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OBČČČASNÍÍÍK OBECNÍÍÍHO ÚÚÚŘŘŘADU LENORA

Od minulého vydání Lenor-
ských Střepin se mnoho událo, zde 
malý přehled a zhodnocení akcí 
pořádaných či spolupořádaných 
Spolkem žen Lenora.

V sobotu 28. 11. 2017 se v 
pozdních odpoledních hodinách 
v Lenoře sešly rodiny s dětmi a za 
spolupráce obecního úřadu, SDH 
Lenora a Spolku žen si především 
děti užily opékání buřtů na kop-
ci nad Lenorou. Posléze se již tra-
diční lampionový průvod vypravil 
na cestu obcí vstříc stezce odva-
hy pro malé statečné účastníky a 

veselé dýňové diskotéce s DJ Mí-
rou. Akci zahájil starosta Antonín 
Chrapan, který mimo blížícího se 
Svátku všech svatých a Vzpomínky 
na všechny zemřelé promluvil o v 
ten den uplynulých 99 letech od 
zřízení samostatného státu Česko-
slovenska a tomu předcházejících 
událostech, tedy konci první svě-
tové války. Stejně jako v mnohých 
jiných obcích je v Lenoře vystavěn 
památník padlým v I. světové válce 
a právě zde se lampionový průvod 
během své cesty po obci zastavil, 
aby uctil jejich památku. Poté prů-

vod doputoval do obecního parku, 
kde byla připravena stezka odvahy 
se strašidly a dále se pokračovalo 
v Sokolovně tancem, dováděním, 
mlsáním, veselým výskáním a dět-
skou radostí.

V předvánočním čase 16. 12. 
2017 nám, jako již tradičně, po-
mohly rozvinout vánoční náladu 
děti ze Základní umělecké školy 
Volary, které si připravily krásný 
repertoár, z něhož místy zaslzely 
oči nejednoho z diváků. Děti vy-
stupovaly jednotlivě, po malých 
skupinkách, zpívaly a hrály, před-
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stavil se pěvecký sbor Poupata pod 
vedením paní Mgr. Dany Koldinské 
a celý večer završil V-BAND, velmi 
úspěšný orchestr vedený umělec-
kou vedoucí Kateřinou Pavlíkovou. 
Všem dětem i jejich vedoucím ze 
ZUŠ Volary srdečně děkujeme, těší-
me se na další setkání a jejich úžas-
nou práci.

Přehoupl se rok 2018 a v mrazi-
vé únorové sobotě 10. 2. jsme spo-
lečně oslavili začátek Masopustu, 
tedy slavnostní završení hodování 
před začátkem doby postní, která 
potrvá až do Velikonoc. Do-
poledne se sešli maskovaní 
účastníci masopustního prů-
vodu a zvesela se vydali do 
lenorských ulic rozdat radost 
a za doprovodu hudby po-
zvat na večerní Masopustní 
zábavu. Masek bylo méně než 
obvykle, o to větší patří všem 
účastníkům dík. Dveře však 
často zůstávaly zavřené a na-
místo tance a zpívání se má-
valo z oken.

Večerní Masopustní zábava 
měla historicky nejnižší účast, 
pouhých 40 platících, z nichž 
nikdo nepřišel v přestrojení. 

O týden později, v sobotu 
17. 2. 2017, zaplnilo Sokolov-

Zprávy z obce
Až na konci podzimu, ale přeci jen. Zajisté jste si 

všimli nového herního prvku na našem dětském hřišti 
pod mateřskou školou. Naše děti si nové lanovky všimly 
určitě, protože   první dny se u lanovky tvořily fronty. 
Každý si chtěl novou lanovku vyzkoušet. Obec Lenoru 
přišla tato atrakce na 80 000,- Kč. Již nyní vidím, že to 
byly správně investované peníze. V letošním roce chce-
me ještě na dětské hřiště umístit další nový herní prvek, 
a to houpadlo na pružině za přibližně 16 000,-Kč. 

Proběhlo další výběrové řízení na výměnu střešní 
krytiny na budově mateřské školy. Bohužel jsme mu-
seli toto řízení zastavit z důvodu změny druhu střešní 
krytiny. Navrhované vláknocementové šablony jsme 
z  důvodu jejich použitelnosti do našich klimatických 
podmínek a zajištění správné funkce střechy po něko-
lik desetiletí nechali nahradit na základě doporučení 
odborníků pokládkou plechové střechy. Nyní projek-

tant pracuje na návrhu nové skladby střechy a musí 
rovněž aktualizovat rozpočet. Nové výběrové řízení 
proběhne v  měsíci dubnu. Doufáme, že pokrývačské 
firmy najdou ještě v tomto roce volný termín na pro-
vedení akce. 

Podali jsme několik žádostí o dotace. Jako každý 
rok žádáme o příspěvek na Lenorskou slavnost chleba 
z  Jihočeského kraje, z dotačního programu Podpora 
kultury. Další dvě dotace z  Jihočeského kraje, jak in-
vestiční, tak neinvestiční, jsou směřovány k pomoci s 
financováním Sboru dobrovolných hasičů v  Lenoře. 
Rovněž máme podanou žádost na instalaci nových 
lamp veřejného osvětlení.  Zpracování žádosti bylo 
hodně náročné. Poskytovatelem  je ministerstvo život-
ního prostředí, které si od opatření slibuje značný eko-
logický přínos v podobě snížení světelného smogu. O 
dotaci mohly požádat jen obce, které leží v Národním 

nu přibližně 50 dětí s rodiči, pro 
které děvčata ze Spolku žen připra-
vila hry, muziku a dobroty. Troufám 
si říci, že si to všichni náležitě užili 
a vzpomínka na toto milé odpoled-
ne jim vykouzlí úsměv na tváři.

Nový rok 2018 přinesl různé 
změny a nečekané události. Jed-
nou z těchto změn je změna vede-
ní ve Spolku žen. Novou vedoucí se 
stala Gabriela Šimková a my všech-
ny členky jsme vyjádřily velké DÍKY 
dlouholeté vedoucí paní Sieglinde 
Kralikové. 

Upadající účast na společenských 
akcích pořádaných nejen Spolkem 
žen nás mrzí, příčiny mohou být růz-
né. Stanovily jsme si velké cíle v naší 
budoucí činnosti, těšte se na změny!

Často slýchám: „Život v Leno-
ře skončil, už tu není nikdo, kdo by 
zábavu dělal nebo se jí účastnil, 
V Lenoře už to nikdy nebude jako 
dřív,…“. To je pravda. Bude to takové, 
jaké si to uděláme. Lenora je krásné 
místo k životu 

Magda Pospíšilová, 
Spolek žen Lenora
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panu Buriánkovi za financování polic do dětského oddělení knihovny. Málo se vidí, aby někdo investo-
val do dětí. Tímto také děkujeme panu Mondekovi za zhotovení polic. Oběma pánům děkujeme také za 
instalaci knihoven.

Díky moc  
L.Havelková – knihovnice 

a dětští čtenáři z Lenory

Velké poděkování

parku Šumava. My tam sice spadáme pouhými 4 % 
rozlohy katastru, ale přesto jsme bráni jako parková 
obec. Koneckonců tato skutečnost nám pomohla zís-
kat v minulosti dotaci na stavbu nové čistírny odpad-
ních vod a také na vloni dokončenou územní studii. 
Zatím nevíme, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na 
nákup nového počítače do knihovny. 

Z důvodu nevyužívání veřejného telefonního auto-
matu u školy byl na počátku letošního roku firmou O2 

zrušen. Sokolovnu jsme vybavili dalšími deseti novými 
stoly, celkem jich máme již třicet. Zásluhu na tom mají 
členové skupiny JIMIBAND, kteří v  listopadu minulého 
roku, jakož i v předchozích letech odehráli v sokolovně 
zábavu bez nároku na odměnu. Výtěžek z této akce jsme 
použili právě na nákup nových stolů. Poděkování patří i 
lenorským hasičům, kteří zajistili zdarma obsluhu za ba-
rem a organizaci zábavy. 

Antonín Chrapan
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První pololetí školního roku je za námi, všichni se sta-
tečně účastní školní docházky včetně nejmenších dětí 
v mateřské škole. Předtím, než na většinu dětí v MŠ do-
padla chřipková epidemie,  zúčastnily se mnoha pláno-
vaných akcí. Dvakrát navštívily místní knihovnu (téma: 
„Podzim“, „Zima“), za účasti rodičů proběhla Adventní 
dílna a zpívání před školou. Před Vánoci si děti napekly 
cukroví, nazdobily si stromeček a také připravily s pomo-
cí paní učitelek Vánoce pro zvířátka. V zimním období si 
děti občas chodí protahovat tělo do místní sokolovny, 
kde se seznamují i s prostředím, které bude zanedlouho 
čekat předškoláky.  

Školáci hravě zvládli první pololetí, ve kterém je čeka-
lo následující: vzdělávací programy ŠUNAP (i v MŠ), ori-
entační běh v Borových Ladech, výlov rybníka v Třebo-
ni, přivítání německé partnerské školy z Jandelsbrunnu 

Pololetí je za námi
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Kromě zbytků jídla, hygienických 
vložek, hadrů na vytírání, vatových 
tyčinek, dětských či odličovacích 
ubrousků kanalizaci ucpává i vlh-
čený toaletní papír, o němž výrobci 
tvrdí, že je možné ho vhazovat do 
záchodové mísy. Test MF DNES uká-
zal, že se skoro nerozkládá. Zatímco 
ústřižek klasického toaletního papí-
ru se obvykle v destilované vodě za 
pár minut rozemele na drť jemných 

vláken, všechny vlhčené papíry vy-
držely po celou dobu téměř beze 
změn. Některé z nich by bylo možné 
z kádinky vytáhnout a znovu použít. 
Není potřeba příliš fantazie, abyste 
si představili, jaké problémy mohou 
takové chuchvalce v  kanalizaci na-
páchat. Tyto všechny nevhodné ma-
teriály, které do kanalizace nepatří, 
mají tendenci ulpívat v záhybech či 
kříženích stokové sítě, a vytvářejí tak 

vysoce odolnou kompaktní masu. Ta 
snižuje průtok, zanáší česla, ucpá-
vá čerpadla a kanalizaci. Zamyslete 
se, prosím, nad tím, než spláchnete 
tyto „ucpávače“ do záchodové mísy.  
Mějte na paměti, že se dají likvidovat 
i jiným způsobem. Určitě to prospě-
je bezporuchovému fungování naší 
kanalizace.

Antonín Chrapan
 s přispěním MF DNES

Co nepatří do kanalizace 

Stavební úpravy bývalé kotelny na technické zázemí 
obce Lenora 

V letošním roce jsme naplánovali provést část úprav 
spočívající ve vybudování nového vjezdu včetně jeho 
napojení na stávající komunikaci. Dojde k vybourání 
stávajících oken a parapetního zdiva včetně osazení 
nového překladu (nadpraží 2xIE 180dl.3,35). Do vznik-
lého otvoru budou osazena dvoukřídlová vrata  o roz-
měrech 2,8x3,4m. Bude vybudována  železobetonová 
vyrovnávací rampa s podélným sklonem 14%, která 
umožní vjezd motorových vozidel do prostoru technic-
kého zázemí. Šířka rampy bude 3,3m a délka cca 6,0m. 
Napojení (vjezd) na místní komunikaci o šířce 4,0m a 
délce cca 8,9 m  bude z betonové zámkové dlažby. Musí 

se opravit původní podlahová konstrukce kotelny z be-
tonové mazaniny včetně podlahových vpustí ležaté 
kanalizace, která momentálně není funkční. Plánovaný 
rozpočet na tyto stavební práce je 590  000 Kč. Podali 
jsme žádost do Programu obnovy venkova Jihočeské-
ho kraje v roce 2018, a to na maximální možnou částku 
250 000 Kč. Vlastní podíl obce bude 340 000 Kč. Další 
část úprav bývalé kotelny bude provedena v roce 2019. 
Předpokládáme, že se tak stane opět s pomocí dotace,  
ovšem o tu již bude žádat nové vedení obce v prosinci 
2018. 

Antonín Chrapan

Také v  letošním roce pořádá obec ve spolupráci se 
školou Setkání seniorů. V sobotu 14.dubna od 16 hodin 
v místní sokolovně se našim seniorům představí s vystou-
pením lenorské děti pod vedením paní učitelky Lenky 
Jančovičové,  Mažoretky Premium Vimperk a Taneční sku-

pina Cetare. K poslechu a tanci zahraje kapela Šumaváci. 
Nebude chybět tombola, občerstvení a jistě dobrá nálada. 
Před setkáním budou ještě naši spolupracovníci z řad se-
niorů roznášet pozvánky s upřesňujícími informacemi. 

    Obec Lenora

Setkání seniorů

(téma: „Vánoční zvyky v ČR“), zpívání 
před školou, pečení vánočního cuk-
roví a nadílka. Po vydání pololetního 
vysvědčení si školáci chvilku odpoči-

nuli, než je přepadla chřipková epi-
demie. Všem přeji brzké uzdravení a 
mnoho sil, po jarních prázdninách je 
čeká bohatý program (např. zpívání 

pro důchodce, účast v pěvecké sou-
těži a mnoho dalšího). 

S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha, 
ředitel školy
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Díky projektu s názvem: Občan-
ská poradna blíže klientům v MAS 
Šumavsko, číslo projektu: CZ.03.2.6
5/0.0/0.0/16_047/0007873, podpo-
řeném z prostředků Evropské unie 
z Operačního programu Zaměstna-
nost, který realizuje společnost Kre-
Bul, o.p.s., můžete služeb občanské 
poradny nově využít i v Lenoře. Od 
března letošního roku zahajuje pro-
voz detašované pracoviště poradny 

v Lenoře. Každé pondělí můžete vy-
užít služeb pracovníka v kontaktním 
místě v zasedací místnosti obecního 
úřadu, v prvním patře. Pracovník zde 
bude vždy v pondělí – jeden týden 
od 7:30 do 11:30 hodin, druhý týden 
pak od 12:00 do 16:00 hodin. Poprvé 
12. března 12-16h. Do poradny není 
nutné se předem objednávat. Aktuál-
ní služby v poradně najdete na www.
krebul.cz. Na pracovníka poradny 

se můžete obracet s dotazy týkající 
se dluhové a fi nanční problematiky 
(exekuce, rodinné rozpočty, osobní 
bankrot), obrany spotřebitele, drob-
ných právních úkonů (rozvod, úprava 
poměrů k dětem, výživné…), pra-
covně-právní vztahy apod. Služby 
poradny jsou bezplatné. Kontakty do 
poradny jsou: poradna@krebul.cz, te-
lefon: 388 424 196 nebo 723 123 093.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

Občanská poradna v Lenoře

v roce 2016  jsme se obrátili na 
ředitele LZ Boubín Ing. Jaromíra 
Kříhu s žádostí o opravu veřejně 
přístupné účelové komunikace. I 
když je tato komunikace ve vlast-
nictví LČR, s.p., má značný význam 
pro obec a pro turistickou veřej-
nost. Spojuje vlakové nádraží v 
Zátoni s výchozím místem k Bou-
bínskému jezírku, pralesu a vrcho-
lu Boubína. Každý, kdo vystoupil 
z vlakového nádraží a zamířil na 
Boubín, musel projít touto cestou, 

která byla doslova v havarijním 
stavu. Navíc jsou podél cesty trva-
le obydlené objekty a obyvatelé 
měli problém se sjízdností. Tento 
stav je již minulostí. LČR, s.p. se k 
žádosti postavily čelem a komuni-
kace je dnes krásně opravená. LČR, 
s.p. dokázaly, že jejich činnost ne-
spočívá výhradně v těžbě dřeva, 
ale záleží jim i na turistické veřej-
nosti a místních obyvatelích. LČR, 
s.p. se tím reprezentují navenek a 
jsou pak veřejností vnímány jako 

solidní podnik, který si uvědomuje 
kulturní a přírodní hodnoty tak vý-
znamného regionu, jakým Šuma-
va je. Jako šumavští patrioti jejich 
práci velmi oceňujeme. Opravená 
komunikace je rovněž příkladem 
vynikající spolupráce mezi obcí Le-
nora a LČR, s.p. Takto by měla vy-
padat ideální partnerská spoluprá-
ce mezi municipalitou a jedním z 
nejvýznamnějších hráčů v regionu, 
jakým LČR, s.p.  bezesporu jsou.

Mgr. Jaroslava Krnáková

Oprava cesty - poděkování

Sezóna roku 2017 byla opět na sportovní výsled-
ky úspěšná. Jak jsme zahráli? Jsme Mistři ČR na ledě 
2016/2017-zlatí kluci v hodech na cíl (Petr, Radek,  Arno, 
Pepík). V turnaji o Pohár Českého svazu metané jsme 
přivezli opět zlato.  V sezóně 2017/2018 na Mi ČR CÍL 
jsme sice neobhájili prvenství, ale 2. místo je medaile 
(Marino, Petr, Pepík, Arno). Asfalt byl na uspokojivé vý-
sledky chudší, někdy vyhrajeme (Mi ČR-bronz, přátelský 
turnaj pořádaný CMK Lenora-zlato), ale  někdy i prohra-
jeme (8. místo-MIX ČR, SK Včelná, Sokol Katovice, 3. a 4. 
místo na námi pořádaném jarním turnaji v Lenoře).

Letos se opět uskuteční jarní turnaje - 28.4. a 
16.6.2018 na sportovním hřišti, budeme mít fanoušky? 
Na trénincích bychom rádi uvítali nové tváře, přijďte si 
zatrénovat. I když účast na turnajích nebyla 100%, s vý-
sledkem jsme spokojeni, trénujeme a soutěžíme i v roce 
2018. 

předseda KM Petr Šiteri

Klub metané Lenora
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Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z 
našeho chovu, typu Tetra hnědá,  Dominant ve 
všech barvách a  slepičky Green Shell-typu Ara-
kauna . Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prode j :  5. dubna   2018 
Lenora  –  u vlak. nádraží -  13.10  hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- 
cena dle poptávky. 

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 
728605840

Prodej slepiček

Připomínáme možnost dostávat informace o dění v naší obci pomocí SMS zpráv na vaše telefonní číslo. 
Někteří z našich občanů již tuto službu využívají. Registrace je možná přímo na obecním úřadě. Další možností 
je vytisknout si přihlášku, která je umístěna na www.lenora.cz a zaslat buď poštou nebo e-mailem na obec@
lenora.cz.

Obec Lenora

SMS informace z obce

Pojďme společně uklidit v sobotu 7. dubna nepořádek 
v okolí naší obce. Úklidová událost se koná v rámci celore-
publikové akce Ukliďme svět - ukliďme Česko (www.uklid-
mecesko.cz). Této akce se zhostí již podruhé místní rybářský 
spolek. Pro členy MO ČRS Lenora bude úklid kolem řeky v 
rámci brigádnických činností a rybáři si mohou při této pří-
ležitosti odpracovat nějaké hodiny. Sraz bude v 9:00 hodin 
před obecním úřadem v Lenoře. Sběr nepořádku bude pro-
bíhat zejména kolem cest, památek, řeky, náhonu, zahrá-
dek… Každý jednotlivec (nebo skupinka) dostane pytle a 

rukavice. Po loňských zkušenostech je dobré vzít si vhodné 
oblečení a obuv. Akce bude zakončena posezením u ohně, 
kde účastnici budou odměněni sladkou tečkou, špekáč-
kem, pivem či limonádou. Akce je též vhodná pro rodiče s 
dětmi. V loňském roce se zúčastnilo celkem 14 dobrovolní-
ků a bylo odvezeno na skládku 35 pytlů různého odpadu 
(přibližně 500kg). Zapojte se s námi do úklidu i letos. Sleduj-
te plakáty, webové stránky obce www.lenora.cz a faceboo-
kový profi l Sokolovna Lenora.

Filip Chrapan, MO ČRS Lenora

Jarní úklid kolem Lenory


