v lesích Městyse Lhenice. Počasí nám většinou přálo, a tak se udělal
obrovský kus práce k obnově lhenických lesů.
Děkuji – správce obecních lesů V.Filip

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Poslední pondělí v květnu (25.5.) se opět otevřely dveře školky a některé děti
se mohly vrátit zpátky ke svým kamarádům a k oblíbeným hrám. Dětí sice
ubylo, přišla jen polovina z celkového počtu, ale ke konci týdne se začali
postupně ozývat i další rodiče, a tak dětí přibylo. A co se dělo při prvním
setkání? Děti se vítaly a hrály si tak, jako kdyby žádná přestávka v provozu
školky neproběhla. Inu, jsou to děti, které nemusí řešit žádné starosti a to je
dobře..
Jak to jen šlo, a víme, že počasí tomu moc nepřálo, vyrazili jsme ven. Sice v pláštěnkách, někdy
jen v bundách s kapucemi, ale hlavně ven na vzduch si to pořádně užít. Nic nám nevadilo, ani
voda, ani louže, ani pár kapek, ba právě naopak. Ať to teče, ať to maže, jen když jsme venku a
zase spolu. A jak to bude dál, to se zatím uvidí. Za děti doufáme, že bude jen lépe a lépe. ZB
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Fota – děti po návratu opět mezi svými kamarády – na fotu na str.4 vpravo - ve lhenické MŠ
– na fotech níže – v její mičovické pobočce

Základní škola
Obnovení výuky v naší škole
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření zavedených vládou se i do naší školy postupně
vrací život. Aktivity, které ve škole probíhají, jsou však pouze dobrovolné. Stěžejním způsobem výuky
všech žáků zůstává až do 30. června 2020 distanční výuka na dálku.
Ve škole je nutno dodržovat přísná hygienická pravidla. Skupiny, které se ve škole scházejí, mohou
být maximálně patnáctičlenné. Ve společných vnitřních prostorách je povinnost nosit ochrannou
roušku, je vyžadována pravidelná dezinfekce rukou, dodržování rozestupů (1,5 – 2m), je
minimalizován vzájemný kontakt jednotlivých žákovských skupin. Podle nařízení MŠMT musí každý
vracející se žák předložit při prvním vstupu do školy čestné prohlášení (o neexistenci příznaků
virového onemocnění) potvrzené zákonným zástupcem.
11. května se tak mohli do školy vrátit
žáci 9. ročníku. V rámci přípravy na
přijímací zkoušky na střední školy se
schází 12 chlapců a dívek pravidelně
dvakrát týdně. Každé úterý věnují
dvě hodiny českému jazyku a ve
čtvrtek se připravují na zkoušku
z matematiky. Přijímací zkoušky na
střední školy pro žáky 9. ročníku
proběhnou 8. 6. 2020, zájemci o
víceletá gymnázia budou konat
přijímací zkoušky v úterý 9. 6. 2020.
Od 25. května je organizována výuka
žáků 1. stupně ZŠ. Děti se na 4 – 5
hodin denně scházejí se svou třídní
učitelkou a procvičují učivo zadávané
v rámci distanční výuky.
Děti se
těšily nejen na své spolužáky, ale
také na třídní učitelky. Především
díky nim se do školy vrátilo 58,5%
žáků 1. – 5. ročníku. Velmi si vážím
ochoty a nasazení všech kolegyň,

které ochotně pracují jak se
skupinami žáků ve škole, tak
distančně s žáky, kteří do školy
z různých důvodů nenastoupili.
V pondělí 8. června se do školy
mohou vrátit i žáci druhého stupně.
Skupiny po max. 15 žácích se s třídní
učitelkou nebo třídním učitelem
budou scházet jednou týdně asi na 2
vyučovací hodiny. Hlavním cílem
skupinových setkání bude především
zhodnocení
průběhu
dosavadní
distanční výuky, předání informací o
způsobu hodnocení vzdělávání ve 2.
pololetí školního roku 2019/2020,
naplánování společných závěrečných
akcí, vyzvednutí osobních věcí žáků,
které z důvodu zákazu osobní
přítomnosti žáků zůstaly ve škole, a
v neposlední řadě 30. června předání
vysvědčení.

Od 25. května je za dodržování
zvýšených hygienických opatření
plně obnoven provoz naší mateřské
školy. Do všech čtyř tříd se vrátila
přibližně polovina zapsaných dětí.
Rodiče dětí vracejících se do MŠ
rovněž předkládají potvrzené čestné
prohlášení, že jejich dítě nejeví
příznaky virového onemocnění.
Vzhledem
k výše
uvedeným
podmínkám ještě nelze říci, že se
školní život vrací do normálu. Pevně
však věřím, že v září zahájíme nový
školní rok bez větších omezení. Jistě
si to po zkušenostech z uplynulých
měsíců přejí všichni, kdo se podíleli
na netradiční vzdálené výuce. Za
nasazení a trpělivost děkuji nejen
pedagogickým pracovníkům, ale také
rodičům a všem, kteří dětem s
domácí výukou pomáhali. VT

Fota : přibližně polovina žáků z I.stupně z naší ZŠ opět zasedla do lavic (od 25.5.)

Příměstský tábor pro děti – Elite Gym Lhenice
Netolická 444, Lhenice, Česká republika - č.t. 608 081 979 – rezervace na webu
I.turnus 1.7.-3.7. 2020 / II.turnus 7.7.-10.7. 2020
Všestranně zaměřený příměstský tábor plný sportu, sebeobrany, lezení na umělé lezecké stěně, zdravotní přípravy a
vojenského přežití. Pod vedením zkušených vojenských a civilních instruktorů.
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Příměstský výtvarně-dramatický
tábor – KREATIVNÍ TÝDEN

. – výtvarná dílna v kině a venku v přírodě – termín 10.-15.8. - denně od 7.30 do 16.30
- výtvarné tvoření, příprava na divadelní představení, pobyt v přírodě, celodenní výlet a další aktivity.
Lektorky – Věra Dytrichová a Eliška Marčíková

Příměstský tábor „Cesta kolem světa“

bude od 20.7 do 24.7. ve stejném ražení jako vloni - jen v jiném složení – tábor povedou Šárka Amortová-Soukupová,
Lenka Hromadová, Zuzka Bromová a Péťa Amchová. Počet je omezený (pro 38 dětí), zázemí - ve škole a v družině…
Druhý turnus tábora proběhne v srpnu, a to 10.8-14.8. - téma bude ještě upřesněno

LHENICKÉ STŘÍPKY
Na Sušárně se dočkali nainstalování nového místního rozhlasu

V souvislostí s rekonstrukcí Krumlovské ulice bylo na podzim na jejím počátku (naproti památné lípě) odstraněno dřevěné
sloupoví ve tvaru „áčka“, původně sloužící linkám pro místní telefonní stanice, poté již jen rozvodu místního rozhlasu, od
kterého vedl ledabyle vzduchem natažený kabel (připomínající spíše šňůru na prádlo), vedoucí k dalšímu dřevěnému sloupu
s tlampačem, sloužícím k reprodukci obecních zpráv „Na Sušárně“, aby svým celkovým nevzhledným provedením se tento
místní sdělovací prostředek stal po dlouhý čas hyzdičem vjezdu do našeho městečka. Rovněž na podzim byl vzpomínaný
rozvodný rozhlasový kabel vložen do země a dřevěný sloup i se starým tlampačem byl odstraněn (viz fota níže).
S příchodem letošního jara (konkrétně 11.5.) se obyvatelé „Na Sušárně“ dočkali nainstalování nového rozhlasu, s již
kvalitním poslechem informací z úřadu městyse (viz fota). V toto místo též vsazena dopravní značka, povolující vjezd na
tuto místní komunikaci „Na Sušárně“ jen vozidlům do tři a půl tuny, vyjma dopravní obsluhy a SÚS (Správy a údržby silnic).
Fota z odstraňování rozhlasového rozvodu místního rozhlasu v říjnu 2019: vlevo sloup „ áčko“ dříve hyzdící vjezd do našeho
JB, JM
městečka – uprostřed a vpravo likvidace starého rozhlasového vedení „Na Sušárnu“

Fota vl.a uprostřed – instalování nového rozhlasu „Na Sušárně“ 11.5.2020 – vpravo vsazená dopravní značka v toto místo.

Vzpomenutí výročí osvobození Lhenicka
americkou armádou
10.5.1945
- letos již sedmdesátého pátého, žel, bez tradiční

slavnosti, bez občanů, bez příjezdu historických
vojenských vozidel. Přesto proběhlo, a to za "komorní"
pietní vzpomínky s položením věnce u pamětní desky
starostkou Ing.Marií Kabátovou a místostarostou Ing.
Milanem Hölclem. Děkujeme osvoboditelům
- nezapomínáme...
JB, JM
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Výstavka dobových fotografií z osvobození Lhenic v r.1945
– je instalována ve vstupní hale do budovy radnice. Srdečně zveme...

Pamětní deska v průčelí staré
radnice

Vodický „Den D“ se vydařil

S napětím celý týden před sobotou 6.června sledovali nejen Vodičtí, ale i všichni ostatní, kteří plánovali na tuto
sobotu různorodé akce, jaké bude počasí. Důvod? Vodickými byl naplánovaný velký dětský den s karnevalem. Svatý Petr
vyhověl přání a pozastavil stavidla ve Vodici až do páté hodiny odpolední již po skončení soutěžních klání. Vše se
odehrávalo v odpočinkové zoně „U rybníčku“ s překvapivě vysokou návštěvou. Na domácí účastníky a pozvané kamarády
(celkem 25 dětí) čekalo nejen výborné domácí občerstvení, ale později též netolická
pizza. Soutěžící v karnevalových maskách čekaly čtyři discipliny. Jako první se
konalo zatloukání hřebíků na čas a kvalitu (rozuměj bez ohnutého hřebíku). Jednou z
nejsledovanějších disciplín bylo našroubování 20 matek různých průměrů na
zakotvené šrouby. Při této disciplině se vyhlašoval pouze vítěz s nejkratším časem.
Třetí disciplina byla skákání dvojic v pytlích a jako čtvrtou disciplinu obsolvovali
soutěžící běh s vajíčkem na lžíci. Ptáte se, kdo zvítězil? Všichni, kteří se zúčastnili a
disciplínu dokončili. Velký ohlas mělo prolézání 10 m hadrového tunelu (čas nebyl
měřen). Po skončení soutěží při posezení zájemci využili možnost projíždky
„hasičským parníkem po vodickém moři“ (viz foto vlevo).. Na závěr patří poděkování
těm, kteří zabezpečovali organizační a materiální stránku ke spokojenosti všech
padedesáti účastníků. Závěrem jednu perličku. Nejmladší účastník? Pětiměsíční
domorodec Pavel Smola. A jen tak dále, Vodičtí.... Jan Machart

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Blanice stojí určitě za prohlídku.V neděli 17. 5. odpoledne
se turisté vydali tradičně do Kralovic. Tentokrát jen na
krátký okruh,který začínal a končil v Mičovicích, kam jsme
se dopravili auty. Z Mičovic se pěšky vystoupalo po louce
do Klenovic a po přechodu silnice vedoucí do Prachatic
jsme kolem skalní věže u Zeleného vrchu pokračovali do
Kralovic. Po obhlídce jsme se na chvíli zastavili před
Kralovickou hospůdkou. Vhod nám přišlo několik lahvových
piv, které přinesla šenkýřka před hospodu. Zpáteční cesta
vedla kolem Pumpařů do Ratiborovi Lhoty a zbývající část
po asfaltu do Mičovic k autům.Tak jako v minulých letech i
letos pořádá KČT Lhenice týdenní prázdninový zájezd. I
přes značné potíže dnešní doby spojené s koronavirovou
epidemií se nám podařilo zajistit turistické putování po
Broumovské vrchovině a jejím okolí. Čeká nás mnoho
zajímavých výletů. Patří k nim určitě přírodní rezervace
Ostaš se skalním bludištěm, Božanovský Špičák,
Broumovské stěny, Velká Hejšovina, Teplické skály nebo
město Náchod a dělostřelecká tvrz Dobrošov. Ubytováni

V měsíci květnu už turisté nevydrželi sedět
doma a čekat, až přejde doba koronavirová
a vypravili se na dva krátké výlety. První se
uskutečnil ve středu 6.5. dopoledne. Auty
jsme dojeli přes Prachatice a Libínské Sedlo do Křišťanovic
a odtud se vydali na zříceninu hradu Hus. Cesta nás
nejdříve zavedla ke Křišťanovickému rybníku a kolem něho
jsme už po modré turistické značce pokračovali k našemu
cíli. Bylo sice chladno, ale slunce svítilo a počasí turistice
přálo. Po krátkém pochodu jsme dorazili ke zřícenině
stojící na úzkém ostrohu, který obtéká řeka Blanice. Hrad
byl postaven roku 1341 a po stoleté existenci byl vypálen a
zbořen. Příčinou jeho zániku byl loupežník Habart Maršík,
který na hradu pobýval a přepadal kupce na nedaleké
Zlaté stezce. Po prohlídce zříceniny jsme ještě na chvilku
sestoupili na most přes Blanici, odkud pokračuje dál
značená trasa až do Volar. Pak jsme se vraceli stejnou
trasou zpátky do Křišťanovic. U rybníka jsme potkali dva
turisty, jinak cestou tam i zpátky ani živáčka. Výlet se
vydařil, divoká krajina kolem hradu spolu s kaňonem
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plány žádný virus nezhatí. Karel Majer

budeme v penzionu Panorama v Janovičkách. Snad naše

Měsíc myslivosti - vyzývá k obezřetnosti

Jako každý rok, tak i letos si připomínáme měsíc červen jako Měsíc myslivosti. V dnešní coronavirové
době, v době zavedených opatření, to poněkud zapadlo, ale coronavir přírodu a zvířata nezastaví. Louky
kvetou, mláďata se rodí. Lidé rádi opustí své domovy, odloží roušky a vyrazí do přírody. Každý slušný
člověk ví, jak se má v ní chovat,ale pro připomínku. Pokud vyrazíte i se svým čtyřnohým kamarádem,
nenechte ho volně pobíhat. Většina ptáků sedí na hnízdech nebo se již starají, jako srny i zbývající zajíci o
své mladé a i pes, který by neublížil kuřeti , nezapře své lovecké pudy. Ještě bych chtěl požádat Vás,
řidiče, abyste byli obezřetní, když vidíte v této době v okolí silnice postávat srny. Některé jsou ještě v očekávání a nejsou tak
střelhbité, jak očekáváte a ne vždy opustí silnici včas. Ne ,že Vám vzniknou případné škody na vozidle, ale skoro pokaždé
dojde i k usmrcení zvířete a na nás je pak se o tyto kusy postarat. Mohu Vám říci, že to není pěkný pohled, když vedle mrtvé
srny leží zbytky srnčat, kterým scházelo pár hodin, aby spatřila světlo světa.
Za to Vám děkují lheničtí myslivci. Petr Pořádek st.

Hasiči ze lhenického SDH vypomáhali v obecních lesích zasažených kůrovcem
Vyslyšeli výzvu úřadu našeho městyse ku pomoci a v sobotu 30.května se vydali na obecním hajným určené místo
k odklízení a pálení větví a klestí z poražených napadených stromů kůrovcem – viz fota

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Za krásami jihočeské lidové architektury do blízkého okolí našeho Lhenicka
TIP NA VÝLET NA KOLECH

(volně podle PT deníku a dalších zdrojů)
Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové pandemie, a proto i urychlenějšímu rozvolňování nutných přísných opatření
s tím souvisejícími, tato vyjížďka nabízí příležitost vyrazit po delším uzavření v soukromí ven, do přírody poznávat za
aktivního pohybu krásy lidové vesnické architektury v blízkém našem okolí.
Zvolená trasa výletu vede územím již rovinatějším, proto i vhodnějším k zemědělskému hospodaření a tudíž i
bohatším, což se zde v minulosti projevilo i na výstavnosti vesnických stavení s velkými zděnými usedlostmi, s bohatou
štukovou výzdobou jejich průčelí, zejména štítů v tzv.jihočeském selském baroku. Zdejším vesničkám tyto stavby,
především na jejich návsích, dávají typický ráz a malebnost.
Ze Lhenic možno se za nimi postupně vypravit do Třešňového Újezdce (vyhlášeného vesnickou památkovou
zónou), dále po trase do Vodice (místa zase vyhlášeného vesnickou památkovou rezervací), poté přes Dobčice a
Lipanovice (rovněž vyhlášenými vesnickými památkovými zónami) do perly jihočeské lidové architektury – Holašovic, kde
koncentrace staveb s typickými znaky selského baroka (převážně z poloviny 19.století), je největší v jihočeském kraji, jež
proto také byly v roce 1995 prohlášeny vesnickou památkovou rezervací a v roce 1998 byly zapsány na „Seznam kulturního
dědictví UNESCO“. Po možnosti zde se i občerstvit stojí za to též zajet do Záboří, které ze selského baroka má také co
nabídnout (rovněž bylo vyhlášeno památkovou rezervací).
Zdatnější cyklisté se mohou odtud ještě vydat k blízkému Dehtáři, jednomu z největších jihočeských rybníků
(směrem k Čakovu, tam s odbočením doleva), kde za pěkného teplého již počasí přijde určitě vhod osvěžení v jeho vodách
a kde i ve vesnicích v jeho okolí možno také nalézt skvosty jihočeské lidové architektury (například v Břehově). Cestu
k návratu možno zvolit přes Dehtáře, Radošovice a Strýčice s navázáním u Dobčic na projetou již trasu přes Horní
Chrášťany a odtud tentokrát už přímo zpět do Lhenic.
S přáním příjemného vyjížďkového zážitku vřele doporučujeme.
JB, JM
Fota: na doporučené cyklo-trase z vesniček s jihočeskou lidovou architekturou.

VODICE

HOLAŠOVICE
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ZÁBOŘÍ

Foto: Dehtář – sedmý největší jihočeský rybník v krásné krajině – rozloha 246 ha,
největší hloubka 6m – rekreační oblast

Z REDAKČNÍ POŠTY
Řádky k zamyšlení….
Příští rok to bude již deset let, co na „starém hřišti“ vzniklo během pár dnů, svépomocí místních
nadšenců, zastřešené posezení s názvem „Chrastováci sobě“. Osobně jsem mu dával trvanlivost pár
týdnů. Zařízení slouží převážně při různých oslavách a stavění májky, které se letos ze známých důvodů
neuskutečnilo, ale není všem dnům konec. Toto posezení je často navštěvováno nejen Lheničáky, je k
tomu určeno. Problém je v tom, že po některých návštěvách, i když jsou tam dvě popelnice, zůstává
bordel. A nejde jen o toto posezení. Kluci si na sousedním sportovišti instalovali lavičky, které byly již několikráte zničeny. U
dětského hřiště bylo umístěno "UFO" k sezení, které nevydrželo na svém místě ani dvě hodiny. Co je to za lidi, kteří musí
něco stále ničit a přemisťovat? Vy, co tam chodíte a toto čtete, zamyslete se nad sebou. Nemohu si při tomto nevzpomenout
na přátelskou návštěvu v družební obci ve Švýcarsku. Tam jsme procházeli obcí a zarazilo mne, že po ukončení práce
nechávali místní obyvatelé nářadí, ba i sekačky, kde v následující den pokračovali v činnosti. Myslíte si, že by u nás toto
zůstalo na svém místě? Petr Pořádek st.

Vážení čtenáři,
snímkem tohoto pěkně ozdobeného zvonu si připomínáme 20 let jeho
vysvěcení a vyzdvižení do lhenické věže, v květnu roku dva tisíce. Zvon
byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Jubilejních dvacet let jsme si chtěli
letos v květnu připomenout malou oslavou, ale koronavirus byl silnější,
takže žádné oslavy se nesměly konat. Snad až někdy příště (vzkaz mladé
generaci). Snímek zvonu je pořízen těsně před vyzdvižením do věže.
První povolené setkání většího počtu osob bylo povoleno až koncem
května, které se využilo, kde to bylo možné, v plném rozsahu pálením
čarodějnic, pozdním stavěním májek a Dnem dětí. Tuto šanci využila i
osada Vodice, a to za zúčasti od dětí v kočáru po seniory.
Jan Machart

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
OPUSTILI NÁS
18.května jsme se naposledy rozloučili s panem Františkem Jeníčkem
ze Lhenic,který zemřel dne 12.5. Zarmoucená rodina velmi děkuje všem
přátelům a známým za slova útěchy, květinové dary a vyjádření upřímné
soustrasti, zejména pak děkuje kamarádům ze sokolovny za účast na
jeho poslední cestě a krásný věnec na rozloučenou….
Vzpomínat budeme stále!

čení a

Dne 20.května nás navždy opustil pan Josef Pintr ze Lhenic,
s kterým jsme se naposledy rozloučili 25.5. Truchlící rodina touto
cestou děkuje všem kamarádům, známým, spolupracovníkům
a sousedům za doprovod na jeho poslední cestě, za slova
útěchy a upřímné soustrasti i za květinové dary.
Nikdy nezapomeneme !
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát
k 75.výročí od konce 2.světové války
1945 – 2020

TO BYLO TENKRÁT V ČTYŘICÁTÉM PÁTÉM
NA LHENICKU
- ve vzpomínkách pamětníků na osvobození Lhenicka

„TEN MÁJ BYL PLNÝ ŠEŘÍKŮ
A JÁSOTU A VÝKŘIKŮ…
KDO NOHY MĚL A MOHL JÍT
VOJÁKY PŘIŠEL POZDRAVIT.“
Americký voják – příslušník
26.divize, co 10.5. její část
vstoupila i na Lhenicko

Americký voják - příslušník
94.divize – co v srpnu 1945
její část vystřídala na Lhenicku
„fronťáky“ z 26.divize
Osvobození Lhenicka americkou armádou (10.5.1945) i s pobytem osvoboditelů u nás (do 28.10.1945) bylo již vzpomenuto
v minulém květnovém vydání ML, a to převážně na základě kronikových zápisů či jiných dostupných zdrojů sepsaných před
lety v bulletinu „To bylo tenkrát v čtyřicátém pátém na Lhenicku“. Tentokrát se k těmto nezapomenutelným událostem
z konce druhé světové války navracíme prostřednictvím vybraných vzpomínek pamětníků, zachycených v témže bulletinu
vydaném naší redakcí v roce 1995 k 50.výročí osvobození. (Následující textové části i fota jsou výběrem z obsáhlého
pětidílného seriálu vycházejícího v ML v ročníku 2015 k 70.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou),

„Ze vzpomínek na americké vojáky ve Lhenicích.
CUKROVÉ SRDCE PRO VOJÁKY

Ze vzpomínek již zemřelé paní Marie Ondrákové, rozené Trnkové ze
Lhenic.
Ve Lhenicích se netrpělivě čekalo. Vojáci – osvoboditelé stále nejeli. Čas
od času zazněla poplašná zpráva: „Už jedou!“ A tak se vše připravovalo
k uvítání. Nakonec se opět ukázalo, že to není pravda. Pokolikáté již! Mezi
netrpělivě čekajícími byla i skupinka krojovaných dětí a v ní i holčička
s velkým sladkým „cukrovým“ srdcem, Bodejť ne, vždyť její tatínek byl
cukrář! Až jednou, jednou opravdu jeli! A nebylo to od Netolic, jak se i se
slavobránou očekávalo, ale od Vadkova a nebyli to Rusové, ale na
džípech s bílou hvězdou Američané. Holčička s cukrovým srdcem byla
najednou v rozpacích. Měla za úkol vojáky podarovat. Ale jak? Srdce měla
jen jedno a vojáků tolik…. Za toto uvítání byly děti odměněny takovými
pochoutkami, jako byla čokoláda, žvýkačky, sušenky apod., jako vlastně
všichni kluci a děvčata mávající na americké vojáky ve lhenických ulicích.
Dobroty k nim přilétaly z amerických džípů a náklaďáků. Ta holčička s cukrovým srdcem byla paní Marie Ondráková…(na
fotu zcela vpravo – při očekávání osvoboditelů)

PŘÍJEZD AMERIČANŮ A ZAJIŠTĚNÍ PIVA PRO NĚ
Ze vzpomínek již zemřelé paní Ireny Šlesingerové, rozené Kupkové ze Lhenic..
Příjezd Američanů do Lhenic vidím jako dnes. Vojáci byli celí zaprášení, ale v dobré náladě. Před naší hospodou házeli
dětem čokoládu, různé ovoce atd. Tehdy jsem i já například poprvé spatřila a ochutnala ananas. Měli jsme hospodu a tak
snad proto Američani přišli rovnou k nám. Nechali jsme je umýt a k jídlu jsme jim nabídli knedlíky s vajíčkem a čerstvým
zeleným salátem. Moc jim to chutnalo. V hospodě u nás, jako hosté, nikdy neplatili penězi, ale protihodnotou. A tak jsme byli
v záplavě konzerv, čokolád, mýdel atd. Oblíbili si mojí jednoroční dcerku Bóju a té nosili pamlsky a nechávali se s ní
fotografovat na památku. A ještě jednu vzpomínku mám na Američany. Někdy v červnu, nevím už přesně kdy, pořádali
důstojníci z velitelství večírek, který se konal u paní Marie Kösslové „na zámku“. Žádali nás proto, jako majitele hospody,
kde se čepoval Budvar, o zajištění 1 hl tohoto budějovického piva. Jelikož jsme tam měli známé, nebyl to problém. Jela jsem
tedy s nimi do Budějovic. Ale protože se již Č.Budějovice nalézaly v ruské „okupační“ zóně, museli jsme na ruském
velitelství vyřídit převoz hektolitru Budvaru do zóny americké. Vše se vyřídilo a pivo jsme, ke všeobecné spokojenosti,
přivezli. Navíc jsem musela, jako „od fochu“, sud na zmiňovaném večírku narazit a dále tam zůstat jako host. Z hostiny si
pamatuji již jen to, že jako součást „menu“ bylo i kuře a že se čepoval dovezený Budvar. Léto rychle uběhlo a američtí vojáci
odcházeli s ním. Když odjížděli, vyskočil jeden z nich na zídku mezi Smolíků a námi, v rukou velkou čokoládu a křičel na
mojí malou: „Goodbye, baby!“ To byla poslední slova těch, které jsme měli opravdu rádi.

AMERIČTÍ VOJÁCI V HOTELU „U HÁLŮ“ (dnes Hotel pod Stráží)
– ze vzpomínek již zemřelé paní Marie Peškové, rozené Hálové, lhenické rodačky.
U nás, v hotelu „U Hálů“ byli ubytováni ve všech pokojích američtí důstojníci, ale i vojáci. Měli zde své kuchaře a vlastně na
společné plotně s personálem hotelu vařili každý svá – tak odlišná jídla. Vzpomínám si např. na jejich neobyčejně
nadýchané omelety „z prášku“, které z poloviny byly pro nás nepochopitelně připraveny na sladko (např. se zavařeninou,
jablky), z poloviny s masem nebo uzeninou. A věřte, že to bylo docela chutné. Naopak američtí vojáci „milovali“ bramborové
knedlíky se zelím a špekem a typicky český jablečný „štrúdl“. A protože byla u nás i americká komandatura, měli jsme
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možnost zasvěceněji pozorovat i vojenská zázemí americké jednotky. Tak například styk s domovem poštou jim zajišťovala
helikoptéra, která pravidelně do Lhenic přilétala. Do mé paměti se na celý život vryla vzpomínka na slavnostní důstojnický
večírek, uspořádaný na rozloučenou s jedním z generálů (jméno si nepamatuji), který odcházel do Japonska. Na přání
důstojníků jsem se oblékla do kroje a na slavnostním podnose jsem mu předala „důstojnický dar“ – parádní kolt. K této
příležitosti mne naučili anglickou báseň a dle reakcí při přednesu a po něm bylo patrno, že pro mne naprosto neznámý text
oplývá zřejmě vtipností. I přes velký odstup času na pobyt amerických vojáků velice ráda vzpomínám a s jedním z vojáků a
jeho rodinou si dodnes dopisujeme.

Foto vlevo: z příjezdu amerických vojáků na lhenické náměstí 10.5.1945 – vpravo: průjezd amerických bojových vozidel
s osádkami pod připravenou slavobránou na náměstí mezi „Trčků“ a „Šturmů“ 10.5.1945.

„FRONŤÁKY“ Z 26.DIVIZE POSLÉZE VYSTŘÍDALI VOJÁCI
Z JIŽ TÝLOVÉ DIVIZE 94.
Označení vojáků 26.YANKOO divize – YD

Označení vojáků 94.divize

Vybráno ze vzpomínek již zemřelého Miroslava Beneše ze Lhenic
a Jana Macharta v současnosti z Vodice.
z elitní tzv. Yanko divize (bylo jich i v okolních osadách
dohromady cca 500 – ve Lhenicích 400, měli na rukávech
označení s velkými písmeny YD). Byli ubytováni i u našich
lidí na privátech a i proto měli k sobě vzájemně velice
blízko, rozdávali a dělili se s našimi i o své zásoby,
především potravinové, Vojáci, kteří je v srpnu vystřídali,
byli z 94.divize – již týlové, okupační (na rukávech měli
kruhové barevné označení s číslem 94), nebyli již umístěni
po privátech, ale společně v sokolovně, ve škole, v hotelu,
bylo jich méně, s našimi obyvateli již až tak přímý kontakt
neměli, s některými místními už i „kšeftovali“, hlavně
s cigaretami a nylonkami (s dámskými punčochami). Ta
bezprostřední spontánní radost z konce války a náhle
nabité svobody přeci jen už trochu časem vyprchala,
přesto loučení i s nimi bylo dojemné, i když ne až tak
emotivní jako s „fronťáky“ z „Yanko divize“.
Fota: vlevo – lhenické děti při focení obsypaly před
„Hostincem u Hošnů“ (dnes „Pivnice u Vašků“) džíp
amerických vojáků; uprostřed nástup americké jednotky
z 26.divize dislokované na Lhenicku (o síle cca 500 mužů)
na starém hřišti v lese u hřbitova; vpravo průvod
městečkem při červencové mírové slavnosti vyústivší na
starém hřišti s tamním připraveným programem

Veškerou techniku (zejména vozidla) měla americká
vojenská
jednotka,
dislokována
ve
Lhenicích,
soustředěnou ve hlídaném autoparku v alejích u Lizmasů
kříže (u městečka, u odbočky na Tř.Újezdec ze silnice na
Vadkov). Její velitelství sídlilo v hotelu „U Hálů“ (dnes Hotel
pod Stráží), posádková kuchyně byla umístěna u Šturmů
(dnes Mášlů, náměstí čp.130). Jednotka byla pravidelně
zásobována potravinami i vším dalším potřebným, pošta
pro ni byla přijímána i odesílána letecky z místa na
Moravců louce (dnes prostor pod Správou silnic v Tylově
ulici). Vojáci zde plnili své povinnosti, chodili do služeb,
stráží, též čistili náš kraj od odhozených německých zbraní,
munice a další výzbroje, např.také nacvičovali na starém
hřišti v lese s vlastní kapelou i na vojenskou přehlídku atd.
Byli mezi nimi i vojáci černé pleti, s čímž se někteří
Lheničáci setkali vůbec poprvé. Ve svém volném čase se
bavili návštěvami hospod, tancovaček, chodili za děvčaty,
což prý některým místním mládencům bylo i nelibé pro
dívčí náklonnost k nim, promítali si filmy (i pro Lhenické) na
náměstí před kostelem nebo v sokolovně, bylo léto –
chodili se koupat, navštěvovali vlastní bohoslužby
s vojenským kaplanem atd. Jejich vystupování a chování
kontrolovala policie US-ARMY. Ti prvosledoví – z 26.divize,

Foto: zleva lhenické děti při focení „obsadily“ americký džíp, uprostřed –nástup americké jednotky dislokované na Lhenicku
na hřišti v lese, vpravo – z průvodu vojáků a lhenického občanstva na červencové mírové slavnosti k osvobození Lhenicka
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AMERIČTÍ VOJÁCI V OKOLNÍCH OSADÁCH
V HRBOVĚ
Ze vzpomínek již zemřelé paní Růženy Bukovské – Weberové, tehdy žijící v Hrbově – kráceno.
Tady i v Netolicích byli nejprve krátce ruští vojáci. Pod vsí byl šrank – závora, dělící ruskou a americkou okupační zónu.
Rusové od nás odešli a do vsi přišli Američané (demarkační čára se upřesňovala). V našem stavení se jich nakonec
s velkými batohy ubytovalo třináct ! Vyklidili jsme jim největší místnost. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že
jeden z nich mluví česky. Byl z Chicaga – Čechoameričan, z tamní české kolonie. Dokonce znal rodinu bratra mého otce,
který tam před léty odešel. Zanedlouho byl ale převelen do Netolic. To proto, že uměl česky. A tak tam byl pověřen
americkou komandaturou úkolem sledovat vzájemný styk amerického vojska s místním obyvatelstvem – jeho úroveň a
nálady v něm. U nás se mu líbilo, protože k nám nadále jezdil. Byli to hodní a slušní chlapci. Přes den, někdy i v noci, chodili
do služeb do Lhenic nebo Netolic, jak říkali. Večer zaklekli u stolu a modlili se. Měli strach z toho, že budou muset jít ještě do
války do Japonska. To padlo, a tak měli velikou radost. To již byl počátek srpna a jednoho dne nastalo loučení – jeli domů.
Se všemi u nás doma se objímali a děkovali. Měli jsme je rádi a jak jsme poznali, oni nás taky. Po válce nám z Ameriky
psali. V dopisech na nás vzpomínali a přáli nám vše dobré. My na ně taky rádi vzpomínáme. Byla to s nimi krásná doba.

V TŘEBANICÍCH

Do naší vesničky Třebanic přijeli
američtí vojáci z opačné strany než
od Lhenic. Byla pro ně tím určeným
místem. Vynašli ji prý podle jim
zadaného jejího názvu. Přijelo jich k
nám dohromady asi osmdesát a
ubytovali se po našich domech.
Stravovali se společně v hospodě u
Turků, kde měli vojenskou kuchyni.
Vše potřebné jim sem auty dováželi –
proviant,
veškeré
zásobování,
potřebné věci, poštu atd. Američtí
vojáci byli i v okolních vsích, jako ve
Vrbici, Žitné a tam se i ti naši s nimi
společně scházeli, na tuto stranu
směřovali, do Lhenic vůbec ne, kam
já jsem tehdy docházela do školy.

Ze vzpomínek paní Ludmily Soukupové
V Třebanicích se objevili 22.května, to
vím přesně, protože ti, co byli u nás
doma, bylo jich devět a bylo jim kolem
dvaceti let, nám hned ten první den
zapsali věnování s podpisy do
památníčku. Mezi nimi byl i velitel
celé místní vojenské jednotky, uměl
česky, a tak jsme se snadno
domluvili. Všichni byli hodní, slušní a
taky pobožní, modlili se, ve svých
vojenských knížečkách měli růženec
a svaté obrázky. V místnosti, kde byli
ubytováni, měli
vždy
uklizeno,
pořádek a čisto. Když jsem přišla ze
školy, naši pracovali v hospodářství,
na poli a tak, musela jsem podojit
krávy, nakrmit dobytek a oni mi

pomáhali, nejvíce jeden z nich. Já
jsem jim zase žehlila kalhoty, košile,
pekla koblihy, které jim chutnaly.
Maminka pro práci nemohla. Také
poštou dostávali z domova dopisy i
balíčky, z čehož měli vždycky velkou
radost. Měli obavy, aby nemuseli jít
ještě do války do Japonska, toho se
báli.
A přišel červenec, čas rozloučení.
Zvykli jsme si na sebe. My na ně, oni
na nás. A tak při rozlučce bylo
vzájemně i trochu smutno. Naši vojáci
se už moc těšili domů a my jsme jim
ze srdce přáli, že se živi a zdrávi
vracejí ke svým rodinám, ke svým
nejbližším.

Redakční dovětek: Amričtí vojáci pobývající v Třebanicích nepatřili pod jednotku s velitelstvím ve Lhenicích a dislokovanou
na Lhenicku. Svědčil o tom jejich pozdější příjezd (až 22.5.1945), též odlišné označení příslušnosti jinou nášivkou na
rukávech než ti ostatní u nás a dle třebanických svědků se spádovostí jinam než do Lhenic.

VE VODICI

Ze vzpomínek Vodických – kráceno.
I zde se „Vodičtí“ s americkými vojáky spřátelili. I tady byli ubytováni po domech. U Hamburgerů pobýval jejich velitel. Rád
se projel na jejich koni. Ve Vodici se mu líbilo, protože, když byl odvelen do Horní Plané, nadále se sem vracel. Vodičtí
vzpomínají, jak se tady v té době na parketě tancovalo při americké kapele a scházela se tu omladina z celého okolí.
Americké vojáky měli ve své vísce rádi.

VE VADKOVÉ

Vybráno z Kolářovy kroniky vadkovské.
Po 10.květnu se u nás po staveních ubytovalo 50 amerických vojáků. Na Ktišsku a tam dále prý Američané odzbrojují
ustupující německé vojsko táhnoucí do zajetí. Též tam i v našem okolí likvidují Němci odhozené zbraně, munici i další
vojenskou jejich výzbroj. V neděli 13.5. ve lhenickém kostele slavnostní mše svatá za zpěvu Svatováclavského chorálu a
Československé hymny. Kdo by si před nedávnem něco takového pomyslel ! 19.července LP 1945 za loučení celé vsi
odešlo americké vojsko, později i z Vodice a ze Lhenic. Tam v počtu asi čtyř set a přišla tam nová jednotka americká, již
početně slabší.
Fota - vlevo velitel americké jednotky dislokované na Lhenicku, uprostřed američtí vojáci s opravdovou "nefalšovanou"
lhenickou kozou, vpravo američtí vojáci byli i ve Vodici
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ZÁVĚR

„Nechť i generace příští nezapomínají těch, kteří do našeho kraje přinesli svobodu,“
- z projevu při odhalení pamětní desky v průčelí staré radnice, připomínající osvobození Lhenic
americkou armádou a její pobyt u nás – 1.5.1946.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
V oddílu stolního tenisu již myslí na příští sezónu
Po přerušení letošních soutěží a poté i jejich ukončení pro pandemii koronaviru se lheničtí stolní tenisté již pravidelnými
tréninky připravují na příští soutěžní sezónu 2020/21, ve které by chtěli do dlouhodobých soutěžích znovu vyslat pět družstev
– A tým zase do krajské soutěže, B a C tým do RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka, D tým do RP-II Prachaticka. U
družstva dívek, startující doposud v divizi žen, je zvažována v příštím soutěžním ročníku jeho účast ve druhé lize, stejně jako
B družstva dívek ponovu v divizi. Na zvažování o definitivním zařazení družstev do výše uváděných soutěží mají Lheničtí
tenisté čas do jejich losování.
Lhenické družstvo mladších žákyň kralovalo ve své kategorii krajskému přeboru
Po vynucené pauze , kterou způsobila pandemie „Covidu-19“, se znovu rozběhla sezóna stolních tenistů. Tedy alespoň ta
mládežnická na Pedagogu v Č.Budějovicích o víkendu (30.5.)
Umístění lhenických hráčů a hráček na krajském přeboru v kategoriích, ve kterých startovali
Dorostenci – složení družstva
1.místo - Libín Prachatice – Hodina, Kulhánek, Halabrín – hostující ze Sokola Lhenice s návratem
Dorostenky – složení družstva
3.místo – Sokol Lhenice – T.Novotná, S.Březinová, L.Novotná
BLAHOPŘEJEME !!!
Mladší žákyně – složení družstva
1.místo – Sokol Lhenice – T.Novotná, S.Březinová, L.Novotná
1. místo v krajském přeboru družstev mladších žákyň v ČB
Foto - vlevo Simona Březinová, uprostřed Lucie Novotná,
vpravo Tereza Novotná

3.místo v krajském přeboru dorostenek v ČB
zleva: Lucie Novotná, Simona Březinová,
JB, JM
Tereza Novotná

Co nového ve lhenickém SK
FOTBAL ZNOVU OŽIL, JE OPĚT S NÁMI
Po dlouhé fotbalové pauze v historii takové nezaznamenané, způsobené pandemií „Covidu-19“, v níž z rozhodnutí FAČRu
byly všechny amatérské soutěže nejprve přerušeny a poté předčasně ukončeny, se fotbal v omezeném režimu už zase hraje!
Chyběl nám!
V klubech se již v přípravě na novou fotbalovou sezónu naplno trénuje a z jejich aktivity, k vyplnění „zápasového
soutěžního vakua“, jsou organizovány dlouhodobější turnaje, na kterých startují jejich týmy.
Krom natěšenosti ze znovu oživení fotbalu však koronavirová doba do některých klubů vnesla problémy
ekonomické či s nedostatečnou početností hráčských kádrů apod. Tak např.Čížová z důvodů finančních odstupuje z divize a
podává přihlášku do nižší krajské soutěže – I.B třídy, což v soutěžích řízených KFS JČ vyvolalo s tím související přesuny
několika týmů, ač z rozhodnutí nebylo žádných postupujících ani sestupujících. Do divize místo odstoupivší Čížové již
postupovou nabídku přijal až z 3.místa KP (krajského přeboru) Sokol Lom (z 1.místa Olešník i z 2.místa Č.Krumlov ji odmítly).
Tím se také otevřela cesta do KP z I.A tříd s největším počtem získaných bodů Týnu nad Vltavou (z 1.místa v B skupině),
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stejně tak z I.B tříd do I.A třídy v historii vůbec poprvé - Strunkovicím (z 1.místa v B.skupině) – pokud na postupy nebudou
reflektovat, budou postupně nabídnuty dalším týmům umístivším se na 2. až 4.místech). „Smolařem anulovaného ročníku
2019/20 jsou fotbalisté Netolic, neboť skupinu A I.B třídy vedli po podzimu s velkým náskokem a nikdo nebyl na pochybách,
že budou jasným postupujícím (Strunkovičtí v B skupině však na tom byli bodově ještě lépe).Netolickým nezbývá nic jiného,
než zatnout zuby a o A třídu se poprat znovu“ – napsal PT deník.
K dalším změnám a přesunům v krajských soutěžích může ještě případně dojít. Definitivní podobu totiž nabydou až
na základě podaných přihlášek účastníků se stanoveným termínem do 12.6.2020. Nový soutěžní ročník 2020/21 v nich pak
odstartuje o víkendu 22.-23.8.2020.
Podrobně o situaci před vstupem do nové fotbalové sezóny 2020/21 ve lhenickém SK ( účastníkovi I.A třídy ve dvou
posledních soutěž.ročnících) v příštím červencovém vydání ML.

Lheničtí fotbalisté i s příznivci opět vypomáhali v našich obecních lesích
Tentokrát tomu tak při větší účasti (cca za 40 účastníků) bylo za stahování a pálení větví a klestí již potřetí
- v sobotu 16.května (viz foto)
JB, JM

Poklidné čtení

do již poklidnější „ koronavirové doby“ navracející se k normálu
(zařazeno pro volné chvilky)

Kapitolka z „ Bylo nás taky pět a někdy i víc“
- ze sepsaných vzpomínek hochů z PKU ( Party Krumlovské ulice) z konce 50.let a samého počátku let 60.
minulého století - jsou líčeny „klučičím“ pohledem, s humorem a nadsázkou…..(upraveno, kráceno)

Prázdniny jsou tady, sláva !

Když léto klepe na dveře, tak to nám, hochům, co spolu mluvíme, už je hej, neb
prázdniny jsou na dohled a my víme, že tu školu už nějak přežijeme. Třešně u nás
dozrávají a peckáři jsou již netrpělivi jejich sklizně, v álejích odhadují „ourodu“, jelikož
tomu rozumějí. Žebříky jsou sneseny z půd i vodrů, košíky jsou nachystány. A do
toho přichází slavnost „Božího těla“ na našem náměstí se čtyřmi vyzdobenými
oltáříčky (u Jedličků, u Trčků, u Šimonů, u fary) s průvodem s muzikou od jednoho
k druhému, na čele s družičkami, cuplujícími květy z košíčků, za nimi hasiči s nebesy,
pod nimiž kráčí pan farář Klíma s monstrancí, před kterou zdejší pobožný lid
poklekává. Celé to působí posvátně. Pranostiky právě k „Božímu tělu“ se vztahující
nám radí: „Na Boží duch, do vody buch“ či „Po Božím těle, do vody směle“. My se jimi
plně řídíme, i když někdy nebývá ještě to pravé teplo ke koupání. Tehdy nám ti starší
a zkušenější praví: „Hoši, hoši, jen si hrajte, vy jste asi našli zdraví na hnoji“. Z těch
kárání si pravic neděláme a střemhlav se dále vrháme do vod „Vejrováku“, neb jest
nejblíže a rozprostírá se v lůně naší vejrovské domoviny. Máme ho rádi, jelikož jsme
s ním srostlí tělem i duší od jara do zimy. Na jeho hladině i kol ní prožíváme všelijaká
naše klučičí dobrodružství.
To vám tady jednou při dobývání vodní pevnosti (podvodní výpusti rybníka tzv.zahrádky) byl jejími obránci nemilosrdně stržen
pod hladinu jeden ze smělých jejích dobyvatelů, by zmizel v hlubinách a počal polykat andělíčky (prý pod hladinou všechno
viděl zeleně s krásnými šumícími bublinkami, čemuž jsme se podivovali), aniž by si někdo z bojovníků toho v té bitevní vřavě
povšiml. Povšiml si však toho na hrázi konzervárenský údržbář pan Václav Kabát „štelující“ právě zde, na místě samém,
přívod vody do továrny Fruty. Vůbec neváhal, v pracovním oděvu se vrhl do vejrovských vln a počal pod vodou pátrat a šátrat
po zmizelém. V tu ránu bylo po boji a všichni vyděšení válečníci z toho, co se to vlastně děje, si jedním dechem nepřáli nic
jiného, než aby zachránce v hlubině tonoucího hbitě „vyšátral“. Když už se zdálo, že po všem podvodním pátrání je veta, byl
náhle zachráncem tonoucí vyvržen na hráz, by ten po chvíli počal kašlat vodu, až se mu u nosu udělala bublina a všichni se
smáli radostí, že je živ a zdráv, a kdo u toho byl, nabyl dojmu, že se z toho raduje a směje i celý „Vejrov“. I pan údržbář Kabát
se usmíval, vyndával si z kapes mokrých monterek nějaký umáčený průkaz, také hřeben a pravil: „Měl kluk namále“. A dál víc
nic, sebral „vercajk“ a šel dál po své práci. My jsme potom o jeho statečném činu všude povídali, jelikož byl pro nás hrdina,
právě tak jako i pro ty, jimž jsme to vyprávěli. Tím zachráněným tonoucím byl náš velitel, jména Jenda Veselý.
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Tak tolik očekávané prázdniny už jsou tady a s nimi i to pravé léto a peckářská sezóna, jimž předchází rozdávání vysvědčení,
jež nám, hochům z PKU, nosívají o nás v celku příznivé školní zprávy, jakož i nad očekávání příznivé hodnocení i našich
mravů, tudíž můžeme radostně do prázdnin vyběhnouti. A tak navlečeme na těla jen trenky, tílka a kecky a holky trička jen tak,
tudíž se jim na nich vytlačují knoflíčky od rádia, vzdyť je léto! A třešně už dozrály, a tak v álejích počíná býti živo a z korun
stromů, ze samých jejich vršků, vykukují do kraje našeho jen peckářské hlavalky a všude se povalují bedničky, než je trháči
naplní, a i my, hoši jsme povětšinou od našich doma zahnáni do sklizně a tak i já, Jenda Bumba, jsem k mé nelibosti zahnán
v našem sadě česat třešňové plody, když všude jinde v alejích se trhá, avšak u nás, podle otce, se češe, pročež se mi hoši za
to smějí. Nejvíc však trhají Pepík Martinů a Péťa Trnků, neb jsou z peckářských rodin a tudíž to nejlépe „umí“, jelikož jsou
k tomu od nejútlejšího mládí vedeni. Tak třeba náš Peťa Trnka jest z vyhlášené lhenické početné peckářské rodiny Kubalíků,
na trhání je jich proto velká síla, a tak již brzičko po ránu společně vyrážejí do álejí , by toho hodně strhli. Pane jo, to je pěkná
makačka stát od rána do večera na žebříku a trhat a trhat! A když je co ranní ptáčata spatříme, jak již jdou do třešní, tak jim
zpíváme: „A jdou a jdou a Kubalíci jdou, jdou na pecky a zvesela i s košíky, a jdou a jdou a Kubalíci jdou“… A oni se proto na
nás nezlobí a uculují se, neb vědí, že je to sranda.
Až když peckářská sezóna skončí a třešnice osiří, teprve potom se
všichni společně můžeme konečně naplno bezprizorně věnovat všem
těm našim oblíbeným sportům, nejvíce pak našemu milovanému
fotbalu, jakož i jiným zábavám, též všelijakým alotriím, které na nás
číhají a kterým povětšinou podlehneme. Letní pohoda, nejčastěji
v horku, pokračuje, při níž se vzduch v naší Krumlovské vedrem tetelí a
zdejší konzervárna
láká svou ovocnou vůní ty potvory vosy, ba i
sršány z celého okolí, co otravují tamní zaměstnance. A tak se chodíme svlažovat na náš „Vejrovák“, též nyní o prázdninách i
na blízký „Koubovák“, kde se předvádíme před holkami na dekách a ručnících velice odvážnými skoky ze stavidel. Ač naše
velice námi oblíbená slavná svatojakubská pouť již hlásí, že půlka prázdnin už je pryč, tak my i přesto víme, že nám zbývá
dosti času k tomu, abychom ještě prožili mnohá nejrůznější prázdninová dobrodružství.
Stejně v tom samém konci velkých prázdnin kupodivu vždy zjišťujeme, že nám ta škola vlastně už chybí….
JB

INZERCE
HLEDÁM CHALUPU K PRONÁJMU - LHENICE A OKOLÍ - tel. kontakt: 772 688 974
DOUČÍM: 6-9 třída - JAZYK – ČESKÝ, RUSKÝ, NĚMECKÝ;
MATEMATIKA - GEOMETRIE - TEL. KONTAKT 731 230 997
HLEDÁME KE KOUPI STAVBNÍ POZEMEK vhodný pro stavbu nízkého rodinného domu v klidném místě na
samotě, polosamotě nebo na okraji vesnice, ideálně v blízkosti lesa, v lokalitě obce Lhenice, Vadkov, Třešňový
Újezdec, Vodice, Třebanice, Hrbov nebo Dolní Chřášťany. Výměra min. 1000 metrů čtverečních. Nejsme
developer ani realitná kancelář, rádi bychom tu bydleli s vámi.
Kontakt: Eliška Balejová 604907876.
Chcete v práci chodit v pantoflích? Zdobí Vás manuální zručnost?
Jsme malá rodinná firma na výrobu elektroniky v Křemži a hledáme nové kolegy na pozice:
Ruční výroba. Operátor strojů. Technické práce. Organizace výroby. Administrativa.
Pro více informací volejte: 724 726 943.
Rodinná farma Janota - přijmeme traktoristu do zemědělské výroby.
Bližší informace na tel.: 721808421
• 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
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KAM ZA KULTUROU
POZVÁNKA K SOUSEDŮM

LETNÍ PROMÍTÁNÍ
NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ
Sobota 18.7. - ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko, 2019, 93 min. - od cca 21.30 hod.
Hrají:
Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek
Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír
Polívka, Martin Hofmann, Samuel Gyertyák, Michaela
Sodomková, David Kraus, Petr Vondráček, Ondřej Malý,
Bolek Polívka, Míra Nosek, Antonín Kracík, Aron
Vetchý, Martin Uhlíř
Obsah:
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání –
zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří
dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí
na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako
rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani
metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér
Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán.
Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou.
Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza
Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a
jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí,
nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára
(Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj
zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické
hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa
Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden
zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto
lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají
momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink.
Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny
síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a
komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného
maratónu. S běháním je to úplně stejné jako v životě.
Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na
dosah…(CinemArt)

Sobota 1.8. - VLASTNÍCI
Komedie / Drama / Česko, 2019, 97 min. - od cca 21.15 hod.
Hrají:
Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek,
Stanislav Majer, David Novotný, Andrej Polák, Ladislav Trojan, Jiří Černý, Maria Sawa, Halka Třešňáková
Obsah:
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili.
Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky
kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David
Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak
zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv
rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan)
zatím nic nekomentuje…(CinemArt)
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