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Milí sousedé, dovolte mi, abych Vás všechny letos 
poprvé pozdravila prostřednictvím našeho zpra-
vodaje, a protože je to letos poprvé, také bych 
Vám ráda popřála krásný, pohodový a úspěšný 
rok 2015. Každý z nás s koncem roku tak trochu 
bilancuje a zároveň plánuje, co podnikne v příš-
tím roce. Stejné je to i na obci. Dokončily se 
všechny projekty z roku 2015, jako cyklostezka, 
rechle, víceúčelové hřiště, úpravy muzea, pro-
stranství před obecním úřadem, distribuce kom-
postérů a další drobnější záležitosti. Proběhly 
volby a od listopadu se zastupitelstvo schází v 
novém složení: Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin 
Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová, 
Václav Kovář a Jaroslava Krnáková. Za tu dobu 
stihlo schválit kromě jiného zásadní dokument 
pro hospodaření a další rozvoj obce, a to rozpo-
čet na rok 2015. Vedle každoročních pravidelných 
výdajů se tam objevují splátky úvěrů na rechle, 
cyklostezku a zateplení školy. Úvěry jsou nasta-
vené na vyšší částky pro případ nějakých nepřed-
vídaných komplikací, zdaleka jsme je však nevy-
čerpali do plné výše. Nejvýznamnější splátkou 
úvěrů budou přiznané dotace, které obdržíme po 
fi nálním vyúčtování projektů, doložení průběž-
ných monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, 
platby ve výši 85 %, resp. 90 % uznatelných vý-
dajů za rechle a cyklostezku předpokládáme v 
průběhu léta 2015. Na zprávách pilně pracujeme 
a tady si opět musím povzdechnout nad neuvěři-
telnou mírou byrokracie s dotacemi spojenou. 
Významná částka z rozpočtu půjde na zateplení 
základní školy. Budou pokračovat práce v muzeu, 
zejména na úpravě vitrín. V případě získání dota-
ce proběhne rovněž rekonstrukce tamního sociál-
ního zařízení a nádvoří před muzeem. Dojde snad 
i na nějaký ten metr opravených chodníků. První 
na řadě, pokud získáme dotaci, bude dokončení 

chodníku mezi obecním úřadem a zdravotním 
střediskem a hned poté rekonstrukce stávajícího 
frekventovaného uzoučkého chodníku pod zdra-
votním střediskem. V domě č.p. 102 se dočkají 
výměny oken, v č.p 100 a 101 budou mít nové 
dveře. Zadali jsme vytvoření územní studie loka-
lity nad fotovoltaikou, aby v budoucnu mohli pří-
padní zájemci stavět. Také bude nově vytvořen 
pasport místních komunikací, který, i když to tak 
na první pohled nevypadá, je poměrně důležitým 
nástrojem řízení obce. Pracujeme na projektu re-
konstrukce základní školy. Uskutečnila se schůz-
ka zastupitelů a zástupců školy s projektantem, 
kde došlo k detailnímu posouzení projektu. Ná-
sledné připomínky byly zapracovány a dnes je 
dokumentace již na stavebním úřadě a běží 
územní řízení. Jak vidíte, na obci se žádný zimní 
spánek nekoná, naopak prosinec a leden zname-
naly docela rušné období.
Nejen chlebem živ je člověk - říká staré přísloví. 
Stejně tak nejen stavbami a administrativními 
záležitostmi je živa obec. Za zásadní považuji 
vytvoření podmínek k setkávání lidí, ke sdílení 
společných zážitků, ať již kulturních nebo spor-
tovních. K čemu by nám byly sebelépe postave-
né stavby a papírově dokonalé projekty, kdyby je 
lidé neužívali, nesetkávali se tam a neměli z nich 
potěšení. Byli bychom rádi, aby se lidem v obci 
žilo dobře. Proto se snažíme myslet i na sport, 
kulturu, hasiče a další sdružení a spolky. Jako 
každý rok i letos rozdělíme mezi ně příspěvky, 
trváme však na jejich řádném vyúčtování. Plánu-
jeme několik netradičních akcí, na prvním místě 
musím jmenovat tu s názvem „Family day aneb 
Den pro celou rodinu“, v níž hlavním progra-
mem bude bubbleshow neboli hezky česky 
bublinová šou. Na druhém místě „Švédské sto-
ly sportovní i kulinářské“ O obou se dočtete 
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na jiném místě našeho zpravodaje. Jak dopad-
nou, záleží do značné míry na Vás, na občanech. 
Rozhodnete se strávit odpoledne ve společnosti 
sousedů a přátel, absolvovat zajímavý program 
(Švédské stoly), uvidět něco, co se hned tak ne-

vidí (bubbleshow), zkrátka vykročit za hranice 
všedních dnů a každodenních povinností? Je to 
jen na Vás. My se na Vás budeme těšit.

Jaroslava Krnáková

Ohlédnu-li se zpět, zdá se mi neuvěřitelné, co 
kulturních a sportovních událostí v obci proběhlo 
od listopadu 2011, kdy jsme vydražili sokolovnu. 
Myslím, že by nám naše aktivity mohla leckterá 
obec závidět. Vzpomenu alespoň na některé nej-
vydařenější: ochotníci z PIKI Volyně, kteří sbírají 
ceny po všech možných přehlídkách v republice, 
vynikající ochotníci KOS ze Čkyně, mikulášské 
nadílky s vimperským Boučkem a Artegem, bu-
benická show Marimba, legendární Víťa Marčík, 
ohňostroj a ohňová show, divadlo Studna, diva-
dlo Kvelb, výstava Eleonora, přednášky a promí-
tání o Šumavě, šumavském, resp. lenorském 
skle, o Nepálu s Vladislavem Hoškem či o Aljašce 
s Miloslavem Martanem, adventní či velikonoční 
dílny, různé sportovní turnaje atd. I letos se sna-
žíme pro Vás připravit pěkné zážitky. Jeden už 
jsme zažili v lednu, kdy nás s besedou o Aljašce 
navštívil Miloslav Martan a byl prostě úžasný. 
Jeho vyprávění mělo spád a vtip, disponovalo 
mimořádnou dávkou osobních zážitků prolože-
nou údaji zeměpisnými a historickými. Co fotka, 
to pastva pro oči. Prostě takový jihočeský Jirka 
Kolbaba. Mimochodem velmi pochválil naše vel-

ké promítací plátno, prý se málokde vidí. Na 
podzim se na něj můžeme těšit znovu, přijede s 
novým vyprávěním a fotografi emi, nejspíše zvo-
líme něco z Orientu. Jako každý rok se můžete 
těšit na masopustní zábavu, karneval a dětský 
den - vše pořádá tradičně lenorský spolek žen. 
Rády by mezi sebou uvítaly nějaké nové členky 
z mladší generace. Vlastně tyto aktivity pořádají 
pro děti ve věku svých vnoučat. Najde se někdo, 
kdo přebere žezlo? Stejně tak nebude chybět ha-
sičská josefovská zábava. Senioři se sejdou v so-
botu 18.4.2015 a na setkání jim zahraje dechov-
ka Šumavanka - pokud přijede kompletní, bude 
mít 12 členů. Také by měli uvidět taneční duo 
Mary Lou - Kristýnu Kralikovou a Karla Ženíška. 
Docela jistě největším hitem bude vystoupení 
našich dětí pod vedením Lenky Wagnerové, 
všichni již pilně nacvičují a mohou přitom využít 
nové mikrofonky, které jim zakoupila zčásti Obec 
Lenora a zčásti místní sponzoři. Nebude chybět 
ani divadlo - 28.3.2015 vystoupí PIKI Volyně 
s komedií Tu myš ti ukopnu u hlavy.
 

Jaroslava Krnáková

První z nich „FAMILY DAY ANEB DEN PRO CE-
LOU RODINU“ je věnována všem bez rozdílu 
věku. Neprohloupí nikdo, kdo přijde do sokolov-
ny 12. dubna v 16.00. Hlavní náplní odpoledne 
bude bubbleshow. Prvních dvacet minut předve-
de své umění světoznámý bublinář Matěj Kodeš, 
dalších 40 minut bude spolupracovat s diváky, 
které oblékne do bubliny a v průběhu workshopu 
je naučí foukat například bubliny z ruky, jak do-
stat bublinu do bubliny, prozradí i typy na domá-
cí bublání a recept na výrobu bublifuku. Pro děti 
navíc budou připravené soutěže o zajímavé ceny. 
Tento pořad je velice oblíbený jak u dětských di-
váků, tak u dospělého publika. 
Matěj Kodeš je jako jediný v ČR členem meziná-
rodní asociace profesionálních bublinářů, což za-

ručuje vysokou kvalitu vystoupení a show světo-
vé úrovně. Je také držitelem několika světových 
rekordů s bublinami. Za jeden z jeho posledních 
rekordů - největší vozidlo zavřené do mýdlové 
bubliny - byl nominován agenturou Dobrý den na 
titul Rekordman roku. Zmínit musím také jeho 
nejaktuálnější rekord, kdy do jedné bubliny uza-
vřel neuvěřitelných 214 lidí. Při jeho show uvidí-
te levitující a explodující bubliny, kolotoč, hvěz-
dičku, triky na jediném světelném stolku ve 
střední Evropě, obří bubliny a mnoho dalších, 
někdy až neuvěřitelných kouzel a triků s bublina-
mi. Bylo poměrně obtížné domluvit vystoupení 
Matěje Kodeše u nás v Lenoře, protože je velmi 
vytížený, např. v době prvního kontaktu byl prá-
vě v Indii. Ovšem hostoval v mnoha evropských 
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i asijských zemích. Bývá také hostem televizních 
pořadů. Nakonec se podařilo najít termín. Druhý 
otazník byla cena za vystoupení, protože je jas-
né, že jde-li o kvalitního a žádaného umělce, je 
také cena vyšší než obvykle. Přesto jsme se roz-
hodli, že u nás vystoupí - já osobně věřím, že je 
lepší jeden výjimečný výkon než 3 průměrné a 
že moji Lenoráci kvalitu ocení. Navíc - bublino-
vou show jsme v Lenoře ještě neměli. Až skončí 
své vystoupení Matej Kodeš, nepospíchejte 
domů. Jakmile upravíme sál, začne hrát Míra 
Pecka. Domlouváme písničky, aby se líbily dětem 
i dospělým. Děti si budou moci zařádit jako na 
opravdové zábavě a rodiče se zatím budou moci 
trochu občerstvit a popovídat.

Druhou novinkou jsou „ŠVÉDSKÉ STOLY SPOR-
TOVNÍ I KULINÁŘSKÉ“. Co si pod tím předsta-
vit? Napadlo mě, že Lenorská slavnost je fajn, 
líbí se domácím i turistům. Ale proč neudělat 
něco jen pro domácí? Takže toto by měla být vý-
lučně lenorská akce. v sobotu 13. června pozve-
me veřejnost na fotbalové hřiště a do občerstvo-
vacího stanu. Tam sice bude stánek s klobáskami, 
ale pouze jako krajní řešení. Každý z návštěvní-
ků by měl totiž jako „vstupné“ přinést něco dob-
rého na zub a dát to na společný stůl. Tak budou 
moci ochutnat Vaše speciality ostatní a Vy zas na 
oplátku kulinářské výtvory někoho dalšího. Bude 

to spíše o studené kuchyni a moučnících. Ale 
proč neochutnat např. pomazánky, jednohubky, 
chlebíčky, jitrničky, klobásky, slaninku, zelňáky, 
bramboráky, cukroví, koláčky, moučníky, prostě 
to, na co je každý ve své kuchyni pyšný. Má to 
samozřejmě jeden háček - lidé se musí zapojit. 
Kdo nic nestihne připravit vlastnoručně, může 
něco nakoupit, šanci přijít mají všichni! Tak uvi-
díme - bude to takový průkopnický počin. Teď 
jsem popsala část kulinářskou. Zbývá sportovní. 
Oslovíme představitele našich sportovních a zá-
jmových sdružení. Máme tady aktivní hasiče, te-
nisty, metanáře, členy sdružení Sport a kultura. 
Ti by měli připravit takový den otevřených dveří 
svých sportů - ukázky, soutěže pro děti. A všich-
ni by si mohli vyzkoušet lidský stolní fotbal. To je 
taková nafukovací zmenšenina fotbalového hřiš-
tě, kde jsou hráči napevno přikurtováni k tyči 
jako ve stolním fotbalu a snaží se vstřelit gól. 
Myslím, že o závěrečný turnaj minidružstev stol-
ních fotbalistů bude zájem. Tím ovšem odpoled-
ne neskončí, plynule přejdeme do večerní části, 
kterou nás bude provázet muzika Míry Pecky. Tak 
se všichni krásně naladíme na nadcházející 
prázdniny. Věřím, že lidé dorazí, pochutiny při-
nesou, dobrá nálada bude. Jediné, co akci může 
zhatit, je nepřízeň počasí, ale s tím nic nenadě-
láme.

Jaroslava Krnáková

učitelkám, vychovatelkám naší mateřské a zá-
kladní školy za školní, ale i mimoškolní nesnad-
nou práci s našimi dětmi a někdy možná i s námi 
rodiči, ať je to tvořivá dílna ve školce, výroba 
adventních věnců, vánoční výzdoby nebo trpěli-
vý nácvik vánočních koled, až po pečlivé a neleh-
ké přípravy na divadelní představení, na které se 
moc těším. Musím před vámi smeknout. Mnoho 
úsilí a času stráveného s našimi dětmi, které se 
asi nesetkává s patřičnou odměnou.
Výsledek? Dětský um a radostí zářící oči našich 
ratolestí po vydařené (a to vždy vydařené) práci. 
Pro nás ještě navíc velice příjemné, pohodové a 
přátelské setkání u hřejivého čaje se všemi za-
městnanci školy a kuchyně, utužování přátel-
ských vztahů se sousedy. Zážitek z vystoupení či 
z krásného adventního věnce v příjemném pro-
středí. „A vo tom to je...“ Mimochodem, ochut-
nali jste ty vynikající vanilkové rohlíčky?
Všechna takováto setkání mám velice rád, a ur-
čitě nejen já. Horší zážitek je pak někdy přijít na 

místo setkání některých (zdůrazňuji některých) 
náctiletých. Obaly z bonbónů, z cigaret, pytlíky 
od chipsů, kapesníky nevyjímaje a bohužel i láh-
ve od lihovin a coly. Doma by si asi nedovolili 
odhodit nedopalek cigarety na podlahu, zato 
třeba na skále u sběrného dvora do suchého 
jehličí ano. Jednou už jsme zalévali ohýnek zrov-
na na skále pod bunkrem, bylo štěstí, že jsme si 
toho všimli. Nebo si odplivnout v obýváku na 
koberec asi také ne, zato na nádraží před lavič-
ku ano. Čekání na vlak v takovém prostředí moc 
příjemné není. Asi nemusím nikomu líčit tu nála-
du při pohledu na to vše, zvlášť když předchozí 
den tam člověk uklidil. Škola, obecní úřad, hasi-
či, spolek žen, spousta z nás se snaží vytvářet 
příjemné prostředí okolo nás, ale některým pu-
bescentům jako by toto konání vadilo. To se zdá 
pak veškerá snaha marná, co myslíte?

Petr Buriánek

Velký dík
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V sobotu 22.11.2014 nám po roční pauze opět 
zahrála v Lenoře kapela JIMI BAND. Je to již po-
třetí od koupě sokolovny na podzim 2011, kdy u 
nás JIMI BAND zahrál benefi ční koncert. Celý vý-
těžek ze vstupného i z prodaného občerstvení ve 
výši 17 585,- Kč jde ve prospěch obce Lenora a 
její sokolovny. Shodou náhod téměř na korunu 
přesně bude stát zatemnění oken v sokolovně. 
Letošní vystoupení bylo benefi ční nejen ze stra-
ny kapely, ale i organizátorů zábavy, kterými byli 
členové občanského sdružení Sport a kultura 
Lenora. Jmenovitě děkujeme Robertu Sedlecké-
mu, Filipu Chrapanovi, Dominiku Pevnému, Mag-
dě Pospíšilové, Kamile Tomkové a Mírovi Peckovi. 
Samozřejmě největší dík patří členům kapely a 
hlavně rodině Machalických, která má v Lenoře 
kořeny, a proto se tolik angažuje pro zdejší kul-
turní a společenský život.

Není to poprvé, co se našli dobrovolníci, kteří vy-
pomohli při obecních akcích. Výborným příkla-
dem je otevření cyklostezky 1.11.2014. Kdo 
z Vás akci navštívil, mohl se přesvědčit, že tam 
byla pečlivě připravená dráha s překážkami pro 
děti. Vše si vzali na starost Roman Markovec, Fi-
lip Chrapan, Petr Buriánek a Magda Pospíšilová. 
Ti všichni svůj čas věnovali soutěžícím dětem. 
Sieglinde Kraliková zase zajistila perfektní tlu-
močení. Otevření cyklostezky se totiž zúčastnili 
starosta a místostarosta sousední německé obce 
Philippsreut. 
Děkujeme všem a velmi uvítáme, pokud se při-
hlásí další, kteří by byli ochotni příležitostně vy-
pomoci při organizaci kulturních a sportovních 
akcí v Lenoře.

Jaroslava Krnáková

V roce 2014 se nám klub stolního tenisu rozrostl 
na 18 členů - 9 dospělých a 9 dětí. Proto jsme 
udělali 3 týmy - 2 dospělé (A a B) a 1 dětský 
(tým C). Tým A hraje OP 2 skupinu ve složení 
Vostřez, Hlouška, Kovář, Filuš s cílem nejvyšším 
a v polovině soutěže je zatím na 1. místě. B tým 
ve složení Jegyinák, Lejsková, Jančovič P., Mikeš 
J. a Sekan jsou v OP 3 na 7. místě a C tým „děti“ 
ve složení Hlouška ml., Horáková, Dalík, Zema-
nová, Švec, Pěstová, Glomb, Diviš a Riedl jsou 
na 9. místě ale s tím, že děti hrají s dospělými, 
jelikož není na okrese zatím dost dětských oddí-
lů. Vloni v květnu jsme uspořádali dětský turnaj 
za účasti Lenory, Netolic, Lhenic a H. Vltavice - 
umístění našich dětí: Hlouška 2. místo, Horáková 
4., Švec 6., Zemanová 9. z 21 startujících. V červ-
nu jsme vyjeli s dětmi na víkendové soustředění 
k našim sousedům do Mauthu, kde děti absolvo-
valy fyzickou přípravu, zajeli jsme do bazénu a 
Národního parku. Přenocovali jsme ve sklářské 
huti Mauth. Také nesmím zapomenout na 2 důle-

žité nové členy (stoly na stolní tenis), které jsme 
pořídili díky našim dobrým sponzorům B. SOLAR 
s.r.o., ELIM spol.sro, p. Lejsková, p. Mourek, p. 
Filo a Obci Lenora.

Martin Hlouška

V sobotu 27. prosince 2014 se konal v sokolovně 
v Lenoře tradiční vánoční turnaj ve stolním teni-
se. Letos byl na pořadu již 10. ročník tohoto po-
pulárního turnaje. Akci již tradičně pořádá místní 

spolek SAK Lenora. Atmosféra turnaje byla jako 
vždy vynikající. Dorazilo i hodně diváků, kteří 
fandili buď svému favoritovi nebo se přišli jen 
kouknout na sváteční zápolení za zelenými stoly.

JIMIBAND v Lenoře

Klub stolního tenisu

Vánoční turnaj ve stolním tenise
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Oddíl lední metané Křišťál Lenora v kategorii 
družstev mužů získal v lednu bronzové medaile 
na Mistrovství České republiky v lední metané. 
Na strakonickém zimním stadionu čtveřice Petr 
Šiteri, Arnold Kralik, Vlastimil Mikeš a Josef Košík 
vybojovala třetí místo za hráči Stožic a MC Včel-
ná. Napínavý byl boj o třetí místo proti loňským 
mistrům České republiky ze ZKM Vodňany. Hrálo 
se na dvě kola. V tom prvním prohrál lenorský 
oddíl vysoko 3:21 a vše vypadalo beznadějně. 
Ve druhém kole však dokázali zvítězit vysoko 
30:0 a celkově tak soupeře porazili 33:21 a vy-
bojovali bronzové medaile.
Dalším úspěchem družstva mužů bylo druhé 
místo na Otavském poháru 5.1.2015.

Vlastimil Mikeš

Bronz z republikového šampionátu mužů

Turnaje se zúčastnilo celkem 32 hráčů a hráček, 
kteří byli v prvním kole rozlosováni do šesti sku-
pin. V druhém kole vítězové jednotlivých skupin 
postupovali do skupiny o 1. - 6. místo, druzí po-
stupovali do skupiny o 7. - 12. místo a tak to 
pokračovalo dále, až každý hrál dle výkonnosti o 
to své celkové místo. Soupeřilo se jak v absolut-
ním pořadí, tak i v kategoriích ženy, muži a mlá-
dež do 15 let.
Letošní boj o putovní pohár nejlepšího Lenoráka 
svedli Pavlové Vostřez a Jegyinák, kdy souboj 
klubových parťáků vyhrál Pavel Vostřez. Oběma 
v soubojích ve skupině o první místo vždy chyběl 
kousíček k tomu, aby se umístili mezi přespolní 
kvalitní konkurencí ještě lépe. V ženách putovní 
pohár nejlepší Lenoračky obhájila Nikola Lejsko-
vá, která se umístila na celkovém 10. místě. 
V mládeži dominovali Martin Hlouška ml. a Bar-
bora Horáková, kteří taktéž dosáhli velmi vysoko. 
Na posledně jmenovaných je vidět, že pravidel-
ným tréninkem posouvají své kvality stále výše.

Do turnaje se zapojili jak místní i přespolní sou-
těžící všech výkonnostních skupin, kteří se teni-
su věnují jen rekreačně, tak i hráči místního od-
dílu stolního tenisu a oddílů ze širokého okolí. 
Turnaj byl i s mezinárodní účastí, kdy jeden sou-
těžící dorazil až z německého Mnichova, kde za-
počala jeho kariéra v místním oddíle. Dále svou 
účastí turnaj zpestřila i vnučka našeho slavného 
stolního tenisty Milana Orlowského, který se ve 
svém nejlepším hráčském roce 1975 pohyboval 
na 3. místě světového žebříčku. 
Poděkování patří všem soutěžícím za účast a 
všem, kteří tento turnaj podporují. Zejména vel-
ký dík patří Obci Lenora za poskytnutí prostor 
sokolovny a místnímu oddílu stolního tenisu za 
zapůjčení svých nových stolů. Následující 11. roč-
ník se bude konat v obvyklém čase vánočních 
svátků v roce 2015.

Za SAK Lenora Robert Sedlecký ml.

V neděli 25. ledna 2015 jsme v lenorské sokolov-
ně uspořádali fl orbalový turnaj. Do turnaje se 
zapojilo 30 hráčů v 8 družstvech. Kapacita turna-
je tím byla maximálně naplněna. Družstva měla 
podmínku mít ve svých řadách minimálně jednu 
ženu nebo hráče do 12 let. Toto opatření bylo 
nastaveno z důvodu vyrovnání kvalit družstev, 

aby se turnaj otevřel pro všechny věkové kate-
gorie. 
Pro turnaj jsme nakoupili nové fl orbalové branky 
s rozměry odpovídající velikosti hřiště v místní 
sokolovně. Dále jsme připravili diplomy pro 
všechna družstva, poháry pro tři nejlepší druž-
stva a jeden pro nejlepšího hráče. K zapůjčení 

Florbalový turnaj



6

byly připraveny fl orbalové hokejky a tak měli 
možnost si zahrát i hráči, kteří žádnou nevlastní. 
Družstva byla rozlosována do dvou skupin. Zá-
pasy se hrály na 2 x 5 minut ve skupině a 3 x 5 
minut o umístění.
Do turnaje se zapojilo šest družstev z Lenory a 
dvě přespolní družstva Le Mission z Vimperka a 
Husy z Husince, kdy posledně zmiňovaná druž-
stva se umístila na prvních dvou příčkách. Jejich 
souboj o nejlepší příčku bylo opravdové fi nále, 
kdy kvalita obou celků byla znát. Neméně kvalit-
ní byly i další souboje o umístění a to platí i o 
soubojích ve skupinách. Nejlepším hráčem tur-
naje byl vyhlášen Jaroslav Maxa ml., který byl 
zároveň i nejmladším hráčem turnaje. Ocenění si 
zasloužil zejména za zápas o třetí místo, kdy roz-
hodl o vítězství družstva Prdlavek nad družstvem 
Pinďů.
Turnaj se nesl v pohodové a přátelské atmosféře. 
Zejména oceňujeme přístup všech k hraní fair 
play a velké sportovní výkony všech hráčů, kdy si 
snad každý odnesl domů ne jedno zpocené trič-
ko. Mnoho kladných ohlasů od hráčů a přítom-

ných diváků nás velmi potěšilo a ujistilo v tom, že 
uspořádání turnaje ve fl orbale byla dobrá volba. 
Další turnaj na sebe nenechá dlouho čekat.

Výsledky:

1.  Le Mission - Lenka, Ondřej, Michal a Jiří 
z Vimperka

2. Husy - Anežka, Ivana a Jiří Horáků

3.  Prskavky - Robert Sedlecký ml., 
Kamila Tomková, Jaroslav Maxa ml.

4.  Pinďové - Lukáš a David Paraiů, 
Miroslav Švec

5.  Důchodci - Zdeněk Talafous, Josef Košík, 
Česťa Kříž, Matty Madar

6.  Emtele - Robert, Libor a Edita Sedleckých, 
Jaroslav Maxa

7.  Chrapanů - Filip, Antonín a Hana Chrapanů, 
Magda Pospíšilová

8. Horáků - Bára, Petr a Jarda Horáků

Za SAK Lenora Robert Sedlecký ml.

Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti jsou tak 
trochu noční můrou Lenory. Díky jejich nezvlád-
nutému fi nancování málem obec přišla o soko-
lovnu. Tu jsme si nakonec koupili. Kabiny však 

stále zůstávají v majetku TJ Český Křišťál. Obec 
Lenora by ráda kabiny získala do svého vlastnic-
tví. Sportovci využívající víceúčelové či fotbalové 
hřiště by zázemí uvítali. 

Černá můra Tělovýchovné jednoty Český Křišťál
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V lednu přišel obci dopis od MUDr. Karla Bláhy, 
předsedy Oblastního spolku Českého červeného 
kříže. Sděluje nám, že pan Bohuslav Papoušek 
dne 20.1.2015 dovršil 80 bezpříspěvkových od-
běrů krve. Nemusím, myslím, nikomu vysvětlo-
vat, jak velmi záslužnou věc Bohuslav Papoušek 
celý život dělá. Kdoví, kolik životů jeho nezištně 

darovaná krev zachránila. Na jednání Zastupitel-
stva obce Lenora Bohuslavu Papouškovi jménem 
všech občanů ze srdce poděkujeme a doufáme, 
že mu udělá radost odměna - malý cestovatelský 
zážitek. Děkujeme a přejeme našemu rekordma-
novi pevné zdraví. 

Jaroslava Krnáková

Žijí mezi námi

Společenská kronika
Jubilanti v roce 2015

70 let 
Lebrová Magdalena, Bártová Věra, Urmann Egon, Horejšová Jiřina, Horejš Milan, Pocklan Jan, 
Kubešová Danuše, Kotlan Jindřich

75 let
Karpf Fritz, Kosáková Magdalena, Chrapanová Dita

80 let
Šiteriová Anna, Jančovičová Marie, Tomko Štefan, Blazseková Helena, Pecková Ludmila, 
Turková Marie, Pocklan Josef, Košáková Růžena

85 let
Lišková Elvíra, Kovář Josef, Kačáková Anna, Pešková Lýdia, Domínová Maria

Oslovili jsme tedy činovníky TJ, aby poskytli ja-
kékoliv dokumenty vztahující se ke kabinám - 
projekt, stavební povolení, faktury atd. Je s po-
divem, že nic z toho podle jejich slov neexistuje. 
Bez těchto dokumentů bychom se nakonec nějak 
obešli. Horší situace je s dokumenty vztahující se 
k samotné existenci TJ Český Křišťál - nikdo 
nemá stanovy, zápisy ze schůzí, z valných hro-
mad, dokonce ani seznam členů. A tady je zako-
paný pes - na převod jakéhokoliv majetku jsou 
třeba dvě strany: jedna, která prodává nebo da-
ruje, druhá, která kupuje či přijímá. A této jed-
noduché rovnici chybí v našem případě strana 
prodávající či darující. My převzít chceme, ale 
není, kdo by předal. Představitelé TJ Český Křiš-
ťál se svou organizací nechtějí mít nic společné-
ho. Tvrdí, že vystoupili, že TJ neexistuje, že se 
rozpadla, že je zrušena. Jenže nic takového ni-
kdo neumí doložit. Na vrcholných orgánech bý-
valého ČSTV, dnes České unie sportu jsme si 
ověřili že organizace je stále zaregistrována a 
má, pozorně čtěte 253! členů. Podle vzorových 
stanov jsou možné tři důvody zániku místní TJ, 
ale v našem případě ani jeden nenastal. Čili TJ 

Český Křišťál de facto (ve skutečnosti) neexistu-
je, ale de iure (dle práva) ano. Dále stanovy jas-
ně říkají, že o jakémkoliv převodu či pronájmu 
majetku musí rozhodnout valná hromada členů 
nadpoloviční většinou. Jednak ji nemá kdo svo-
lat, jednak je nereálné, aby na valnou hromadu 
dorazilo minimálně 127 členů. Určitě se nechá 
stav aktualizovat. Opět tu však musí být někdo, 
kdo by se toho ujal. Představitelé TJ Český Křiš-
ťál se od jakékoliv aktivity distancují a chtít něco 
takového od řadových členů snad ani nelze. Tím 
se kruh uzavírá. Kabiny zůstanou v právním va-
kuu. Bůh ví, jakým způsobem a kdy dojde k roz-
lousknutí této kauzy. 
V současné době můžeme tedy udělat pouze to, 
že kabiny budou používat naši sportovci bez 
právního důvodu. Nepřijde tam žádná větší in-
vestice a je tady riziko, že v budoucnu si v Praze 
na lenorské kabiny vzpomenou a budou je chtít 
obci prodat. Jako jsme si koupili sokolovnu, tak 
si možná nakonec koupíme i kabiny.

Jaroslava Krnáková
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