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O většině chystaných projektů jste se průběžně 
dozvídali prostřednictvím Lenorských střepin. 
V prosinci zastupitelé schválili rozpočet, kde jsou 
již jednotlivým akcím vyčleněny fi nanční pro-
středky. Takže co nás letos čeká? 
V první řadě rekonstrukce rechlí. Rozběhne se 
o prázdninách, a to díky dotaci z Regionálního 
operačního programu ROP Jihozápad. Rozpočet 
činí více jak 3 mil. Kč, ale soutěž je teprve před 
námi. Stejně jako u cyklostezky a chodníku pro 
pěší. Tady plánujeme začátek prací na červen, 
maximálně červenec, rozpočet činí 2 200 000,- 
Kč. U těchto dvou projektů jsou již dotace při-
znané, nyní probíhá výběrové řízení na předfi -
nancování prostřednictvím úvěru. Pokud budeme 
úspěšní v získávání dalších dotací, měli bychom 
se dočkat víceúčelového hřiště, které by mělo 
vzniknout poblíž fotbalového hřiště. Dále nás če-
kají opravy v muzeu, především výměna oken 
a dveří a vybudování nové elektroinstalace. Po-

kusíme se získat peníze na výrobu dalších propa-
gačních materiálů pro obec. Rozhodně zažádáme 
o dotaci na úroky z úvěru na předfi nancování, 
zatím není jasné, zda bude možno žádat na úpra-
vu vnitřní expozice muzea. S každou žádostí 
a hlavně pak její administrací je spojeno velké 
úřadování. Např. rekonstrukce rechlí sice ještě 
nezačala, ale máme již zaplněno několik šanonů. 
Velká část práce není v samotné fyzické realizaci 
stavby, ale v administraci projektů, tj. v předklá-
dání nejrůznějších dokladů v přesně určené po-
době na přesně stanovených formulářích, v ter-
mínech, které jsou pevně dané atd. Jakékoliv 
odchýlení, které je podle zdravého selského ro-
zumu absolutně nedůležité, s sebou nese riziko 
pokut, vracení dotací či dokonce trestního stíhá-
ní. Kdo se trochu o dotace zajímá, případně jen 
sleduje noviny a televizní zpravodajství, a slyší, 
kolik se vyskytuje problémů, kolik je stíháno 
osob včetně starostů, zastupitelů a úředníků, 
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v kolika případech dochází k vracení dotací 
v důsledku údajného nesplnění podmínek atd., 
nemůže ho nenapadnout, zda je chyba v jednot-
livých lidech nebo je špatně nastavený celý sys-
tém. Všichni zúčastnění to vědí, nespokojenost 
s vysokou mírou byrokracie zaznívá od všech 
starostů i úředníků, ale navzdory slibům politiků 
se v praxi nic nemění k lepšímu. Dokonce je situ-
ace taková, že sice nám letos začíná nové dotač-
ní období, ale ještě teď v únoru není rozhodnuto, 
kolik bude operačních programů, kdo bude dis-
tributorem peněz - zda kraje nebo stát apod. 

Zase slyšíme sliby, že vše bude jednodušší, že 
u všech programů by měla být shodná pravidla. 
Navzdory všem nesnázím se snažíme dotace zís-
kat, abychom mohli naši obec i nadále zvelebo-
vat a učinit ji pro občany příjemným místem k ži-
votu. 
Budeme rádi, když i Vy, občané, se zapojíte do 
přípravy dalších projektů a přijdete s vlastními 
nápady, jak obec vylepšit. Právě Střepiny mohou 
být místem, kde s Vašimi názory můžete sezná-
mit své spoluobčany. 

Jaroslava Krnáková

Akcí v sokolovně i mimo ni proběhlo během letoš-
ního podzimu a zimy opravdu mnoho. Jen pro při-
pomenutí: lampionový průvod, adventní setkání, 
vánoční zpívání před školou, vánoční koncert, ad-
ventní workshop, mikulášská pohádka s nadílkou, 
turnaj ve stolním tenise, cyklokrosový závod, ale 
viděli jsme i několik divadelních představení. 
Čkyňští ochotníci zahráli divadelní hru Na správné 
adrese, kterému dokonce věnoval pozornost na 
celé straně Prachatický deník. A není divu, byla to 
vtipná, trochu lechtivá komedie se skvělými he-
reckými výkony, až divák musí konstatovat, že 
ochotníci jsou naprosto srovnatelní s profesionál-
ními herci. Naposledy k nám zavítal se skvělým 
představením Robinson Víťa Marčík. Diváci se ne-
jen skoro nepřestali smát, ale spoustu z nich vytá-
hl Víťa na jeviště a hráli společně s ním. A tak 
třeba Roman Pěsta s Petrem Horákem se na chvíli 
stali plnohodnotnými herci, za chvíli se na jeviště 
dostala Barbora Horáková nebo Eliška Havelková, 
stranou nezůstala ani paní Henzelínová u vstupné-

ho. Než se vzpamatovali, byli všichni součástí hry 
Robinson. Byl to neuvěřitelný výkon Víti Marčíka 
plný akce, slov a muziky. Snad se podaří, aby do 
Lenory zavítal znova, plánujeme vystoupení ně-
kdy před Vánoci. Lidé se dobře pobavili na tradiční 
zářijové hasičské zábavě. Až se k Vám tyto Střepi-
ny dostanou, budeme mít již po druhém ročníku 
country bálu a před námi masopustní zábavu, kte-
rou jako každý rok pořádá spolek žen 1. března. 
Spíše menší návštěvnost zaznamenaly dvě před-
nášky, a sice Trek pod Nepálem známého fotogra-
fa Vladimíra Hoška a Historické sklo, kde slibova-
nou Jitku Lněničkovou zastoupil Josef Pecka. 
Připomínáme, že fotografi e ze všech akcí jsou tak-
řka bezprostředně po akci vyvěšeny na stránkách 
obce, nejvíce jich naleznete pod odkazem „Lenora 
objektivem Míry Pecky“. Zasílání informačních 
SMS už funguje a lidé, kteří se u nás přihlásili 
k zasílání zpráv, si libují, že se o všech akcích do-
zvědí včas a žádnou nepropásnou. Samozřejmě se 
dozvědí i o termínu jednání Zastupitelstva obce 
Lenora. K odebírání SMS je stále možné se přihlá-
sit vyplněním jednoduchého formuláře, v němž 
vyjádříte souhlas se zasíláním SMS. Kulturní pro-
gram na první pololetí 2014 je v zásadě hotov. 
Můžete ho najít na stránkách obce Lenora, rovněž 
visí v našich vitrínách a na výlepových místech. 
Program na letní Lenorskou slavnost je již taky 
z valné části vytvořen. Nejenom kulturou však 
obec žije. V sokolovně se scházejí naši sportovci. 
Nyní v zimě opravdu ve velkém počtu. Téměř den-
ně se v sokolovně cvičí. A to je dobře. Aktivní obec 
znamená živá obec, kde se něco děje a kde tak-
zvaně nechcípl pes .

Jaroslava Krnáková

Kulturní a společenský život v Lenoře
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Před Vánocemi nás pan ředitel Jícha ze školy ve 
Stožci pozval na výlet do Pasova. S sebou jsme 
si vzali svačinu, pití, kapesné a čajovou svíčku.
Sešli jsme se všichni ve škole a pak jsme odešli 
na autobusovou zastávku. Po chvilce přijel auto-
bus, ale pan řidič nám řekl, že autobus má poru-
chu a že přijede jiný. Nastoupili jsme tedy do 
druhého autobusu a konečně vyjeli.
O Pasově už víme, že leží na soutoku tří řek, Du-
naje, Innu a Ilzu. Z Pasova se také dovážela sůl 
k nám do Čech. Po našem příjezdu do Pasova 
jsme se vydali na prohlídku dómu (chrámu) 
sv. Štěpána, kde na nás čekali naši průvodci pan 
Michael a pan Josef, hodně nového jsme 
se dozvěděli. I když se učíme německy, 
paní ředitelka nám překládala do češti-
ny, abychom všemu rozuměli. Zaujali 
nás nádherné varhany, mají více než 17 
000 píšťal a skládají se z 5 částí. Jsou to 
největší kostelní varhany a 3. největší 
na světě. Nakonec jsme si všichni zapá-
lili svíčku pro splnění našich přání. Po-
tom jsme přešli do kaple sv. Andrease. 
Tato kaple je zajímavá tím, že má krás-
nou ozvěnu, proto jsme si tam zazpíva-
li českou a latinskou koledu. Abychom 
se zahřáli, pozvali nás naši průvodci na 
horký dětský punč, vánoční pečivo a 
štolu. Nakonec jsme šli na vánoční trhy. 
Koupili jsme si tam něco dobrého, něco 

pěkného na památku a samozřejmě jsme nakou-
pili dárky rodičům a sourozencům. Pak jsme se 
sešli u autobusu a vyrazili na cestu domů. Moc se 
nám výlet líbil, jen je nám líto, že už jsme páťáci 
a příště už asi nepojedeme.
Potěšilo by nás, kdybychom mohli příště jet 
zase.

Žáci 5. ročníku
Mathias Urmann, Marek Glomb, 

Vendula Kovářová, Jaroslav Tůma, 
Miroslav Dalík, Dominik Riedl, 

Markéta Mrázová, Miroslav Švec 
a třídní učitelka Mgr. Marie Juhaňáková

Vánoční koncert ZUŠ Volary pořádaný naším spol-
kem žen byl bezesporu vrcholem podzimní kultur-
ní sezóny v Lenoře. Přišlo neobvykle mnoho divá-
ků, odhadem 150. Asi se jim doneslo, že bude na 
co se dívat a co poslouchat. A také bylo! Okolo 50 
účinkujících, z toho mnoho Lenorských, předvedlo 
excelentní výkon. Souhra učitelů s dětmi byla per-
fektní. Mladí pedagogové oživili vystoupení a do-
dali „šmrnc“. Vyšli vstříc mladým hudebníkům a 
vybrali takové hudební kusy, které odpovídají hu-
debním zájmům mladé generace. A mladí vše 
s elánem a jiskrou provedli. Největší potlesk skli-
dili bubeníci a saxofonisté. Byť nejsem žádný hu-
dební znalec, troufám si říci, že celková úroveň 
vystoupení byla na venkovskou ZUŠ mimořádná. 
Na vánočním koncertu byly potěšující ještě další 
dvě věci. Jednak se ukázalo, že Lenorští si opět 

našli cestu do sokolovny za kulturními akcemi, 
jednak bylo velmi milé ujištění ředitele ZUŠ Víta 
Pavlíka, že Lenora pro ně bude vždy vítaným part-
nerem pro pořádání koncertů a že se chystá i na-
dále v Lenoře rád vystupovat. Zmínil i předchozí 
období, kdy jsme se museli na několik let bez kon-
certu obejít. V podmínkách, které tehdy nabízela 
sokolovna, ZUŠ odmítla vystupovat. Naštěstí zima, 
nepořádek, špína a vypnutá voda vytvářející do-
hromady totálně nedůstojné prostředí, jsou minu-
lostí. 
Dnes všichni vystupující prostředí v sokolovně 
chválí a slibují, že se rádi vrátí. A tak snad už 
dneska po dvou letech provozu žádného Lenoráka 
nemrzí, že Obec sokolovnu koupila a provozuje ji.

Jaroslava Krnáková

Zimní výlet do Pasova

Vánoční koncert
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Rok 2013 byl pro náš sbor velmi náročný. Pře-
stěhovali jsme se do nové hasičské zbrojnice a 
naše jednotka vyjížděla k rekordnímu počtu mi-
mořádných událostí. Mezi nimi bylo také několik 
zajímavých zásahů. 

31.3. jsme pomáhali ve večerních hodinách 
s pátráním po třech osobách. Jednalo se o matku 
a 2 malé děti (7 a 8 let), kteří se ztratili v okolí 
Boubínského pralesa. Byli venku v mrazivém po-
časí od 10 hodin dopoledne a podařilo se je na-
lézt až okolo 11. hodiny večer. Do akce byli zapo-
jeny okolní sbory a dále Policie ČR, Horská služba 
a pracovníci Lesů ČR. S naší technikou jsme měli 
omezený přístup do terénu a hledané osoby na-
lezl až místní hajný Roland Kralik. 

1.6. začalo vydatně pršet a ještě tento večer 
jsme zasahovali u spadlého stromu v Zátoni. 
V následující den ve 4 hodiny ráno jsme byli po-
volání k evakuaci 11 osob na Soumarském mos-
tě. Rozvodněná Vltava jim odřízla přístupovou 
cestu. Jedinou možností evakuace bylo použít 
člun. Ve spolupráci s SDH Volary se naši 2 členo-
vé vydali po rozbouřené Vltavě k odříznutým 
osobám. Po splutí na místo byly osoby převezeny 
na bezpečné místo a poté jsme je společnými 
silami s ostatními sbory evakuovali. Ten samý 
den jsme zasahovali u 4 zatopených sklepů. 

Následující den jsme vyjížděli k hořícímu auto-
mobilu u čp. 52. Naše jednotka požár úspěšně 
zlikvidovala společně s SDH Volary. 

9. - 11.6. jsme po dalších trvalých deštích moni-
torovali nepřetržitě Vltavu. 

7.8. jsme byli po silném větru povoláni na od-
stranění spadlých stromů v naší obci a okolí. 
A také na pomoc s evakuací dětského tábora na 
Soumarském mostě. Zásah probíhal na mnoha 
místech a pomáhali nám také dobrovolníci. Po 
odstranění stromů v okolí jsme byli odesláni na 
prořezání cesty České Žleby - Dobrá. Naše jed-
notka zasahovala od 9 hodiny večer a zpět jsme 
se vrátili v půl 4 ráno. 

19.8. jsme vyjížděli k požáru čerpací stanice 
OMV v Houžné.

27.12. Požár rekreační chaty č.p.20 (u vlakové-
ho nádraží směr Zátoň)

V letošním roce jsme měli celkem 19 mimořád-
ných událostí. 

3x jsme vyjížděli k požáru. 

15x jsme prováděli technickou pomoc a jiné zá-
sahy. 

1x jsme vyjížděli na planý poplach.

Dále jsme pořádali nebo jsme se zúčastnili 8 kul-
turních akcí a absolvovali 6 různých cvičení, ško-
lení a porad. 

Všechny naše zásahy, plánované akce a ostatní 
informace o našem sboru naleznete na adrese: 
www.hasici-lenora.cz.

Jiří Pojsl

Hasiči Lenora rok 2013

Jako každý rok i letos se objevují stížnosti na 
majitele psů, kteří nerespektují zásady slušných 
pejskařů a po svých mazlíčcích neuklízejí. Od nás 
z obecního úřadu se jim dostane doporučení, aby 
tyto nevychovance v okamžiku, kdy je přistihnou 
při činu, sami ihned napomenuli a vyzvali k ukli-
zení exkrementů. Pokud to nepomůže, nezbývá, 
že podat podnět na přestupkovou komisi, která 
bude celou kauzu vyšetřovat. Hříšníka tak čeká 
nepříjemné předvolání na MěÚ ve Volarech a bu-
de-li usvědčen, že se skutečně přestupku dopus-
til, dostane pokutu. 

Většina stěžovatelů se domnívá, že oznámením 
na úřadě v Lenoře se vše vyřeší. Avšak přestu-
pek je třeba dokázat. Najdou-li se alespoň dva 
svědkové ochotní dosvědčit, že hříšníka přistihli, 
jak po svém psovi neuklízí, stačí podat písemný 
podnět nejlépe přímo na MěÚ do Volar a pokuta 
jej nemine. 
Nebojte se proto pustit se do boje s bezohledný-
mi pejskaři a bojujte za čisté prostředí okolo 
sebe. 

Jaroslava Krnáková

Uklízejte po svých psech
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Když se narodil vyučenému malíři porcelánu Kon-
radu Ferdinandovi Quastovi 23. 10. 1814 v Pir-
kenhammeru (dnešní Březová u Karlových Varů) 
v tzv. Striebl Hausu č.p. 19, jako druhorozený 
syn Jan Zachariáš, určitě netušil, že synek překo-
ná nejen jeho vlastní umění, ale že se stane jed-
ním z nejlepších malířů porcelánu a skla v Če-
chách. Své první zkušenosti sbírá Jan Zachariáš 
po boku svého otce a jako devatenáctiletý odjíždí 
získávat nové samostatné zkušenosti do význam-
ných porcelánek v Německu a Rakousku. Začíná 
ho zajímat malba na sklo, studuje jí v mistrovské 
dílně v Mnichově, ovšem tajné postupy si musí 
objevit sám. V 50. letech dosahuje jeho tvorba 
vrcholu a Quast se stává jedním z nejvýznačněj-
ších malířů skla a porcelánu u nás. 
20. dubna 1869 nastupuje na doporučení vídeň-
ského obchodníka Ludwiga Lobmeyra do sklárny 
v Lenoře. Lenorské sklo zná, pro svá katedrální 
okna používá zdejší vyhlášené, zvané „Rosa-
glas“. Pracují zde již také jeho dva synové a 
Quast se stává vedoucím malírny, která tehdy 
čítá 28 zaměstnanců. V Lenoře Quast také zaklá-
dá kreslířskou školu s večerní výukou. V umění 
milovném majiteli skláren W. Kralikovi získává 
přítele i podporu ve formě tehdy značného tý-
denního výdělku třiceti zlatých s bydlením a oto-

pem zdarma, může chovat i domácí zvířectvo. 
Získává tak roční gáži 2 158 zlatých a to ještě je 
zvlášť placen za dílo, které sám provede. Za 
zdejšího pobytu stihne vyrobit malovaná okna 
pro bývalé sídlo majitelů vimperské sklárny, zva-
né zámeček v Adolfově a z jeho lenorského po-
bytu pocházejí také malby dvou oken ve vimper-
ském kostele Navštívení Panny Marie (vitráže 
zhotoveny podle jeho kartonů); ta byla ještě 
před nasazením vystavena a oceněna na vídeň-
ské světové výstavě, kde byla obdivována pro 
svoji velmi působivou barevnost. Po výstavě byla 
darována vimperskému farnímu kostelu. Okna 
jsou po obou stranách hlavního oltáře, jsou dva 
a půl metru vysoká a postavy dosahují lehce 
nadživotní velikosti. Roucha září svou bělostí, 
červenou a modrou barvou, pozadí je zelené a 
žluté. Obrazy korunuje složitě stylizovaná klenba 
světle tónovaných rostlinných prvků, vybíhající 
do gotického oblouku. Pro obraz Panny Marie prý 
Quastovi stála modelem tehdy šestadvacetiletá 
Anna Kralik, roz. Pinhak (umírá o 4 roky později) 
manželka Wilhelma Kralika jun., k obrazu Krista 
pak soustružník dřevěných sklářských forem Jo-
hann Riederer. Obě vitráže byly restaurovány 
v letech 2003-2004 dílnou Moniky Zborníkové 
Vintrové.

Jan Zachariáš Quast a jeho šumavský pobyt 

Za posledních 40 let připadá v rámci území dneš-
ní Evropské unie celá čtvrtina onemocnění klíšťo-
vou encefalitidou na Českou republiku. Proto lé-
kaři tolik zdůrazňují roli očkování proti této 
nemoci, která může člověka zabít, případně do-
životně poznamenat. Očkování by měli zvážit 
lidé nad 40 let, a zvláště pokud se pohybují v ri-
zikových oblastech, kam naše území také patří. 
V případě onemocnění klíšťovou encefalitidou se 
mohou napravovat pouze příznaky. Neexistuje 
terapie, která by léčila toto onemocnění. Proto 
se tolik apeluje na prevenci. Nemoc totiž někdy 

zanechává trvalé následky v podobě hluchoty, 
obrny některých svalů, chronické bolesti hlavy. 
Jejím důsledkem může být také únavový syn-
drom a v některých případech může nemoc způ-
sobit navzdory léčbě i smrt. 
Zimní období je nevhodnější doba k zahájení oč-
kování. 
Podrobnější informace o tomto očkování a pří-
padně o možnostech očkování proti dalším ne-
mocem ráda poskytnu v ordinaci.

MUDr. Edita Sedlecká

Klíšťata ohrožují všechny, nejvíce seniory

Změna otevírací doby v knihovně
Od 1.2.2014 se mění otvírací doba v knihovně, otevřeno bude 

ve středu od 16.00 do 18.00 hod.
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Pod Quastovým dohledem byly v Lenoře prove-
deny i sklomalby pro českobudějovický chrám 
svatého Václava, určeného pro účely biskupské-
ho gymnázia. Toto malované sklo stálo s dovo-
zem, zasazením a ochrannými mřížemi 2 000 
zlatých. Není jistě bez zajímavosti, že Quastovu 
dceru Julii, měl za manželku autor předloh zdej-
ších nástěnných maleb Antonín Friebel a že stav-
bu kostela podporující biskup J. V. Jirsík stál 
Quastovi též modelem.
V malírně pobude v Lenoře jen dva roky, ale cel-
kem si přijde na 3 514 zlatých. Svému chlebo-
dárci se moc vhodně neodvděčí, jelikož se ze so-
lidarity zapojuje do stávky za zvýšení mezd a je 
propuštěn. 
Když si Quast vybral lenorskou sklárnu za své 
působiště, jistě věděl, že právě tato sklárna dodá 
jeho práci náležité ocenění. Majitel sklárny Wil-
helm Kralik nestrpěl méněhodnotnou práci. 

V tehdejší době nejžádanější světové sklo získá-
val mj. tím, že sklářský kmen upravoval jen ve 
dřevěných stoupách, aby zabránil styku se žele-
zem, na rozdíl od ostatních skláren, kde k výrobě 
sklářské hmoty používali kovové mělnící a mísící 
stroje. Každý lenorský výrobek, ať už malovaný, 
nebo dekorovaný zlatem, křišťálové sklo, alabas-
trové i barevné procházely Wilhelmovýma ruka-
ma, které pak každý nedokonalý kus neúprosně 
ničily. Jedinečnosti lenorského skla předcházelo 
také to, že část zisku ze svých pěti užitkových 
skláren věnoval Kralik na zdokonalení umělec-
kých dílen právě v Lenoře (a Vimperku). 
Mezi jeho poslední radosti patřilo přátelství 
s Adolfem Hejdukem. Jan Zachariáš Quast ze-
mřel 9.8.1891 a je pochován na píseckém hřbi-
tově Nejsvětější Trojice.

Josef Pecka

I letos nás čekají volby. Tentokrát to budou na 
jaře volby do europarlamentu, ale nás budou do-
cela určitě více zajímat volby komunální, kdy ob-
čané svěří vedení obce na 4 roky novým zastupi-
telům. Soudě podle nízké, resp. takřka nulové 
účasti občanů na jednáních zastupitelstva, se 
zdá, že se občané o dění v obci příliš nezajímají. 
Ale je jasné, že činnost zastupitelů vnímají pro-
střednictvím úrovně života v obci, zda chodí po 
opravených cestách, zda jim svítí veřejné osvět-

lení, zda si děti mají kde hrát, zda se mají kde 
sejít na zábavě či podívat se na divadelní před-
stavení atd. Kdo by se chtěl jako zastupitel podí-
let na rozhodování o věcech obecních, měl by 
právě nyní zvažovat možnost kandidatury na za-
stupitele. Tabulka ukazuje, jak často se současní 
zastupitelé scházeli během roku 2013. Kromě 
toho v obci pracuje fi nanční a kontrolní výbor. 
Oba se scházejí jednou až dvakrát ročně.

Jaroslava Krnáková

Volební rok 2014

Docházka zastupitelů na jednání Zastupitelstva obce Lenora v roce 2013

28.2. 15.3. 27.3. 15.5. 11.6. 2.7. 25.7. 19.8 3.9. 6.11. 18.12.

A. Chrapan ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

M. Janáčová ANO ANO ANO NE ANO ANO NE ANO NE NE ANO

J. Krnáková ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

A. Šindelářová NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

S. Tůma NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

V. Urban ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO

J. Vaňáč NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO ANO NE odchod po 5. 
bodu programu 
z celkových 20

Účast zastupitelů v procentech: 
A. Chrapan: 100%, J. Krnáková: 100%, S. Tůma: 91%, V. Urban: 91%, A. Šindelářová: 82%, 
M. Janáčová: 63%, J. Vaňáč: 45%
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13. března 2014 Vás srdečně zveme do sokolov-
ny na besedu o rechlích. Okolo zlaté mince s mo-
tivem našich rechlí jsme si užili hodně slávy 
v květnu 2013. Česká národní banka tomuto 
aktu věnovala velkou pozornost. 
Celý proces vzniku zlaté mince si budeme moci 
prohlédnout ve fi lmu, který ČNB natočila, a to od 
výtvarného návrhu přes výrobu sádrových mo-
delů až po ražbu zlatých mincí. Zároveň je ve 
fi lmu zachycena i slavnostní vernisáž mince v 
Prachaticích a návštěva guvernéra ČNB v Lenoře 
v muzeu a u rechlí. Kdo bude mít zájem, může si 
prohlédnout kroniku obce z let 1986-1993. K 
dispozici bude i současná, kterou vedeme od 

roku 2007. Bohužel mezeru v letech 1993-2006 
se již asi zaplnit nepodaří. Rovněž budou k vidě-
ní fotografi e a výstřižky z novin. K prohlédnutí 
bude i kronika sboru pro občanské záležitosti, 
kde se mnozí z Vás najdou, když byli vítáni jako 
noví občánci do obce. 

Koho by zajímala starší kronika vedená od 
8.1.1965 do 21.4.1986 může nahlédnout pouze 
do archivu v Prachaticích, resp. na stránky 
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?me-
nu=3&lang=cs&doctree=1kioldf&id=733, 
na nichž nalezne digitalizovanou podobu kroni-
ky. 

Pozvánka na besedu „Jak to bylo s rechlemi“

Společenská kronika
Jubilanti v roce 2014

70 let 
Šindelář Petr, Forster Marino, Höllingerová Jozefa, Juráš Alexandr, Fochlerová Jana

75 let
Brandová Anna, Höllinger Erich, Mrázová Eva, Slobodníková Anděla, Špírková Juliana,
Tomková Růžena

80 let
Chrapan Jan, Strnad Stanislav, Hudecová Marie, Maďarová Mária, Schröder Kurt, Vlk Miloslav

85 let
Pajerová Anna, Bremová Waltraud, Majerová Verona

Již jste asi zaznamenali v kulturním přehledu, že 
1.6.2014 proběhnou oslavy 180. výročí založení 
sklárny a obce Lenora. 
Oslavy připadnou na neděli 1.6.2014. V tuto ne-
děli roku 1834 byla sklárna slavnostně vysvěce-
na za přítomnosti Johanna Adolfa Schwarzenber-
ga a jeho ženy Eleonory, jejíž jméno nová sklárna 
nesla. Společně se sejdeme v sokolovně, kde by-
chom od osoby nejpovolanější vyslechli vše o 
nejdůležitějších meznících v historii naší obce. 
Tou osobou bude bezpochyby největší znalec le-
norské historie Luboš Šmrha, který nám již při-
slíbil účast na našem setkání. 

Nebude jen hovořit, ale připraví řadu historic-
kých fotografi í. V průběhu setkání plánujeme 
slavnostně pokřtít nové tiskoviny o Lenoře, něco 
z nich by mělo být určeno i dětem. Lenorští si 
budou moci jako první přímo na místě suvenýry 
zakoupit. Pro dobrou náladu nám zahraje živá 
kapela a dojde i na malé občerstvení. Na progra-
mu se ještě pracuje. 
Defi nitivní podobu toho, jak bude slavnostní od-
poledne a večer probíhat, se dozvíte z plakátů 
bezprostředně před konáním akce. 

Oslavy 180. výročí založení obce Lenora
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OBEC LENORA 
ZVE DO SOKOLOVNY

20.2.2014 od 17.00 hod.
„Nenuďme se doma“ - tvořivá dílna pletení z papíru, program NPŠ

 
1.3.2014 od 20.00 hod.

Masopustní zábava

 8.3.2014 od 14.00 hod.
Karneval pro děti

 13.3.2014 od 18.00 hod.
„Jak to bylo s rechlemi“

foto a fi lm ze slavnostní vernisáže zlaté mince v květnu 2013, 
 ale i možnost nahlížení do obecních kronik, prezentace fotografi í ze života obce

22.3.2014 od 20.00 hod.
Tradiční Josefovská hasičská zábava

 
29.3.2014 od 18.00 hod.

„Knofl íková válka“, představení pro všechny od 10 do 110 let!
 

12.4.2014 od 16.00 hod.
Setkání seniorů

 
1.6.2014

Setkání občanů u příležitosti 180. výročí založení sklárny a obce Lenora

Sledujte, prosím, plakáty pro případ změny termínů.

Změna programu vyhrazena.


