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Až budete tyto Střepiny číst, bude zbývat zhruba 
měsíc do Lenorské slavnosti chleba - letos již po-
osmé se sejdeme v sobotu 26. července 2014 
před obecním úřadem a u pece, abychom se vzá-
jemně pozdravili, popovídali, pobavili se a samo-
zřejmě i něco dobrého pojedli a popili. Co nás 
letos čeká? Musíme si přivstat a přijít včas, aby-
chom nezmeškali vimperské mažoretky. Dále 
u nás bude hostovat divadlo KVELB THEATRE 
z Českých Budějovic, které vystupuje nejen v na-
šem regionu, ale po celé republice, dokonce 
i v zahraničí. Předchází je výborná pověst. Neče-
kejte však pódium a hlediště. Jejich představení 
se jmenuje Kára komediantů a herci se svou ve-
selou károu projedou napříč celým dějištěm slav-
nosti. Během cesty, doufám, potěší a zapojí do 
děje spoustu účastníků slavnosti. Vaše děti si bu-
dou moci vyzkoušet pečení obřadního pečiva a 
dokonce si mohou svůj výrobek odnést a sníst. 
Nebojte se, nebudou jen pracovat, mohou se vy-
řádit na skákacím hradu a zasoutěžit v běhu na 
10metrové dráze připoutáni na pružných lanech. 

I letos by měl se svými aktivitami přijet Národní 
park Šumava. Odpoledne pro nás budou hrát a 
zpívat Papouškovo sirotci a také vymýšlíme sou-
těž pro naše mladé siláky. U pece bude jistě ve-
selo, uslyšíme buďto Kůrovce nebo Marnotratní-
ky. Protože tam bude docela jistě plno, nejspíš 
ne na každého se dostane s ochutnávkou - nic 
není ztraceno, před obecním úřadem bude chle-
ba a pečiva z našich pekáren také dost. Pouze 
někteří z nás, a to porotci, budou mít výjimečnou 
příležitost ochutnat výrobky přihlášené do soutě-
že O nejlepší koláč. Letos to sice nebude úplně 
koláč, nýbrž pravá česká buchta s tvarohem, po-
vidly či mákem. Lenorské pekařky, začněte již 
nyní trénovat! Do soutěžního klání se nemusíte 
přihlašovat předem, postačí přinést 5 kousků bu-
chet na obecní úřad ráno do 9.00, abychom je 
stihli vystavit a pak předložit porotě k ochutnáv-
ce. A předseda poroty okolo poledne vyhlásí Nej-
lepší lenorskou buchtu, autora samozřejmě čeká 
odměna. 

Jaroslava Krnáková

Osmý ročník Lenorské slavnosti chleba
26. července 2014

V Lenoře oslavili 180 let vzniku obce a uctili pa-
mátku obětí první světové války, která začala 
před sto lety. U památníku obětí první světové 
války, který stojí naproti zámečku majitelů sklár-
ny, přivítala na stovku lidí starostka obce Jaro-
slava Krnáková, aby společně uctili padlé v první 
světové válce. Ve svém projevu připomněla aten-
tát v Sarajevu na arcivévodu a následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d‘ Este, kterého zastřelil 

Gavrilo Princip. Stalo se 28. června 1914. To byl 
podnět k tomu, aby vypukl první velký světový 
konfl ikt. Z Lenory odešlo na frontu mnoho mužů 
a vrátilo se jich jen 29. Na podnět posledního 
navrátilce se v obci 12. srpna 1923 odhalil po-
mník, který v takřka stejné podobě známe do-
dnes. Věnec na památku těchto 29 mužů a všech 
obětí této války položili spolu s Jaroslavou Krná-
kovou Egon Urmann a MUDr. Lubomír Šmrha. 

Pohledem Volaráka



2

V průběhu vzpomínek zazněla šumavská skladba 
od lenorského malíře skla Andrease Hartauera 
Tam v krásné Šumavě a pietní akt zakončila čes-
ká státní hymna. Lenorský památník je jedno 
z mála míst na Šumavě, kde se uctívají oběti 
první světové války a jde o jeden z nejhezčích 
památníků v naší zemi.
Pietním aktem byly zahájeny oslavy 180. výročí 
vzniku obce, které proběhly v místní Sokolovně. 
Zde bylo možno získat mnoho starších suvenýrů 
a též novinky, kterými jsou pexeso s lenorskou 
historií, dětské kostky, minileporelo v kožené 
vazbě, tzv. kolibřík, nový leták se stručnou histo-
rií obce a k vidění byly zajímavé fotovzpomínky. 
Novinky v průběhu oslav pokřtili autoři Jaroslava 
Krnáková, Miroslav Pecka, Lubomír Šmrha a An-
tonín Chrapan. 
K důstojné oslavě obce v centrální Šumavě při-
spěli žáci Základní školy v Lenoře zajímavým po-
řadem „Lenorské vzpomínání“ ve kterém vrátili 
plný sál Sokolovny do doby před 180 lety a krok 
za krokem kráčeli až do doby dnešní. Program 
připravili žáci ze čtvrté a páté třídy a zapojili do 
něj všechny žáky i učitelky školy. A jako první 
přišel zakladatel obce Johann Meyr, který Lenoru 
roku 1834 založil, a s ním i krásná kněžna Ele-
onora manželka majitele tehdejšího panství. Ele-
onora ze Schwarzenbergu si podle dobových tex-
tů kraj v centru šumavských hvozdů i s lenorským 
zámečkem zamilovala. Podle ní vznikl název 
Lenora (původně Eleonorenhain). Mezi malými 
herci nechyběl Andreas Hartauer, který na trub-
ku zahrál svou píseň Tam v krásné Šumavě a 
poděkoval, že nad Lenorou mu postavili krásný 
pomník. Nechyběli zástupci rodu Kraliků, kteří po 

smrti Johanna Meyra sklárnu převzali a Lenoru 
k světovému věhlasu díky sklářským mistrům 
dovedli. Vzpomnělo se na lenorské rechle, které 
svou minci mají, a tak se časem dostal program 
k závěru. Děti všechny vrátily do krásné doby, 
plné zajímavých kostýmů, dlouhých šatů a mno-
ha zajímavých klobouků a kloboučků sličných 
dam. Byl to ojedinělý pořad, kterým děti nadchly 
tak, že v řadách dospělých pamětníků ukápla ne-
jedna slzička. Lenorským školákům se na závěr 
dostalo právem velkého potlesku, který vyjádřil 
dík za to, jak se jim zajímavý průřez historií po-
vedl.
V závěrečné části oslav provedl lenorskou historií 
v projekci, která byla velmi poutavá, Lubomír 
Šmrha, místní rodák, který historii obce zná do-
konale. A tak mnozí zavzpomínali na předváleč-
nou i poválečnou obec. Poznávali známá i nezná-
má místa a dokonce i své příbuzné. Nechyběly 
fotografi e lenorského vlakového nádraží a stavby 
železnice do Volar i Vimperka. K vidění byly rech-
le po několika opravách, zajímavé bylo, jak se 
v Lenoře měl stavět kostel, ale bohužel k tomu 
nikdy nedošlo. Samozřejmě nechyběla zmínka 
o turismu a také sportování v místní Sokolovně, 
která tehdy byla vystavěna za velké peníze. Za-
jímavá byla historie turistického hotelu Chata a 
jeho již tehdy nepříliš dobré pověsti, jak vypada-
la silnice na Volary a mnoho fotografi í staré krás-
né Lenory a jejich významných osobností. Ne-
chybělo ani vzpomenutí slavnostního odhalení 
zmíněného památníku za účasti velkého počtu 
lidí. Bylo to povedené odpoledne, které se moc 
líbilo, a vše končilo rautem a tanečním večerem, 
kde k tanci a poslechu hrála skupina De Facto 

Petra Staňka z Vimperka.
 Lenora je obec kultuře a 
sportu zaslíbená. Opravená 
Sokolovna již toho viděla 
hodně - od divadelníků z Vo-
lyně, přes vystoupení žáků 
ZUŠ Volary společně s míst-
ními dětmi až po taneční zá-
bavy a mnoho dalšího - 
všechny tyto akce vrátily 
Sokolovně společenskou 
prestiž a významné genius 
loci. Místní terény v zimním 
období, kde je mnoho běžec-
kých stop, využívají běžkaři 
amatéři i profesionálové. Vě-
hlas zimních běžců v Lenoře 
drží Roman Pěsta, který se již 
několikrát zúčastnil nejpres-
tižnějšího dálkového běhu na „Lenorské vzpomínání“ - plný sál Sokolovny
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lyžích na světě Vasova běhu. Místní orientační 
běžci či cyklisté využívají jak silnice, tak horské-
ho terénu centrální Šumavy. 
Máte tu nádhernou Slavnost chleba, která si již 
našla pevné místo v letním kalendáři, nechybí 
zde splouvání Teplé Vltavy z místního campu na 
Soumarský most. Návštěva Národního parku 
Šumava a nedalekého Stožce a jeho Areálu les-
ních her či Soumarského rašeliniště stojí též za 
to. Lenorské rechle, historický most, který letos 
projde rozsáhlou rekonstrukcí, se dostal na min-
ci a získal tím věhlas Česka i za hranicemi. Leno-
ra, to je hlavně tradice sklářů a sklo ze zdejší 
sklárny si vybudovalo až do konce devadesátých 
let téměř stoletou tradici. Jeho věhlas od monar-
chie přes první republiku až do zániku sklárny, 
byl celosvětový. Lenorské zvláštní sklo bylo ob-
líbeným darem pro státníky, ale i obyčejné lidi, 
kteří se dnes chlubí ojedinělým dílem, které ši-
kovné šumavské ruce Mistrů sklářů z Lenory 
mají. Mezi těmito mistry byl i rodák ze Stach 
Andreas Hartauer, který jako většina sklářů byl 
hudebník. Jeho procházky Lenorou ho inspirova-
ly natolik, že složil velmi známou píseň, dnes 
šumavskou hymnu Tam v krásné Šumavě. Tato 
se hraje dodnes a k zahrání na přání v nejednom 
rozhlasovém pořadu si ji přejí nejen Šumaváci. 
Na jeho počest vybudovali Lenorští nad obcí 
nádherný pomník a na bludný kámen nechali 
vepsat krásný text. Lenora současných dnů je i 
po 180 letech krásnou obcí uprostřed Šumavy 
na levém břehu Teplé Vltavy. Vrátilo se sem díky 
Václavu Mrázovi a Augustinu Sobotovičovi tra-
diční pečení v obecní peci, Sokolovna opět otvírá 

náruč kultuře a sportu, Lenorští sportují a milují 
zejména svou metanou, která má zvuk nejen 
pod Radvanovickým vrchem, ale i široko daleko 
za ním. Jen kopaná je nyní na ústupu, je to ško-
da, že v obci, kde fotbal měl velkou tradici, se 
nenašli následovníci Josefa Šimlíka, Karla Kubin-
ce či sourozenců Kralikových, Jaroslavů Mikešů 
a Jindry Jančoviče, či bratří Bajčíků. Chci věřit, 
že i tuto krizi zvládnou a fotbal zde opět bude 
událostí, která potáhne lidi k soutoku Řasnice 
s Teplou Vltavou.
Vážení Lenorští, dovolte mně poděkovat za vše, 
co pro obec děláte, děkuji vaší šikovné paní sta-
rostce Jaroslavě Krnákové a místostarostovi An-
tonínu Chrapanovi a všem, kteří se v obci podíle-
jí na jejím rozvoji, zejména místnímu Sboru 
dobrovolných hasičů, kteří nechybí nikdy tam, 
kde je třeba pomoci. Dovolte poděkovat žákům a 
pedagogickým pracovníkům základní školy a ma-
teřské školy. Vaše děti, které jsem viděl letos ve 
dvou vystoupeních a obě byla nádherná, vám 
musí dělat radost. A to, jak pojali šíření slávy 
obce v pořadu „Lenorské vzpomínání“, bylo fa-
mózní a krásné. Navažte tak na jejich krásné vy-
stoupení a rozvíjejte obec dál do krásy. 
Mým pohledem „hosta přes kopec“ se v Lenoře 
udělalo moc a moc práce, která je za většinou 
z vás vidět. Dovolte na závěr, abych vám pomy-
slnou plnou číší z rukou lenorských mistrů skla 
připil a popřál hodně zdraví, štěstí a mnoho tvůr-
čích nápadů při rozvíjení krásné šumavské obce. 
Navažte na práci a dílo svého zakladatele Johana 
Meyra.

Ladislav Beran, Volary

Josef Juráš

Hudební obor volarské ZUŠ, která má detašova-
né pracoviště také v Lenoře, se může po dlouhé 
době pochlubit dvěma úspěšně přijatými žáky na 
Konzervatoř v Českých Budějovicích. Jmenovitě 
jsou to: Vojtěch ANDRASCHKO a Josef JURÁŠ 
(naposledy přijatými žáky byli Pavel Koldinský, 
František Zach a Petra Kaczková - nynější učite-
lé, dále pak Martin Votava a Jiří Němec). 
Oba žáci byli přijati ke studiu ve hře na trubku. 
Stalo se tak dne 20. ledna 2014, kdy řádně vy-
konali přijímací řízení, které se skládá z praktic-
ké části hry na nástroj a teoretické části hudební 
nauky. Připravovali se ve třídě p. uč. Františka 
Zacha. Chlapcům gratulujeme a přejeme dobré 
studijní výsledky. 

František Zach, DiS. 

Úspěch volarské ZUŠ
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Na jaře jsme po obci rozmístili nové bytelné la-
vičky, aby si občané mohli na svých procházkách 
odpočinout, či si před svými domy posedět a po-
povídat se sousedy. Lavičky spolu s novými od-
padkovými koši byly zakoupeny v rámci společ-
ného projektu našeho mikroregionu Horní Vltava 
Boubínsko, v němž je zapojeno 15 obcí od Nové 
Pece po Kvildu včetně Volar a Vimperka. Ze stej-
ného projektu byl pořízen dětský domek a kladi-
na na hřišti pod školkou. Naše fi nanční spoluú-
čast je zhruba třicetiprocentní, zbytek pochází z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V okolí obecní-
ho úřadu a bytových domů č.p. 100 a 101 jsme 
zasadili několik nízkorostoucích keřů, které vždy 
na jaře potěší obyvatele svými květy. První květy 
se objevily i u sokolovny na weigeliích, kde nám 
také krásně obrašila převislá bříza. Až se rozko-
šatí, zakryje alespoň zčásti nehezký pohled na 
zpustošenou sklárnu. Krásně kvetly i okrasné 
třešně pod bytovkami č.p. 31,32 a 33. I tady 
časem zakryjí výhled na nehostinný areál sklár-
ny a zároveň poskytnou stín parkujícím automo-
bilům. Dvě lípy jsme zasadili i u pomníku Andre-
ase Hartauera. Hlavně dětským obyvatelům 
lokality u nádraží jsme, doufám, udělali radost 

novou houpačkovou sestavou, stejně jako dětem 
v Zátoni s minikolotočem na prostranství Vyhlíd-
ka. Tyto dva herní prvky byly pro změnu spolufi -
nancovány z projektu Místní akční skupiny Chan-
ce in Nature, jejímž jsme rovněž členem a jejímž 
prostřednictvím jsme vloni čerpali prostředky na 
opravu střechy na sokolovně v Lenoře. 

Jaroslava Krnáková

Aby se nám v Lenoře hezky žilo

Na jaře jsme si důkladně posvítili na prostranství 
podél kanálu k požární nádrži. S úpravami již 
jsme začali dříve, takže už dnes vidíme několik 
zdárně rostoucích javorů, které nás v budoucnu 
budou těšit svými korunami. V letošním roce 
k nim přibyly duby, smrky a lípa. Výsadbě však 
předcházelo vysečení plevelů a srovnání terénu. 
Zamrzelo nás, když jsme fi nálně uhrabaný pro-
stor opustili, že vzápětí sem někdo vyvezl po-
měrně velké množství suchého listí a nechal ho 

jednoduše na kopicích. Je to sice biologický od-
pad, ale i tak je podivné, když kdosi počká na 
dokončení prací a pak se takto bezohledně zbaví 
svého odpadu. Kdyby alespoň listí rozhrnul a te-
rén srovnal. Bohužel, nestalo se. Pro naše pra-
covníky to neznamenalo nic jiného, než na místo 
vyrazit znovu, vzít opět do ruky hrábě a lopaty a 
pro jistotu vybudovat ohradu, aby bylo jasné, že 
na toto místo odpad už opravdu ne! 

Jaroslava Krnáková

Nejspíše jste zaregistrovali kontejner na oděvy u 
zdravotního střediska. Je to určitě skvělá věc, 
mohou-li někomu pomoci věci, které my sami již 
nepotřebujeme či nám dokonce překážejí. Do 
kontejneru se mohou vkládat kromě oděvů např. 
přikrývky, ložní prádlo nebo boty. Podmínkou je, 
aby bylo vše čisté a hlavně suché. Také proto 

jsme zvolili umístění u zdravotního střediska a 
nikoliv u kontejnerů na odpad. Takto si snad lidé 
nespletou účel a do bílého kontejneru na oděvy 
budou vhazovat opravdu jen ty věci a v takovém 
stavu, jak je popsáno na tabulkách přímo na 
kontejneru. 

Jaroslava Krnáková

Okolo kanálu k požární nádrži

Kontejner na oděvy

Poděkování
Tímto bych rád poděkoval pánům Emilu Něm-
covi a Bohuslavu Papouškovi, kdy mi v prosin-
ci 2013 pomáhali dvakrát denně, 3x v týdnu 
při odvozu a dovozu sanitkou na dialýzu. Od-
voz sanitou byl už v ranních hodinách, a to 
v 5.30. Bez jejich pomoci bych nemohl vánoč-
ní svátky trávit v pohodlí domova. Poděková-
ním chci upozornit na to, že v Lenoře máme 
občany, kteří jsou ochotni pomáhat lidem s po-
stižením. Ještě jednou moc děkuji.

Jan Gebhart 
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V letošním roce byly naše školní projekty věno-
vány dvěma významným událostem.
V září jsme si připomněli 50. výročí zahájení 
provozu budovy ZŠ. 
O zdařilé oslavě i o tom, proč máme naši školu 
rádi, jsme psali v minulých Střepinách.
Po celý školní rok jsme pak směřovali k další vý-
znamné události - 180. výročí založení sklár-
ny a obce Lenora.
Vyhledávali jsme informace o historii obce, pro-
hlíželi staré fotografi e.
Vlastivědné vycházky směřovaly k významným 
památkám Lenory (pec, rechle, stará škola, 
sklářské domky, zámeček, chata…). 
Besedovali jsme o životě našich předků. 
Při exkurzích v muzeu a brusírně skla jsme se od 
pana Chrapana dozvěděli mnoho zajímavého. 
Společně jsme se zúčastnili besedy o zlaté minci 
s motivem rechlí.
V hodinách slohu a čtení jsme s p. ředitelkou a p. 
učitelkou sestavili a secvičili historické vystoupe-
ní - poctu zakladatelům a osobnostem Lenory.
Lidové písničky jsme přizpůsobili potřebám na-
šeho pásma. Muzikanti - spolužáci nás doprovo-
dili na své hudební nástroje. Kulisy jsme nama-
lovali při výtvarné výchově. Malé děti se změnily 
svým tancem ve vlny řeky Vltavy. Nejvíc nás ba-
vilo vymýšlení kostýmů. Ach, ty klobouky!!

Snažili jsme se svým chováním vyjádřit noblesu 
šlechty.
Děkujeme našim p. učitelkám za nápady, trpěli-
vost a pomoc při nacvičování.
Děkujeme p. M. Peckovi za ozvučení vystoupení, 
cenné technické rady a připomínky.
Děkujeme p. vychovatelce za kytarový dopro-
vod.
Fotografům děkujeme za nádherné fotky ze slav-
nostního vystoupení a p. P. Mrázovi za natočení 
fi lmového záznamu. Oboje nám bude úspěch 
celé akce dlouho připomínat. 
DVD věnujeme žákům ZŠ pro výuku vlastivědy. 

Za odměnu se vydají všichni ze ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ 
na školní výlet na Hlubokou, do míst, kde žila 
kněžna Eleonora. Na její počest se Lenora dříve 
jmenovala Eleonorenhain.
Závěrem bychom chtěli slovy naší školní hymny 
ještě jednou poděkovat:
„A když v páté končíme, se školou se loučíme. 
Bylo nám moc dobře v naší škole v Lenoře!“
A těšíme se na rok 2034, kdy společně oslavíme 
200 let obce.

Vendy, Sofi e, Eliška, Lída, Mirďa D., 
Dominik, Marek, Mates, Jára

Naše lenorské vzpomínání na školní rok 2013-2014

O většině akcí se občané mohli dozvědět pro-
střednictvím Střepin, našich webových stránek, 
někde dokonce i prostřednictvím Prachatického 
deníku. Nyní všechny akce již mají svého zhoto-
vitele a startují. Pro pořádek stručně zopakujme, 
co nás letos čeká: Cyklostezka, zhotovitel STRA-

BAG a.s., cena včetně překládky kabelů, včetně 
DPH cca 1 700 000,- Kč, poskytovatel dotace: Cíl 
3 - Evropská územní spolupráce Česká republika 
-Bavorsko. Rechle, zhotovitel Stavby mostů Pra-
ha a.s., cena cca 3 mil. Kč včetně DPH, poskyto-
vatel dotace Regionální operační program NUTS 

Investice pro Lenoru v roce 2014
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II Jihozápad. Víceúčelové hřiště, výběrové řízení 
na zhotovitele probíhá, předpokládaná cena je 
750 000,- včetně DPH, poskytovatel dotace Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Opravy prostor 
pro stálou expozici kulturní památky Lenorské 
sklo, zhotovitel ještě není znám, proběhne vý-
měna oken a vchodových dveří, instalace mříží, 
výměna elektroinstalace v celých prostorách mu-
zea a odvlhčení místnosti, předpokládaný rozpo-

čet 365 000,- včetně DPH, poskytovatel dotace 
Jihočeský kraj. Dále jsou v běhu akce „Úprava 
prostranství před obecním úřadem v Lenoře“, 
připravuje se výměna oken v domě č.p. 102, vý-
měna vchodových dveří v č.p. 51, distribuce 
kompostérů vlastníkům nemovitostí - toto vše by 
se mělo realizovat ještě v průběhu letošního 
roku.

Úpravna vody v Lenoře má za sebou další část 
modernizace. Přibyly zde čtyři nové nádrže na 
pitnou vodu z místních vrtů, každá o objemu 
dvou metrů krychlových. Nádoby nahradily pů-
vodní studnu, která již byla za hranicí své život-
nosti. „Navíc jsme na úpravně nainstalovali no-
vou technologii na úpravu pH vody, která je 
v těchto místech poměrně kyselá,“ doplnil ve-
doucí provozního střediska Volary společnosti 
ČEVAK a.s., která se o vodohospodářsky maje-
tek obce stará, Josef Liška. Práce, které začaly 
na konci roku 2013 a skončily letos v březnu, se 
dělaly za plného provozu tak, aby nijak neomezi-
ly dodávku pitné vody do domácností a fi rem 
v Lenoře. 
„Tato modernizace spolu s výměnou čerpadel na 
podzemních vrtech, kterou jsme nechali udělat 
v loňském roce, přispěje k zajištění stability 

v kvalitě dodávané pitné vody našim občanům,“ 
doplnila starostka obce Jaroslava Krnáková.

V příštím roce se budeme muset uskrovnit, pro-
tože budou dobíhat projekty z letošního roku, 
zejména cyklostezka a rechle. Fyzicky by již sice 
měly být hotovy, ale bude probíhat administrace 
a kontrola obou projektů. Teprve poté, tzn. ně-
kdy okolo poloviny roku 2015, můžeme očekávat 
uhrazení dotací na cyklostezku a rechle. Přesto 
už nyní je podána žádost o dotaci na zateplení a 
výměnu oken v základní škole. Samotná realiza-
ce by v případě získání dotace proběhla v létě 
2015. Využili jsme superrychlého programu Stát-
ního fondu životního prostředí a naší projekční 
připravenosti a žádost jsme v rekordně rychlém 
čase na jaře letošního roku podali. Pokud vše vy-
jde, bude mít škola komfortnější podmínky. Sta-
vební úroveň školy však není to hlavní, co ovliv-
ňuje její kvalitu. 

Na červnovém zastupitelstvu se rozpoutala po-
měrně bouřlivá debata o tom, jak jsou spokojeni 
rodiče s naší školou a jejími pracovníky a proč se 
vyskytují případy, kdy své děti dávají do okolních 
škol. Byli bychom rádi, kdyby rodiče, kteří mají 
k fungování školy či školky připomínky, za námi 
přišli, popř. využili mailovou nebo standardní 
poštu, a rozhodně se pokusíme problémy společ-
ně řešit. Klesající počet žáků nás trápí, v příštím 
školním roce jich bude ve dvou třídách pouhých 
19, zatímco vloni jich bylo přihlášených 28. Zato 
ve školce se začíná blýskat na lepší časy, tam je 
přihlášeno 19 dětí oproti 15 letošním. Počty žáků 
ovšem vždy v průběhu školního roku kolísají. 
Rádi bychom vytvořili pro rodiče a děti podmín-
ky, aby u nás zůstávali a byli v naší škole spoko-
jeni. 

Úpravna v Lenoře má nové nádrže na pitnou vodu 

Plány na příští rok
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V sobotu 28. června 2014 pořádáme v Lenoře 5. 
závod seriálu regionálních závodů na horských 
kolech pro všechny věkové kategorie. Závod je 
součástí Šumavsko-bavorského poháru horských 
kol. Závod je vypsán pro 18 kategorií. Nejmenší 
závodníci kategorie Potěr do 7 let odstartují 
v 11:00 hodin a poté bude následovat dle časo-
vého harmonogramu start ostatních kategorií.
Zázemí závodu bude v nové hasičské zbrojnici, 
kde bude probíhat prezentace s výdejem star-
tovních čísel, vyhlášení výsledků a občerstvení 
jak pro závodníky, tak i pro diváky. Občerstvení 
zajišťuje SDH Lenora, které bude jako vždy tra-
diční s velkým výběrem nápojů a jídla. Muziku a 

ozvučení pro moderátora zajišťuje Míra Pecka, 
který přitom svým fotoaparátem zvěční děj a 
okolí závodu.
Start a cíl závodu je na cestě nad solární elektrár-
nou, hned vedle připraveného posezení, ze které-
ho lze shlédnout i atraktivní sjezd. Jsou připrave-
ny 3 různě náročné okruhy odpovídající věkové 
kategorii. Jednotlivé okruhy jsou vedeny převáž-
ně po zpevněných lesních cestách, pěšinách a les-
ním terénu, kde můžou diváci shlédnout fyzické 
výkony jezdců a jejich techniku jízdy.
Těšíme se na Vaši aktivní účast nebo diváckou 
podporu.

SAK Lenora o.s.

Šumavský pohár MTB 2014 - Lenora

Takto jsme nazvali projekt, který má zprostřed-
kovat návštěvníkům regionu a jmenovitě Lenory 
atraktivity naší obce. Produkty budeme moci na-
bízet v našem infocentru, budeme je distribuovat 
i do dalších íček v okolí. O tom, že má Lenora co 
nabídnout, nás přesvědčí nová skládačka, kde je 
v kostce zaznamenána celá historie obce, spjatá 
po celou dobu své existence se sklářství a turis-
mem. Krásnou památku si turisté odvezou v po-
době „kolibříka“, malého obrázkového leporela 
vázaného v kožené vazbě s 24 současnými i his-
torickými fotografi emi Lenory. Děti pak potěší 

zejména fotokostky. Jedná se o obdobu dřevě-
nýck kostek, nicméně tady to mají děti o trochu 
složitější - musí si je vystříhat a slepit. A pak už 
mohou skládat obrázky s lenorskými motivy. 
A nakonec je to pexeso, opět s Lenorou, nechybí 
pamětihodnosti, ale ani současné dění, např. 
práce bobra u Vltavy. Autory všech tiskovin jsou 
MUDr. Lubomír Šmrha, Miroslav Pecka, Antonín a 
Filip Chrapanovi a Jaroslava Krnáková. Projekt 
fi nančně podpořil Jihočeský kraj v rámci progra-
mu Produkty a služby v cestovním ruchu.

„Mámo, táto, pojeďme na výlet do Lenory“

LENORA 
Potěr, nábor H/D (U7, U9)         11:00 
Předžáci / předžákyně (U11)        11:30 
Ml. žáci/žákyně (U13)         12:00 
St. žáci/žákyně, kadetky (U15, U17W)        12:30 
Kadeti, Muži Hobby, Juniorky, Ženy        13:15 
(U17M, Hobby, U19W, Damen) 
Muži Elite, Junioři, Masters                14:30 
(U19M, Elite, Senioren) 

Kategorie U7 až U13          13:00
Ostatní 30 minut po skončení posledního závodu.

Pořadatel: SAK Lenora; www.jcp-mtb.cz 

Šumavský pohár MTB 
5. závod seriálu regionálních MTB XC závodů 

PREZENTACE 
od 9:00 (nejpozději 30 minut před startem)

START 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

ČASOVÝ HARMONOGRAM
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Lenorské slavnosti 2014Lenorské slavnosti 2014
26. července 2014

 9.00 Zahájení

 9.05  Mažoretky - 1.blok

 9.30 Položení kytice k pomníku Andrease Hartauera

 10.00 Mažoretky - 2.blok

 10.30  Kára komediantů - představení divadla KVELB THEATRE

 11.30  Boží dar shůry dán 
- vystoupení dětského folklorního souboru Javorový kolíček 

 12.00 Vyhlášení soutěže „O nejlepší koláč“

 12.30 Janek mluvka - 1. pohádka souboru Téměř divadelní společnost 

 13.00 Vyhlášení ankety „O nejlepší chléb“ a slosování tomboly

 14.00 Papouškovo sirotci - po celé odpoledne hrají v party stanu

 14.30 Zakletý les - 2. pohádka souboru Téměř divadelní společnost

 15.00 Bungee running - soutěž siláků

 9.00-13.00 Pečení chleba v historické peci s doprovodem kapely

 9.00-13.00 Den otevřených dveří v brusírně skla Antonína Chrapana

 9.00-13.00 Soutěže a ukázky z činnosti NP Šumava

 9.00-16.00  Skákací hrad a Bunjee running (závodní dráha pro dvojice uvázané na 
pružných lanech)

Během dne: prodejci, řemeslníci, občerstvení, tvořivá dílna - pečení obřadního pečiva


