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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 5, cena 9,- Kč

KVĚTEN 2021

Vydáno za zlepšující se pandemické situace – zrušení nouzového stavu a „lockdownu“ od 12.4.2021
– a již při platnosti pandemického zákona za dalšího postupného rozvolňování

Krom krásně kvetoucích ovocných sadů nádherně před naší školou rozkvetly
sakury a zlatý déšť - (fota z rozkvetlého Lhenicka uvnitř listu)
MÁJ
HÁJÍČKU, HÁJKU,
DARUJ MI MÁJKU !
KUKAČKA KUKÁ:
„KDEPAK MÁŠ KLUKA?“

S OHNIVOU MOCÍ
U MÁJKY V NOCI
NA DŘEVO KLEPE,
AŤ VŠECHNO KVETE !
Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček
- Ondřej Fibich – Petr Štěpán

Z květnových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
- v máji hřímoty nadělují trampoty - studený máj, v stodole ráj - teplo v máji, seno v háji - v máji možno slyšet trávu růst - v máji nemá pastýři oschnout hůl - svatba v máji volá na máry Pranostiky pro jednotlivé dny
- Pankráci (12.5.), Serváci (13.5.), Bonifáci (14.5.) – býváte tří mrazivci
- Žofie (15.5.) všechno deštěm polije

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
je neuvěřitelné, že mě napadají stejná slova jako před rokem. Jsme ve stále stejné situaci
jako vloni, co se týče zákazů a nařízení, uzavření provozoven restaurací, služeb, obchodů,
kin, divadel, omezení aktivit ať již sportovních nebo kulturních. Již druhým rokem se
nekonají oslavy Dne vítězství k ukončení 2. světové války, cykloturistická akce Slavnosti
květů, hasičské soutěže aj. Je květen a zima nás stále nechce opustit. Zdá se, že počasí se
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již zlepší a stejně tak dochází i k dalším rozvolněním přísných protiepidemiologických opatření a náš život se
snad pomalu bude navracet k normálu.
Postupně se vrací děti do školních lavic, tak snad se situace již nebude horšit. Čeká na Vás nová
knihovna, která se přesunula do přízemí v budově úřadu. Začali jsme také s přípravou investičních projektů a
oprav, které bychom chtěli v letošním roce realizovat. Jedná se hlavně o vybudování parkoviště na Sídlišti SNP,
o nějž tamní občané žádali. Vznikne nově 30 parkovacích míst. Na sídlišti se bude opravovat i vodovodní řad,
který měl v posledních letech časté poruchy. Obě akce bychom chtěli realizovat od srpna – po pouti. Další akce
budou probíhat o prázdninách ve škole, v kotelně se budou vyměňovat kotle a s tím související regulace a
měření, budou se měnit podlahy ve třídách MŠ. Na obě akce jsme získali dotace. V letošním roce se opraví
některé místní komunikace, určitě to bude místní komunikace na Žitnou, která je po letošní zimě ve velmi
špatném stavu. Opraví se i několik účelových komunikací a mostek na Linecké stezce.
Další investicí je pořízení dopravního automobilu pro lhenické hasiče, právě probíhá veřejná zakázka.
Také se zabýváme možnostmi navrácení repliky sochy Karla IV. na kašnu s tím, že bude zachována tekoucí
voda z mísy. Je několik možných variant a ty musí prověřit, zda budou přijatelné. Originál sochy Karla IV.
bychom chtěli v letošním roce umístit do vestibulu úřadu. Zpracováváme studii na umístění dalších měřičů
rychlosti ve Lhenicích, tentokrát těch inteligentních, zaznamenávající SPZ vozidla. Bohužel, stále je dost řidičů
nerespektujících dopravní značení, v zastavěné části obce jezdí rychle a ohrožují tím chodce. Městys vynakládá
další a další finanční prostředky za dopravní značky a zařízení omezující rychlost. Totéž platí o parkování,
někteří řidiči parkují na místech, kde se parkovat nesmí. Také se stává, že zde parkují i kamiony přesto, že je
stání vozidel nad 3,5 t ve Lhenicích zakázáno. Bohužel, aut přibývá a ulice nejsou nafukovací. Proto v
investicích řešíme parkovací místa a budeme i nadále pokračovat. Přála bych si, abychom tolik nespěchali a
více dodržovali dopravní značení.
Přeji všem krásné jarní dny.
Ing.Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 27

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 22.04.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, P. Boška, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota,
Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 314/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 3a) Usnesení č. 315/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
pozemku parc.č. 136/72 o výměře 17 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 50,--Kč/rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 316/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht pozemků parc.č. 41/10 o
výměře 6.834 m2 a parc.č. 272/1 o výměře 2.570 m2, k.ú. Hoříkovice p. R. G., Netolice za pachtovné 2.200,-Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Grillová)
Ad 3c) Usnesení č. 317/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht pozemku parc.č. 591/10 o
výměře 2.915 m2, k.ú. Lhenice p. V. S., Lhenice za pachtovné 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhenice.
11 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 318/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej
pozemku parc.č. st. 467/2 o výměře 80 m2, k.ú. Lhenice za cenu stanovenou znaleckým posudkem na náklady
kupujícího.
11 PRO
Ad 3f) Usnesení č. 319/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej pozemků parc.č. 416/1 o
výměře 1.549 m2, parc.č. 416/2 o výměře 571 m2, parc.č. 418/3 o výměře 318 m2, k.ú. Třebanice a pozemku
parc.č. 31/1 o výměře 470 m2, k.ú. Hoříkovice.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Grillová)
Ad 3g) Usnesení č. 320/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1378/33,
k.ú. Lhenice do vyřešení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhenice.
11 PRO
Ad 3h) Usnesení č. 321/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na směnu
pozemků parc.č. 181/5 o výměře 198 m2 a 182/6 o výměře 220 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví fyzické osoby za
pozemek parc.č. 189/6 o výměře 373 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví Městyse Lhenice. Směna bude provedena
bez finančního vyrovnání.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 322/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany - kabel NN, K“. Jedná se o umístění
distribuční soustavy - 1627 - kabelové vedení NN; uzemnění a 1050/6 – kabelové vedení NN; uzemnění) na
pozemcích parc.č. 1050/6 a 1627, k.ú. Dolní Chrášťany. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově
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neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 323/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Brusná – kabel NN, čp.9,169“. Jedná se o umístění
distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, podvrty na pozemcích parc.č. 254/12 a 254/23, k.ú. Hrbov u
Lhenic a na pozemku parc.č. 1445/4, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 2.000,--Kč. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Janota)
Ad 4c) Usnesení č. 324/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Greinarov Samoty – zahuštění TS“. Jedná se o umístění distribuční
soustavy – nové kabelové vedení NN a VN, kabelovou skříň, uzemnění na pozemcích parc.č. 595 a 591/2 v k.ú.
Hrbov u Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 220-92/2021 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 11.100,--Kč bez
DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 325/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany – úprava NN, čp. 6“. Jedná se o
umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 739/7, k.ú. Horní Chrášťany.
Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční
soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč. K této částce bude
připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 326/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z jednání komise
pozemkové a životního prostředí ze dne 24.03.2021.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 327/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zprávu odborného lesního
hospodáře za r. 2020.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 328/27/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Vodovod Dolní Chrášťany osazení ATS“, kdy se na
1. místě umístila firma ČEVAK a.s., České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 633.496,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou ČEVAK a.s., České Budějovice
11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Stručně o pandemických opatřeních, která budou platit od 10. května 2021
Obchody
•
Od pondělí 10. května otevře zbytek maloobchodu.
•
Povinné budou v provozovnách respirátory, platit bude také pravidlo jednoho člověka
na 15 metrů čtverečních.
Služby
•
Obnovit provoz budou moci opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky,
střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své
pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních
nástrojů. Rozjet se budou moci lanovky a vleky.
•
Bude umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních
na osoby.
•
Zavřené stále zůstávají například bazény, fitness centra, dále pak restaurace, bary a ubytovací služby.
•
Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 30 lidí.
Školy
•
Od 10. května se otevře 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském,
Zlínském, Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině.
•
Tam se také do školek vrátí všechny děti.
•
Nyní jsou školky a základní školy na 2. stupni otevřené již v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském,
Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.
Roušky
•
Od pondělí 10. května bude také nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání
dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.
•
Nebude tak již povinná na ulici, pokud jde po ní člověk sám.
Co by se mohlo změnit od 17. května
•
Zahrádky u restaurací by se mohly otevřít 17. května, stejně tak by mohly opět začít fungovat ubytovací služby.
Vláda se ještě definitivně nerozhodla. Jasno by mělo být nejpozději příští čtvrtek.
JB, JM
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Z NAŠICH ŠKOL
Od 3.května dochází v Praze a sedmí krajích k rozvolnění protiepidemiologických opatření. Do MŠ tam bez
roušek a testování mohou docházet již všechny děti. Do ZŠ pak, vedle žáků z celého prvního stupně při
prezenčním vyučování a testování 1x týdně,ponovu i všichni žáci ze stupně druhého za rotační výuky
(prezenční a distanční po týdnu) a testování 2x týdně. V našem Jihočeském kraji, v němž zatím covidová
situace není tak příznivá, se žáci a učitelé těchto pozitivních změn dočkají od 10.května. A tak do té doby
zůstává i v našich školských zařízeních stav opatření neměnný. Do MŠ mohou docházet bez roušek a testování
nadále pouze předškoláci, do ZŠ na prezenční rotační vyučování při testování 1x týdně (jediná změna –
testovalo se 2x) všichni žáci prvního stupně s rouškami, žáci všech tříd na stupni druhém zůstávají jen na výuce
distanční.

Mateřská škola
Zprávičky z naší mateřinky
Na začátku dubna probíhala stále distanční výuka. Tématem námětů pro činnosti a pracovní
listy byla „Mláďátka“. Za kladné reakce a fotografie dětí děkujeme rodičům i všem, kteří si
prošli naši Velikonoční stezku nad kaplemi. Těšily jsme se na vyzdobená vajíčka na konci
stezky. Ty měly děti ozdobit samolepkami, které sbíraly za splněné úkoly na jednotlivých
stanovištích. Vajíčka měla být vystavena ve vestibulu naší školky. Avšak k našemu údivu a
lítosti nám někdo tato vajíčka odnesl.
Od 12. 4. mohli začít navštěvovat MŠ předškoláci, kteří se sešli v hojném počtu. Tématem u Rybiček bylo „Jaro“
a „Jsme jeden kruh“. Kruh v přírodě, ve společnosti, matematice, přírodě, čase i multikultuře. Kruhem je také
koloběh života rostlin, tak se také selo a sázelo o sto šest. Připravili jsme také společně oslavu Dne Země a
další týden jsme se věnovali živlům. Žabičky se do školky také moc
těšily. Hned první den si spontánně sehrály pohádku O Šípkové
Růžence. V tématu Můj domov si vyzkoušely třeba i to, za jak dlouho
přijde domů pohled, který si samy poslaly poštou. Čas krásně plynul
nad knihami a povídáním si o těch svých nejoblíbenějších. A ani u
Žabek nechybělo setí a sázení.
V dubnu jsme se mohli ve třídě Broučků alespoň s částí dětí těšit ze
společných chvilek strávených větší částí venku. Ať už s tématem
„Doprava“, kdy jsme se vydali kolem, přes i vnitřkem koryta našeho
potoka Melhutka a pouštěli po něm složené lodičky nebo jsme vyrazili
s koly a s odrážedly na přilehlý vyasfaltovaný plácek pod školkou a
pilovali dokonalou jízdu mezi překážkami. Poslední dva dubnové dny
jsme se dotkli tématu „Čarodějnic“ a zkusili si vyrobit a poctivě
zauzlovat ozdobné pentle na naši májku. Pro všechny děti jsme
připravily na plot zahrady MŠ multifunkční Čarodějnickou stezku. Na
závěr měsíce jsme také uspořádaly čarodějnický rej plný úkolů,
zábavy a čarování.
Přejeme všem příznivcům školky pevné zdraví a dobrou náladu!
Kolektiv učitelek MŠ

Fota: z dubnových činností v naší MŠ
ŘEDITELSTVÍ ZŠ A MŠ INFORMUJE
Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že o hlavních prázdninách ve dnech 19. 7. – 13. 8.
2021 bude provoz mateřské školy zcela přerušen. V období 1. – 16. 7. a 16. – 31. 8. 2021 bude provoz MŠ
omezen na jednu třídu mateřské školy v Mičovicích (kapacita 20 dětí). Důvodem je rekonstrukce
podlahových krytin ve všech třídách MŠ ve Lhenicích. Toto rozhodnutí bylo schváleno zřizovatelem a
projednáno se starostou obce Mičovice.
Ve Lhenicích 30. 4. 2021 - Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Základní škola
DUBNOVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením
proběhly na škole pouze níže uvedené akce.
1. 4. - Velikonoční prázdniny
6. – 20. 4. - Zápis do 1. ročníku (viz článek níže)
6. – 9. 4. - Distanční výuka ve všech ročnících ZŠ
Od 12. 4. - Rotační výuka žáků 1. stupně (střídavě po týdnech polovina tříd prezenčně ve
škole, druhá polovina na distanční výuce). Žáci druhého stupně pokračují v distanční výuce.
19. 4. - Chemická olympiáda – krajské kolo – účast L. Čechová (8. roč.)
22. 4. - Den Země – vycházka spojená s úklidem (sběr odpadků) – pro třídy - I. + IV.A
22. – 30. 4. - Třídní schůzky a konzultace pro rodiče – online hodnocení 3. čtvrtletí

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje
•

Zápis do 1. ročníku

•

Částečné obnovení prezenční výuky

Vzhledem k mimořádné situaci probíhal i v letošním roce zápis do 1. ročníku základní školy bez osobní přítomnosti dětí. Ve
dnech od 6. 4. do 30. 4. 2021 jsme zaevidovali celkem 18 žádostí o přijetí a 3 žádosti o odklad školní docházky. Do budoucí
1. třídy je k 30. 4. 2021 přijato 18 dětí.
Pokud to epidemická situace dovolí, uspořádáme v červnu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče „náhradní“ zápis, kde si děti
na stanovištích vyzkouší úkoly, které by měl budoucí prvňáček zvládnout.

Kdo by si před loňským březnem pomyslel, že děti tak dlouho nebudou chodit do školy. Výuku na dálku jsme znali pouze s
australských filmů. V letošním školním roce klasickou výuku ve školních třídách nahradila výuka distanční, výuka
prostřednictvím počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Tento způsob práce je velmi náročný nejen pro žáky a jejich rodiče,
ale i pro samotné pedagogické pracovníky. Už trvá velmi dlouho a všichni se těšíme, až se budeme moci zase sejít ve škole
osobně. Proto jsme s radostí přijali informaci, že se od 12. dubna mohou do školy vrátit alespoň předškoláci a rotačně žáci
1. stupně ZŠ. Nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce je ale pravidelné antigenní testování dětí, žáků i zaměstnanců
školy, které probíhalo v dubnu dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek), od května pak pouze 1x týdně (v pondělí). Do školy
byly centrálně dodány testovací sady (pro prvních 14 dnů typ LEPU, pro další dny typ SINGCLEAN). Testování, jako jeden z
nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19, probíhá tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence odborného
zdravotnického personálu. Pro testování za přítomnosti zákonného zástupce je v mateřské škole vyhrazen prostor vstupní
haly v přízemí, v základní škole prostor u šaten (doprovázející osoba přichází vchodem ZUŠ, tudíž se nepotká s ostatními
žáky, kteří přicházejí do ZŠ hlavním vchodem). Pokud se žáci testují sami, bez přítomnosti zákonného zástupce, probíhá
testování v kmenové učebně za přítomnosti a asistence dvou pedagogických pracovníků školy. V týdnu od 26. dubna bylo
testování umožněno i žákům, kteří budou v prvním květnovém týdnu konat přijímací zkoušky na střední školy. Každému bylo
vystaveno potvrzení o negativním výsledku testu. O provedených testech vedeme podrobnou evidenci. Dosud probíhá
testování bez problémů a nebyl zaznamenám žádný pozitivní výskyt koronaviru.
Věříme, že se do mateřské školy co nejdříve vrátí i mladší děti a do základní školy i žáci 2. stupně. Vždyť do konce školního
roku zbývá už jen 43 dní …(psáno 3.5.)
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ

VYDÁNO PO UZÁVĚRCE ML

Provoz školy od 10. 5. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
dle informace MŠMT sděluji, že od 10. 5. se plně obnovuje provoz MŠ (bez testování) a do ZŠ se vrací část
žáků 2. stupně (7.A, 7.B a 9.)
V týdnu od 10. 5. budou prezenčně ve škole
• 1. stupeň - 3.A, 3.B a 5. třída
• 2. stupeň - 7.A, 7.B a 9. třída
Testování antigenními testy
• žáci 1. stupně - 1x týdně (pondělí v dosavadním režimu)
• žáci 2. stupně - 2x týdně (pondělí a čtvrtek - test proběhne
společně ve třídách první vyučovací hodinu daného dne).
Mgr.Vl.Trnková
Fota:
– z akce „Den
Země“ 22.4.
- vlevo žáci 4.A
třídy, vpravo
žáci 1.třídy
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Výzva učitelů – tělocvikářů naší lhenické ZŠ

VÝZVA TOKIO 2021
Doba, ve které se nemůžeme vidět naživo, se čím dál tím víc prodlužuje. Celé dny sedíme u počítače,
nemůžeme dělat vše, na co jsme byli zvyklí, a je těžké si udržet pozitivní myšlení. Jedna z věcí, která nám všem
může pomoci, je pravidelný režim a pohyb na čerstvém vzduchu.
Proto jsme pro žáky a pracovníky ZŠ Lhenice vypsali výzvu:
„POJĎ S NÁMI DO TOKIA“
Cílem je ujít, uběhnout nebo ujet na koloběžce, bruslích či na kole, co největší počet kilometrů a dostat se
(aspoň virtuálně) až do Tokia na odložené letní olympijské hry , což je 9 173 km.
Podmínkou je zaslat foto týdenního souhrnu ujetých či ušlých kilometrů, ze kterého bude zřejmá dosažená
vzdálenost. Bližší info získáte při vstupu do učebny Google, která je pro tuto výzvu zřízena. Pokud se budete
chtít zapojit, stačí v G-učebně potvrdit účast. Zapojit se můžeš kdykoli v průběhu výzvy, která není povinná,
ale bylo by fajn, aby se nás zapojilo co nejvíce.
Výzva začala v pondělí 19.4.2021
Na konci akce ohodnotíme nejvýkonnější třídu/třídy i jednotlivce. A jaká bude výhra? Co třeba poukaz na
sportovní vybavení a pro kolektiv celodenní výlet? To už přece stojí za to! Tak pojďte do toho s námi! Výhru
získají první tři nejlepší jednotlivci z prvního i druhého stupně, nejlepší třída i tři nejlepší sběrači kilometrů z řad
zaměstnanců naší ZŠ.

Akce bude ukončena v den, kdy první účastník
„dorazí do Tokia“
Hodně radostného pohybu v následujících týdnech Vám
přejí za tým tělocvikářů - Lenka a Šárka

LHENICKÉ STŘÍPKY

JB, JM

Letos lhenické sady rozkvětly do krásy o něco později
Způsobeno to bylo především studenějším jarem, než byla ta předešlá a také měsícem dubnem, který podle
meteorologů byl nejchladnější za 80 let sledování počasí, a proto dle zemědělců a sadařů je vegetace
zpožděna o čtrnáct, někde i o víc dnů.
Tentokrát ovocné sady u nás počaly kvést až 21.- 22.dubna, aby se třešňové květy v nich postupně
rozvíjely do plné krásy s trváním cca do poloviny května, kdy poté začaly opadávat, květy jabloní pak ve všem
popisovaném o nějaký ten den později. Pakliže na stránkách ML bylo v loňském květnovém vydání uvedeno, že
pro celkové oteplování klimatu a pro příchod posledních teplejších jar již na našem Lhenicku tradice políbení na
1.máje pod rozkvetlou třešní tím odpadla , jelikož květy v tento májový lásky čas mají v posledních létech již
poztrácené bílé košilky. Letos tomu bylo jinak. Tentokrát v tento den (1.5.) lhenická kvetoucí třešna skýtala pod
sebou nabídek k políbení přehršel.
Kdy se v posledních pěti létech naše Lhenicko nořilo do bílé květované peřiny
Lhenické ovocné sady:
v roce 2017 – v rozkvětu již od 9.- 10.dubna, a to i o svátcích jara – Velikonocích (14.4. až 17.4.)
v roce 2018 – v rozkvětu od 14.dubna – 21.4. za dubnového teplotního rekordu +29,2°C (v Plzni) a u nás, ve
Lhenicích za denní teploty +28°C – duben byl v tomto roce nejteplejší za dobu sledování počasí
meteorology (s Velikonocemi již 30.3. až 2.4.)
v roce 2019 – v rozkvětu 9.- 10.dubna – o Velikonocích (19.4.až 22.4.) již za odkvětu za denních teplot 20.4. a
21.4. +21°C a krásných dnů
v roce 2020 – za rozkvětu 9.-10.dubna – opět i o Velikonocích (10.4.až 13.4.) – za denních teplot 11.4. +20°C,
12.4. +21°C, 13.4. +20°C
v roce 2021 – za rozkvětu opožděněji 22.- 23.dubna – 1.5. za proměnlivého počasí – mírného deště
v přeháňkách – za denní teploty +14°C až 16°C (Velikonoce v tomto roce již od 2.4. do 5.4.)
JB, JM

Rozkvetlé Lhenicko

6

Protest „Milionu chvilek“ i na lhenickém náměstí
Otazníky nahradil vykřičník
Něco přes dvacítku místních občanů využilo ve čtvrtek 29. 4.
svého práva vyjádřit své postoje formou protestního shromáždění. Stejně
jako na mnoha dalších náměstích republiky, včetně toho Václavského v
Praze, se lidé sešli, aby vyjádřili nesouhlas se stavem naší politické scény :
finanční podvody premiéra, ostudné chování prezidenta, tlaky na
nezávislost veřejnoprávních médií a soudnictví, nezvládnutá pandemická
situace, nevýhodné státní zakázky, nedostatečná podpora živnostníků,
aktuální vrbětická kauza odhalující činnost ruských agentů v ČR.
Nenásilné protesty organizované spolkem Milion chvilek mají symbolický význam. Spojují lidi, kteří mají
u vědomí výše zmíněných faktů potřebu udělat ještě něco dalšího, kromě každodenních postojů, rozhovorů,
životního stylu, kritického přijímání informací. Pak se plní náměstí, dvakrát se naplní Letná a na titulních
stránkách našich i zahraničních novin zazní: lhaní, podvody, urážení novinářů, koblihový populismus, strašení
dezinformacemi je nepřijatelné! Otazník z loga spolku se proměnil ve vykřičníky na transparentech
protestujících.
Máme naději, že hlasy dolehnou k uším a podzimní volby nasměrují Česko k lepší politické kultuře
a poctivější správě věcí veřejných.
Kateřina Vanková

Účastníci setkání „Milionu chvilek“ na lhenickém náměstí 29.4.2021

Nezapomínáme našich osvoboditelů

- amerických vojáků z 26.divize vstoupivších do Lhenic 10.5.1945, aby v červenci byli vystřídáni vojáky
z divize 94., s pobytem u nás do 28.10.téhož roku.
Vzhledem k nadále pokračujícím protikoronavirovým opatřením proběhla vzpomínka tohoto výročí (jakož již i
loni) žel jen komorně pietně za položení věnce starostkou Ing.Marií Kabátovou a místostarostou Ing.Milanem
Hölclem k pamětním deskám v průčelí staré radnice (viz fota).
JB, JM
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Mávátka a davy v ulicích, tak se slavil 1.máj
Článek z Deníku z 30.4.2021 – autor Jan Malířský
PRVNÍ MÁJ, PRVNÍ MÁJ,HRAJ MUZIKO, HRAJ!
NA DOMECH JSOU PRAPORY,
HUDBA VŠUDE HLAHOLÍ…“
Svátek práce, nebo-li první máj, má mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého
režimu. Historie vzniku tohoto svátku sahá ale až do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen
jako oslava na paměť vypuknutí stávky chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do USA.
V Českých zemích se Svátek práce slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze.
V naší zemi byl právě v období socialismu 1.máj velmi uznáván, byly organizovány bohaté průvody městy,
doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná a jistě si mnoho z vás
vzpomene na „fasování“ transparentů a mávátek na podpis. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak
podniky a různé organizace. Tradiční prvek oslav socialistického 1.máje tvořila mávátka, transparenty, pugety
šeříků a samozřejmě alegorické vozy. (Tolik článek z Deníku)
A jak tomu bývalo u nás, na Lhenicku ?
Prvomájové oslavy byly pro našince spádové do Netolic. Těch se zúčastňovali pracovníci z místních podniků,
především z JZD (jednotného zemědělského družstva), Fruty (konzervárny), a to i s alegorickými vozy, rovněž
zaměstnanci menších provozoven, děti z naší MŠ a ZŠ se svými učiteli a učitelkami s mávátky a transparenty
vlastnoručně v předstihu 1.máje vyrobenými, dále členové místních organizací, jako sportovci ze Sokola
(zejména fotbalová mládež), požárníci (tehdy to ještě nebyli hasiči), myslivci, ženy z ČSSŽ atd.
Účast byla více či méně povinná, záleželo na druhu povolání a angažovanosti. Byli i tací, a nebylo jich u
nás zas až tak málo, co využívali volného svátečního dne jen tak k odpočinku s rodinou, k potřebným jarním
pracem v ovocných sadech či na zahrádkách, případně se oslav 1.máje neúčastnili z přesvědčení.
Účastníky ze Lhenicka svážel na netolické prvomájové oslavy autobus, co krom městečka zajížděl i do
spádových osad, a to především pro školáky (ti se před Svátkem práce zapisovali k účasti do oběžníku
kolujícím po třídách i s tím, kde a s kým se 1.máje zúčastní, pokud ne společně se školou).
Někteří Lheničtí na oslavy do Netolic vyjížděli i jen tak se podívat, zajít si na párek či klobásu, pivo,
zmrzlinu, poslechnout si nějakou muziku, nedbaje při tom dobového hesla „Kdo stojí jen na chodníku, nebuduje
republiku!“
Tady prvomájový průvod vyrážel ze seřadiště „Na Tržnici“, kde jej pořadatelé plánovitě uspořádali. Poté
pokračoval netolickými ulicemi za transparentů, praporů, provolávání připravených hesel, mávání mávátky a
v jeho konci za jízdy alegorických vozů až k defilé na náměstí před tribunu, na níž stáli nejpřednější funkcionáři
KSČ, místních samospráv, závodů a podniků z regionu. Zde každý blok průvodu byl v tlampači nadšeně vítán
s vyzdvižením především jeho pracovních úspěchů. Prvomájová manifestace byla hned poté zahájena
hymnami – československou a tehdy vždy neopomenutelnou sovětskou. Následovaly projevy, za jejichž
průběhu jim naslouchající organizovaný dav před tribunou postupně pozvolna neorganizovaně řídnul,
přesouvav se ke stánkům s občerstvením, což k prvomájovým oslavám rovněž nezbytně patřilo, stejně tak, jako
i následně, dle připraveného programu, promenádní koncerty hudeb a májová veselice. To už ale většina
Lhenických směřovala domů…
Tak jsme se před léty u nás zúčastňovali prvního máje – Svátku práce.
JB, JM

Snímky z účasti na oslavách 1.máje v Netolicích – vlevo žáci a učitelé lhenické školy před tribunou, vpravo
fotbaloví elévové oddílu kopané s jejich vedením - tehdy ještě jako lhenického TJ Sokola
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My, hoši a 1.máj s „hasičárnou“

Úryvek ze sepsaných vzpomínek kluků z PKÚ (Party Krumlovské ulice) „Bylo nás taky pět a někdy i víc“ –
z konce padesátých a počátku let šedesátých minulého století.
Vždy, když přijde 1.máj, tak jezdíme s naší hasičárnou do Netolic do průvodu. Máme uniformičky, máme na
hlavách lodičky, máme opasky, jako ti naši velcí hasiči. Jedeme na korbě bez plachty našeho hasičského auta
značky „Eréna“, a to i v průvodu, co alegorický vůz, a při tom se pyšně koukáme, jestli se všichni ti lidé kolem na
nás koukají. A také jsme spokojení velice, že nemusíme otravně šlapat v průvodu se školou, mávat mávátky,
provolávat hesla a tak. Též vysledováváme, to my poznáme, jak nám ostatní školáci tu jízdu v průvodu
s hasičárnou závidí. A když potom hudba hraje hymny, tak
taky salutujeme jako ti starší hasiči všude kol a myslíme si. Po
průvodu se hned odebereme na párek a sodovku, jelikož ty
projevy nás nebaví, ani po nich ty vyhrávající dechovky. A tak
jedeme hned domů, k nám do Lhenic, a to velice pomalu a
rozvážně, tudíž řidiči dolů z korby poklopem do jeho kabiny
hlásíme: „Pane Štraubr, předjíždí nás parní válec.“ A pan
Štauber na to vece: „Hoši, máme čas, nejedeme k vohni !“
Jeho odpověď již za ty jízdy s hasičárnou s ním dobře známe,
a tak se smějeme, že jsme ji zase uhodli. A je nám dobře na
světě, neb je krásně, všechno kolem naší jízdy kvete, vítr nám
při ní z našich hlav sundavá lodičky a češe nám vlasy dozadu
na „Aškenázyho“, což se nám zdá humorné. Vždyť je přece
první máj – lásky čas, jak se od Máchy učíme ve škole.
Naše klučičí požární družstvo
JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Poděkování hasičskému sboru

Dovolte mi touto cestou poděkovat veliteli a členům jednotek sboru dobrovolných hasičů za profesionální zásah
dne 28.4 2021, kdy došlo k požáru v našem areálu. Díky rychlému zásahu nedošlo k dalším škodám na majetku
a nebýt VÁS všech, byly by následky této nešťastné události ještě mnohem horší.
Vyslovujeme vám tímto uznání a poděkování za záslužnou práci, kterou ve svých sborech vykonáváte
ve prospěch druhých.
S úctou, obdivem a hlubokým respektem - Karel Gregora ml.

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Děkujeme všem příbuzným, známým a kamarádům,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Josefem Bolechem z Vadkova.
Rovněž děkujeme za květinové dary a za ústní a písemné projevy soustrasti.
Poděkování náleží také všem hasičům za důstojné rozloučení.
Manželka Alena s rodinou

LHENICKÉ STÍNY
Od začátku roku jsme se věnovali zejména úkolům stanoveným v souvislosti s vládními
opatřeními, na uzavírkách okresů s námi spolupracovali i příslušníci Armády ČR.
Kromě těchto povinností jsme evidovali poškození fasády neznámým pachatelem na
rodinném domě v ulici Netolická. Prověřovali jsme vloupání do rekonstruovaného domu
v obci Brusná, odkud dosud nezjištěný pachatel po vypáčení vstupních dveří odcizil
věci v hodnotě 25 tis. korun.
Právě nedodržování vládních nařízení dvěma mladými muži, kteří byli na návštěvě v jednom z bytů v domě v
ulici Netolická, jsme jako přestupek oznamovali k projednání na Městský úřad do Prachatic. Tam jsme příslušné
komisi postoupili i vzájemný incident mezi otcem a synem, ke kterému došlo také v jednom z bytových domu v
této ulici, stejně jako konflikt mezi druhem a družkou žijícími ve společné domácnosti, do třetice v bytovém
domě v ulici Netolická. Městskému úřadu jsme oznámili i jednání řidiče motorového vozidla, který se po
pozitivním testu na užití návykových látek odmítl podrobit lékařskému vyšetření, k němuž byl vyzván. Navíc bylo
prohlídkou vozidla nalezeno několik gramů návykové látky, což bylo testem na místě ověřeno.
Nesprávně ukládaný uhelný popel byl příčinou zakouření prodejny i dalších prostor, a proto si
oznámení o požáru prodejny u autobusového nádraží převzala posádka HZS Prachatice, která věc kvalifikovala
jako přestupek majitele prodejny.
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Průběžně provádíme kontrolu bezpečnosti silničního provozu, zpracováváme dopravní nehody a
podílíme se stále na kontrolách dodržování vládou přijatých opatření. Spolupracujeme se samosprávami obcí,
soudy, státním zastupitelstvím a exekutorskými úřady.
Závěrem bych chtěl zveřejnit poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru, o něž jsem byl požádán
Karlem Gregorou ml. “Děkuje za podíl na likvidaci požáru, který bezprostředně ohrožoval areál místní Pálenice
a moštárny, jehož je majitelem, a který způsobil dosud nezjištěný pachatel svým nezodpovědným přístupem
odložením hořlavého odpadu.“
„Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail: stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese: PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.“

npor. Ivo Čech, zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice

Z požáru palet v moštárně se vyklubal požár trávy

PrachatickoNews – Tomáš Přibyl – foto facebook SDH Netolice
Do moštárny ve Lhenicích vyjížděly 28.4. v podvečer tři jednotky hasičů. Ohlášeny tu měly požár palet.
Hlášení o požáru hasiči dostali v 18:44 a operační důstojník na místo poslal profesionální hasiče z Prachatic a
jednotky SDH obcí Lhenice a Netolice. „Průzkum na místě ukázal, že ve firmě na zpracování moštu hoří „jen“
tráva, a to na ploše přibližně 150 metrů čtverečních. Hasiči požár uhasili a likvidaci požáru velitel zásahu
nahlásil v jednadvacet hodin. Požár nezpůsobil žádnou škodu,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula
Matějů.

NAPSALI O NÁS
Černobílé Prachaticko 1978: Lhenická pletárna
s dobrým jménem

Internetové noviny PrachatickoNEWS 17.4.2021 – text a foto Zdeněk Přibyl - kráceno
LHENICE - 17/4 2021 - 11:19 – Už jen pamětníci si dnes vzpomenou na výrobky a osazenstvo Pletárny ve
Lhenicích. Naposledy patřila pod Okresní podnik služeb.
Na fotografiích z 21. ledna 1978 je vidět, že převážně
ženský kolektiv si své práce hleděl s radostí. A to jak
při samotném strojovém pletení, tak při ručním
kompletování výrobků. Z novinových článků, které se
dochovaly, je patrné, že kolektiv pletařek získal za
práci postupně řadu ocenění, a to nejen na okresní
úrovni.
Od pana učitele Jana Bumby, který je ve Lhenicích
uznávaným znalcem různých stránek historie tohoto
městyse, jsme se dozvěděli, že pletárnu ve Lhenicích
zakládal, tehdy v soukromém vlastnictví, jeho dědeček
Václav Majer. Členové jeho rodiny se tu v
následujících letech ve vedení podniku vystřídali.
K poznání podrobnější historie pletárny jsme již na
dobré stopě. Pamětníci nám mohou také pomoci.
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Černobílé Prachaticko představuje cyklus fotoreportáží z archivu černobílých negativů Zdeňka Přibyla, který je
nejdéle sloužícím novinářem našeho regionu. Reportáže vnikaly od 70. do 90. let v době, kdy psal a fotil pro
týdeník Hraničář, deník Jihočeskou pravdu i prachatický městský zpravodaj. Jde o unikátní archiv čítající
desítky tisíc fotografií a tisíce reportáží, obsahující často jinde nedochovaný zpravodajský a historický materiál.
Možno vyhledat a shlédnout na webu PrachatickoNews.

Lhenice se po 25 letech zbavily skládky s jedy,
sanace stála 63 milionů
Idnes – 19.4.2021 – autor Antonín Pelíšek

Stovky barelů s nebezpečnými látkami a tisíce tun kontaminované zeminy zlikvidovali odborníci v bývalém
skladovém areálu ve Lhenicích. Obyvatelé městyse na Prachaticku se tak po 25 letech zbavili obávané
ekologické zátěže, kterou tam zanechala už neexistující firma.
„Nebýt koronakrize a zákazu shromažďování, určitě bychom s obyvateli slavili. Nebylo to jednoduché, ale
očista pozemku je fyzicky hotová. Ještě nás čeká administrování účtů a dotací,“ oddechla si starostka Lhenic
Marie Kabátová (ODS).
Sanace trvala čtyři roky a stála zhruba 63 milionů korun. Od počátku prací v roce 2017 odvezla najatá firma z
pozemku barely s 800 tunami transformátorového oleje a dalšími jedovatými látkami, například PCB, a šest tisíc
tun kontaminované zeminy a další materiály. Poškozené a zrezivělé sudy byly uložené ve skladech a hrozily
rozpadem.
„Většinu nebezpečných odpadů jsme odvezli do spalovny v Ostravě. Šlo o tikající ekologickou bombu. Jsme
rádi, že jsme mohli Lhenicím napomoci k čistějšímu životnímu prostředí,“ komentovala mluvčí společnosti AVE
CZ odpadové hospodářství Pavla Iváčková.
Nejenom sanační firma, ale i krajští radní přitom chválí iniciativu Lhenických, kteří bojovali o likvidaci skládky
dlouhé roky.
„Na očistě má podíl městys i jeho obyvatelé, kteří nerezignovali, ani když Nejvyšší soud prohlásil, že odpad
nemá majitele, který by ho měl zlikvidovat. Náš kraj jim pomáhal při kontaktech se státními úřady a ministerstvy
a přispěl i finančně,“ uvedl krajský radní Pavel Hroch (Jihočeši), který měl minulé volební období na starost
životní prostředí.
Lhenicím, jež jsou známé ovocnářstvím, vyrostl v polovině 90. let na katastru vřed v podobě opuštěné skládky
nebezpečných odpadů. Do areálu po bývalém zemědělském
družstvu dovezla společnost Euviro Technolog Today odpad ze
sanované obalovny živičných směsí v Milevsku, skládku si pronajala
od společnosti Panství Bechyně. Firma zanikla ještě před
dokončením prací v Milevsku a zůstaly po ní hromady nebezpečných
odpadů.
Lhenicím se zprvu nedařilo přimět majitele pozemku, aby toxický
materiál odstranil na vlastní náklady. Teprve v roce 2016 se s ním
dohodly na prodeji celého areálu za 300 tisíc korun. Peníze na
likvidaci se povedlo radnici získat nejprve z programu Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) a na druhou etapu prací z operačního
programu Evropské unie.
Kromě odvozu materiálu a očisty pozemku je potkala ještě oprava přilehlé vodní nádrže, která prosakovala. Na
volném pozemku chce městys vytvořit zázemí pro technické služby a pro hasiče.
Ilustrační foto z likvidace odpadů ve Lhenicích

Olympionici posnídají džemy ze Lhenic
Prachatický deník, 21.4. – autor a fota Jana Vandlíčková

Džemy Darinka ze Lhenic letí s českými sportovci na olympijské hry
do Tokia. Češi si na nich budou pochutnávat u snídaně.
Džemy už pár let vyrábí Darina Majerová a dává jim tu nejlepší péči. Ovoce
nakupuje od lhenických sadařů a dbá na nejvyšší kvalitu. „Naše džemy jsou
prostě bezkonkurenční a hlavně bez chemie. Většinu ovoce dodávají
Gregorovi, část si pěstuji sama. Jen citrusy nakupuji, ovšem jen bio,“
vysvětluje Darina Majerová, která si Kavárnu Darinka otevřela loni v létě s
dcerou Darinou. Prý proto, aby mohla dcera v jejím provozu pod stejným
jménem pokračovat.
To, že se lhenické džemy z Kavárny Darinka dostaly do Tokia, považuje
Darina Majerová za obrovský úspěch a je na to náležitě pyšná. „Pomohl
pekař Karel Rendl, který pekl českým sportovcům chléb už na olympiádě v
Koreji. A protože od nás džemy nakupuje, nabídl mi, že je vezme i do Tokia.
Takové nabídky se neodmítají,“ popisuje majitelka lhenické kavárny. Sušický
pekař Karel Rendl je už připraven na odjezd do Japonska.

11

Darinky ml. a st.Majerovi

„Už máme vše sbalené, věci čekají na odvoz. Budeme stejně jako minulou olympiádu podávat náš klasický
chléb. Letos bude atmosféra úplně jiná, protože nikam nebudeme moct, ani vyjít na chodník,“ řekl Rendl, který
se navzdory tomu těší, je to pro něj vrcholné ocenění, že může péct chléb na olympiádě.
Čeští olympionici si budou u snídaně vybírat z pěti různých příchutí. „Je to jahoda, meruňka, malina, borůvka a
višeň,“ dodává Darina Majerová. Příchutí ale nabízí na dvě desítky, všechny vyrábí právě ve své kavárně a tam
si je také mohou zájemci koupit. Kromě džemů do Tokia putuje ještě ovocný základ na zmrzlinu. „Jako doplněk
budeme nabízet i domácí zmrzlinu,“ upřesnil Karel Rendl. Čeští olympionici se tak s největší pravděpodobností
osvěží zmrzlinou se „lhenickou stopou“. Tu už možná turisté ochutnali právě u Rendlových v Sušici. Tuhle
speciální směs totiž Darina Majerová vyrábí právě pro sušického pekaře. „Náš zmrzlinový stroj je sice nový a
moderní, ale zpracovat kousky ovoce nedokáže,“ zdůvodnila, proč ve lhenické kavárně není Darinčina zmrzlina
k mání.
Džemy Darina Majerová původně připravovala v Chelčické Zelandii. I tam nesly její
jméno. Před třemi lety ale z firmy odešla. Loni v srpnu, v nejisté covidové době, si
otevřela kavárnu, kde nabízí produkty jen od soukromníků. „Na podzim jsme na chvíli
zavřeli. Ale od začátku roku máme výdejní okénko v provozu neustále a nestíháme
vydávat,“ uzavírá.

Na letní hry do Tokia běží školáci virtuálně
Prachatický deník, 21.4. – autorka Jana Vandlíčková

Lhenice – Ve lhenické základní škole vědí, že
pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu je nade vše.
Pro děti a všechny pracovníky školy proto vymysleli
výzvu: Pojď s námi do Tokia. „Cílem je ujít, uběhnout
nebo ujet na koloběžce, bruslích či na kole, co
největší počet kilometrů a aspoň virtuálně se dostat
až do Tokia na odložené letní olympijské hry. Celkem
je to 9 173 kilometrů,“ popsaly výzvu její autorky
Lenka Hromadová a Šárka Amortová ze lhenické
školy.
Zapojit se do výzvy může úplně každý, ale pro
nikoho z dětí ani učitelů není povinná. A co musejí
děti či učitelé a další pracovníci školy udělat, aby se
do výletu zapojili? Podmínkou je zaslat foto
týdenního souhrnu ujetých či ušlých kilometrů, ze
kterého bude zřejmá dosažená vzdálenost.
Speciálně je pro to zřízena on-line třída v Google

učebně na webových stránkách základní školy. „V Gučebně pak stačí potvrdit účast,“ dodávají
organizátorky s tím, že zapojit se zájemci mohou
kdykoli v průběhu výzvy. „I když účast není povinná,
bude fajn, když se zapojí co nejvíce běžců či
chodců,“ říkají.
Cesta do Tokia odstartovala v pondělí 19. dubna. A
kdy skončí? „Přesně tehdy, až první z účastníků
dorazí do Tokia,“ vysvětlují Lenka a Šárka. Dodávají,
že chybět nebude ani vyhodnocení a ty nejlepší čeká
výhra. „Tu získají první tři nejlepší jednotlivci z
prvního i druhého stupně, nejlepší třída i tři nejlepší
sběrači kilometrů z řad zaměstnanců naší školy,“
uzavírají s tím, že ceny určitě sportovce potěší.
Půjde třeba o poukaz na sportovní vybavení pro
jednotlivce a pro kolektiv to zase bude celodenní
výlet.

OBRAZEM: Lhenické sady rozkvetly. Podívejte se na tu parádu
Pt.Deník – 6.5. – Jana Vandlíčková
Tisíce květů zdobí lhenické sady, kde v plné parádě rozkvetly stromy třešní. Lhenice jsou odedávna
přezdívány jako Zahrada jižních Čech. Právě v těchto dnech je jasné proč. Místním lidem i návštěvníkům
se nabízí dokonalá scenérie, kterou tradičně zdokumentoval tamní amatérský fotograf Jan Klein.
Lheničtí sadaři a ovocnáři jen doufají, že stromy se dostaly do květu v době, kdy už je neohrozí ranní mráz,
který by květy mohl spálit a poničit tak letošní úrodu. Ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác, kteří pomyslně
dělají v kalendáři tečku za ranními mrazíky, přicházejí příští týden. Vypadá to, letos budou k pěstitelům
milosrdní. Předpověď zatím slibuje, že ranní teploty nespadnou pod plus tři stupně Celsia. Na hodnocení, zda
se stromům podařilo odkvést, je ale příliš brzy, to se jim podaří zhodnotit až koncem května.
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Fota J.Kleina, J. Veselého, St.Pfeffera, P.Dvořáka a i ostatních
spoluobčanů a četných návštěvníků Lhenic jsou v hojném
počtu publikována na facebooku

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Ke 425 letům od první písemné zmínky
o škole ve Lhenicích
1596 - 2021
Motto: „Také na Lhenicku sehrávala škola v každém historickém období
významnou úlohu. Přinášela do zdejšího kraje pochodeň světla a pokroku.“
Kdy žáci ve Lhenicích poprvé usedli do školních škamen ?
Přesného data o tom v archivních záznamech dochováno není.
Přímý doklad o existenci školy pochází z roku 1596. V něm uvedeno: „Vitějovický sedlák Jíra Vahal odkázal
záduší kostela ve Lhenicích 10 kop grošů s výslovnou žádostí, by odkázaná částka byla určená na stavení nový
školy při témž záduší.“
Vybráno z nejstarších školních dob
Lze předpokládat, že škola v našem městečku již mohla být i v létech předcházejících, když její učitelé snad se
rekrutovali především z řad městských písařů, jak tehdy při spojování těchto dvou „obecních funkcí“ bývávalo.
Tak tomu zřejmě bylo i ve Lhenicích. Jejich jména jsou sice uváděna v nejstarší lhenické městské knize, avšak
zpočátku přímé doklady o vykonávání též i služby kantorské u nich scházejí. Až v době pobělohorské je
v písemných pramenech z roku 1646 u jména Mikuláše Rotariuse, jehož rukopis provází městskou knihou až do
roku 1655, poprvé potvrzeno, že zastává obé funkce – městského písaře i učitele. Též i u jeho následníka Jana
Bendy je to zápisem potvrzeno: „V červnu LP 1667 vyplacena peněžní odměna Janu Bendovi, písaři radnímu,
na obojí službu písařskou i kantorskou.“
Další záznam je z roku 1673. V něm zapsáno: „Do Lhenic přivezen nový učitel (jeho jméno neuvedeno),
za jehož příchodu došlo ke zlepšení stavu školní budovy, by jeho roční příjem činil jeden zlatý a třicet krejcarů.“
Z dalších učitelů, uváděných ve lhenické městské knize, je Matěj Homolka (přišedší do Lhenic roku 1674), co
navíc zastával i práci zvoníka a zapisovatele všech lhenických cechů, následně Václav Homolka (ve Lhenicích
ve školských službách v létech 1679 až 1689).
Vybráno z doby před Tereziánskými a Josefínskými
reformami
Foto - ve venkovské škole za starých časů
Z dochovaných záznamů vyplývá, že tehdy školy i učitelé byli
zcela v područí vrchnosti a církve (v povinnosti učitelů tehdy
rovněž bylo muzikantsky doprovázet bohoslužby v kostelích – i
odtud pochází jejich pojmenování – kantoři).
V jedné ze žádostí z roku 1689 se lheničtí měšťané obracejí na
vrchnost do Českého Krumlova o pronájem knížecího domu
mezi staveními Blažka Krále a Jakuba Gregory, jenž má sloužit
co škola a obydlí místnímu učiteli tamtéž.

13

V témže roce nastoupil do Lhenic
za učitele Zikmund Dicento,
ženatý,
staraje
se
o
tři
nezaopatřená dítka, učitelské
služby vykonávaje celkem 23 let,
z toho šest let ve Lhenicích. Zde
za jeho působení si však lhenická
městská rada na něho stěžovala
pro špatné vyučování jejich
mládeže čtení, psaní a hudbě.
Žádala proto,
by
jim byl dosazen jiný, schopnější
učitel. Kantor Dicento se bránil
tím, že děti lhenických měšťanů
nedocházejí pravidelně do školy.
Často
zameškávají
školní
docházku pastevectvím dobytka.
Tím se stává, že čemu v zimě se
naučí, přes další části roku
zapomenou.
Českokrumlovská
vrchnost vzala tentokrát učitele
pod svou ochranu, dala mu za
pravdu a vinu svalila na
měšťany.Z.Dicento zůstal proto
lhenickým učitelem až do své
smrti, když učitelské i písařské
povinnosti
vykonával,
jak
zaznamenáno, daleko lépe, než
jeho
předchůdce.
Zemřel
23.4.1705 ve věku 50 let. Po jeho
smrti nastoupil na uprázdněné
učitelské
místo
Ferdinand
Preininger. Jeho nástupcem se
od roku 1721 stal syn František
Preininger až po rok 1735, když
se mezi tím stačil 2x oženit (první
žena mu zemřela) a zplodit tři
děti. Jednou z příčin jeho náhlého

odchodu
na
jiné
učitelské
působení byla následně popsaná
nevšední událost:
Jednoho zářijového dne
došlo
k hádce
mezi
vzpomínaným učitelem a místním
farářem
Janem
Jakubem
Fortinem. Ta přerostla ve rvačku,
při které tahal farář učitele za
vlasy, porazil ho na zem, bil ho
do tváře, až mu z nosu počala
téci krev. Kantorovi bylo farářem
uštědřeno více než 50 tvrdých
ran. Na přímluvy manželky
učitelovy
farář
s běsněním
přestal, ale následkům zabránit
nemohl. Druhý den farář marně
očekával
učitele
na
bohoslužbách, kde měl za
povinnost přispívat hrou na
varhany. Učitel se varhanické
služby vzdal, když navíc podal
ústní
informaci
hejtmanu
netolického panství, jenž dále
podal
zprávu
českokrumlovskému
vrchnímu
hejtmanovi.
Stalo
se
tak
21.9.1735.“
Lhenický farář posléze
k celé události uvedl, že lhenický
učitel
plnění
učitelských
povinností zanedbává a je i málo
zkušený v hudbě. Dále žádal, aby
do Lhenic byl dosazen nový
učitel, když přimlouval se za
kantora
strunkovického.
14.11.1735 psal českokrumlovský
hejtman faráři bavorskému, že

strunkovický učitel Václav Ortner
přejde na nové působiště do
Lhenic. A tak Fr. Preininger byl
nucen
opustit
Lhenice.
O
životních osudech lhenického
učitele Václava Ortnera a jeho
rodiny
se
zachovalo
dosti
písemných zpráv, jež umožňují
sledovat jeho životní pouť od
narození až do smrti. Tak např.
otec Václava Ortnera se jmenoval
Bartoloměj Ortner a byl též
v nedalekých
Chrobolech
učitelem. Syn Václav (pozdější
lhenický učitel) pocházel z 11 dětí
(6 chlapců a pět dívek), narodil se
v Chrobolech, kde byl 27.9.1705
též pokřtěn. Jeden z bratrů –
Vojtěch – zahynul 7.8.1735 po
zásahu bleskem. Po získání
vzdělání nastoupil Václav rovněž
učitelskou dráhu. V létech 1735
až 1766 byl učitelem a městským
písařem ve Lhenicích, aby se
poté učitelování v městečku pro
pokročilé stáří vzdal a na jeho
kantorskou práci tady navázal
syn Jan Ortner, a to až do roku
1785.
V zápise v městské knize
lhenické
z roku
1767
zaznamenáno: „V tomto roce
škola již o dvou třídách jako
obecní jmění s pomocí knížete ze
Schwarzenbergů vystavěna a
pod jeho patronát odevzdána!“
V té době to byl pokrok!

Jak to v tehdejších školách vypadalo?
V některých místech nebylo školy ještě vůbec, a tak chodila „pookolku“ (každý den se učilo v jiné chalupě), ve
Lhenicích již škola byla a od roku 1767 dokonce dvoutřídní (viz zápis výše). O podmínkách k vyučování v ní
není v zápisech uváděno. Například o škole ve Vitějovicích tomu tak jest. Pro představu. Tam se dítka
vyučovala v dřevěném baráčku s malými okénky, kde světnice sloužila za učebnu a byt učitele zároveň. Lavice
stály v ní ve dvou řadách proti sobě tak, že žáci hleděli proti sobě a na učitele vždy uprostřed stojícího. Podlaha
byla cihlová, studená, u stěny kamna, do kterých k topení donášely děti polínka z domova, a u kamen krátká
lavice pro lenochy a zlobivce. Místní vesničané sem zacházeli na hrátky, posedět, popovídat si, i něco se
dozvědět.
Závěr
Výběr z dostupných písemností o lhenické škole z jejích nejstarších dob je u konce. Další léta lhenického
školství pozitivně ovlivnily Tereziánské a Josefínské reformy. 5.12. LP 1774 byl totiž úředně vyhlášen
„Všeobecný školní řád pro rakouské dědičné země“. Tím tak došlo k zavedení povinné školní docházky a
trojstupňové školské soustavy: v malých městech a na vesnicích se sídlem farního kostela se zřízením škol
triviálních s vyučováním, vedle náboženství, čtení, psaní a počítání (takzv. trivia) – mezi ně patřila i škola ve
Lhenicích, ve městech škol městských (takzv.hlavních) – navíc s výukou základů latiny, dějepisu a zeměpisu,
v zemském městě pak se školou takzv. normální – vrcholem školské soustavy. Děti venkovské – od 9.do
13.roku – měly chodit do školy pilně od začátku prosince do konce března, dítka mladší – od 6.do 8.roku –
v nejteplejší době roční. Až do roku 1780 dívky na školní vyučování nechodily, pokud tomu rodiče nechtěli.
Dozor na škole triviální (tedy i té lhenické) vykonával farář spolu se zástupcem vrchnosti a jí určeným jedním
občanem. Vrchní dozor příslušel vikáři.
Ale to je již z jiné kapitoly o historii lhenického školství….
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Na obrázcích reformátoři – vlevo Marie Terezie – vládla v létech 1740 až 1780; vpravo – Josef II. – vládl
v létech 1780 až 1790.

Čerpáno z brožury „400 let lhenické školy – 1596 – 1996 (autor Mgr.Jan Bumba); z knihy „Lhenice – zahrada
jižních Čech“ (autor PhDr.Václav Starý a kolektiv) a dalších zdrojů

SPORT NA LHENICKU
Po stolních tenistech definitivní „stop“
v letošních soutěžích i fotbalistům
Fotbalová asociace ukončila soutěžní ročník 2020/21

PROHLÁŠENÍ
Na základě harmonogramu rozvolňování stran státních institucí byl VV FAČR na svém úterním zasedání
dne 4.5.2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.
- VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné
realizovat za absence společné přípravy v klubech restart soutěží bez rizika zranění hráčů.
- FAČR při tom všem nepříjemném doufá, že ukončení soutěží neznamená ještě automaticky i konec
fotbalové sezóny. V tomto duchu je asociace také připravena pomoci klubům s realizací přípravných
turnajů jednotlivých klubů na úrovni OFS a KFS spadajících ještě termínově do sezóny 2020/21.
Vyjádření předsedy „FAČRu“, Martina Malíka:
„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také
neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla
tak zajištěna regulérní prostupnost soutěží. V době, kdy jiné sporty soutěže již odpískaly, my stále věřili a
bojovali. Už běží první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotných tréninků v klubech.
Nezbývá nyní, bohužel, než konstatovat, že fotbalové soutěže již nepůjde dohrát !
GLOSA JIŔÍHO FEJGLA
(Deník z 5.5.2021) – Jeden z názorů…
MÁŠ PROBLÉM? TAK HO ODSUŇ…
Ano, čekalo se to. Čas na dohrání amatérských i mládežnických fotbalových soutěží se
krátil zběsilým tempem. Je však nutné se ptát, zda je rozumné podruhé v řadě zamknout
nižší fotbal v celém Česku. Odpověď: Není. U mládeže, třetích lig či divizí ještě najdeme
rozumné argumenty. Mančafty se dotrénují, v létě vlétnou do boje nachystané. Ale
v nejnižších patrech se nic nezmění. Mužstva často jedou z podstaty, bez pořádného tréninku. Pánové (i dámy)
se drží v kondici hlavně zápasy. Tak to prostě je. Nelakujme poměry na růžovou barvu, když je spíše šedivá.
Proto se týmy měly vrhnout do zápasů, klidně i po dvou týdnech (povoleného) tréninku. Vždyť partičky stejně
chodí kopat, jede se. V létě bude situace úplně stejná. Tak to je. Problém se pouze odsouvá.
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Letošní fotbalová sezóna 2020/21 je již pohřbená. Kdy do našeho fotbalového stánku znovu vyrazíme třeba jen
na „přátelák“ nebo na přípravný mač? Z fotoarchivu lhenického SK

Od 10.5. fotbal za tréninků povolen jako i u ostatních
kolektivních sportů.
Do hal a tělocvičen smí dvě děti!
(Podle Deníku z 10.5.2021 – po uzávěrce ML)

Co je tedy za příznivějšího vývoje pandemické situace od tohoto data povoleno?
Venku se může setkat najednou až 30 sportovců, bez dalších tréninkových omezení při dodržování
proticovidových pravidel. Výzkumy jasně ukazují, že sportování venku na čerstvém vzduchu je bezpečné
a k přenosu viru dochází jen mizivě.
V hale, tělocvičně či bazénu jsou restrikce pořád tvrdé. Tam mohou sportovat jen dvě děti, což je dost
těžko představitelné.
Amatérští sportovci si zřejmě vbrzku budou zvykat na jiná pravidla při příslibu dalšího pokračujícího
většího rozvolňování.
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
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