MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVIII, číslo 10, cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2020

Tentokrát za krásného dne babího léta proběhl na lhenickém náměstí – v koronavirové době o sobotě
5.září. V jeho obnovené tradici již po jedenácté – více uvnitř listu.

Na Jarmarku na svatého Jiljí

„Ve Lhenicích jarmark byl, já tam na něm taky byl. Chtěl sem mojí milej koupit perníkový srdíčko.
Potkal sem však kamarády a šup s nima na pivíčko.
Muzika nám k tomu vyhrávala vesele, milá se pak na mě kabonila kysele.“
Podle „lidové rýmovačky“

Z ŘÍJNOVÝCH PRANOSTIK

-

Když v říjnu se blýská, zima potom plíská.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
V říjnu hojnost žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
4.10. – Svatý František zahání lidi do chýšek.
15.10. – Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
16.10. – Jaký den Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
21.10. – Svatá Voršila větry pohnula.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
již několikátý sloupek ve zpravodaji Moje Lhenicko věnuji situaci okolo pandemie koronaviru.
Od minulého měsíce se situace velmi změnila, od 5.10. je znovu vyhlášen nouzový stav a
dále se zpřísňují opatření. Restaurace a hospody se zavírají ve 20:00 hod, druhý stupeň
základních škol bude přecházet na distanční výuku ob týden a střední školy úplně. Jsou
zakázány volnočasové aktivity, uzavřena kina, divadla, fitness, plavecké bazény, ZOO, atd.
Také u nás tedy dochází k uzavření kina, v komunitním centru v budově úřadu nebudou
probíhat spolkové činnosti (cvičení jógy), omezení se bude týkat i otevření úřadu pro občany
(5 hodin dvakrát týdně) a pracovní doba Pošty Partner zatím bude ve stávajících časech. O
změně budete informováni. Nejvýznamnější akcí mikroregionu Chelčicko-Lhenického jsou Slavnosti plodů, v
letošním roce se měly konat v Chelčicích. Bohužel, i tato hojně navštěvovaná akce musela být zrušena. Rada
mikroregionu toto schválila již minulý týden. V ohrožení jsou i další akce v čase adventním a také jsme se
rozhodli v těchto nevyzpytatelných podmínkách zrušit pořádání obecního plesu v roce 2021.
Abych ale nepsala jen o pandemii, o omezeních, které slyšíme denně z médií, chtěla bych Vás
informovat o akcích, které ještě do konce tohoto zvláštního roku chceme udělat. Na konci října se bude

1

opravovat místní komunikace v Prachatické ulici v části, kde je již elektrické vedení uloženo v zemi. Jedná se o
část ulice od křižovatky u COOPu k čp. 61 (bývalý dům s pečovatelskou službou). Další části Prachatické ulice
budou opraveny až po uložení kabelů do země společností E.ON, která toto plánuje. Ještě se bude opravovat
místní komunikace v Sídlišti SNP k bytovým domům čp. 316 a 317. Dalším projektem je vybavení nové
knihovny, která bude přemístěna ze staré radnice do přízemí budovy úřadu. Na tento projekt jsme získali dotaci
ze SZIF přes MAS Rozkvět z.s. ve výši 80% uznatelných nákladů. Celkové náklady jsou 700 tis. Kč. V Hrbově
opravujeme vnitřní prostory hasičské zbrojnice, která je využívána místními občany jako klubovna osadního
výboru. Tento projekt byl podpořen Jihočeským krajem v Programu obnovy venkova. Do školy jsme pořídili
pomůcky a přístroje určené k výuce přírodních předmětů v akci nazvané Bádej, zkoumej, pozoruj. Také tato
akce byla podpořena Jihočeským krajem. Necháváme zpracovat projekt na vybudování nového parkoviště na
Sídlišti SNP poblíž bytovek čp. 271 a 272, studii na využití staré radnice, kde by měla vzniknout nová obřadní
síň. Zpracováváme také studii na využití starého hřiště jako areálu pro relaxaci a volnočasové aktivity dětí.
Máme požádáno o dotaci na opravu areálu bývalého ACHP, kde se dokončuje sanace. Chtěli bychom tam
vybudovat zázemí pro naše technické služby a novou hasičárnu i se zázemím pro hasiče. Realizovat tyto
projekty bychom chtěli v následujících letech.
Vážení spoluobčané, buďte na sebe opatrní a dodržujte, prosím, vyhlášená opatření. Věřím, že je to v
zájmu nás všech, chráníme nejen sebe, své rodiny, ale i ostatní. Přeji hodně zdraví.
Ing.Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č.21

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 1.10..2020
(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, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluven: P.Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 259/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Ad 3) Usnesení č. 260/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v položkách č. 1 – 2.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 261/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej plynárenského zařízení „Plynofikace
městys Lhenice – II. etapa“ v k.ú. Lhenice v ulicích Netolická, Krumlovská, Náměstí (I. část) a Na Panské mezi a
Svatojánská (II. část) firmě E.ON, Distribuce a.s. České Budějovice za cenu ve výši 2.093.220,--Kč bez DPH.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 262/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č. 334/1 o
výměře 1.400 m2 v k.ú. Hrbov u Lhenic p. L.V., Hrbov za údržbu s podmínkou, že pronajatou část pozemku neoplotí a
nechá ji volně přístupnou.
9 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 5a) Usnesení č. 263/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Vodice – kabel NN, Smolová“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nové
skříně v plastovém pilíři, kabelových spojek, provedení překopu, podvrtů, uložení kabelu NN) na pozemcích parc.č. 724,
722/1, 723/3 a 742/1, k.ú. Vodice u Lhenic. 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 1.700,--Kč. 10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 264/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Hrbov – Rekonstrukce sítě, čp.32 a čp.44“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN, kabelové skříně, sloupu NN, uzemnění) na pozemcích parc.č. 299/1, 299/2, 367, 576/2 a 577 v k.ú. Hrbov u
Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 217-562/2020 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 2.300,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná
sazba DPH.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 265/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu ze 7. jednání kontrolního výboru ze
dne 29.09.2020.
10 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 266/21/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) neschvaluje realizovat projekt č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004366 „Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Lhenicích“
b) schvaluje realizaci nové hasičské zbrojnice v areálu bývalého ACHP Lhenice po dokončení sanace.
10 PRO

Co schvalovali a o čem jednali lheničtí zastupitelé před sto lety
(na pokračování)

Každá doba má své problémy, které vyžadují nějaké řešení. Je také pravdou, že následující
generace občas těžko chápe jak tyto problémy, tak i jejich řešení. Proto asi není na škodu si
občas připomenout, jaké starosti měli naši předkové a alespoň se snažit o to pochopit, jak
se v době prvních let samostatného Československa snažili s těmito problémy vypořádat. To
by mělo být také smyslem této nové a pevně věřím že i pravidelné rubriky. Oč tedy běží?
Každý měsíc je veřejnost prostřednictvím tohoto zpravodaje pravidelně informována o
jednání současného obecního zastupitelstva. Snad bude tedy pro čtenáře zajímavá také
informace, jakými problémy se zabývalo obecní zastupitelstvo přesně před sto lety.

2

ŘÍJEN 1920
První zastupitelstvo obce se v tomto měsíci sešlo 17. října 1920 a projednávalo následující body:
1) obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu okresní školní rady o zřízení měšťanské školy ve Lhenicích
2) projednání zprávy Ředitelství pošt a telegrafů v Praze o úhradě nákladů na zřízení telegrafní stanice ve Lhenicích.
Zastupitelé nepřistoupí na úhradu nákladů v hotovosti, ale navrhují dodat hotové telegrafní sloupy na trati z Netolic do
Lhenic. Osloví také starosty okolních obcí, zda by mohli přispět přiměřeným množstvím sloupů.
3) Josef Majer, kartáčník, žádá o povolení odbočky z obecního vodovodu ve Školní ulici pro zavedení vody do chléva –
zamítnuto
4) Petr Hart žádá o odprodej místa před vchodem do starého hřbitova pro účely výstavby rodinného domku – zamítnuto
5) Farář Kubata žádá o povolení malé zahrádky u farní zdi v náměstí – povoleno
6) Řada občanů ze Lhenic žádá o opravu obecního vodovodu tak, aby se voda z pramene na Kužvartě mohla přivést do
městečka. Pan Jaroslav Honsa se v této souvislosti zavazuje, že obci zapůjčí k čerpání vody na zkoušku svůj parní stroj.
Obec dodá palivo a mazání. Na úhradu provozních nákladů prodá obec ve veřejné dražbě větrák. Pokud se parní stroj
osvědčí, koupí obec vlastní.
7) Zastupitelstvo bere na vědomí skutečnost, že okresní lesní inspekce v Budějovicích zabavila v revíru Klenovice 140
plnometrů dřeva, které bylo určeno pro Lhenice.
Na závěr podepsalo zápis všech 15 přítomných zastupitelů.
Druhé zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 24. října a mělo projednávat požadavky na opravu obecního vodovodu. Pro
slabou účast zastupitelů se však schůze nekonala. Mimo obecního zastupitelstva však jednaly také různé komise.
- Dne 19. října jednala komise pro rozdělení kontingentu. Dle výměru okresního obilního úřadu v Prachaticích musí obec
Lhenice dodat 60 tun brambor. Z toho se 50 tun spotřebuje pro samozásobitele, zbývajících 10 tun obec ihned dodá
obilnímu úřadu s tím, že nebude předepsána už žádná jiná dodávka. U kontingentu obilí se čeká na vypořádání námitek ze
srpna tohoto roku.
- Dne 29. října jednala bytová komise. Do komise byli doplněni dva členové a to Augustin Trnka a Jan Špán. Předmětem
jednání je prodloužení nájmu Josefu Cinklovi v domě č.p. 66 (Jounů) o další 3 měsíce – nepovoluje se, protože byt je již
pronajat Janu Novotnému. Byt v domě č.p.112 (Martinů) po Janu Novotném dostane Václav Majer, který se oženil a pracuje
zde jako prodavač v lidovém konzumu.
- Dne 31. října se konala schůze hospodářů a čeledínů ve Lhenicích. Předmětem jednání mělo být jednání o smlouvě mezi
hospodáři a čeledí o uznání služebních podmínek tak, jako byla stejná smlouva uzavřena u obecního zastupitelstva v
Netolicích. Jenže když hospodáři zvolili své zástupce s plnou mocí, tak tito pánové své funkce nepřijali a následkem toho
tedy nebyl nikdo zvolen. Rovněž volbu členů do místní komise přítomní hospodáři odmítají a tak celé toto jednání zůstalo
bez vyřízení.
Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Přehled o opatřeních k vládou opětně zavedenému nouzovému stavu
(původně platila od 5.10. – poté byla zpřísněna)

Nová opatření platí nově od pondělí 12. října na dalších 14 dnů:
-

Vnitřní akce maximálně 10 lidí, venkovní maximálně 20

-

Uzavřou se kina, divadla, zoologické zahrady a vnitřní sportoviště, vnější omezená na 20 osob

-

Školáci na druhém stupni se budou ve škole střídat po třídách kromě dětí, které navštěvují nižší gymnázia

-

VŠ a SŠ přejdou plošně na distanční výuku

-

Kromě studentů zdravotních škol zůstanou všichni vysokoškoláci doma, středoškoláci mají výjimku ještě na
praktickou výuku

-

Žáci budou mít 26. 10. a 27. 10. volno, ministr školství je označil za "dny boje proti Covidu", tím se
prodlouží podzimní prázdniny

-

Obchodní centra vypnou wi-fi zdarma, aby se tam neshromažďovali mladí lidé

-

Lidé budou moci na 10 dní do izolace do hotelu, aby se předešlo šíření nákazy v rodině

-

Fitness centra, posilovny a bazény se uzavřela již v pátek 8.10.

-

Restaurace budou moci mít otevřeno jen do 20:00, u stolu maximálně čtyři lidé, ve food courtu u stolu
maximálně dva, to platí také od pátku (8.10.)

-

Svatby budou omezené až od 19. 10., bude se jich moci zúčastnit nejvýše 30 lidí

-

Zákaz návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších sociálních zařízení

-

Provoz úřadů se omezí na 2 dny v týdnu, pro veřejnost bude otevřeno vždy 5 hodin

-

Zakázány jsou všechny sportovní soutěže vyjma mezinárodních zápasů
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VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Volby do zastupitelstev krajů se konaly ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Výsledky krajských voleb 2020
Přinášíme vám výsledky, jak dopadlo hlasování u nás, ve Lhenicích, v našem okrese,
v Jihočeském kraji
LHENICE – 1.584 zapsáno voličů –voleb se zúčastnilo 577 – platných hlasů 573 – volební účast 36,43%
ODS
140
Starostové a nezávislí
18
ANO
105
Trikolóra
18
Piráti
72
Strana zelených
6
TOP 09 a KDU-ČSL
71
Dělnická strana soc. spravedl.
2
ČSSD
61
Demokratická strana zelených
2
Jihočeši 2012
29
Svobodní
2
SPD
26
Změna 2020
1
KSČM
19
Aliance národních sil
1
OKRES PRACHATICE – 14 186 platných hlasů - volební účast 34,92%
ANO
2489
Změna 2020
ODS
2472
Demokratická strana zelených
Strana zelených
Piráti
1798
Starostové a nezávislí
1443
Svobodní
TOP 09 a KDU-ČSL
1378
Děln.str.social.spravedlnosti
ČSSD
1279
Pravý blok – Cibulka
Rozumní
Jihočeši
791
KSČM
735
Aliance národních sil
SPD
733
Vize – národ.socialisté
Trikolóra
408
Moravské zemské hnutí

127
97
97
43
42
28
20
12
6
6

JIHOČESKÝ KRAJ – 198 887 platných hlasů
ANO
36058
ODS
34857
Piráti
25560
TOP 09 a KDU-ČSL
20798
ČSSD
17397
Starostové a nezávislí
14686
Jihočeši
13010
KSČM
9497
SPD
9299
Trikolóra
6942

3805
1993
1549
1541
544
455
322
216
213
145

– volební účast 39,51%
Změna
Svobodní
Demokratická strana zelených
Strana zelených
Děl.str.cos. demokr.
Rozumní
Pravý blok – Cibulka
Mor.zemské hnutí
Aliance národních sil
Vize – nár.socialisté

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatými vládními opatřeními bude
pracovní doba Úřadu městyse Lhenice od 12.10.2020 do 25.10.2020 do 23:59 hod. omezena.
Pro veřejnost bude otevřeno v úřední dny:
PO 8:00 – 11:00 / 14:00 – 16:00; ST 8:00 – 11:00 / 14:00 – 16:00
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Dne 26.10. bude v době od 8.00 do 13.00 hodin přerušena dodávka el.energie – ve Lhenicích,
v ulicích Prachatická, Krumlovská, Svatojánská, Na Panské mezi, Na Běličce, Bavorovská, Na
Sadech, Náměstí, Školní, Pod Stráží, Zahradní, ve škole.
Blíže ve vývěsní skříňce úřadu městyse.

Jednota COOP Lhenice bude dne 4.11. dopoledne UZAVŘENA z důvodu přerušení dodávky elektrické
energie. Otevřeno bude cca od 13.00 hodin.

Přerušení konání obřadů - vítání občánků
Vážení rodiče a prarodiče,
z důvodu přetrvávající pandemické situace v České republice a přijatých vládních opatření a doporučení je do odvolání
přerušeno konání slavnostních obřadů, při kterých jsou naši nejmenší občánci uvítáni do společenství městyse Lhenice.
Prozatím si dovolujeme alespoň touto cestou popřát novým občánkům hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a klidu a
věříme, že Vaše děti budeme moci přivítat v dobách příznivějších. O termínu Vás budeme s dostatečným předstihem
informovat. Přijímání přihlášek pozastaveno nebylo. Děkujeme za pochopení.
KPOZ městyse Lhenice
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

- za zvýšených hygienických opatření nadále v běžném provozu

Zprávičky z naší mateřinky

Motýlci - naše nejmenší děti přiletěly do nově přestěhované třídy ve školce. Září bylo pro
příchozí děti náročné a neobešlo se bez slziček. Ale děti se rychle adaptovaly a dnes již
chodí do školky s úsměvem. Děti se seznámily s novým prostředím, novou paní učitelku
Barčou a společně trávíme dny plné písniček, básniček a zajímavých činností.
U Žabiček se v září děti seznámily s nově přestěhovanou třídou, poznaly nové kamarády a
později se věnovaly podzimním tématům v centrech aktivit a na vycházkách. Vždy v pátek
chodí cvičit do školní tělocvičny.
Broučci navštívili Environmentální vzdělávací středisko ochrany vod ve Vodňanech, kde pro ně byl přichystaný
program „Kam plují ryby?“, pohráli si s rybami a raky, lovili a pozorovali drobné vodní organismy. Bůh Poseidon
provedl děti vodní říší, seznámil je s jejími živočichy a za překonání mnoha překážek putovali společně s úhořicí
Uršulou až do slaného moře.
Rybičky vpluly do nového školního roku se dvěma novými učitelkami Petrou a Věrkou a společně postupně
začaly pracovat s krásným tématem "Plody podzimu" nejen v centrech aktivit.
Protože každý měsíc chceme dětem zprostředkovat nějaký kulturní nebo environmentální zážitek, který by
společně sdílely, pozvaly jsme v září k nám loutkové divadlo „Dokola“ s pohádkou O statečném kováři Mikešovi.
Tento měsíc byla také uskutečněna mimořádná nabídka vyšetření očí firmou Prima Vizus, o.p.s.
Kolektiv MŠ

Fota: vlevo z představení divadla „Dokola“ – vpravo z návštěvy vzdělávacího střediska ochrany vod ve Vodňanech

Základní škola
Záříjové kalendárium
1.9. – zahájení nového školního roku 2020/21 ve všech třídách – v první slavnostně za
účasti zástupců zřizovatele školy, jejího vedení a rodičů prvňáčků
2.9. až 4.9. – „Deváťák je kamarád“ – po celý první týden za doprovodu prvňáků od šaten do
jejich učebny žáky 9.třídy
2.3. a 3.9. – „Dny pro třídu“ – s třídními učiteli ve svých třídách k vyřizování potřebných
organizačních záležitostí pro nový školní rok a třídnické „legendy“
3.9. až 17.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků – postupně ve všech třídách
4.9. – zahájeno již vyučování podle rozvrhu hodin dle jednotlivých předmětů
4.9. – exkurze do STS Těšovice – ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – pro žáky 8.třídy
21.9. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Co žije pod tvou postelí“ – pro žáky 9.třídy
22.9. – divadlo „Pohoda“ – s představením na nádvoří školy pro děti ze školní družiny
26.9. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ – k uctění památky pana učitele Mgr.Václava Kubíka – pro
nepříznivou epidemiologickou situaci odvoláno !
30.9. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Karkulka vrací úder“ – pro žáky 3.třídy
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Fota: vlevo – zahájení nového šk.roku v 9.třídě (1.9.2020) – vpravo z ocenění Mgr.Zdeňky Petráškové (viz text níže)

Mezi oceněnými v anketě „Vynikající pedagog Prachaticka“ paní učitelka Mgr.Zdeňka
Petrášková, zástupkyně ředitelky z naší lhenické ZŠ
- Prachatice 5.října 2020 -

- osm oceněných převzalo z rukou starosty města Prachatic Martina Malého diplom „Vynikající pedagog
Prachaticka“ s květinami a dárkem.
Cílem ankety o Vynikajícího pedagoga, kterou pořádá Město Prachatice a odbor kultury, školství a
cestovního ruchu prachatické radnice, je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů, vyzdvihnout jejich přínos
pro školu a ocenit jejich dosavadní pedagogické působení a úspěchy.
Slavnostní okamžiky se kvůli zpřísněným vládním opatřením proti šíření koronaviru letos odehrály v
arkádách Staré radnice. Návrhy na ocenění vzešly tradičně z mateřských, základních a středních škol i
volnočasových zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. BLAHOPŘEJEME !
Podle „prachatickonews.cz“ – text a foto Zdeněk Přibyl

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 bylo vydáno nařízení KHS
(Krajské hygienické stanice) pro provoz škol Jihočeského kraje
S účinností od 5. 10. 2020 se na 14 dní provoz škol v Jihočeském kraji omezuje takto:

- Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
- U 1. stupně základních školy se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje,
ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
- U 2. stupně základních školy se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje,
ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez
sportovní činnosti).
- Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání s výjimkou mateřských škol.
- Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření
ze dne 30.září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru
mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve
školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická
opatření ve školních jídelnách.
Nadále pro všechny platí dříve vydané nařízení MZd o nutnosti krytí dýchacích cest rouškou ve
společných prostorách školy. Žáci a učitelé na 2. stupni mají krytý nos a ústa rouškou po celou dobu výuky.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat
podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně MZd.

Vydáno ještě před zpřísněnými opatřeními vládou platící plošně od 12.10. po 14 dnů – na 2.stupni ZŠ
nově se střídáním tříd ve škole po týdnu (střídavě s prezenční, tzn.školní a distanční výukou,
tzn.domácí). V týdnu od 12.10. do 16.10. budou chodit do naší ZŠ žáci 7. a 9.třídy,
v dalším týdnu od 19.10. do 23.10. zase žáci 6. a 8.třídy.
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Svatováclavská pouť ve Vodici
Dne 28. 9. 2020 se ve Vodici konala tradiční Svatováclavská pouť. Tak, jako každý rok, mši svatou celebroval pan
páter Liška, o hudební doprovod se postarala (také už tradičně) paní Jitka Varon Cábová.
Počasí v tomto roce však vůbec nepřálo. Celý den pršelo a byla i nepříjemná zima. Možná právě tato skutečnost
byla hlavním důvodem poměrně malé účasti. V minulých letech byla tato kaple, která svou velikostí v našem lhenickém
regionu patří mezi největší, vždy plná.
V pohledu zdola můžeme na kapli spatřit jméno zakladatele společně s
datem založení. Kaple zůstala dodnes v původní podobě, a to i včetně vnitřního
inventáře. Poslední rekonstrukcí prošla krátce po roce 2000.
K vnitřnímu vybavení kaple patří také harmonium, které však zhruba
před sedmi lety přestalo hrát. O hudební doprovod se od té doby muselo postarat
elektronické piano, které jsme vždy před každou poutí do kaple nastěhovali.
Díky vstřícnému přístupu paní starostky Městyse Lhenice Ing. Marie
Kabátové a pochopení zastupitelů se podařilo v roce 2018 zajistit opravu
harmonia u českobudějovické firmy Mikeš. Oprava nástroje se protáhla na dobu
více jak jednoho roku a zpět do kaple bylo vráceno v únoru letošního roku.
Nástroj je starý cca 100 let a prošel celkovou rekonstrukcí nejen hracích zařízení,
ale i vnější vizáže (přelakování, nové potahy šlapek apod.).
O hudebních kvalitách a vnějším vzhledu se mohli právě přesvědčit návštěvníci
letošní vodické pouti, kde si opravené harmonium odbylo svou premiéru.
Ing.Milan Hölcl
PODĚKOVÁNÍ
Patří těm, co se o vodický návesní kostelík a jeho okolí starali a starají:
Pánkovým a Hölclovým. (Redakční dovětek)
Ilustrační foto ze Svatováclavské pouti ve Vodici z předešlých let

Počasí tentokrát Jarmarku na svatého Jiljí přálo
Oproti tomu loňskému (chladnému a propršenému) proběhl na lhenickém náměstí ten letošní za pěkného slunného dne
(ještě za mírnějších epidemiologických opatření proti „covidu-19“) v sobotu 5.září v obnovené jeho tradici již po jedenácté (a
to od roku 2009 po Lhenicemi znovu získaném statusu městyse v roce 2008).
Dvacet stánků na jarmarku nabízelo pestrý tovar – jako např.farmářské bio-výrobky, výrobky rukodělné z proutí, též
keramiku, dřevěné hračky, dále lhenickou šťávu, medovinu, chrášťanské pivo z tamního malého pivovaru, klobásky atd.,
jako tradiční byl k mání pravý zvěřinový guláš od lhenických myslivců , od lhenických hasičů to zase byly pravé domácí
palačinky a buchty s kávou či čepovanou „Plzní“ za lidovou cenu. Návštěvníkům mohly také přijít k chuti i placky „Čapáty“.
K pohodovému posezení za možnosti občerstvení vyhrávaly během dne kapely různých hudebních žánrů. Jako již
tradičně „poslechový maratón“ zahajovala jamská „Doubravanka“ (od 10.00 hod.), aby na ni postupně navázaly: „Lovesong
Orchestra“ (od 12.30 hod.), „Spolektiv“ (od 14.30 hod.) a Eliška Kotlínová s kapelou“ – s překvapením v podobě
samostatného sólového vystoupení malého bubeníka (od 16.00 hod.).
Tak proběhl v pořadí již jedenáctý lhenický Jarmark na svatého Jiljí v jeho novodobém pořádání.
Fotokoláž – z letošního Jarmarku na sv.Jiljí (5.9.2020)
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Září v KČT Lhenice
V sobotu 19. září uspořádal KČT Lhenice Loučení s létem. Tato tradiční akce neproběhla jako v minulých
letech ve Vadkově, ale v trochu komornějším duchu v klubovně ve Lhenicích. Loučení předcházel výlet do
okolí Lhenic. Ve 13 hodin jsme se za pěkného i když trochu chladnějšího počasí vydali alejemi k Velkému Hrádečku. U něj
jsme sešli do údolí k potoku Melhutka, který s přilehlými skalními útvary tvoří přírodní památku. Bohužel toto krásné
údolíčko je v současnosti pokryto popadanými stromy a nedá se projít. Kolem rozbořeného splavu jsme pokračovali k
usedlosti U Kozáků, kde nás v ohradě přivítalo stádo pasoucích se koní. Po silnici jsme došli do Hrbova a kolem rybníka
Naděje zamířili k Brusné. Ze začátku nás vedla zarostlá polní cesta lemovaná kopřivami a pohozenými domácími
spotřebiči. Za Nadějí už to vypadalo nadějněji a pěknou krajinou jsme pokračovali až do Brusné. Tam jsme sešli k Mášlovu
mlýnu a opět jsme byli nepříjemně překvapeni. Známá lesní cesta byla rozjezděná a lemoval ji kůrovcem poničený a
vykácený les. Kolem Brusenského vrchu zbývalo dojít ke kapličce U Jána. Několik jedinců od ní zamířilo rovnou do Lhenic,
ostatní pokračovali po asfaltce k Vodici. Po pěkných výhledech na Lhenice a okolí jsme u kaple sv. Huberta odbočili a sešli
k mlýnu U Říhů. Asi 14 kilometrové putování bylo zakončeno cestou přes pozemky bývalé jahodárny. V půl páté jsme
konečně došli ke klubovně. Zde nás místo tradičního guláše čekala grilovaná krkovička, soudek piva a vacovským pekařem
přivezené záviny a jiné dobroty. Celý večer zněly klubovnou známé písně, doprovázené občasným tancem a vzpomínáním
na turistické zážitky uplynulých letních týdnů a měsíců.
Kromě Loučení s létem se v září (ve všední dny) menší skupinka lhenických turistů vypravila na Šumavu(
Medvědí stezka) a ze Zlaté koruny přes zříceninu hradu Dívčí Kámen do Holubova.
K. Majer
Fota z „Loučení s létem“ - poslala redakci Helena Mášlová

Tréninky a aktivity Elite Training Center Lhenice ve šk.roce 2020/2021
Přemýšlíte o tom, jak zlepšit svou fyzickou kondici, zredukovat hmotnost,
popřípadě nabrat nějaký ten sval? V letošním školním roce nehodláme polevit,
a proto vám nabízíme sportovní lekce z našeho portfólia:
KRAV MAGA (SEBEOBRANA PRO DĚTI)
KRAV MAGA (SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ- ZAČÁTEČNÍKY)
TRÉNINKY DRUHOSTUPŇOVÝCH DĚTÍ
Pro dospělé, kteří se chtějí hýbat ať již na trenérem vedených lekcích nebo v rámci soukromých tréninků,
je zde následující nabídka:
INTERVALOVÉ TABATA TRÉNINKY PRO ZAČÁTEČNÍKY
TRÉNINKY PRO DOSPĚLÉ CROSSFIT
SOUKROMÉ LEKCE
INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ
PROSTORY PRO POŘÁDÁNÍ LEKCÍ (Jóga/ TRX/ školení a semináře, soukromé lekce a výuka)
KURZY/ ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
LEZECKÁ STĚNA
Na dalších novinkách usilovně pracujeme a věříme, že se vám budou velmi zamlouvat a těšíme se na vaši brzkou
návštěvu. Za Elite Gym Lhenice - Jarda Duchoň

Český svaz žen informuje
Dne 30.9. proběhla celorepubliková akce DEN PROTI RAKOVINÉ, do které se
pravidelně zapojují I lhenické ženy prodejem symbolické květiny “měsíčku lékařského”.
V letošním roce bylo u nás vybráno 6.044,-Kč. Děkujeme všem, kteří tím přispěli na
dobrou věc. Zejména děkujeme ženám, které se v této těžké koronavirové době prodeje
kytiček ujaly: A.Podlahové, P.Muškové, H.Suché a B.Kabátové.
M.Sch.
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Myslivecké sdružení oznamuje
Lheničtí myslivci společně se sousedy z Mičovic, opět po roce, uskuteční v sobotu
dne 17.října 2020 od 09.00 do 15.00 hodin mysliveckou akci nad Lhenicemi ve Stráži
z obou stran a okolí Kozího kamene za účelem redukce
divokých prasat. Z uvedeného důvodu žádáme občany , aby
případně omezili v uvedenou dobu vstup do lesa nebo se řídili
pokyny myslivců. O akci budou občané informováni sdělením i
na přístupových cestách do těchto úseků. Doufáme, že Vás touto
činností moc neomezíme a zároveň se Vám, za případné
omezení, omlouváme. Za pochopení děkují lheničtí myslivci.

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Když
zakázali
zpívat…
Co na to Češi ?
Povětšinou
reagovali
vtipně, co jim
zbývalo…
Nejvíce variací
na toto opatření vzbuzovala vzpomínka
na Půlnoční království z filmové
pohádky „Pyšná princezna“, odkud si
Švec běhal zazpívat do sousední
Miroslavovy země.
Tento zákaz také vyvolává vzpomínku na píseň Karla Kryla „Veličenstvo kat“ – úryvek z textu: „byl hrozný stát,
kde musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat…“ – v předešlých dnech byly právě tyto
nejsdílnějšími tvořivostmi na českém internetu.
Ve znovu zavedeném nouzového stavu (od 5.10. po 14 následujících dnů) omezen zpěv z důvodu, že
právě ten patří mezi nejrizikovější aktivity k přenosu koronaviru – zakázány opery, muzikály, též koncerty,
vystupování pěveckých sborů atd. – jejich pořadatelům i samotným aktérům pro problémy z toho vznikající
zajisté do obdobnému vtipkování není – též omezen zpěv ve školách při Hv, mších či bohoslužbách…
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O „Poustevně“, dávných Slovanech
a posledním poustevníkovi v tomto místě
Na webových stránkách našeho městyse je v jejich části „Turistika“ – „Tipy na výlet“ uvedeno:
“Náš malebný kraj skýtá řadu míst, jež lákají svým kouzlem a půvabem. Jedním z nich je i POUSTEVNA (830
m.n.m.)
– mezi osadami Vadkovem a Jámou. Jde o skalnatý masiv s jeskyní a s přírodním komínem, který se nachází
v rozsedlině skály. Leží několik metrů pod vrcholem v nadmořské výšce 810 m. Údajně zde před více než
200 lety žil řeholník, který sem odešel sloužit Bohu. Živil se kořínky, lesními plody a houbami, oblečen
v prostých šatech, neholen a nestříhán se tu modlil. Jeho náboženské písně prý doléhaly až na zdejší samoty.
(Mnohem později se na toto místo k obdobnému poustevničení uchýlil i jistý „Zebolda“ z Vadkova – redakční
doplněk.)
Na samém vrcholu Poustevny se nachází nejvýše položené slovanské hradiště
v Čechách z 9. až 11. stol.se zbytky ochranných valů.
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Fota: vlevo lesní masiv „Poustevna“ (830 m.n.m.) nad Vadkovem - letecký snímek – vpravo: výšinné opevněné sídliště –
hradiště slovanské, archeologické stopy – Národní památkový ústav.

V souvislosti s inspirujícím výše uvedeným textem, procházejíce starší vydávání ročníků „Lhenického zpravodaje“ (později
„Moje Lhenicko“) nás zaujaly dva články – první (z roku 1999), popisující v rubrice „Toulky naším krajem“ právě toulku“ na
Poustevnu – druhý (z roku 2003) zase věnuje pozornost poslednímu poustevníkovi v našem kraji na tomto místě. Snad
zaujmou i vás, naše čtenáře.

Výšlap na „Poustevnu“

(Lhenický zpravodaj – roč.1999 – srpnové číslo 8 – upraveno, kráceno – s redakčními doplňky - RD)
Je léto roku 1999 – čas vakací – co nás po létech zláká vydat se na „Poustevnu“. Vyrážíme od lhenického hřbitova do
„Brabců“ po křížové cestě s kapličkami čtrnácti zastavení. Ta nám u samého pokraje lesa nabízí příjemný chládek a
výhledy do zdejšího kraje i na naše městečko se svatojakubskou věží a zeleným mořem sadů a nad tím vším v dálce nad
vším bdící horou Kleť. To již přicházíme k velké kapli na kouzelný palouček, vystupující z lesního stromoví všude kol, s
„křišťálovou studánkou“ (jakoby popsanou v básni J.V.Sládka), s jejíž chladivou znamenitou vodou se občerstvujeme a
osvěžujeme (tehdy ještě toto místo bez vymýcených stromů zasažených kůrovcem, bez dřevěného přístřešku k posezení i
kamenného obložení zdejšího vyvěrajícího pramene a rovněž i bez velké řezbářské sochy Panny Marie před ještě
neopravenou kaplí, jakož i kapliček na křížové cestě sem směřující – RD). Ještě se pokocháme pohledem do kraje, při
němž také vzpomeneme prvního pilota, poručíka Malase, velitele z Němci za války sestřeleného amerického bombardéru
„Black Magic“ 22.2.1944, který toho dne dopadl na padáku právě sem, do alejí pod námi.
Pokračujeme dál v naší cestě, aby nás po chvíli uvítal svým stínem „Kováříčků les“. Zanedlouho se opět ocitáme
v žáru srpnového slunce, míjíme samotu u Zahorků, jejíž psí hlídač štěkáním na nás, „pocestné“ upozorňuje a kus cesty
nás doprovází. Přecházíme silnici na Prachatice a kolem jednoty u „Borovků“ stoupáme k Šanderů hájovně. Tady
neodoláme a pustíme se ještě o kus dále k samotě u „Pavelků“ – tak blízko civilizace a přitom tím tichem a pokojem jí tak
vzdálené. (Tehdy stavení u „Pavelků“ ještě v původní podobě bez přestavby v honosné sídlo s vyasfaltovanou komunikací
k němu. RD). „Zašli jsme si do těchto míst také proto, že do lesa nad „Pavelkovinu“ s padákem dopadl další z posádky již
vzpomínaného amerického bombardéru, seržant Tropeano, co u Podlahových na této samotě si velice krátce otřesen
z pádu do stromů odpočinul, aby poté byl pátrající německou hlídkou, po výsadku ze zasaženého hořícího letounu,
zadržen.
Vracíme se zpět k Šanderů hájovně, kde se nás domluveně ujímá hajný Petr Šandera, poctivě sloužící zdejšímu
revíru po čtyřicet let. Spolu s ním a jeho věrným psem Danem vystupujeme k cíli naší „výpravy“ – k vrcholu „Poustevny“. Při
výstupu se od něho dozvídáme mnoho zajímavého:
„Po kraji zdejším a po našich samotách si místní lidé vyprávěli o poustevníkovi zde pobývajícím pověst, dědící se
z pokolení na pokolení, sahající až 200 let do minulosti. Šlo údajně o řeholníka, jenž v tato místa odešel sloužit Bohu, jsa
mu zcela oddán. Živil se kořínky, lesními plody, houbami, prostě vším, co les dal. Lidí se prý nestranil a občas, z důvodů
naléhavých potřeb, sestoupil i k nim, do některého z blízkých stavení. Občas až k nim, na samoty, doléhaly prý z poustevny
náboženské písně a modlitby poustevníkovy, jenž v těchto pro něj posvátných místech pobýval v prostých šatech, neholen
a nestříhán, a to snad jen přes letní čas. Přišel snad z města, proslýchalo se, že možná až z Prahy. Mnohem, mnohem
později, až do šedesátých let našeho věku, docházel na toto místo jistý „Zebolda“ z Vadkova, pečoval o jeskyni, vyzdoboval
ji i svatými obrázky, květinami, opatřil ji skříňkou se soškou Panenky Marie. Zde přes den pobýval, modlil se, obracel se
k Bohu. Z Vadkova měl sem za ten dlouhý čas vyšlapaný úhledný chodníček“, končí své poutavé vypravování pan
Šandera.
Jelikož jsme již na místě, v nadmořské výšce 810 m, objevuje se před námi skalnatý masiv s jeskyní s přírodním
komínem v rozsedlině skály, která snad jednomu člověku nabízí skromný úkryt a nejprostší zázemí. Napadá nás, že
jeskyně by mohla býti opatřena původní dobovou výzdobou, dle vzpomínek pamětníků, čímž by se atraktivita tohoto
zajímavého místa pro návštěvníky určitě zvýšila. Vstupujeme o pár metrů výše, na vrchol Poustevny (do nadmořské výšky
830 m), kde narážíme na nejvýše položené slovanské hradiště v Čechách z 9. až 11.století se zbytky ochranných valů o
rozloze cca 100x40 m . V roce 1963, dle pana Šandery, zde prováděl výzkum Dr.Poláček se svou skupinou a nalezl zde asi
2kg střepů dobové keramiky. Toto místo – část hradiště, z přírodních ochranných valů, tedy ze skal, nabízí i výhledy do
jamského údolí, dnes již překryté vzrostlými stromy lesa. Škoda…
Dále se s hajným panem Šanderou procházíme částí jeho bývalého revíru, majícího tehdy rozlohu 800 ha.
Zastavujeme se u jeho posedu., dozvídáme se o místní fauně a flóře. Na zpáteční cestě spatříme, kde sídlí místní jezevec,
liščí noru, odkud se jeden lovecký pes vyprostil až za dva dny, zřejmě, až když zhubl. Pohodlně již kráčíme po svážnici, kde
se nám nabízejí neobvyklé pohledy na Vadkovsko a Vodicko, kde posléze narazíme na „uplakaný kímen“, jenž prý nikdy
neosychá a každý den v zimě, v létě, má jinou vizáž. Na tomto kameni je vytesáno datum zbudování této lesní cesty (1907)
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a jméno tehdejšího Schwarzenberského revírníka Rulfa Strase. Na panu Petru Šanderovi bylo patrno, že Poustevna je
opravdu jeho nejoblíbenějším místem, jak nám na počátku cesty sdělil. Na konci svážnice, kde končil les, jsme se s díky
rozloučili. Ne, nebyli jsme nikde daleko, vlastně jen za humny, přesto jsme si odnášeli příjemné zážitky.

Poslední poustevník v našem kraji
Článek z Listů Prachaticka“ z 5.12.2003 – autora Jana Chmelíka
Sousedé ve Vadkově u Lhenic měli dávno svá stavení pod červenými taškami, jen chaloupka
naproti hospodě u Pěšáků se stále krčila pod slaměnou střechou. Neměli v tom baráčku
nazbyt. Hospodařil v něm vdovec, který to měl tak akorát, aby nehladověl. Jmenoval se Josef
Tejml, ale nikdo mu neřekl jinak než – Zebolda.
Vlevo obraz poustevníka z r.1881 – Wikipedie
OBUVNÍK. Spíš střední než velké postavy, širokého obličeje a s vousky pod nosem
se řadil mezi chalupníky. S jednou kravkou obdělával kousíček pole a louku velkou jako dlaň.
Přes zimu si přivydělával zhotovováním dřeváků. Celákům, jak se říkávalo celým vydlabaným
z osiky či olše, a podělávek s koženým nártem. Boty byly jen pro parádu, v neděli do kostela
nebo na pohřeb (a samozřejmě na oddavky). Na pole a do chléva se nosily dřeváky, ve
kterých nezáblo ani v zimě, zvlášť, když se ještě vystlaly slámou nebo senem. A jak se v nich
dětem krásně klouzalo. V ručně vyrobené obuvi od Zebolda chodili lidé v celém okolí. Když
jich udělal víc, odvezli mu je kluci v pytli na kole do krámu do Němčic, někdy se s nimi sám
vypravil na jarmark do Netolic. Ale to opravdu vyjímečně. Nepokládal se za kramáře a vždycky se tvářil rozpačitě, měl-li si
říct o peníze za práci. „Byl to moc hodnej člověk“, vzpomíná na něj v dobrém třiaosmdesátiletý vadkovský Václav
Posekaný. Zebolda už měl také pár křížků, když za ním běhával jako kluk a žadonil. „Strejdo, namázněte mi bradavice“.
MASTIČKÁŘ. Zebolda byl totiž mastičkářem a tak trochu i léčitelem. Sbíral byliny a míchal masti na neduhy
člověčí i zvířecí. Zdaleka si pro ně vzkazovali hospodáři, protože jim pomáhal uzdravovat dobytek a vyšly laciněji než
zvěrolékař. Asi jen v případech, na něž zabírala jeho vyhlášená mast z hadího sádla. „Jak se někde ukázala užovka,
koukali jsme ji chytit a donést mu ji“, upamatovává se Tomáš Schneider, jeden z lovců, kteří Zeboldu zásobovali. Hady prý
stahoval (což kluci nikdy neviděli), a jestli pod kůží měli nějaké sádlo? Ale říkalo se, že mast dělá z hadího sádla a že
pomáhá jak proti bradavicím, tak na záněty kravských vemen. Recept nosil Zebolda v hlavě, a třebaže měl kupu dětí,
žádnému jej nepředal.
MODLIČ. Tejml alias Zebolda se narodil za Rakouska, žil v první republice a zemřel na počátku druhé světové
války. Tedy v době, kdy se na vesnicích ještě dodržovaly zvyky a tradice, chodila procesí a zemřelí zůstávali doma až do
pohřbu. Pozůstalí k němu posílali děti, aby se přišel pomodlit za jejich nebožtíka. Zeboldu nechal hned všeho a jen tak, jak
byl, se vydal do domu smutku. „Potěš vás Pánbůh“, pozdravil domácí, poklekl k lavici, na níž mrtvý odpočíval, a začal se
modlit růženec. Teprve potom šli na faru do Lhenic říkat o pohřeb a vzkázali truhláři, aby přišel vzít míru na rakev. Ještě
dbal, aby na židli vedle lavice byla nádobka se svěcenou vodou a svázané tři žitné klasy. Jak se po oba večery před
pohřbem přicházeli se sousedem rozloučit lidé ze vsi, každý ho pokropil svěcenou vodou. Když se ho pozůstalí ptali, co
jsou dlužni, že po večerech vedl modlení, jen mávl rukou. „Byl bych se bejval stejně přišel pomodlit“. Modlič Zebolda při
procesích do Římova, Kájova a na Lomeček, předříkávač svatých písní, byl zbožný člověk, zvlášť po tom, co brzy ovdověl.
„Byl samotářskej“, pamatuje si vnuk Josef Tejml. „Rád vyhledával klid a samotu“. K dědovi se přistěhoval s rodiči z Belgie a
zádumčivostí si vysvětluje jeho poustevnictví.
POUSTEVNA MEZI SKALAMI. Zebolda musel určitě slyšet o poustevníkovi, který v lesnatém kopci nad
Vadkovem měl vést odříkavý způsob života. Říká se, že tam žil jen přes léto. Zimu přečkával ve vsi u jedné paní či slečny,
kterou domorodci jmenují dokonce příjmením. Jisté je, že v šumavském předhůří kolem Lhenic se nalézá 830 metrů vysoká
hora zvaná Poustevna.Uvedená je i ve starších mapách a rozhodně se tak musela jmenovat dříve, než si Zebolda našel ve
skalách vlastně jen velký, ale nehluboký otvor mezi přes sebe poskládanými obrovskými kameny, které jen zdánlivě
připomínají jeskyni, vhodnou k obývání. Symbolicky, jako dvě velké svíce s červenými plameny, rostou před ní dva štíhlé
jeřáby. Jeden vyrůstá přímo ze skály, druhý je zakořeněn do lesní půdy. nyní jsou skály, místy strmé dobrých dvacet metrů,
„zababčené“, k nepoznání od doby, kdy mezi nimi běhali dnešní osmdesátníci k Zeboldově poustevně, vyzdobené obrazem
Panny Marie a pohlednicemi, které mu posílal prvorozený syn z Francie a Belgie, kde byl za hornickou prací.
NEDĚLNÍ PROCESÍ K PANENCE. Nahoru k svatyňce docházel Zebolda i v týdnu. Rovnou přes les, který byl
tenkrát v neporovnatelně lepším pořádku, vyběhl na kopec za slabou půlhodinku. Naší expedici, která se vydala po jeho
stopách, ač vedené znalými Vadkovskými, to trvalo plné dvě hodiny. Ovšem v lese plném polomů, chrastí a zarostlých
pěšinek. Vypráví se, že Zebolda tu žil přes celé léto. Živ měl být od kozy, která s ním sdílela odloučení a od kořínků rostliny
s listy podobnými kapradí. Plazila se po skalách a kluci jí říkali „sládeč“. Chutnala sladkokysele a chlapci žvýkali silnější
kořeny. Snad si tu mohl i vařit nebo si přitopit, aby mu nebyla zima. Průrva mezi skalami připomíná vysoký komín. Přesto
delší dobu tu poustevník a jeho rohatá společnice nemohli vydržet. Nikde ani v okolí neteče potůček a není studánka. A
bez vody se nedá žít. Snad jen přenocovat v mělkém otvoru vystlaném chvojím. „Jednou vyzval Frantu Krčmářů a mne,
abychom vlezli do té díry“, vzpomíná Tomáš Schneider. Zvlášť ale na odměnu, která je čekala po splnění průzkumu.
„Zebolda vzal slaný rohlík, obřadně ho rozlomil a podělil nás. Jeho poměry byly tak chudé, že i ten rohlík znamenal pro něj
moc. Snad si připadal, jako když sytý poděluje hladové…“ Za Zeboldou chodili vesničané jako na výlet v neděli odpoledne.
Sešli se na návsi u kapličky, pomodlili se a jako procesí se pak zvolna ubírali nahoru. Dokud stačili do kopce s dechem,
zpívali svaté písničky.
DOBRÝ ČLOVĚK – POUSTEVNÍK. Od doby, kdy z kopce bylo vidět na obě strany, na jednu k Vadkovu, na
druhou k Jámě, kdy z vrcholu Poustevny připomínaly Nebahovy velkou šestku, kdy u Pěšáků čepovali pivo z Netolic i
Protivína, uplynulo tolik let, že z tehdejších kluků stali se ctihodní staříci, kteří si rádi popovídají o starých časech, kdy i po
strništích běhali bosi, a o dobrém a moudrém strejčkovi Zeboldovi. Ačkoliv nebyl zdejším rodákem, pocházel z nedalekých
Mičovic a ve Vadkově si koupil skromnou chaloupku, starousedlíci ho brzy přijali za svého. Ctili jeho náboženské cítění,
které zase nebylo tak horlivé, aby se rozešel se světem a lidmi, jimž nezištně pomáhal a doprovázel je i na poslední cestě.
Když se pak jednou v neděli odpoledne sám na ni vypravoval, v celém Vadkově nebyl nikdo, kdo by byl ochoten dojet pro
faráře do Lhenic. Až se nabídl hospodář Krejcar, který s bryčkou a černým koněm přivezl kněze s posledním pomazáním. A
tak skončil život chudého chalupníka, mastičkáře, výrobce dřeváků a pokorného křesťana. Posledního jihočeského
poustevníka, po němž v poustevně mezi skalami zbyl jen neuměle vyškrábaný křížek.
JB, JM
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Šest jeho družstev v nové sezóně 2020/21 již vstoupilo do příslušných soutěží
- za zpřísněných epidemiologických opatření proti „covidu-19“ - mimo jiných bez diváků při utkáních.
A družstvo žen do 2 ligy sk.A (za 10 účastenských družstev)
Za dobu existence oddílu stolního tenisu Sokola je tomu poprvé, kdy se tak vysoká soutěž u nás, ve Lhenicích
hraje !
V druholigovém družstvu startují (dle soupisky): A Dubravcocá, I Fišerová, E.Dubravcová, T.Vodáková (za
střídavého startu z TJ Sokola Kardašova Řečice.)
Odehrané zápasy (do uzávěrky ML k 4.10.)
1.kolo – 3.10. – Sokol Lhenice A – TSM Kladno 6:4
2.kolo – 3.10. – Sokol Lhenice A – Sokol Stodůlky 1:9
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce 2.ligy sk.A k 4.10.:
6.místo – 2 zápasy – 1 výhra 0 remíz, 1 prohra – skóre 7:13 – 4 body
Nejbližší říjnové zápasy A družstva žen ve 2.lize
3.kolo – so 17.10. v 9.00 – AC Sparta Praha C – Sokol Lhenice A
4.kolo – so 17.10. v 14.00 – SKST Vlašim B – Sokol Lhenice A
5.kolo – so 31.10. v 10.00 – Sokol Lhenice A – SF SKK EI Niňo Praha B
6.kolo – so 31.10. v 15.00 – Sokol Lhenice A – Sokol Plzeň B
B družstvo žen do divize (za 6 účastenských družstev)
V divizním družstvu startují (dle soupisky): J.Březinová, T.Novotná, K.Fišerová, S.Březinová
Zatím odehrán pouze jeden zápas (k uzávěrce ML k 4.10.)
2.kolo – ne 4.10. – Sokol Lhenice B – KST ZŠ Vyšší Brod B 5:5 – po zatím odehraném jednom kole bez
uvedené tabulky
Nejbližší říjnové zápasy B družstva žen
3.kolo – so 17.10. v 10.00 – Jindřichův Hradec –Sokol Lhenice B
4.kolo – so 31.10. v 10.00 – Sokol Lhenice B – Sokol Č.Budějovice
A družstvo (smíšené) do krajské soutěže skupiny A (za 12 účastenských družstev)
V družstvu startují (dle soupisky): M.Fišer, A.Dubravcová, I.Fišerová, M.Halabrín st., F.Traxler, E.Dubravcová,
R.Sivera st.
Odehrané zápasy (do uzávěrky ML k 4.10.)
2.kolo – út 22.9. – Sokol Lhenice A – SK Pedagog ČB – B 10:8
3.kolo – st 30.9. - Sokol Lhenice A – Křemže/Holubov B 10:3
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A k 4.10.
4.místo – 2 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 0 proher – skóre 20:11 – 6 bodů

Družstva B a C (smíšená) do RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka (za 10 účastenských družstev)
V B družstvu startují (dle soupisky): F.Traxler, V.Hůrský, R.Sivera st., E.Dubravcová, J.Březinová, S.Březinová
V C družstvu startují (dle soupisky): V.Špán, M.Špán, V.Filip, I.Kanaloš, T.Novotná, L.Vondrák, P.Petrovka,
K.Fišerová, J.Havel, D.Bečvář
Odehrané zápasy (do uzávěrky ML k 4.10.)

1.kolo – so 26.9. – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice B 1:17
2.kolo – so 3.10. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk B 7:11
2.kolo – so 3.10. – Ederstav PT – Sokol Lhenice C – zatím nesehráno
Postavení B a C družstva v neúplné tabulce RP-I k 4.10.:
B družstva – 3.místo – 2 zápasy – 1 výhra, 0 remíz, 0 proher – skóre 24:12 – 4 body
C družstva – 9.místo – 1 zápas – 0 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 1:17 – 1 bod
Družstvo D (smíšené) do RP-II Prachaticka (za 10 účastenských družstev)
V D družstvu startují (dle soupisky): T.Novotná, L.Vondrák, P.Petrovka, J.Březinová, K.Fišerová, S.Březinová, J.Havel
Zatím odehrán pouze jeden zápas (k uzávěrce ML k 4.10.)
1.kolo – so 3.10. – SPV Strunkovice – Sokol Lhenice D 8:10 – zatím po prvním odehraném kole bez tabulky.
Po uzávěrce ML:
Vzhledem k nadále nepříznivě se vyvíjející pandemické situaci došlo vládou k dalšímu zpřísnění nařízených
opatření! Týkají se i sportu, v něm i stolního tenisu! Od pondělí 12.října jsou po dobu čtrnácti dnů pozastaveny
veškeré soutěže na všech úrovních – profesionální i amatérské s tím, že veškeré sportování ve vnitřních prostorech
(v tělocvičnách i halách) je zakázáno!
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Záříjové aktivity lhenického volejbalového klubu HOGO FOGO
Jeho družstva úspěšná na turnajích
Družstvo „holek“ startovalo 12.září na turnaji v Prachaticích, kde bez ztráty jediného setu vybojovalo
krásné 1.místo. V týž samý den (12.9.) nezahálelo ani smíšené družstvo, které se zúčastnilo turnaje
v Dřítni, na němž obsadilo pěkné 3.místo.

Fota: vlevo a uprostřed družstvo „holek“ na turnaji v Prachaticích, vpravo – smíšené družstvo na turnaji v Dřítni
(všechna z 12.9.)

Memoriál „Na Václava pro Václava“ se tentokrát nekonal
Volejbalý turnaj k uctění památky pana učitele Mgr.Václava Kubíka, propagátora volejbalu na naší lhenické
škole, byl z důvodu epidemie „covidu-19“ odvolán. Těm, kteří se chtěli 26.září memoriálu na lhenické ZŠ
zúčastnit, moc děkujeme a věříme, že obdobná mimořádná situace již nenastane a že při dalších jeho ročnících
se u volejbalu opět všichni sejdeme.

Co nového ve lhenickém SK
Kvůli „covidu-19“ stop našemu týmu i divákům!
Obavy z toho, že koronavirová pandemie v nové sezóně zkomplikuje průběh fotbalových soutěží, se naplnily.
Od samého počátku rozehraného nového soutěž.ročníku 2020/21 docházelo a nadále dochází pro karantény
„covidu-19“ k odkládání zápasů. Postižen tím byl i tým našeho lhenického SK…. Se zavedením nouzového
stavu (od 5.10. na měsíc) jedno z jeho opatření pro sport stanovilo, zatím po 14 dní (od 5.10. do 18.10.)
všechna utkání ve všech soutěžích řízených fotbalovým svazem, odehrát bez diváků!
Vydařený vstup našeho týmu do soutěže v nové sezóně
Po dvou sezónách v I.A třídě odehrál čtyři úvodní utkání v novém soutěž.roč.2020/21 již v nižší I.B třídě ve
skupině A, a to bez prohry při dvou výhrách a dvou remízách (venku v 1.kole 22.8. v Dolním Dvořišti 0:0 - a ve
3.kole 5.9. v Hodějovicích 0:2 – doma pak ve 2.kole 29.8. s Trhovými Sviny B 7:0 a ve 4.kole 12.9. s Boršovem
0:0 a jako jediný ze všech účastníků v soutěžích řízených JčFS neobdržel ve čtyřech počátečních zápasech (po
360 minut) gól při velmi příznivém skóre 9:0, které spolu se ziskem 8 bodů jej poslalo na druhou tabulkovou
příčku!
Dvě prohry Lhenických v řadě venku znamenaly propad v tabulce
Bylo tomu tak v 5.kole 20.9. – jako ta první v Roudném 2:1 s rezervou TJ Malše, s jejímž A týmem se ještě
v loňské sezóně utkávali v I.A třídě, ta druhá – vysoká - pak v 6.kole 26.9. ve Větřní 5:1, kdy i podle domácích,
Větřnínských její výše předvedenému kvalitnímu hernímu projevu Lhenických neodpovídala. Ti dvěma
porážkami po sobě venku klesli v tabulce na 5.místo.
Lhenický tým po deset dní v zajetí koronaviru
Po dvou prohraných zápasech v řadě na doma soupeřových hřištích bylo již Lhenickým třeba bodů. A kdy a kde
je zase získat, než v následujícím utkání 7.kola (3.10.) doma s Kamenným Újezdem. Přípravu na tento zápas
však náhle přerušila strohá meilová zpráva z Hygienické stanice v ČB (v pátek 2.10.). V ní stálo, že jeden
z hráčů lhenického týmu byl pozitivně testován na „covid-19“ a hráči, kteří s dotyčným přišli do styku, jdou do
desetidenní karantény (jednalo se o 12 hráčů a trenéra, kteří spolu s ním byli v týdnu na tréninku). V této
karanténní době též nesmí lhenický tým odehrát žádné fotbalové utkání ani společně trénovat (tolik zpráva). A
tak zápasy do ní spadající byly odloženy – ten ze 7.kola doma s Kamenným Újezdem ze soboty 3.10. na středu
28.10. a 8.kola venku s Dřítní ze soboty 10.10. na termín, který po dohodě bude určen (do uzávěrky ML k 4.10.
se tomu tak ještě nestalo). Pokud se již v této nejisté koronavirové době nic dalšího neočekávaného nestane,
měl by lhenický tým dále již pokračovat v soutěži utkáním 9.kola s Chvalšinami – v sobotu 17.10. ve svém
fotbalovém stánku, avšak bez účasti diváků!
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Postavení SK Lhenice v tabulce I.B třídy sk.A (za 14 ůčastníků po 7.kole) – bez nesehraného odloženého
utkání 7.kola s K.Újezdem (do uzávěrky ML k 4.10.)
9.místo – 6 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, dvě prohry – skóre 11:7 – 8 bodů
Po uzávěrce ML!
A je to tady! Vše je jinak! Vzhledem k nadále nepříznivě vyvíjející se pandemické situaci došlo vládou
k dalšímu zpřísnění nařízených opatření, dopadajících i na sport a samozřejmě i na fotbal !! Od pondělí
12.října jsou po dobu čtrnácti dnů pozastaveny veškeré soutěže na všech úrovních – profesionální i
amatérské s tím, že sportovní aktivity možno provozovat pouze venku, a to jen do dvaceti osob! A tak
lhenický tým vstoupí opět do soutěže I.B třídy sk.A až v odloženém utkání 7.kola doma s Kamenným
Újezdem ve středu, 28.října (za ještě tří odložených zápasů – s Dřítní, Chvalšinami a Loučovicemi) –
pokud nenastanou další náhlá opatření !

Zatím odehraná utkání týmy lhenického SK v novém sout.roč.2020/21
(do uzávěrky ML 4.10.2020)
V I.B tř.ve skupině A
1.kolo – so 22.8. – FK Dolní Dvořiště – SK Lhenice 0:0
2.kolo – so 29.8. – SK Lhenice – Spartak Trhové Sviny B 7:0 (5:0) – branky za Lh.: M.Fišer 3, M.Rosa 1,
P.Vincik 1, J.Mrkvička 1, J.Schön 1
3.kolo – so 5.9. – Slavoj Hrdějovice – SK Lhenice 0:2 – br.za Lh.: M.Rosa 1, J.Schön 1
4.kolo – so 12.9. – SK Lhenice – FK Boršov 0:0
5.kolo – ne 20.9. – TJ Malše Roudné B – SK Lhenice 2:1 (1:0) – br. za Lh.: T Tůma z 11
6.kolo – so 26.9. – SK Větřní – SK Lhenice 5:1 (2:1) – br.za Lh.: D.Trojan
7.kolo – so 3.10. – SK Lhenice – Sokol Kamenný Újezd – odloženo na 28.10.
V OP Prachaticka přípravek starších
1.kolo – čt. 3.9. – Lhenice/Strunkovice – Zdíkov/Stachy 9:2 (5:2) – br.za Lh./Str.: E.Hůrský 3, M.Schwinger 2,
T.Trnka 2, K.Muška 1, J.Muška 1
2.kolo – ne 13.9. – SK Vacov – Lhenice/Strunkovice 9:7 (5:5) – br.za Lh./Str.: K.Muška 2, T.Trnka 2, K.Trnka 1,
T.Krump 1, E.Hůrský 1
3.kolo – čt.17.9. – Lhenice/Strunkovice – Šumavan Vimperk B 10:13 (5:7) – br.za Lh./Str.: T.Trnka 5 , E.Trnka
3, M.Schwinger 1, K.Trnka 1
4.kolo – út 29.9. – Tatran Volary – Lhenice/Strunkovice 9:10 (4:4) – br.za Lh./Str.: K.Muška 4, E.Hůrský 3,
T.Trnka 3
5.kolo – volné

Foto vlevo - Jan Klein

Foto vpravo – Jindřich Vágner

Trocha optimismu do nevyzpytatelné
koronavirové doby

Tým přípravky starší SK Lhenice
– pro sezónu 2020/21

webové stránky „Fotbal u nás“ z 18.9.2020
TOP FOTO TÝDNE: „STŘÍDÁME !“
Ani střídání nemusí být nuda - když jej provádí
pohledná vedoucí boršovského týmu.
Snímek je z utkání 4.kola I.B třídy sk.A
SK Lhenice – FK Boršov 0:0 – 12.9.2020

startuje ve spojení s Blaníkem Strunkovice
- zápasy se hrají s brankářem a pěti hráči v poli 5+1.
Trenéři: Petr Trnka (vlevo) a Karel Muška st. (vpravo)
Stojící zleva: Jan Muška, Karel Muška ml., Eliáš Hůtský,
Tomáš Krump, Marek Schwinger, Ondřej Žemlička.
Ležící zleva: Tomáš Trnka, Jakub Hlavatý

Také naši fotbaloví benjamínci mají v soutěži OP Prachaticka po 14 dní (od 12.10.) stop zápasům !

14

KAM ZA KULTUROU
KINO LHENICE VÁS ZVE...

6.11. Štěstí je krásná věc – komedie- Česko, 2020, 99 min. - od 19.00 hodin
20.11. Super mazlíčci - animovaný / rodinný - Německo / Čína / Velká Británie, 2019, 93 min - od 16.00 hodin
27.11. Případ mrtvého nebožtíka - krimi / komedie - Česko, 2020, 97 min. - od 19.00 hodin

KINO KLUB PŘIPRAVUJE

21.11. Něžný barbar
29.12. Death at a Funeral (Smrt na pohřbu)

Kino Lhenice od 12.10. do odvolání uzavřeno !

IM, JJ

Slavnosti plodů 2020
- Ovocnářský jarmark
v Chelčicích

Musíme Vám s velkým politováním oznámit,
že se z epidemiologických důvodů RUŠÍ
AKCE SLAVNOSTI PLODŮ 2020 OVOCNÁŘSKÝ JARMAR - měl se měl konat
v sobotu 24.10.2020.
Velice vám děkujeme za pochopení, pevně
věříme, že nám zachováte přízeň a že se
všichni ve zdraví potkáme v roce 2021.
JB, JM

INZERCE
KOUPÍM VLTAVÍNY za nejvyšší možnou cenu. Malé kousky (střipky) i větší a velké
kusy, zdravé i poškozené, koupím i celé sbírky - platím hotově, hned na ruku nejvyšší cenu. Kontaktovat mne můžete kdykoliv na telefonním čísle 725441310 a
nebo na email rudix@seznam.cz. Pro vltavíny přijedu kdykoliv a kamkoliv, také
nabízím fin.provizi za zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
Gugi s.r.o. - Přijmu do výroby dřevěných bedýnek pracovníky na pozici kompletační práce.
- 6 hod. pracovní doba - flexibilní příchod do práce- příjemný pracovní kolektiv – místo výkonu práce Lhenice nástup možný ihned - č.tel . 702 133 900 - e-mail info@tomaspotucek.cz
Hledám veselého muže s duší kluka a chutí do života, který by uvítal společnost aktivní ženy (roč.
Vítězný únor) k výletům na kole či autem, k návštěvě kina nebo k posezení u vínka či dobré kávy,
nejlépe při dobré muzice. Milovník Šumavy a nekuřák vítán. Kontakt: nevzdavamto@post.cz
Učitelka MŠ s dlouholetou praxí pohlídá děti od 3 do 7 let+ příprava na školu, od pondělí do pátku
v době od 7.30 hod. Do 18.00 hod., kdykoliv ve Lhenicích. Tel. kontakt: 731 230 997
Hledáte stabilní zaměstnání? Vsaďte na jistotu, kterou vám můžeme nabídnout v Zeelandii. Spojení
potravinářského oboru a 30leté tradice naší společnosti na českém trhu mluví za vše. Ve výrobním závodu
v Chelčicích u Vodňan můžete najít pracovní uplatnění na úsecích výroby, skladování a expedice, kontroly
kvality a údržby. Přehled aktuálně obsazovaných pozic najdete na našich webových
stránkách www.zeelandia.cz. V případě zájmu zašlete svůj životopis. Kontakty na nás:
e-mail prace@zeelandia.cz, telefon +420 381 791 824.
Na Ekofarmu Horní Chrášťany hledáme kuchaře. Nástup možný ihned.
Více informací na tel. čísle 602147101.
HLEDÁM CHALUPU K PRONÁJMU - LHENICE A OKOLÍ - tel. kontakt: 772 688 974
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HLEDÁME KE KOUPI STAVEBNÍ 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.
Pronajmu byt 2KK s lodžií a sklepem ve Lhenicích, 48m2, 3.patro s výtahem. Nově zrekonstruovaný.
Volný od 1.10.2020. Nájem 7.000,- Kč + energie 2.500,- Kč. Tel.722922712.
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech
- Miloslav Špán č.tel. 607242463
● 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
● 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.
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, Š.Jaroš. 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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