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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
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DUBEN 2021

Vydáno za opětně prodlouženého nouzového stavu a i „lockdownu“ (tentokrát od 27.2.do 11.4.2021)

Jaro přišlo i ke lhenickému „Vejrovskému rybníku“ – foto od Tomáše Peldy z 27.3.2021
Letos dalo jaro nakrátko o sobě předčasně vědět již v konci února, kdy na některých místech 24.2. podaly i
teplotní rekordy, dosahující až +20°C (u nás, na Lhenicku „jen“ +18°C). Avšak svého příchodu jako jara
astronomického, připadajícího v tomto roce na 20.březen – jedenáctou hodinu, se tentokrát vzdalo. To proto, že
o první jarní noci téměř všude za „sněhánek“ mrzlo, někde i rekordně, vůbec nejnižší teplota pro tento den byla
za celou dobu měření zaznamenána na šumavské Jezerní slati Kvildě – Perle – až -24,6°C
(u nás, na Lhenicku „jen“ -5°C). Jakými dalšími vrtochy nás počasí překvapí?
DUBEN ČILI APRÍL
JEŠTĚ JO A SOTVA JEŠTĚ
JEŠTĚ SNAD A SEMTAM ANO
SNÍH A DO TOHO DEŠTĚ
V PUPENECH JE JARO SAMO
UŽ A ZASE JEŠTĚ NE
JEN CO ZIMU ZAPIKÁ
DNY JSOU TROCHU PRAŠTĚNÉ.
KLÍČKEM HLÍNU ODMYKÁ.
Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček
- Ondřej Fibich – Petr Štěpán

Z dubnových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
- Březen, za kamna vlezem – duben, ještě tam budem; Sníh dubnový - jako mrva pohnojí; Mokrý duben –
suchý červen; Duben chladný deštivý – úroda nás navštíví; Zahučí-li v dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Pranostiky pro jednotlivé dny
1.4. – Prší-li na 1.dubna – pak mokrý máj bývá
24.4. – Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři; Svatý Jiří den rozšíří; Svatý Jiří k létu míří
24. – 25.4. – Jiří a Marek – mrazem nás zalek
25.4. – Je-li na svatého Marka deštivo – je sedm týdnů blátivo
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INFORMACE OBČANŮM
Dárkové balíčky a bonboniéry pro jubilanty - odloženo
Vážení jubilanti,
vzhledem k bezpečnostním opatřením v souvislosti s šířením viru COVID-19
budou dočasně odložena osobní blahopřání jubilantům.
O své dárkové balíčky a bonboniéry samozřejmě nepřijdete.
Budou vám doručeny po skončení tzv. „lockdownu“.
Myslíme na vás a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a přijměte alespoň malou pomyslnou kytičku.
Děkujeme za pochopení. Komise pro občanské záležitosti.

Ke svozu tříděného odpadu

Žádáme občany, aby pytle s tříděným odpadem, jehož svoz se koná vždy první pondělí v měsíci, dávali na
určené místo před domy ne dříve, než v den před svozem.
Děkujeme, že odpad třídíte!

Volně pobíhající psi

Vzhledem k tomu, že se v našem městysi opakovaně vyskytuje stále častější jev problematiky
nezabezpečených volně pobíhajících psů, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují
a obtěžují ostatní občany našeho městyse a znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme
jejich majitele, že porušují zákon.
Zabezpečte si své pobíhající psy, neporušujte zákon!
Je nesmyslné čekat na dobu, až se takovýto domácí miláček dostane pod kola auta nebo se snad stane něco
horšího, než že se pokřiví plechy.
Připomínáme proto základní pojmy a fakta majitelům, kteří za situaci více či méně mohou:
• Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle § 13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání a dopouští se tak přestupku dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona. Únik psa, ať už
k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním nebo zvíře například vypustí nezamčenou brankou
třetí osoba, je přestupkem, který řeší obec s rozšířenou působností, tzn. MěÚ Prachatice, který má na
starosti přestupkovou agendu našeho městyse. Výše pokuty uložené za přestupek nedostatečného
zabezpečení psa proti úniku může být dle uvedeného zákona až 50.000,- Kč.
• Když pes uteče a napadne člověka, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti. V přestupkovém řízení čeká
vlastníka nebo držitele psa pokuta. Přestupek může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy vlastníkovi či
držiteli psa hrozí až 2 roky vězení.
• Pokud pes zaviní dopravní nehodu a prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, majitel zodpovídá za
vzniklou škodu a musí počítat s její náhradou.
• V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady na léčení a vzniklou škodu.
• Pokutu až 10.000,- Kč může dostat majitel psa od mysliveckého sdružení, když jeho pes, i kdyby byl na
vodítku, vyplaší v lese zvěř. Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), může majitel psa dostat
pokutu až 30.000,- Kč.
• Venčí-li psa někdo jiný než majitel a pes někoho napadne, je zodpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli
svěřeného.
• Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku,
konkrétně znečištění veřejného prostranství. Dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, se dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze
dle § 47 odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20.000,- Kč.
Jak tedy dál?
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní
a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.
Pokud tak neučiní, nezbývá než tento přestupek písemně ohlásit na přestupkovém oddělení obce
s rozšířenou působností (MěÚ Prachatice) s žádostí o zahájení přestupkového řízení.
Dále bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi důsledky.
Realizace odchytu je finančně náročná záležitost, stejně tak jako následný odvoz a umístění do smluvního
útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o i několikatisícový náklad. Další náklady vznikají
denně na stravu takto umístěného psa.
Úhrada těchto nákladů však není jediný výdaj, který majitel bude muset uhradit. S dalšími výdaji pak
může počítat po zahájení zmiňovaného přestupkového řízení.
Zbývá jen doufat, že všichni majitelé psů zajistí své psy a umožní ostatním občanům našeho městyse
svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích neznečištěných výkaly.
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Vážení a milí spoluobčané Lhenic a blízkého okolí!

Obracím se na vás s prosbou o pomoc v této obtížné době. Přispějte k navrácení života do radostnější
podoby svojí zodpovědností ke svému zdraví i zdraví druhých a tím
k ukončení nelehkých časů pro většinu lidí a zvláště zdravotníků starajících se o vaše bližní.
Prosím, abyste při jakékoliv změně vašeho zdravotního stavu (bolest hlavy, kašel, rýma, zažívací
potíže, teplota…) kontaktovali svého praktického lékaře a nechodili mezi ostatní lidi.
Koronavirus za vás nikdo jiný nezastaví, ten zastavíme jen my naší zodpovědností. Když nezačneme
všichni a hned, tak nevím, až budeme potřebovat zdravotní péči, kdo nám ji dá. Zdravotníci jsou lidé jako
my a ne roboti, kteří vydrží vše a napořád.
Tak se, prosím, pojďte zamyslet a přispět svým dílem k rychlejšímu vyřešení nepříznivé situace.
Děkuji. Iveta Pavličová, zdravotní sestra

První sbírka

(PO UZÁVĚRCE ML)
První sbírka proběhla v sobotu 3.4. a zapojilo se nečekaně hodně dárců.
Z vyjádření Mgr.Markéty Grillové – organizátorky sbírky u nás spolu
s Pavlou Žofkovou: „Sešlo se nám spousty nejen potravinových darů, ale
i oděvů, drogistických potřeb a ostatních věcí…. Velmi si toho vážíme.
Moc děkujeme všem dobrým lidem. Udělali jste nám a především
rodinám, pro které je tato sbírka určená, velkou radost.
Ještě jednou velké DÍKY!!!“

JB, JM

Stručně o pandemických opatřeních, která budou platit v dubnu 2021
a pravděpodobně následovně
V pondělí 12.dubna bude po nouzovém stavu. Vláda už o jeho prodloužení žádat nebude. Řada opatření ale bude platit
dál, kabinet je vyhlásí poprvé na základě pandemického zákona. Jisté je, že skončí zákaz cestování mimo okresy, stejně
jako zákaz nočního vycházení. Co se rozvolní a co budeme muset dál dodržovat?
• Češi se probudí do prvního dne bez nouzového stavu, zrušeny budou policejní kontroly mezi okresy a lidé
budou moci opět vyrazit kamkoliv po republice,
• přestane platit noční zákaz vycházení, který trval vždy od 21:00 do 5:00 hodin,
• do MŠ se vrátí pouze děti z posledních ročníků (skupinky maximálně po 15 lidech, děti nebudou muset mít
roušky, ale budou se muset dvakrát týdně antigenně testovat),
• do lavic usednou žáci prvních až pátých tříd ZŠ (rotační výuka – tedy týden ve škole, týden distančně, roušky
budou povinné stejně jako testování),
• bez rotačního střídání se k prezenční výuce vrátí malotřídky, speciální školy a školy do 75 dětí,
• povoleny budou skupinové konzultace do šesti žáků pro děti z druhého stupně ZŠ a SŠ ohrožené školním
neúspěchem a v rámci příprav na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky,
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výuka na druhých stupních základek bude pokračovat nadále distančně,
kabinet se zavázal zrušit povinné nošení roušek při sportování nebo na místech, kde nedochází ke kontaktu
s dalšími lidmi.
Pondělí 19. dubna
• k praktické výuce by se mohli vracet žáci středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a studenti
z posledních ročníků vysokých škol,
• teoretická výuka nadále zůstane v distanční formě,
• v plánu je umožnění dobrovolných konzultací žákům středních škol ve skupinách do šesti studentů.
Pondělí 26. dubna nebo 10. května
• otevřít by se mohly zahrádky restaurací (odhad ministra vnitra Hamáčka) a lidé by si tak mohli zajít posedět za
přísných protiepidemických opatření na točené či oběd,
• podle serveru iHned.cz by se za dodržení hygienických opatření mohla otevřít také kadeřnictví, opravny obuvi
či papírnictví.
Pondělí 27. května nebo 7. června
• otevřít by se mohly vnitřní prostory restaurací s omezenou kapacitou nebo některé obchody
JB, JM

•
•

Jak bude pokračovat očkování v našem kraji?
Odpovídá MUDr.Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, dne 6.4.
Milí Jihočeši, doufám, že jste si všichni užili hezké Velikonoce. Pojďme se teď zase podívat na to,
jak budeme očkovat v tomto týdnu.
V tomto týdnu máme k dispozici vakcíny od Pfizer 16 380 dávek a od Astra Zeneca 5 800 dávek.
Na tyto dny se nám ale sešlo hodně přeočkování druhými dávkami. Na ty teď potřebujeme 10 440
vakcín Pfizer a 1 140 vakcín Moderny. Vakcíny Moderna na druhé dávky máme v zásobě
z minulých dodávek, protože v tomto týdnu vůbec nedorazí.
Na první dávky budeme moct tedy použít 5 940 vakcín Pfizer a 5 800 vakcín Astra Zeneca.
Všechny vakcíny Pfizer budou použity na očkování seniorů 70+ a chronicky nemocných pacientů.
Vakcíny Astra Zeneca 1 800 dávek použijeme na očkovaní pedagogů, které chceme v tomto
týdnu již definitivně dokončit, abychom všem před nástupem dětí do škol aplikovali první dávku.
Další 4 000 rozdělíme mezi praktické lékaře na pokračování očkování seniorů v jejich ordinacích.
Tím bychom měli tento týden dosáhnout 11 740 nově naočkovaných Jihočechů.
Od tohoto týdne by mělo dojít k prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou u vakcíny Pfizer a Moderna na 42 dní.
Ten efekt se reálně projeví až ke konci dubna a na začátku května, ale pokud nám začnou chodit ty počty, které nám vláda
slíbila, tak bychom v těchto týdnech měli naočkovat mnohem více Jihočechů.
Očkování seniorů 70+
Pokračujeme a na tuto skupinu věnujeme naprostou většinu vakcín, které přijdou. V našich OČKÁCH máme ke včerejšku
cca 11,7 tis. registrovaných zájemců v této věkové kategorii, kteří ještě nemají první dávku. Jak už jsem mockrát psal,
čekající jsou řazeni podle věku. V těchto dnech očkujeme v ČB ročník 1947 a ve většině okresů už i 1948. Pokud je Vám
nebo Vašim rodičům 72, 71 nebo 70 let a ještě nemáte termín, je to prostě jen tím, že nemáme dost vakcín. Vydržte tedy,
prosím. Pokud nám dorazí v příštím týdnu počet, který máme slíbený, nemáme tam příliš druhých dávek a budeme schopni
naočkovat velkou část těchto seniorů.
Očkování pedagogů
V tomto týdnu dokončíme. Všichni pedagogové, kteří se zaregistrovali, dostanou tento týden termín na první dávku.
Chroničtí pacienti
K dnešku máme zaregistrovaných cca 6 tis. chronických pacientů, kteří se registrovali přes PIN od svého odborného lékaře.
Stejně jako skupina 70+ je pro nás tato skupina prioritní a budeme na ni v příštích týdnech věnovat maximální počet vakcín.
V této skupině jsou všichni registrovaní také řazeni podle věku, tak prosím všechny, aby byli trpěliví.
Očkování u praktických lékařů
Tento týden bude k dispozici u PL 4 000 vakcín. Všechny vakcíny Astra Zeneca budeme i v příštích týdnech dělit mezi
praktické lékaře, kteří by měli očkovat prioritně skupinu 70+. Bohužel kolik přijde vakcín v příštích týdnech není vůbec jasné.
Bohužel dodávky vakcín jsou stále malé. Kapacita našich OČEK je víc než 40 tis. očkovaných za týden a ve spolupráci
s praktickými lékaři můžeme dosáhnout bez problémů 50 tis. očkovaných týdně.
A ať skončíme nějak pozitivně. Pokud nám dorazí do našich OČEK v dubnových a květnových týdnech počty od Pfizer,
které máme slíbené, tak i díky prodloužení termínu druhé dávky, můžeme naočkovat velké počty jihočeských seniorů a
chronických pacientů. Možná si vzpomenete, jak jsem říkal, že očkování není sprint, ale maratón, ve kterém budeme muset
zrychlovat. A to nás teď bude čekat. Myslím, že právě v následujících týdnech oceníme a využijeme kapacitu našich OČEK,
která jsme od začátku koncipovali tak, aby v této fázi mohli neustále navyšovat počty očkovaných.

Prodloužení termínu sčítání lidu

Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty
(v Prachaticích – Pivovarská 1118, telefon 954 238 301, nebo v Netolicích - Mírové Náměstí 208, telefon 954 238 411)
a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz.
Statistický úřad rozhodl prodloužit lhůtu pro online sčítání až do 11. května, tedy do dne,
kdy celé sčítání - ať už online nebo pomocí papírových formulářů - končí. Pokud se totiž
někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit
listinný sčítací formulář. Ten si mohou lidé vyzvednout na poště nebo jej přinese sčítací
komisař určený pro danou oblast. Pro Lhenice jsou to: Denis Blábolil, číslo průkazu 90-0202672 a Dominika Ptáčníková, číslo průkazu 90-02-09644.
JB, JM
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Na základě stále nepříznivé epidemické situace byl z rozhodnutí Vlády ČR od 1.3. zcela
přerušen provoz v mateřských školách s tím, že děti v povinném posledním ročníku
předškolního vzdělávání počaly být vzdělávány distančně, aby pouze ony se od 12.dubna
opět navrátily do MŠ ke vzdělávání prezenčnímu – za přísných opatření v malých skupinách
(do 15ti) bez roušek, ale za testování antigenními testy 2x
týdně!
Pro ostatní děti, až do odvolání, zůstávají
předškolní zařízení uzavřena!

Zprávičky z naší mateřinky
Březen ve znamení zábavných stezek
V průběhu března probíhala distanční výuka předškoláků.
Náměty na činnosti doma a pracovní listy jsou připravovány začátkem každého týdne na webové stránky školy:
www.skolalhenice.cz v záložce „Distanční výuka pro předškoláky“. V záložce „Aktuálně“ jsou informace, které se týkají
provozu.
Také jsou zde upoutávky na zábavné stezky, které jsou jak ve Lhenicích, tak i v místě detašovaného pracoviště –
v Mičovicích. Najdete tam tedy o stezkách také podrobnější informace. O Stezce skřítka Peckovníčka jsme vás již
informovaly v minulém čísle zpravodaje. Na konci této stezky nyní navazuje Velikonoční stezka. Úkoly pro děti jsou ukryté
v deseti vajíčkách, které je třeba objevit. K tomu napomohou barevné fáborky. Tentokrát není stezka sjízdná s kočárky, tak
s tím, prosím, počítejte. Připravily jsme také Stezku pro naše nejmenší. Stezka není náročná, vede okolo plotu naší školkové
zahrady, začíná na žlutých vchodových vratech do zahrady a končí u garáží. Zvládnou ji opravdu i Ti nejmenší. Čekají na
Vás jednoduché a zábavné úkoly - procvičíte grafomotoriku, barvy a počítání, protažení tělíčka, zpívání. V Mičovicích na vás
čeká Interaktivní stezka s jarní tematikou. Cílem této stezky je propojit hru, přirozený pohyb, zvídavost dítěte a společné
učení v rámci školy a rodiny, kdy rodinu vnímáme jako hlavní vzdělávací základnu, na kterou úzce navazujeme.
Výchozím stanovištěm je branka mateřské školy (označená jako START) a konečným stanovištěm je značka
Chráněné území Pančice (V řekách; označená jako KONEC). Zde se nachází velké množství volně kvetoucích jarních
květin: Především však bledule jarní, pak i prvosenky jarní a sněženky podsněžníku, plicníku lékařského, violky vonné
aj….Stezka je značena barevnými zelenými fáborky a jednotlivé úkoly, popis činnosti a pomůcky k jejich plnění jsou vložené
do umělohmotného uzavíratelného sáčku. Na konci stezky čeká pro každé dítě odměna za zdolání stezky v podobě
omalovánky, kterou si odnášejí s sebou domů a rodiče pak zpětnou vazbu k celé stezce. V okolí Mičovic byla pro děti a
rodiče připravena i další, tentokrát Velikonoční stezka s různorodými úkoly, při jejichž plnění si určitě každý přijde na své. Ať
už jde o formu zdolávání akčního prostředí (přechod lávky přes potok či chůze ve svažitém terénu) nebo řešení
připravených úkolů, hraní her, mísení barev, hledání věcí dle zadání či řešení různých rébusů.
Doufáme, že na stezkách prožijí společně s dětmi krásné chvíle i rodiče. Budeme se těšit na vaše fotografie
a ohlasy.
Přejeme vám hodně zdraví a sil! Kolektiv učitelek MŠ

Fota – na zábavných stezkách připravených pro děti a jejich rodiče naší mateřskou školkou

Ředitelství lhenické ZŠ a MŠ informuje
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s ohledem na průběh pandemie onemocnění COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Vzhledem k mimořádné situaci bude zápis do MŠ ve Lhenicích nebo MŠ v Mičovicích probíhat distančně (bez
osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců) ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2021.

5

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář je k dispozici ke stažení na
https://www.skolalhenice.cz/materska-skola/dokumenty-ms/ nebo v tištěné podobě v ředitelně školy).
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně
nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na skola@lhenice.cz
nebo reditel@zslhenice.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
4. osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny od 8
hodin do 12 hodin
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Přílohy:
• Potvrzení o očkování
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný
zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (lze využít připraveného formuláře na 2.
straně Žádosti o přijetí). Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Kromě doložení
dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.
• Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí prostá kopie, která je podána současně s žádostí o přijetí nebo zaslána
dálkovým způsobem. Tato kopie bude součástí spisu.
Povinné předškolní vzdělávání/ individuální vzdělávání: Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly
do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská
škola. Zákonný zástupce musí ale i v takovém případě přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost
o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s Žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku.
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Základní škola
Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla od 1.3. zcela přerušena prezenční výuka žáků všech tříd,
přerušen byl i provoz školní družiny a výuka počala být realizována pouze distančně. Od 12.4. se do
školy navracejí pouze žáci z I.stupně ZŠ (1.-5.ročníku) při dodržování přísných nařízení - s rouškami
a testováním antigenními testy 2x týdně, a to za rotační formy vyučování tříd – při střídání po týdnu
výuky prezenční ve škole a distanční doma. Žáci II.stupně (6.-9.ročníku) nadále zůstávají pouze na
výuce distanční.

BŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k epidemiologickým opatřením, při nichž žáci všech tříd byli pouze na distanční výuce, proběhly na škole pouze
níže uvedené akce:
19. 3. – soutěž Matematický klokan – online (výsledky uvedeny níže)
19. 3. - Chemická olympiáda – školní kolo - L. Čechová (8. roč.) – postup do okresního kola
26. 3. - Biologická olympiáda – školní kolo
Kategorie C – L. Čechová (8. roč.) – přímý postup do krajského kola
Kategorie D – Š. Eybl (6. roč.) – přímý postup do krajského kola – P. Veselá (6. roč.) – možný přímý postup do
krajského kola
29. 3. - Chemická olympiáda – okresní kolo - L. Čechová (8. roč.) – 1. místo (postup do krajského kola)
31. 3. - Matematická olympiáda kategorie Z-6, Z-7, Z-8 – okresní kolo - účastníci - Z-6 Š. Eybl - Z-7 A. Křížková Z-8 P. Ferebauer. V kategorii Z-7 - 1.místo Anežka Křížková

Soutěž „Matematický klokan 2021“
– 19. 3. 2021 online formou

Cvrček (2. + 3. ročník) – max. 90 bodů 14 soutěžících
Jméno a příjmení: Body Třída
Ella Pöschlová
40
III.B
Filip Pánek
35
III.B
Lukáš Kopf
34
III.B
Jaroslav Tichý
34
III.B

Klokánek (4. + 5. ročník) – max. 120 bodů 26 soutěžících
Jméno a příjmení: Body Třída
Pavel Mašek
83 IV.B
Karel Muška
76
IV.B
Ivo Krejčíř
65
IV.B

Benjamín (6. + 7. ročník) – max. 120 bodů 15 soutěžících
Jméno a příjmení: Body Třída
Štěpán Eybl
76
VI.
Jaroslav Poddaný 71
VII. B
Anežka Křížková 69
VII. A

Kadet (8. + 9. ročník) – max. 120 bodů 5 soutěžících
Jméno a příjmení: Body Třída
Tereza Kolářová 63
VIII.
Šimon Nevšímal 55
IX.
Jan Šlesinger
41
IX.
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Výzdoba interiéru školy
Během uplynulých měsíců byly ve škole instalovány podlahové polepy, polepy na schody a výukové maxitaháky. Prostory
naší školy nejen vyzdobí a rozveselí, ale budou sloužit především k výuce a nenásilnému procvičování a opakování učiva
matematiky, češtiny, jazyků, přírodopisu a dějepisu – ukázka viz fota níže.

Ředitelství lhenické ZŠ a MŠ informuje

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v
souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vzhledem k mimořádné situaci bude v naší škole
zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve dnech od 6. 4. do 20. 4. 2021 (nejpozději do 30. 4. 2021).
A. Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář je k dispozici ke stažení na https://www.skolalhenice.cz/prozaky-a-rodice/formulare-ke-stazeni-1/ nebo v tištěné podobě v ředitelně školy). K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu
dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu). Tato kopie se stává součástí spisu. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na skola@lhenice.cz nebo
reditel@zslhenice.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
4. osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny od 8 hodin do 12 hodin.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
B. Podání žádosti o odklad povinné školní docházky (formulář je k dispozici ke stažení na www.skolalhenice.cz nebo
v tištěné podobě v ředitelně školy). Žádost o odklad je možné doručit všemi výše uvedenými způsoby do 30. 4. 2021.
K žádosti je nutné doložit: doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra,
doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (návrh formuláře je k dispozici ke stažení na www.skolalhenice.cz.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme sváteční setkání se zapsanými dětmi.
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ

LHENICKÉ STŘÍPKY
Již druhé Velikonoce s koronavirem

Rok s rokem se sešel a velikonoční svátky – od 2.dubna do 5.dubna – jsme znovu prožili v zajetí covidu,
v lockdownu, kdy na našem lhenickém náměstí na jejich průběh znovu upozorňoval stromek „kraslicovník“, na který bylo
možno zavěšovat velikonoční vajíčka jako loni (viz fota), a spolu s ním v trávníku u něho i veliké kraslice. V tyto sváteční dny
sice bylo nakonec umožněno navštěvovat za stanovených nařízených opatření bohoslužby, ale s respirátory za dodržování
rozestupů, zákazu společného zpěvu a jen za jedné desetiny návštěvnické kapacity kostelů – v našem sv,Jakubovi pouze
za konání jedné mše svaté o Božím hodu velikonočním - v neděli 4.4. Na některých farnostech zvolili z bohoslužeb online
přenosy. Avšak o tradiční velikonoční zvyky, odvíjející se společně na veřejnosti mimo rodiny, jsme z důvodu zákazu
shromažďování povětšinou přišli, jakož i o setkávání s blízkými a známými pro přísné omezení mobility mimo okresy.
Ovšem s nadějí, že příští „Velikonoce 2022“ proběhnou již v plném svém kouzlu – pro věřící v důstojné oslavě
„Zmrtvýchvstání Ježíše Krista“, pro ostatní v oslavě vítání jara – a to už zase i se všemi léty zaběhnutými velikonočními
krajovými zvyky a obyčeji.
A kdy nastanou? Velikonoce jsou pohyblivými svátky a jejich datum se rok od roku mění. V západní křesťanské
tradici neděle – „Boží hod velikonoční“ připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc
březen či duben, mohou tak připadat na období od 23.3. do 26.4. O „Velikonocích 2022“ tomu bude takto: Velký pátek
připadne na 15.4., Bílá sobota na 16.4., neděle - „Boží hod velikonoční“ na 17.4. a Velikonoční pondělí na 18.4. (letošní
Velikonoce 2021 proběhly o něco dříve – od 2.4. do 5.4.). Velikonoce v měsíci březnu budou až v roce 2024.
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Proč zvony odlétají do Říma a nahrazují je řehtačky
Vrcholem svatého týdne je velikonoční třídenní, které začíná večerní mší na Zelený
čtvrtek. Je to den, kdy Ježíš naposledy večeřel před svým umučením s učedníky. Na
znamení smutku utichají od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty všechny zvony a na
místo nich je nahrazují řehtačky. V noci z Bílé soboty na Boží hod velikonoční, během
tzv.wigillie, oslavují křesťané vzkříšení Krista – tehdy se zvony opět rozeznějí! (Podle
Wikipedie.)
A právě v ten čas dvoudenního smutku se i na lhenické věži na místo zvonů
řehtávalo. Sloužila k tomu veliká řehtačka tam umístěná, jejíž pronikavý hrkot nesl se
krajem (viz foto vpravo).

Staré velikonoční
pohlednice vystihují
náladu těchto svátků.
Na jejich rubu: „Veselé
Velikonoce“ a dále „Komu
to vajíčko daruji, toho já
upřímně miluji, komu to
vajíčko dám, toho tuze
ráda mám!“
(lidová říkanka)
JB, JM

STEZKA - „Velikonoce - svátky plné tajemství“

Mgr.Markéta Grillová připravila pro děti další stezku, tentokrát s velikonočním tématem "Velikonoce - svátky plné tajemství".
Je o něco obsáhlejší než ty předešlé, obsahuje řadu pracovních listů s úkoly. Využijte této příležitosti a vydejte se s dětmi po
ní projít … Úkoly děti hravě zvládnou a jistě se nebudou u toho nudit.
Úkoly „Velikonoční stezky“ jsou od 31.3. opět vyvěšeny od hřbitova podél křížové cesty ke kapli v Brabcích. Dále pokračuje
lesní cestou nad kapličkami zpátky ke hřbitovu (podobně jako ta „Dušičková“). Všechna zadání jsou na podobném místě,
neboť podél ostatních cest v lese jsou hluboké stoky a informace by byly špatně přístupné.
Velikonoční stezku mohou využít všichni nejen ze Lhenicka, ale i z jiného katastru. Přejeme příjemnou procházku
s příjemnou zábavou.
Mgr.Markéta Grillová

Ukázka několika
pracovních listů
s úkoly
„Velikonoční
stezky“
JB, JM
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Historie sčítání v Česku
- od soupisu tažného dobytka až po počítače s internetem
Aleš Vojíř – Deník.cz – 25.3.2021

Data z minulosti ukazují, jak naši předkové utíkali z venkova do měst. Ženy
zamířily do továren i kanceláří a národ se skokově vzdělal. O dnešním bydlení
se lidem mohlo jen zdát.
Zatímco Marie Terezie v roce 1770 vydala patent, dle kterého se
vedle lidí a domů měl sčítat i tažný dobytek, o dvě stě let později stát zjišťoval
počet vysavačů v domácnostech. A před deseti lety statistiky zajímalo, zda
lidé mají počítač s připojením k internetu.
Sčítání lidu, které startovalo v sobotu 27.3., žádnou otázku na
vlastněný dobytek ani vybavení domácnosti spotřebiči již Češi nenajdou.
Nicméně dotazy kladené v minulosti mohou samy o sobě posloužit jako zajímavý dokument doby. A odpovědi
na ně umožňují srovnat, jak se žilo předkům.
Vylidněný venkov
Data za sčítání v posledním jednom a půl století tak například ilustrují, jak se postupně vylidňoval venkov a lidé
se s rozvojem průmyslu přesouvali do měst.
V roce 1869, kdy se na území českých zemí uskutečnilo první „moderní“ sčítání, žila ve městech nad padesát
tisíc obyvatel pouhá tři procenta lidí. Jednalo se jen o Prahu, Brno a Liberec.
Při posledním sčítání obyvatel v roce 2011 bylo takových měst už jednadvacet. A na vesnicích přebývala pouhá
čtvrtina obyvatel České republiky.
Vzdělání (skoro) všem
Během několika málo generací také dramaticky vzrostla vzdělanost. Při sčítáních za první republiky stát
zjišťoval jen „znalost čtení a psaní“. Na dokončené vzdělání se statistici začali ptát až od padesátých let. A osm
z každých deseti lidí mělo tehdy pouze základní vzdělání.
V současnosti se jedná jen o dva lidi z každé desítky. Výrazně naproti tomu vzrostl počet těch, kteří dosáhli na
výuční list, maturitu či vysokoškolský titul.
Mnohem větší byty
Výrazně se proměnila i kvalita bydlení. Zatímco v polovině minulého století měl průměrný byt dva pokoje
a pětatřicet metrů čtverečních, při posledním sčítání se jednalo o tři až čtyři pokoje a průměrnou obytnou plochu
pětašedesát metrů.
Na počet místností i plochu bytu se statistici ostatně ptají i letos. Zajímá je také patro, na kterém se nachází,
či způsob vytápění.
Na rozdíl od předchůdců z první republiky se ale již nedotazují, zda k němu přísluší i místnost pro služebné.
A po desítkách let letos vypadla i otázka na záchod – zda je v bytě a je splachovací.
JB, JM

Letní čas
Poprvé zavedlo více států letní čas v polovině první světové války v roce 1916. Letní čas měl ušetřit válkou
zvýšené výdaje na paliva. Po válce byl u nás letní čas zrušen a znovu zaveden až v průběhu druhé světové
války, přičemž v první fázi (1940–1942) platil celoročně. V roce 1949 byl zrušen a v dnešní podobě funguje od
roku 1979, přičemž od roku 1996 jsme se přizpůsobili Evropské unii a jeho konec o měsíc posunuli až na
konec října. Letní čas tedy trvá sedm měsíců, zimní pět.
Změna času 2021 na letní nastala v noci na neděli 28. března,
na zimní čas se vrátí v noci na neděli 31. října.
Přinášíme dobový článek z Rudého Práva, 29.března 1979.
ZAVEDENÍ LETNÍHO ČASU
Praha 29.března (ČTK) – Na základě nařízení vlády ČSSR číslo 38 ze dne
15.března 1979 se zavádí dnem 1.dubna 1979 letní čas. Toho dne v 00.00
hodin středoevropského času se posunou hodiny na 01.00 hodin ranního času.
Zavedení letního času přizpůsobí pracovní dobu dennímu světlu v časovém úseku přibližně mezi jarní
a podzimní rovnodenností a značnou měrou přispěje k racionálnímu hospodaření elektrickou energií. Cílem
toho opatření je rovněž příznivě ovlivnit společenské, kulturní a sociální podmínky života pracujících a jejich
volný čas.
Dnem 30.září 1979 o 01.00 hodině ranní čas končí a hodiny se posunou zpět na 00.00 hodin a tím se
časový údaj uvede do souladu se středoevropským časem.
JB, JM
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Kde leží Mexiko?

(volně podle „Deníku“ z 20.3. 2021)
Foto z internetu – mapy.cz - Strunkovice
Každý žáček trochu znalý zeměpisu na tuto otázku hbitě odpoví: „No přece ve Střední Americe!“ Jak je tedy možné, že od
našinců možno třeba někdy zaslechnout: „Jedeme na pouť do Mexika“, či od fotbalistů zase: „ Hrajeme u Mexikánů!“
Probůh, kam se to chystají? Ne, nejedou někam až na druhý konec
světa, ale jen do nedalekých Strunkovic nad řekou Blanicí. Kde se vzalo
označení Mexiko pro tento městys, čítající nyní cca 1300 obyvatel? Tak
vězte, že již v 19. století se skupina strunkovických mužů účastnila války
v Mexiku a po návratu domů vyprávěla, a nejenom tam, o svých
zážitcích. Zřejmě tak zajímavě a barvitě, že se jejich líčení mexických
řežeb počalo šířit po kraji širém a jejich městečko proto počalo býti též
nazýváno „Mexikem“ a jeho obyvatelstvo „Mexičany“. Strunkovičtí to
přijali za své, jak například dokazuje současný název jejich tamního
florbalového klubu či tanečního souboru – „Mexiko“.
Navštívíte-li Strunkovice nad Blanicí nebo budete jimi jen projíždět – jste
v Mexiku!
JB, JM

Poslové jara se již vracejí
Čápi obsazují v jižních Čechách první hnízda

17.3.2021 – Deník.cz - Edwin Otta
Někde už se letos v jižních Čechách vznešených černobílých opeřenců – čápů bílých dočkali, jinde je netrpělivě
vyhlížejí. První páry zaznamenali ornitologové ve Vodňanech na Strakonicku.
Například ve Vodňanech zaznamenal přílet čápa už 19. února Martin Kulhavý, který se ornitologii věnuje jako
koníčku. Za týden se objevila samice. „Je tu už sedmým rokem,“ říká s jistotou podle kroužku Martin Kulhavý a připojuje, že
poslední roky ale samice střídá partnery.
Nejprve to byl čáp bez kroužku, vloni samec okroužkovaný roku 2015 v Horní
Cerekvi a letos je to čáp s kroužkem z roku 2014 z Čejkovic. Podle Martina Kulhavého
není ale zatím jasné, jestli se třeba loňský partner nevrátí z nějakého vzdálenějšího
zimoviště a pak by na vodňanském komíně vznikl proslulý „manželský“ trojúhelník, možná
i s bojem o hnízdo.
V regionu v úterý 16. března 2021 ke 14. hodině byly páry čápů v jižních
Čechách zaznamenány nadšenci i profesionály ve Vodňanech, Netolicích, Vlachově Březí
a po jednom čápovi měli ve Strunkovicích nad Blanicí, Soběslavi, Volyni, Lnářích, Nové
Včelnici, Dráchově, Milevsku a Mirovicích. Přílet čápů do regionu ovlivňuje například to,
jestli zimují jen ve Španělsku či jižním Německu nebo až v Africe. Jestli už se objevili,
může každý uvést například na webu České ornitologické společnosti, která kvůli
lockdownu požádala o spolupráci veřejnost.
Například v Dubném na Českobudějovicku, kde se nabízí přes web obce
dokonce sledování čápů přes kameru, ale na oblíbené návštěvníky teprve čekají. „Ještě
nepřiletěli,“ potvrdila včera Deníku starostka Božena Kudláčková. Přes zmíněnou kameru
sledují hnízdo na střeše kostela lidé z hodně vzdálených míst - z Prahy, ba i zahraničí.
„Minulý týden mi psala mail paní ze Znojma,“ přibližuje starostka zájem o dočasné obyvatele obce. Loni zde měli
mladý pár a před jarem se pro ně upravovalo hnízdo propíchnutím hliněného dna, aby mohla snáze odtékat voda, která
může způsobit opeřencům obtíže. Vloni přiletěli čápi do Dubného dlouho, v minulosti už se stalo, že se objevili i 18. února.
Na hosty ohlašující své námluvy do daleka slyšitelným klapáním letos ještě čekají v Sedlci na Českobudějovicku
nebo v Chýnově na Táborsku. V Chýnově jsou zvyklí, že se objeví kolem 21. března. Sídlí v areálu bývalého pivovaru. „Jsou
to pro nás poslové jara. Jsme ve spojení s místním ornitologem Františkem Vališem. Když čápi přiletí, z obřadní síně je
sleduje dalekohledem, a snaží se odečíst jejich kroužky,“ říká knihovnice Štěpánka Jirásková s tím, že poslední dva roky
zde měli stejného čápa.
Na čápa ve volné krajině zatím letos nenarazil Jakub Mráz z Lomnice nad Lužnicí. „Záleží na počasí,“ poukazuje na
hlavní faktor ovlivňující přílet bíločerných vznešených krasavců Jakub Mráz, který se ornitologii věnuje ve volném čase.
V těchto dnech by mělo nastat hlavní období návratu čápů ze zimovišť na hnízda.
Poslední zpráva z 31.3.2021
Dubné : Netrpěliví zdejší obyvatelé, vyhlížející první přílet čápa, se dnes dočkali. Čáp už sedí na hnízdě dubenského kostela
a opět jej můžete sledovat online (viz foto).
(Naše redakce každoročně čapí rodinku z Dubného sleduje a na stránkách ML o ní čtenáře informuje.)
JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY

Malé zamyšlení…

Patřím k těm, kterým odchod Karla IV. z kašny do kostela sv. Jakuba ve Lhenicích také vadí, ale
zaráží mne i jiná věc. Každé zastupitelstvo městyse je veřejné, kam jsou občané zváni. Kromě pár lidí, kteří se na
zastupitelstvo dostaví, protože se má projednávat jejich žádost, se na radnici občané nehrnou. Naposledy požadavek na
těžbu vltavínů v Třebanicích. Bylo počítáno s tím, že věc bude zajímat naše občany, a proto bylo připraveno vše, co
požaduje dnešní doba, aby nedošlo k ohrožení občanů v současné covidové době. Byla ozvučena chodba radnice, kam se
přenášelo jednání, ale bohužel, kromě zúčastněných stran, nepřišla ani noha. To samé je i o navrácení či nenavrácení
sochy Karla IV. na kašnu. Vážím si Jendy Veselého, který se jako lhenický patriot nemůže a nechce se současným stavem
smířit. Nic Vám nebrání přijít se zeptat, v jakém stavu je toto jednání a neřešit to na facebooku. Jste srdečně zváni.
Petr Pořádek – člen Zastupitelstva městyse Lhenice
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NAPSALI O NÁS
Lheničtí ovocnáři se nenudí ani v zimě, do sadu musejí denně

Prachatický Deník 24.3.2021 – autorka Jana Vandlíčková
- ilustrační fota rozkvetlých Lhenic – Deník/Jaroslav Sýbek
Celou zimu pracují v sadu manželé Gregorovi ze Lhenic. Obhospodařují zhruba patnáct hektarů
pozemků s ovocnými stromy. „Máme třešně, jablka i švestky,“ konstatuje Marie Gregorová a vysvětluje, že mít
stromy od každého druhu je záměr ovocnáře pro případ, že by některý z druhů zničilo počasí. „Dovolím si
odhadnout, že loni devadesát procent úrody třešní zničil mráz. Úroda jablek byla tak šedesátiprocentní
a švestek zase bylo dost. Celkově tak hodnotíme loňskou sezonu jako dobrou,“ vysvětluje. Právě třešně kvetou
a zrají jako první. „Stačí ale jen dva mrazivé dny a je po všem,“ říká Marie Gregorová. Jablka a švestky pro
změnu zničí vytrvalé letní deště nebo kroupy.
Otázce, jakou odhaduje letošní úrodu se Marie Gregorová jen směje a říká, že představy sadařů mohou být
různé. „Dokud to nemáte pod střechou, nemůžete odhadnout, jaká bude úroda,“ vysvětluje. A pokud si někdo
myslí, že v zimě nemá ovocnář co dělat, je na omylu. Právě v zimě musí totiž zastřihovat stromy. Pokud mráz
neklesne k mínus dvaceti, tak jsou Gregorovi v sadu denně. Mají to akorát, aby všechny stromky stihli ošetřit do
jara, kdy zase začíná vápnění a hnojení. „Loňskou úrodu ve skladech také neustále kontrolujeme a přebíráme,“
popisuje Marie Gregorová. Jejich rodinná firma totiž většinu výpěstků rovnou prodává spotřebitelům. „Ovoce
u nás nezpracováváme. Lidé si navykli a jezdí si k nám pro čerstvé ovoce. Něco prodáme i velkým firmám
a část zase zpracuje bratr mého manžela v moštárně,“ vysvětluje.
Podzim nebo jaro je také časem pro případné vysazení nových stromů. Většinou je to ale tak, že se revitalizuje
celý sad. Což zase není tak časté, dokáže plodit krásné ovoce dvacet i více let. „Máme některé ze stromů i
čtyřicetileté a plody z nich jsou skvělé,“ říká lhenická ovocnářka. Dodává ale, že takové stromy už dnes koupit
není úplně možné. „Ty novější stromy sice plodí dřív, ale nevydrží tak dlouho,“ uzavírá Marie Gregorová ze
Lhenic.

Fota: ovocné lhenické sady vbrzku rozkvetou do krásy
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším
Lhenickem
tentokrát

140 let budově bývalé
lhenické školy
1881 - 2021
Vzkvetnou-li školy naše,
vzkvetnou obce,
vzkvetne náš národ,
vzkvetne všechen
po nás nastávající věk.
Jan Ámos Komenský
Foto – nejstarší nalezený snímek bývalé
školní budovy z roku 1898
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Co tehdy předcházelo tolik potřebnému vybudování nové školy?
Ve staré lhenické škole se vyučovalo ve dvou třídách až do r.1848. Děti ze Lhenic a okolí docházely tehdy do
budovy, která byla umístěna ve stavení naproti radnici v prvním poschodí. V přízemí byly masné krámy, které
byly pronajaty místním řezníkům na prodej masa.
Třídy byly malé, dětí
přibývalo, bylo nutné hledat nové
prostory. Tehdy se jedna třída
stěhuje do domu J.Stehlíka do
čp.157 a v roce 1855 do domu
J.Hošny v čp.67. Po třech letech
jsou obě třídy umístěny v domě
Stehlíkově, kde zůstaly až do roku
1865, kdy tento dům vyhořel a kdy
také po těžké nemoci umírá hlavní
učitel Florián Osner. Za zmínku
stojí, že již před tím, v létech 1862
až 1864, působil na lhenické škole

na svém prvním podučitelském
místě vodňanský rodák Josef
Renner,
později
vlastivědný
pracovník a spisovatel, píšící
dětskou literaturu. Dne 5.září roku
1865 konalo se na radnici zasedání
komise, která vyměřila třetí dotaci
pro druhého podučitele, který měl
být ustanoven na nově zřízenou třetí
třídu. Služné bylo stanoveno na 180
zlatých ročně. Na škole je tehdy
zapsáno 300 dětí a pro školu jsou,
za pochopení školského výboru,

pronajaty 3 místnosti v domě
A,Gregory v čp.165. Dne 26.10.
1865 je po úmrtí F.Osnera zvolen
školním výborem za hlavního učitele
J.Hamáček, rodák z Úval u Prahy,
jenž je vybrán ze 13 žadatelů. V té
době působí na škole lhenické,
kromě něho, Diviš Trenkwic a Karel
Kopeček (tehdy je ve III.třídě 110
dětí, ve II.třídě 120, v I.třídě 151)!
V roce 1878 se za vynaloženého
úsilí podaří školu rozšířit na
pětitřídní.

Slavnostní otevření nové, tolik žádoucí školní budovy
Za hlavního učitele Hamáčka se podaří, i za jeho snažení, prosadit postavení nové školní budovy.
14.4.1880 se konala dražba na postavení nové šestitřídní školy. Stavbu pronajal J.Stehlík a provedl Fr.Groiher,
stavitel z Chvalšin, nákladem 18.569 zlatých, 99 krejcarů. V témže roce je s nadšením položen její základní
kámen (25.5.) s letopočtem 1880 – zahájením výstavby (je ke spatření na současné rekonstruované budově u
hlavního vchodu), aby 24.7.1881 byla slavnostním způsobem posvěcena a okázale oslavena dvoudenním
pestrým programem. Kroniky o této události zaznamenaly: „V podvečer konalo se divadelní představení „Krejčí
a lékař“. Slavného obřadu svěcení školní budovy zúčastnila se řada představitelů veřejného života. Poté u
sochy sv. Vojtěcha proběhlo svěcení nového školního praporu s následnými bohoslužbami ve sv. Jakubovi. Po
společné hostině, které se zúčastnilo 85 hostů, byla uspořádána slavnostní akademie v Krauskopfově hostinci,
kde např. vystoupil ředitel chóru v Písku, František Gregora, s příbuzenským vztahem do Lhenic, jenž složil ke
svěcení lhenické školy slavnostní kantátu.“
V nové škole jsou v roce 1882 uváděni tito učitelé: Hamáček Josef, Trenkvic Diviš, Mařík Josef,
Gregora Josef, Gregora Bedřich. Ve školních zápisech z té doby je uvedeno, že školu navštěvuje 343 dětí ze
školního obvodu z obcí Lhenic, Vodice, Oujezdce, Vadkova, Třebanic, Hoříkovic, Hradců, které poměrnou
finanční částkou na novou školu přispěly, dále že ve školním roce 1896/97 bylo následující složení učitelského
sboru i s přidělenými třídami a počtem žáků v nich: I. třída- ředitel Josef Hamáček (titul ředitele mu udělen
v roce 1893) – 58 žáků, II. třída – učitel Diviš Trenkwic – 59 žáků, III. třída – učitel Rudolf Pintr – 69. žáků, IV.
třída- podučitel Jindřich Jindřich – 74. žáků, V. třída – podučitel Adolf Seif – 83. žáků. Krátce o výše
jmenovaném Jindřichu Jindřichovi, posléze významném to hudebním skladateli, hudebníkovi, sběrateli lidových
písní atd., zasloužilém umělci (jmenován v roce 1954), národním umělci (jmenován v roce 1957), jenž jako
absolvent učitelského ústavu v Soběslavi nastoupil na své první učitelské místo právě na lhenickou školu, avšak
jen na jeden školní rok 1896/97, kdy poté odešel ze Lhenic na naléhavou žádost jeho rodné obce do Domažlic
na tamní chlapeckou školu. Všichni učitelé z těchto dávných školních dob zaslouží úctu a obdiv za odpovědnou
pedagogickou práci v tehdy tak obtížných podmínkách. Vždyť třeba tak velký počet jimi vyučovaných žáků ve
třídách nelze si v současnosti vůbec představit.
O prvním řediteli v nové lhenické škole Josefu Hamáčkovi
- ve funkci v letech 1881 až 1902 Do školních služeb ve Lhenicích,
jako výborný muzikant, nastoupil
v roce 1865. Za svého působení
zde
stal
se
významnou
učitelskou
osobností
Prachaticka, byl členem Okresní
školní rady, podílel se na
založení
učitelské
jednoty
„Budeč“ na Prachaticku, byl
organizátorem
kulturního
a
společenského
života
ve
Lhenicích, ale i učitelstva na
Prachaticku (např. schůze či
plesy konaly se tehdy ve
Lhenicích),
byl
zvolen
za

delegáta na zemskou učitelskou
konferenci v Praze (roku 1891),
byl zvolen do ústředního výboru
Spolku
jednot
učitelských
v Království českém (roku 1896),
předsedal učitelskému sjezdu
v Č. Budějovicích za účasti 600
delegátů.
Zasloužil
se
o
rozšíření lhenické školy na
pětitřídní (roku 1878), též o
výstavbu nové školní budovy ve
Lhenicích
(otevřena
v roce
1881),
kde
mimo
jiné,
organizoval pro sadaře na
Lhenicku ovocnářské kurzy.
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Nelze nezmínit se o neslavném
konci Hamáčkově, jenž zastínil
jeho na svou dobu pokrokové a
záslužné
působení.
Ředitel
Hamáček,
jako
dlouholetý
předseda a účetní lhenické
záložny, měl hlavní podíl na
defraudaci
peněz,
kterou
pozvaná revize odhalila. Ještě
dlouho poté si lidé na Lhenicku
vyprávěli, že ač nemocen,
nezemřel smrtí přirozenou, že
příčinou jeho náhlého odchodu
ze života byla sebevražda
otrávením.

Následující roky – 1902 až 1974 – se v bývalé budově lhenické školy odvíjely za vedení dalších ředitelů:
Diviše Trenkvice (1902-1906), Františka Jaroše (1907-1916), Rudolfa Pintra (1916-1918), Tomáše Hojdara
(1918-1919), J. Eremiáše (řídícího obecné školy) a Tomáše Hojdara (ředitele hospodářské školy – 1919-1920),
Tomáše Hojdara (dále i hospodářské školy – 1920-1928), Jana Maříka (1928-1937), Václava Mušky (19371938), Antonína Beránka (1938-1939), Františka Slámy (1939-1945), Aloise Medka (1945-1953), Karla
Stockého (1953-1955), Václava Mušky (1955-1965), Karla Hyndráka (1965-1974).
Byla by to nekonečná řada žáků, co za ta dlouhá léta usedali do lavic v bývalé školní budově, ale i jejich
učitelů, kteří je vyučovali - patří jim poděkování za předávání základů vědomostí
i dovedností pro další život.

Fota bývalé budovy školy z minulého 20. století – vlevo ze třicátých let, vpravo z let šedesátých
Za zvyšujících se dobových požadavků na vzdělávání a i narůstajícího počtu žáků stávala se školní
budova již nevyhovující
Kronikové záznamy to potvrzují:
Z Kolářovy kroniky vadkovské – zápis již z roku 1930 - (upraveno, kráceno)
V ní uvedeno o konání oslavy 50 let lhenické školy, mimo jiného, následující: „V proslovech též zaznělo, že
budova školy je nepostačující, ježto nemá dostatek místností k vyučování, tudíž třídy jsou umisťovány i mimo
školní budovu (např. do Pintrovy opatrovny). Jest proto uvažováno o její přístavbě, avšak velké finanční
prostředky k tomu potřebné zatím probíhající hospodářská krize neumožňuje.“
Ze školních zápisů(upraveny,kráceny)
z roku 1947: „Školní budova není v dobrém stavu, pročež bylo přistoupeno k občanské sbírce a z jejího výtěžku
škola nákladem 220 tisíc Kč částečně opravena.
Z roku 1956: „na základě nedostatku učebních prostor (za směnného vyučování jsou třídy umístěny i v hostinci
„U Vašků“, u Kloboučníků, v mateřské škole) byla zahájena v akci Z výstavba takzv. „školičky“ se dvěma
učebnami (pro třídu první a druhou).
Z roku 1958: Dovybudovaná dvoutřídní „školička“, s předáním k užívání 17.11.1958, je jen dočasným
provizoriem. Potřebných učebních prostor se i přesto nadále nedostává. Až 7.5. 1971 naplnil se sen mnoha
učitelských a rodičovských generací. Byla započata výstavba nové pavilónové školy, jejíž součástí se stala
i „školička“. Slavnostně byla otevřena 25.1. 1974 a od 28.1. 1974 se v nové škole začalo učit 269 žáků (z toho
142 chlapců a 127 dívek), ale to je již z jiné kapitoly lhenického školství….

Fota: vlevo „školička“ – školní provizorium pro 60. léta a samý počátek let 70. minulého 20. století – vpravo nová lhenická
škola – slavnostně otevřena 25.1. 1974
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Bývalá uvolněná budova školy přestavěna na víceúčelový objekt
Přestavba dokončena v roce 1978, tehdy následně se sídlem úřadoven MNV, pošty, přemístěných sem ze staré radnice, a
též místního oddělení VB, nyní úřadu městyse a pošty PARTNER, ponovu i místní knihovny.
Po roce 2000 postupně prováděny další rekonstrukce interiéru a exteriéru budovy do současné její opravdu důstojné
podoby.

Fota: pohled ze stejného místa na proměny budovy (nyní sídla úřadu městyse) před a po postupných rekonstrukcích jejího
exteriéru
– podle brožury „400 let školy ve Lhenicích (1596- 1996)“ – vydáno v roce 1996, autor Mgr. Jan Bumba - a dalších zdrojů

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Amatérské soutěže ve stolním tenisu v sezóně 2020/21 ukončeny

V minulém březnovém vydání ML byl pro tuto rubriku zvolen titulek: „Za zelenými stoly nadále klid!“ Po měsíci
by doznal radikální změny: „Za zelenými stoly v letošních soutěžích definitivně klid!“
Stolní tenis v kraji skončil

- podle článku z Deníku z 10.3.2001 - autor Pavel Kortus – upraveno, doplněno Jižní Čechy – Složitá pandemická situace páchá nadále velké škody také ve sportu. Po
anulování letošních ligových soutěžích stolních tenistů byly zrušeny také soutěže
v Jihočeském kraji. Pouze v extralize mužů a žen se bude dohrávat nadstavbové play off.
Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou s termínem ukončení osmadvacátého
března, který se ovšem může podle nadále nepříznivého vývoje epidemiologické situace prodloužit (což se také stalo do
12.4.2021), rozhodl Výkonný výbor Jihočeského svazu stolního tenisu o zrušení krajských soutěží v sezóně2020/21,
s doporučením téhož okresním svazům řídících regionální soutěže, což se též následně stalo s tím, že všechna družstva
mají právo v příštím ročníku přihlásit se do stejných soutěží jako letos. Soutěžní a evidenční poplatky za neodehranou
sezónu budou oddílům vráceny.
Ve lhenickém oddílu stolního tenisu věří, že příští sezóna už na odpis nebude!
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Bude se na jaře hrát? Toť otázka!
- vybráno z článků Vl.Klímy a J.Fejgla –
- z „Fotbalového Deníku“ – březnového čísla 2021 – upraveno a doplněno
Restart fotbalových soutěží v kraji měl a má již několik termínů. Je reálný i ten poslední?
Jižní Čechy – Fotbalový národ smutní, pandemická situace v republice se nelepší a vše čím dál tím rychleji spěje k tomu,
že odpískáme druhou sezónu amatérských soutěží. Ale jak se říká, naděje umírá poslední.
Sezóna 2019/2020 skončila přesně v polovině. Z té současné je odehrána část podzimu. Aby bylo možno vyhlásit
výsledky té které soutěže, musí z ní být odehráno více než padesát procent zápasů. Pak se může postupovat a sestupovat.
Tak by se jednoduše dala shrnout současná situace.
Jaro minulého roku: nic. Podzim: pár štěků, maximálně deset utkání, od října zamčené kabiny. Bída, neštěstí.
V neprofesionálním fotbale – stejně jako jinde – zuří nemoc. Vir. Začátek nadcházející jarní sezóny se nadále odkládá.
Otázka zní: Začne vůbec?
Nestojí jen amatéři, tedy mančafty od třetí ligy po čtvrtou třídu. Čínská zhouba tvrdě dopadla také na mládež, což
může mít nedozírné dopady do budoucna. Děti k míčovým hrám nezlákáte. Nechodí do školy, nemohou sportovat, nemohou
vlastně vůbec nic, což vede k apatii.
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Optimistické prognózy z prosince hovořily o tom, že by se mohly zápasy začít dohrávat již v polovině února (v KP),
ostatní krajské soutěže na jeho konci. To vše vzalo za své. Nový restart podzimních dohrávek, stanovený původně na 17.18.dubna termínovou listinou, již rovněž neplatí – tentokrát byl navržen na 8.a 9.5. či 15.a 16.5.2021 – podrobněji viz zpráva
JčFS z 31.3.2021 níže. Ale nad vším visí jeden velký otazník – bude se na jaře vůbec hrát ?
Fotbalisté mají chuť do hry
„Fotbalový Deník“ uspořádal anketu, ve které oslovil ze všech sedmi jihočeských okresů tyto fotbalisty – V.Hrabíka (ČB),
B.Pravdu (PT), T.Kostku (ST), M.Císaře (TA), M.Nouska (PI), M.Grance (ČK), I.Ježka (JH) – a položil jim jedinou otázku:
„Začne se hrát na jaře fotbal mezi amatéry?“ Fotbalisté jsou optimisté, neboť v jejich odpovědích zaznělo unisono: „ANO!“
Kéž by měli pravdu.
Zpráva JčFS z 31.3.2021 – kráceno
Stávající stále nepříznivá epidemiologická situace nedovoluje zahájení plánovaných podzimních dohrávek ročníku 2020/21
ve stanoveném termínu 17.-18.4.2021. Na základě těchto výše uvedených skutečností Sportovně technická komise SKFS
rozhodla o posunutí znovuzahájení podzimních dohrávek na květen 8.- 9.5. či na 15.- 16.5.2021 za předpokladu, že to
podmínky a nařízení Vlády ČR dovolí. STK KFS se bude snažit zachovat minimálně čtrnáctidenní přípravu klubů před
startem do těchto dohrávek, samozřejmě za plnění všech požadovaných podmínek a dovolení hrát amatérské soutěže.
Nová verze termínové listiny bude vydána do 20.4.2021-

Fota: ožije na jaře hřiště našeho lhenického SK a i ta další opět fotbalem s „mistráky“ ?
vybráno z archivu SK

Rozjedou se opět fotbalové soutěže či nerozjedou…
Deník – 6.4.2021 – po uzávěrce ML
Také šéf Krajského fotbalového svazu Jan Jílek (viz foto) ví, že čas běží a fotbalisté
musí zahájit přípravu, pokud chtějí stihnout odehrát alespoň polovinu soutěží. Zároveň
připouští, že se může začít diskutovat o tom, jestli má vůbec smysl soutěžní podzim
dohrávat a určit postupující a sestupující. Je třeba se domluvit plošně. Někdo by třeba
mohl namítat, že je neregulérní určit sestupujícího, když je odehrána jen půlka soutěže.
Je třeba zvážit, zda by ze sportovního hlediska nebylo lepší sezónu zakončit.

Nahlédnutí do nedávné historie lhenického SK
O záslužné práci s mládeží – pokračování
V minulých vydáních ML byla v této rubrice představena úspěšná družstva dorostu – v únorovém čísle to byl
dorostenecký tým, který v soutěžním ročníku 2005/06 se stal pod vedením trenérů P.Borovky st. – P.Trnky
(roč.65) a vedoucího družstva M.Jaroše vítězem I.A třídy skupiny A, v březnovém čísle pak tým dorostu, co
v sout.roč. 1978/79 pod trenéry J.Bumbou – J.Veselým a vedoucím družstva V.Markem vůbec poprvé v historii
klubu postoupil do krajské soutěže I.A třídy s následným startem v ní po několik sezón.
Tentokrát se představuje dorostenecké družstvo (viz fota níže), které dosáhlo druhého nejlepšího
klubového umístění v I.A třídě v sezóně 1989/90 – 2.místo. Avšak více než jistě toto hodnotné umístění bylo
ceněno, že z něho vzešli kvalitní hráči, kteří se ve větším počtu než obvykle počali postupně prosazovat do A
týmu mužů. V něm někteří dokazovali, že jsou i fotbalovými srdcaři a později i fotbalovými „trvalkami“, neboť po
řadu sezón nastupovali v jeho základních sestavách do zápasů, aby mezi nimi byli i tací, co po již dosaženém
výkonnostním zenitu a po poctivě odsloužených létech „v áčku“ vypomáhali B týmu.
Jmenujme některé z nich: P.Bošku (současného prezidenta SK), V.Hůrského (nejlepšího střelce klubu
v součtu všech dosažených branek za žáky, dorost a tým mužů), M.Jaroše, Jana Lukače, P.Lukšovského,
P.Pavlíka, J.Peška, J.Neužila, též i Ivo Čecha (současného trenéra našeho lhenického týmu, který se velice
brzy výkonnostně úspěšně prosadil do týmů ve vyšších soutěžích (v KP, divizi, ČFL), kdy za úhradu za jeho
hostování a přestup mohli startovat v našem „áčku“ kvalitní hráči z jiných klubů.
Fotbalové základy jim byly položeny a dále rozvíjeny v kategoriích žáků mladších a starších, též
v dorostu, a to především pod dlouhodobým vedením trenéra Vl.Čecha (krátce v žácích i J.Bumby st.
a v dorostu J.Bumby – J.Veselého) a pod vedoucími družstev v létech jejich fotbalového zrání V.Hůrského st.,
V.Marka, J.Novotného, JiříhoJaroše.
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Fota: vlevo tým dorostu – účastník I.A třídy – soutěž.roč.1987/88 – zleva stojící: vedoucí družstva J.Novotný,
Jos.Havel, P.Pecka, P.Sýkora, J.Šnajdr, P.Lukšovský, J.Pešek, R.Motl, trenér Vl.Čech; v podřepu zleva:
P.Pavlík, P.Novotný, J.Lukač, J.Šlehofer, J.Muška, V.Hůrský, I.Čech.;
- vpravo tým dorostu – účastník I.A třídy – roč.1989/90 – 2.místo – zleva stojící:trenér Vl.Čech, J.Pavlík,
J.Šlehofer, J.Kraus, P.Boška, P.Pecka, J.Muška, vedoucí družstva J. Jaroš; v podřepu zleva:Jos.Havel,
J.Neužil, M.Jaroš, P.Pavlík, P.Lukšovský, P.Novotný – na obou snímcích nejsou všichni dorostenci z tehdejších
hráčských kádrů.
JB, JM

INZERCE
!!! JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET !!!
NYNÍ NEJLEVNĚJŠÍ Z CELÉHO ROKU
Nabízíme Vám: • EKOBRIKETY (různé druhy)
• PELETY
• MULČOVACÍ KŮRU – nejlevnější, čerstvá..
Balíčkový i paletový odběr. Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!
Přijďte vyzkoušet, rádi poradíme.
Briketárna Větřní u Č. Krumlova, Tel: 734 768 420 - Ekopalivo Bohemia s.r.o. - www.ekopalivo.cz
Prodejna v Č.B. na Dl. Louce vedle Kauflandu, Tel: 777 917 714
● 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.
TERMÍNY PRODEJE KUŘIC V ROCE 2021 - FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
LHENICE – 13,00 hod. - u MěÚ
DNE: 17.3./14.4./12.5./9.6./7.7./4.8./1.9./29.9./27.10./24.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé,
v nabídce též kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195,- Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice, tel:
722 339 339 - www.pujcovna-netolice.cz Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice.
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování.
Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové
M.Jarošová, I.Mušková. Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein, S.Pfeffer.
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

16

