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nikdy jsem si nepomyslela, že 
nedokončím svůj mandát starostky 
obce. Nemám ve zvyku odcházet od 
rozdělané práce. Navíc tady se nejed-
ná jen o práci, ale jde i o důvěru kte-
rou jste mi dali právě Vy, občané, ve 
volbách v letech  2006, 2010 a 2014. 
Nesmírně jsem si Vašich hlasů vážila a 
o to víc mě mrzí, že musím předčasně 
skončit. Důvodem jsou vážné zdravot-
ní problémy. Naštěstí Lenora získala 
schopného nástupce. S Antonínem 
Chrapanem  jsme vytvořili tandem 
hned v roce 2006, po každých volbách 
se vyměnili ostatní zastupitelé, ale my 
jsme setrvali celých deset let. Lidsky i 
pracovně k sobě máme blízko, větši-
nou jsme měli stejné názory na řešení 
problémů v obci. A tam, kde třeba úpl-
ná shoda nebyla, jsme se dokázali do-
hodnout na kompromisu. Jsem pře-
svědčena, že to je pro obec doslova 
terno, dokáží-li spolu její představitelé 
spolupracovat. A pokud jsou i ostatní 
zastupitelé naladěni na stejnou vlnu 
a nenajde se některý, který chce pro-
sadit za každou cenu na úkor obce, 
občanů i kolegů to své, pak  má obec 
šanci správně fungovat. 

Jen se rozhlédněte kolem, jak to 
leckdy na obcích chodí. Najdou se ta-
koví, kteří touží po funkcích ve vedení 
obce a ani náhodou to neberou  jako 
službu občanům. Místo toho, aby re-
spektovali vůli voličů, když ve volbách 
nedostali potřebný počet hlasů, za-
čnou kolegům házet klacky pod nohy, 
štvát je proti sobě, vše zpochybňovat, 
obviňovat ostatní, snažit se zmařit ja-
kýkoliv záměr, jen aby dokázali, že oni 
jsou lepší. Hlavně takřka pro nic ne-
hlasují, aby se zbavili zodpovědnosti. 

Mgr. Jaroslava Krnáková, starostka obce Lenora 
od 31. října 2006 do 4.května 2017  

Hlavně ne pro to, co s 
sebou nese jistou míru 
rizika, což je ovšem sko-
ro u každého hlasování, 
protože v dnešním svě-
tě byrokracie a dotací  
nikdo s jistotou neví, 
zda někde nevědomky 
neudělá chybu. Mnoh-
dy se neshodnou ani 
kontroly či právníci. A 
my, obyčejní zastupi-
telé v malých obcích, 
za sebou nemáme 
právně a profesionálně 
vzdělané odbory. Kaž-
dý máme své povolání 
a do role zastupitele či 
starosty se dostáváme 
stylem: hodíme tě do 
vody a plav, jak umíš. 

A věřte, že i v Lenoře 
se našel takový zastu-
pitel. Naštěstí všichni 
ostatní kolegové za-
chovali zdravý rozum 
a obec mohla zdárně 
fungovat. Rozhodně to 
však stálo všechny hodně sil, nervů a 
promrhaného času, jednání probíhala 
ve stísněné atmosféře, byla dlouhá a 
konfl iktní. Proto je nesmírně důležité, 
aby zastupitelstvo fungovalo jako tým 
a ne dvě party, co jdou proti sobě.  

Až na tu ojedinělou výjimku nyní 
ráda  všem svým kolegům, kteří se 
mnou  spravovali obec celých deset 
let, děkuji za věcný styl jednání, za 
podporu, za trpělivost, za čas, který 
obci za symbolický peníz věnovali. A 
hlavně za důvěru, kterou ve mě měli, 
protože ať chcete nebo ne, je to sta-

rosta, který musí projekty vymyslet, 
vyjednat, zajistit fi nancování, zadmi-
nistrovat a  dohlédnout, aby nevznikl 
problém. Stejně tak musím poděkovat 
zaměstnancům obce, oběma účet-
ním, uklízečce, správcové sokolovny a 
našim technickým pracovníkům, kteří 
bez ohledu na počasí spravují obec 
venku - sekají trávu, uklízejí sníh, na-
tírají, malují, spravují, stěhují, chystají 
slavnosti... prostě všechno možné, na 
co si vzpomenete. A přiznejme si, že v 
obci je jejich práce vidět nejvíc. Takže 
všichni moji milí kolegové, ještě jed-
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nou Vám všem děkuji, bez Vás a Vaší 
práce by moje starostování nemohlo 
fungovat. 

Ze srdce děkuji všem, kteří pracu-
jí pro hezčí život v obci ne z povin-
nosti, ale prostě proto, že chtějí něco 
dělat pro druhé, a to našim hasičům 
za nejrůznější aktivity, Spolku žen za 
masopusty, dětské dny, karnevaly a 
vánoční koncerty, sboru pro občanské 
záležitosti za návštěvy našich jubilan-
tů, partě okolo pece za turistické za-
traktivnění naší obce, dětem a zaměst-
nancům školy a školky za besídky, 
divadelní představení a další aktivity, 
sportovcům za organizování turnajů 
pro veřejnost, Lence Wagnerové za její 
nezapomenutelná divadelní předsta-
vení, Kurtu Schrodrovi za nepřehléd-
nutelnou nezištnou péči o budovu 
školy a její okolí, Sieglinde Kralikové 
za zájem o dění v obci, zorganizování 
mnoha akcí a tlumočení, Mírovi Pec-
kovi za všechny úžasné fotografi e. 

Snad mi, milí občané, dovolíte 
malý výlet do desetileté historie mého 
působení ve funkci starostky Lenory.  
Již samotný úvod nebyl jednoduchý. 
Nikdy jsem neměla ambice se starost-
kou stát. V době voleb jsem ležela v 
nemocnici po komplikované ortope-
dické operaci, takže jak volby dopad-
ly, jsem se jen tak mimomochodem 
doslechla na oddělení JIP.  Teprve po 
pár dnech se ozvaly první hlasy z Le-
nory, zda bych do toho nešla. Vypada-
lo to jako čirá utopie, já v nemocnici, 
přede mnou dlouhá rekonvalescence. 
Nakonec se domluvil kompromis. Na-
stoupím, až se zotavím, a do té doby 
povede obec místostarosta. Přála jsem  
si, aby to byl někdo, kdo problematiku 
obce zná více než já, a proto padla vol-
ba na Václava Tauška, který blízce spo-
lupracoval s dosavadním starostou Ri-
chardem Němcem a byl taktéž radním. 
Jenže Václav Taušek nakonec funkci 
nevzal, možná už tušil cosi o problé-
mech, které obec v blízké budoucnos-
ti čekají. Nikdo jiný funkci místostaros-
ty vykonávat nechtěl, takže nakonec 
jediný, kdo byl ochoten místostarosto-
vání vzít, byl Antonín Chrapan.  A tak 
se stalo, že Lenoru začali vést lidé, kteří 
na to vlastně zbyli: Jaroslava Krnáková 
a Antonín Chrapan. Předtím jsme se 
vůbec neznali, seznámili jsme se až v 

nemocnici. Naštěstí tehdejší zastupi-
telé Edita Sedlecká, Bohumila Sebe-
rová, Alena Jírová, Ladislav Nový  při-
slíbili veškerou pomoc a podle svých 
sil se snažili, seč mohli. Antonín Chra-
pan místo mě spravoval obec do 31.3. 
2007 a jobovky postupně zjišťoval on. 
Nebo spíš ony si našly cestu k němu. 
Jak známo, věřitelé si cestu k dlužníko-
vi vždy nakonec najdou.  Já na nemoc-
ničním lůžku jen s hrůzou poslouchala 
a představovala si, co mě čeká.  Do 
několika měsíců se totiž objevily obří 
dluhy, o nichž nikdo neměl tušení, a 
to cca 4 mil. Kč za průmyslovou zónu a 
1,4 mil. Kč za vodovodní přípojky v Zá-
toni. K tomu 5 úvěrů, o nichž se vědělo 
– na sklárenské bytovky, na plynofi ka-
ci domu č. p. 87 a základní školy, na vo-
dojem a na stavbu vodovodu v Zátoni.  
Jejich splatnost končila v letech 2008 
až 2013, roční splátky činily okolo 1 
mil. Kč, k  tomu zastavené domy č.p. 
40, 51, 87 a 102. 

Psal se rok 2006, takže jsme zjistili, 
že pokud nezačneme okamžitě aktiv-
ně jednat, celé naše budoucí čtyřleté 
období budeme jen a pouze platit 
dluhy, pokud ovšem obec rovnou ne-
zbankrotuje. Na dluh   z průmyslové 
zóny totiž vydal fi nanční úřad plateb-
ní příkaz s měsíční splatností. Po řadě 
jednání se podařilo vyjednat splátko-
vé kalendáře na oba nové dluhy, do-
končila se průmyslová zóna z peněz za 
prodané byty pod pecí, na minister-
stvu fi nancí jsme po kolaudaci stavby 
vyjednali prominutí dluhu a penále, 
takže hrozba bankrotu pominula. A 
my mohli konečně začít plnoprávně 
jednat o budoucnosti.  

Souběžně s tím probíhalo z pod-
nětu krajského úřadu vyšetřování kri-
minální policie jak průmyslové zóny, 
tak vodovodních přípojek. Nakonec 
bylo stíhání zastaveno, za což jsem já 
osobně byla velmi vděčná. Vždy jsem 
byla přesvědčena o tom, že Richard 
Němec tyto problémy nezpůsobil zá-
měrně nebo  snad, že by se dokonce 
nějakým způsobem obohatil. Domní-
vám se, že jednoduše podcenil novou 
dobu, nová pravidla, administrativu, 
nedomyslel věci do konce, a doufal, 
že to nakonec „někdo“ zaplatí. Za jeho 
největší selhání považuji to, že si ne-
četl smlouvy, že vůbec neinformoval 
zastupitele, že neuhrazenou fakturu 
zamknul do šuplíku, že prostě čekal, 
až se problém vyřeší sám. 

Takový byl začátek mého působe-
ní ve funkci starostky obce Lenora. A 
protože by popis celého desetiletého 
období vydal na celou knihu, věnuji 
mu jen pár vět a přeskočím rovnou do 
konce roku 2016, kdy už si mě bohu-
žel nemoc našla a znemožnila mi dále 
pracovat. 

Navzdory krušným začátkům jsme 
za deset let  dokázali investovat mini-
málně 70 mil. Kč, z toho bylo cca 50 
mil. Kč z dotací.  A kam peníze směřo-
valy? Největší akcí za více jak 20 mil. Kč 
bylo vybudování nové čistírny odpad-
ních vod a odkanalizování domu č.p. 
51, 87, všech sklářských domků a by-
tových domů směrem na Volary plus 
napojení horní místní komunikace na 
novou kanalizaci od domu Ladislava 
Nového až ke sklárně.  Nejvíce pozitiv-
ně občané pocítili opravy komunikací, 
které byly takřka kompletně v dezolát-

Zaměstnanci obecního úřadu 
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ním stavu, vše cca za 25 mil. Kč. Dále 
plynofi kace lokality Nad Tratí + zřízení 
samostatných kotelen v bytovkách 
100,101 a 102, což vedlo ke zrušení  
předimenzované ekologicky tragické 
uhelné kotelny, cena za vše okolo 5 
mil. Kč. Dětské hřiště, sportovní hřiš-
tě na metanou a dětské herní  prvky 
vyšly cca na 1,3 mil. Kč, cyklostezka 2 
mil. Kč, koupě sokolovny + investice 
do ní 2,7 mil. Kč, budova obecního 
úřadu (vodovodní přípojka, muze-
um) 0,7 mil. Kč, investice do bytového 
fondu (výměna oken, bytová jádra, 
střecha…) 3 mil. Kč, mateřská škola 
a základní škola (kuchyně, zateplení, 
výměna oken,  plynová kotelna) 6 mil. 
Kč, rekonstrukce rechlí 3,5 mil. Kč. A k 
tomu desítky drobnějších akcí, např.  
revitalizace parku, obnova pece, zříze-
ní infocentra, nákup komunální tech-
niky atd. 

Obec jsem zanechala k 31.12. 2016, 
myslím, v dobrém stavu.  Měla jsem 
spočítáno, že do voleb v roce 2018 
budeme zcela bez dluhů. Považuji to-
tiž za značně nefér, vezme-li si vedení 
obcí 1-2 roky před volbami velké úvě-
ry, vybuduje sice možná prospěšné 
věci, ale dluhy za ně pak předá nově 
zvoleným  zastupitelům, kterým pak 
nezbývá než jen čekat a platit. Bohu-
žel, nemoc mi znemožnila dotáhnout 
svůj mandát až do října 2018, takže ke 
konci roku 2016  zbývalo doplatit dvě 
splátky za čistírnu odpadních vod, ka-
ždá  ve výši 441 000,- Kč (červen 2017 
a červen 2018) a doplatit úvěr na za-
teplení školy ( měsíční splátka činí 52 
000,- a úvěr bude splacen v červnu 
2020). Stavy na účtech jsou více než li-
chotivé, k 31.12. 2016 tam bylo cca 5,3 
mil. Kč. Na účtu bytového fondu pak 
je okolo 3 mil. Kč, s těmi se ale hospo-
daří mimo běžný provoz obce. Byli by-
chom si mohli sice dovolit zaplatit oba 
úvěry už v roce 2016, ale to by svázalo 
ruce mému nástupci. Nemohl by po-
kračovat v  již dávno rozjednaných 
aktivitách jako je přechod pro chodce, 
rekonstrukce úpravny vody, doplnění 
prvků na dětském hřišti a hlavně  do-
končení opravy střechy a fasády v ma-
teřské škole. A navíc úvěr na čistírnu je 
bezúročný a úvěr na zateplení je s tak 
nízkými úroky, že by bylo hřích naše 
hotové peníze nevyužít na naplánova-

né akce. Co se týče kultury, poslední, 
co jsem vymyslela a nasmlouvala již 
v době nemoci, je kompletní zajištění 
letošního programu Lenorské slav-
nosti chleba, vystoupení Iva Šmoldase 
v říjnu a vánoční představení na konci 
listopadu. Samotná realizace však už 
zůstává na novém starostovi. 

Toto vše se podařilo navzdory 
mnoha udáním na mou osobu smě-
řujících na různé instituce od staveb-
ního úřadu přes inspektorát práce, 
inspekci životního prostředí, protiko-
rupční linku, dokonce mě vyšetřovala 
kriminální policie.  Navzdory vulgár-
ním anonymním mailům chodícím na 
obecní mail, navzdory anonymnímu 
webu založenému v souvislosti s hroz-
bou vzniku ubytovny v Chatě šířícímu 
lži, polopravdy a pomluvy. Několikrát 
jsem si texty přečetla  a nevyděsil mě 
ani tak obsah příspěvků onoho „ano-
nyma“ – většina z nás asi tuší, o koho 
šlo, ale spíše to, kdo příspěvky sdílel a 
dokonce lajkoval. Někdy to byli lidé, s 
nimiž se člověk běžně setkával a kteří 
se do očí stavěli takřka jako kamarádi. 
To bylo pro mě velké zklamání. Člověk 
se ale musí naučit být nad věcí. Ne-
nechala jsem se zastrašit, vždycky se 
ukázalo, že udání jsou pouhé výmysly. 
Autoři musí být lidé plní zášti 
a závisti, kteří mají nejspíš vel-
ký problém se svým osobním 
životem. Pro mě bylo vždy roz-
hodující, že jsem se snažila pra-
covat ze všech svých sil a podle 
svého nejlepšího svědomí. A 
když má člověk čisté svědomí, 
dá se těžko zasáhnout. 

Velkou posilou pro mě byly 
volby, v nichž jsem od Vás, milí 
spoluobčané, dostávala nejvíce  
hlasů ze všech kandidátů. A to 
byla ta potřebná zpětná vaz-
ba, že dělám svou práci dobře.  
Navíc občas někdo mou práci 
pochválil přímo, možná už na 
to i oni sami zapomněli. Ale já 
si dodnes pamatuji, když mě 
oslovila paní Kalistová, že dě-
kuje za to, jak hezky Lenora teď 
vypadá, když mi paní Strap-
ková poděkovala za všechny 
akce pro děti, když přišla paní 
Konečná, že se v bytovkách u 
nádraží konečně dočkali veřej-

ného osvětlení, opravené kanalizace, 
posečené zeleně a upraveného hájku 
vedle garáží. Jak hezké bylo, když z 
mikulášské pohádky odcházely spo-
kojené maminky s dětmi. Děkuji moc 
všem, kteří mě podporovali.

Za všechny budoucí starosty Vás 
prosím – budete-li mít důvod, po-
chvalte je, ocení to. Nikdo zvenčí si 
neumí představit, co práce starosty 
obnáší. Je to tolik různorodých zále-
žitostí, vše musíte řešit v souladu s 
platnými právními předpisy, jste zod-
povědný za miliony Kč. A musíte si při-
tom vystačit se svou hlavou a hlavně 
morálkou. Žádná škola Vás na takovou 
práci nepřipraví. 

Přeji Lenoře, Zátoni, Kaplici,  Houž-
né i Vlčím Jamám dobré časy. Ať si 
v roce 2018 zvolí osvícené vedení s 
nadhledem a schopností neuvíznout 
v žabomyších válkách. Vedení, které 
bude řešit věci podstatné a zásadní. 
Ať je to vedení nealibistické, které se 
nebojí rozhodnout ve prospěch obce, 
byť se třeba musí postavit proti souse-
dovi nebo dokonce kamarádovi. Vám 
všem, milí sousedé, přeji hodně štěstí 
a pevné zdraví

Jaroslava Krnáková
bývalá starostka obce Lenora

Nově zvolený starosta Antonín Chrapan a bývalá 
starostka Jaroslava Krnáková
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Chci moc poděkovat paní starostce Mgr. Jaroslavě Krnákové za vše, co udělala pro obec Lenoru a její obyvatele. 
Jsem rád, že jsem mohl po jejím boku troškou přispívat k fungování a rozkvětu obce. Nebudu vyjmenovávat všech-
ny její zásluhy. Každý, kdo se projde naší obcí, musí vidět pozitivní změny, které zde zanechala po svém starostování. 
Nebude lehké navázat na její úspěšnou práci. Budu se snažit co nejvíce, aby nasazená vysoká laťka ve funkci vedení 
obce byla zachována. V dalším jejím osobním životě jí přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a radost ze života. Díky, Jarko 
za společnou spolupráci!

Antonín Chrapan

Poděkování
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Zásadní změnou je změna vede-
ní obce Lenora. Novým starostou je 
Antonín Chrapan, místostarostou 
Petr Buriánek a novým zastupitelem 
Dominik Pevný. Z připravovaných 
investičních akcí se v letošním roce 
neuskuteční výměna střešní krytiny 
budovy mateřské školy. Do výběro-
vého řízení ze tří oslovených fi rem 
podala nabídku pouze jedna. Ta však 
nedodržela podmínky zadávacího 
řízení. Zastupitelstvo obce proto 
rozhodlo o zrušení výběrového říze-
ní. Bylo těžké oslovit na jaře pokrý-
vačskou fi rmu pro tuto akci. Většina 
již měla zakázky zamluvené na celý 
rok. Budeme proto výběrové řízení 
opakovat na podzim, abychom měli 
pro příští rok větší šanci oslovit fi rmy 

Soutěžit budou družstva o třech 
lidech. Ráno v 9.00 družstva vyfasují 
cca 2 - 3 kg hovězího masa na guláš, 
cibuli, olej a pitnou vodu. Přidělíme 
jim ohniště a dřevo, pracovní stůl a 
zbytek už bude na nich. Z domova si 
tedy musí přinést hrnec, nejlépe něja-
ký starší – bude se vařit na ohni, nůž a 

Lenorskou slavnost  chleba podpořil  Jihočeský 

kraj  z grantu Podpora kultury částkou 30 000,- Kč. 

I letos se sejdeme na Lenorské slavnosti chleba. Do-
voluji si Vás srdečně pozvat. Celý program, zajištění 
účinkujících a dotace zařídila paní starostka Krnáková. 
Zájemci o gulášové klání se mohou přihlásit do soutěže 

na tuto akci. Další plánovanou stav-
bou je dlouho připravovaná stavební 
úprava a zabezpečení přechodu pro 
chodce v blízkosti školy u vstupu do 
parku. Když se zde někdo rozhodne 
přejít nyní silnici po přechodu, má-
lokteré auto zastaví. Zde se počítá z 
vybudováním přístupových chodní-
ků, světelné signalizace a osvětlení 
přechodu. S pracemi by se mělo začít 
po slavnostech chleba. Na úpravně 
vody v Lenoře dojde k výměně fi l-
trační jednotky s modernizovanou 
řídící jednotkou a doplnění dvojice 
tlakových reakčních nádrží. U obec-
ních garáží pod bytovými domy č. p. 
31, 32, 33 je nově umístěn kontejner 
na drobná elektrozařízení. Do kontej-
neru nepatří televizory, počítačové 

dochucovadla (sůl, pepř, paprika, jiné 
koření či přísady), každý podle svého 
receptu. V 12.30 odevzdá anonymně 
každé družstvo porci guláše porotě 
a ta vybere vítězný vzorek. Za svou 
práci se odmění gulášem i jednotlivá 
družstva. Zbytek si mohou návštěvníci 
slavností zakoupit. Vyhlášení soutěže 

O nejlepší guláš. Jak bude soutěž probíhat a jak se přihlá-
sit, naleznete v dalším článku. Orientační program slav-
nosti naleznete na poslední straně Střepin. V červenci pak 
věnujte pozornost údajům na plakátu, kde bude uvede-
no časové zpřesnění.                                                                      

Antonín Chrapan

monitory, zářivky a úsporné žárovky. 
Musím zmínit i negativní zprávu, a 
tou je vandalismus. Někdo vykopnul 
na zrekonstruovaném krytém mos-
tě dvě prkna na prostředním pilíři. 
Rekonstrukce stála obec nemálo fi -
nančních prostředků. Je škoda, že 
takto někdo ničí tuto technickou pa-
mátku, která je lákadlem pro mnoho 
turistů přijíždějících do Lenory. Dal-
ším projevem vandalismu je neustále 
se opakující ničení výztuh oplocení, 
dveří a dokonce asfaltového povrchu 
na víceúčelovém hřišti u fotbalových 
kabin. Nebuďme lhostejní k tomuto 
ničení majetku. Prosím, pokud něko-
ho uvidíte ničit obecní majetek, dejte 
vědět na obecní úřad.

Antonín Chrapan

bude v 13.00. Jednotlivá družstva se 
mohou přihlásit do 23.7 veliteli hasičů 
Jiřímu Pojslovi (mail:  JPojsl@seznam.
cz ) nebo přímo na obci (mail: staros-
ta@lenora.cz). Hasiči si totiž vezmou 
organizaci soutěže spolu s obcí na sta-
rost. Budeme se na Vás i Váš guláš těšit. 

Antonín Chrapan

Zprávy z obce

Soutěž O nejlepší guláš

Lenorská slavnost chleba v sobotu 29. července 2017 
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22. dubna se uskutečnilo již jede-
nácté setkání a podle ohlasu zúčast-
něných, jedno z nejhezčích a nejpo-
hodovějších. Klub seniorů spolu se 
zastupiteli obce připravil pro 88 ob-
čanů program, který uspokojil snad 
všechny přítomné.

Prvním pohlazením po duši byla 
pohádka, kterou pod vedením paní 
L. Wágnerové sehrály děti ze ZŠ a MŠ 
v Lenoře. Nesmíme zapomenout ani 

Pec je roztopená, pan pekař Augustin Sobotovič vítá 
před pecí z roku 1837 řadu natěšených diváků a začíná 
se. Napřed houstičky a potom česnekové placky. Zába-
vu podpoří Kůrovci a všem chutná, pak se začíná trou-
bit na pečení chleba a pan mistr dává chleba do pece. 

Velikonoce začaly jako každý rok Zeleným čtvrtkem a to tím, 
že se sešly děti na pomníku na velikonoční řehtání. Jako každý 
rok má skupina kluků a holek svého vůdce. U kluků to byli dva: 
Miroslav Švec a Jakub Juráš a u holek Eliška Pěstová a Andrea Ze-
manová. Sraz byl u pomníku v 15 hodin, kde se sešly všechny děti 
a paní Kraliková. Děti prošly Lenorou celkem šestkrát od čtvrtka 
až do soboty. Lukáš Sedlecký zase dodal jako minulý rok dva tra-
kaře, díky kterým byly děti hodně slyšet, a za to mu velmi děku-
jeme. Zamrzelo nás, když nám někteří občané neotevřeli. Děti to 
hodně mrzelo. Děkujeme zase těm, kteří nám otevřeli a vyslech-
li si naši koledu a byli k nám velmi štědří. Potěšilo to nás i děti. 
Na závěr bychom chtěli pozvat děti na příští rok, kdy bude další 
řehtání, tak děti a rodiče vyhlížejte, kdy se objeví plakáty, abyste 
to neprošvihli. Budeme rádi, když se nás sejde opět co nejvíce.

TĚŠÍME SE NA VÁS ZA ROK!!!
Míra, Eliška, Andy a Kuba

Ke Světovému dni knihy proběh-
la v naší knihovně soutěž o nejlep-
ší čtenářský deník. Zúčastnilo se 
11 dětí, které předložily čtenářské 
deníky za školní rok 2016 – 2017. 
Knihovnice paní Havelková zajistila 
velmi pěkné ceny: knihy, dorty a do-
konce i dětské bublifuky pro vítěze. 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích:

na podporu tatínků – herců, kteří se 
snažili, hráli a zpívali jako z partesu. 
Úžasné!!

Dalším přispěním k dobré poho-
dě bylo sledování barmanské show 
– trochu alkoholu a trochu ohně. Za-
jímavé! Po dobré časné večeři přijela 
kapela Kůrovci z Kašperských Hor. 
Lidé se mohli při této hudbě volně 
bavit, tančit a myslíme, že se mnoha 
ani domů nechtělo. Poděkování patří 

Zhruba po hodině je hotovo a vlastně nikdo ani neví, 
jak ten chleba chutná druhý den. Tak dlouho nikomu 
nevydrží. Tak kdo nebyl, může příště, každou poslední 
sobotu v měsíci. 

Honza Kubita

2. a 3. ročník:
1. Ema Kovářová
2. Vojta Havelka
3. Martin Socha

4. a 5. ročník

1. Vanessa Jančovičová
2. Lenka Buriánková
3. Ruda Mondek

zastupitelům obce, za které přivítal 
přítomné místostarosta pan A. Chra-
pan, pak také všem kteří se postarali 
o přípravu sálu, o výborné pohoštění 
– zákusky, kávu, řízky s bramborovým 
salátem a kytičku pro ženy. Oživením 
byla také již tradiční tombola.

Doufáme, že klub seniorů s pa-
nem Markovcem a zastupiteli obce 
opět něco zajímavého zorganizují.

Ludmila Karpfová

Setkání seniorů v Lenoře

První letošní pečení

Velikonoce v Lenoře

Knihovna
Smyslem akce je přitáhnout děti ke čte-

ní. Dík patří paní Havelkové za trpělivost, 
neboť někdy knihovna slouží také jako 
herna, výtvarná dílna a někdy prostě jen 
jako společenská místnost pro děti. Paní 
knihovnice je velmi obětavá, ochotná, sna-
ží se dovážet knižní novinky a studentům 
povinnou četbu.

Za čtenáře naší knihovny L. Karpfová

Velikonoce Lenora 2017 



6 Lenorské střepiny

Přes letní sezonu je dopravní obslužnost naší obce 
hojná, samozřejmě díky turistickému ruchu. Ať už to jsou 
cyklobusy společnosti GW Bus z Českých Budějovic přes 
Prachatice, respektive Český Krumlov, na Kvildu, anebo 
dvouhodinová taktová doprava vlaků ČD. Přestože tyto 
letní spoje nejsou žádnou novinkou, rád bych vám je při-
pomenul.

Pokud se rozhodnete jet na výlet třeba i s kolem na Kvil-
du, můžete využít linky cyklobusů společnosti GW Bus, kte-
ré zastavují pouze v Lenoře u železniční stanice a v Zátoni. 
Tyto spoje jezdí každou sobotu do 23.9, neděli a svátek od 
2.7. do 3.9., odjezd z Lenory žst je v 9.22 hod. a v 15.10 hod. 
Zpět z Kvildy je odjezd v 9.55 hod. a 17.50 hod. V pracovní 
dny od 3.7. do 1.9. odjíždí cyklobusy z Lenory žst v 9.04 hod. 
a v 15.10 hod. Zpět z Kvildy je odjezd v 9.55 hod. a v 17.50 
hod. Jízdní řád cyklobusů je v Lenoře provázán s jízdním 
řádem vlaků ČD a z Kvildy můžete využít dalších autobusů 
ve směru Modrava, Srní, Prášily a Železná Ruda. České drá-

Jak se tak lidově říká: „bordel dělá 
bordel“, tedy kde již smetí je, některé 
jedince to svádí přihodit další kousky. 
Tato „zákonitost“ má za následek všu-
dypřítomný nepořádek, který je ne-
jen nepěkný na pohled, ale také ne-
prospívá prostředí, kde žijeme, které 
je naším domovem. Chtěli jsme tento 
stav pozměnit na „pořádek dělá pořá-
dek“ a proto jsme Lenoru přihlásili do 
celorepublikového úklidového pro-
jektu “Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 
Organizace místního úklidu v Leno-
ře se zhostil Rybářský spolek Lenora 

hy si pro nás připravily výletní jízdy parním vlakem okolím 
Volar. Tentokrát z Volar do Nové Pece, odtud do Nového 
Údolí, zpět do Volar, pak na Kubovu Huť, do Chrobol, a 
zpět do Volar. Parní vlaky budou jezdit v pátek a sobotu od 
21.7 do 12.8 z Lenory s odjezdem ve směru Kubova Huť 
ve 14.07 hod., ve směru Volary s odjezdem v 15.46 hod.
Protože výběrové řízení na provoz železniční osobní do-
pravy na šumavských tratích vyhrála společnost GW Train, 
budou od 10. prosince přes naši obec jezdit jiné soupra-
vy s jinými cenami, jiným stylem odbavení, a bude platit 
nový jízdní řád. Návrh na nový jízdní řád zatím bohužel 
úplně nepokrývá dnešní požadavky, proto stále probíhá 
jednání obcí s JIKORDem. O novém jízdním řádu bychom 
vás informovali v příštích Střepinách.

Nezbývá mi, než vám všem popřát krásné léto, ra-
dostné zážitky z výletů a ve zdraví se zase navrátit 
domů.

Petr Buriánek

(ČRS MO Lenora). Úklidu se zúčast-
nilo 14 dobrovolníků, jimž bychom 
tímto chtěli jmenovitě poděkovat za 
pomoc, tedy Miroslavu Peckovi, Ro-
bertu Belákovi, Petru Bajčíkovi, Haně 
Chrapanové, Simoně Chrapanové, 
Martinu Hanušovi, Jakubu Karpfovi, 
Svatopluku Pevnému a Petru Burián-
kovi s rodinou. Uklizeny byly břehy 
kolem Teplé Vltavy od krytého mostu 
až k tábořišti v Houžné, černá skládka 
u památníku A. Hartauera, odstavná 
plocha u železničního přejezdu směr 
Volary, koupaliště, fotbalové kabiny a 

Veřejná doprava

Jarní úklid kolem Lenory
hřiště, Houpačák, Rechle, cyklostez-
ka, okolí hlavní silnice a železnice. Za 
necelé 3 hodiny bylo nasbíráno cca 
35 pytlů (o objemu cca 60 l) drobné-
ho odpadu (PET lahve, různé obaly 
od jídla, ponožky, množství nedopal-
ků od cigaret atp.) a desítky kusů vel-
koobjemového odpadu (eternitové 
tašky, pneumatiky, nábytek, dětský 
traktůrek, tyče, matrace, koberce, taš-
ky plné dětských plen apod.) – byla 
naplněna velká dodávka. Rukavice a 
pytle poskytli hlavní organizátoři ce-
lorepublikového úklidu (Český svaz 
ochránců přírody a Spolek Kosmák) 
ve spolupráci s partnery, sponzory a 
podporovateli (podrobnější informa-
ce na www.uklidmecesko.cz). Odpad 
byl odvezen do místního sběrného 
dvora a na náklady Obce Lenora byl 
zlikvidován v rámci současně pro-
bíhajícího sběru velkoobjemového 
odpadu. Na přiložené mapce jsou vy-
značena místa již uklizená a ta, která 
na své čisté časy teprve čekají. Na zá-
věr akce jsme si opekli buřty na ohni, 
spláchli žízeň pivem a limonádou. 
Doufáme, že se úklid Lenory stane 
příjemnou pravidelnou událostí a tě-
šíme se na jaře 2018 na viděnou!

Filip Chrapan a Magda Pospíšilová
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Akce:

• 17.12.2016 – Vánoční koncert

 Program zajistila ZUŠ Volary. Lenorští žáci ZUŠ pod vede-
ním pedagoga F.Zacha ukázali,že hrát na hudební nástro-
je umí, potěšili tak své blízké i všechny ostatní.

• 25.2.2017 – Masopust

 Průvod masek obešel celou obec, u každého domu se za-
stavil, aby pozdravil, zazpíval a zatančil jeho obyvatelům.
Večer bylo zakončení v místní sokolovně taneční zába-
vou.

• 4.3.2017 – Dětský maškarní karneval

 Tentokrát děti celým karnevalem provedly dvě pirátky 
(K.Kraliková a L.Kanděrová) a děti hledaly poklad,než však 
poklad našly, musely plnit různé úkoly a soutěže. Nechy-
běly ani odměny pro všechny děti. Hudební doprovod 
zajistil pan M.Pecka.  

• 3.6.2017  - Dětský den „ Z pohádky do pohádky“

 Tento den měly děti možnost se setkat s pohádkovými 
postavičkami.U vstupu do „Říše pohádek“, je přivítal Ve-
černíček s pohádkovým kvízem. Bylo připraveno 8 pohá-
dek s pohádkovými postavičkami, děti musely uhodnout 
postavičku a z jaké je pohádky. Plnily pak různé úkoly, kde 
ukázaly své schopnosti, vědomosti, dovednosti, ale také 
zručnost. Za odměnu dostaly u každé pohádky razítko se 

zvířátkem. U poslední pohádky v „Ledovém království“, 
jim „Anna a Elsa“ namalovaly na obličej motiv, který si vy-
braly. Nakonec děti dostaly balíčky s odměnami a mohly 
si opéct buřty. Všichni společně si tak užili pěkný den.

 
Velké poděkování  patří všem, kteří nám pomáhají, ze-

jména panu M. Peckovi za hezkou fotodokumentaci, hu-
dební doprovody a našim hasičům.

Velmi nás potěšilo že máme 5 nových členek. Budou – li 
mít zájem další, rády je mezi námi přivítáme.

Marie Juhaňáková

Spolek žen   

Školní rok 2016/2017
Každým dnem se blíží závěr školní-

ho roku, proto mi dovolte, abych pro-
vedl jeho částečnou bilanci. V mateřské 
škole bylo zapsáno 22 dětí, některé nás 
v průběhu školního roku opustily, ale 
naopak nové ty chybějící doplnily. V 
mateřské škole se, jako každý rok, ode-
hrálo mnoho zajímavých akcí, např. na-
dílka od Mikuláše, adventní dílna pro 
rodiče s dětmi, návštěva Krejčíka Honzy 
v Městském divadle Vimperk, návštěva 
a beseda s místními hasiči, výchov-
ný koncert ZUŠ v naší škole, beseda s 
PČR a ukázka výcviku služebních psů, 
karneval, besídka ke Dni matek, vý-
let do hájovny za panem Markovcem, 
sportovní den a mnoho dalších. Děkuji 
vedoucí učitelce paní Marcele Vachto-
vé a slečně učitelce Pavlíně Hovorkové 
za organizační práce a výchovu našich 
nejmenších v tomto školním roce. 

Základní školu navštěvovalo pů-
vodně 28 žáků, ale i zde došlo k menší 
výměně, od května jich je 29. I v zá-
kladní škole se dělo mnoho akcí, např. 

nově velikonoční dílna za pomoci a 
účasti rodičů a prarodičů, školní karne-
val, Halloween, některé akce proběhly 
společně s mateřskou školou. Žáci se 
účastnili matematických, pěveckých a 
sportovních soutěží. Tím, že jsme part-
nerskou školou Šumavského národní-
ho parku, probíhaly jednou měsíčně 
vzdělávací programy nejen ve škole, 
ale i v MŠ. Žáci mohli besedovat s po-
licistkou paní Bursovou o bezpečnosti 
a prevenci šikany, v rámci besedy ob-
drželi všichni refl exní vesty, zajímavá 
byla beseda o cizokrajných živočiších a 
o situaci ve školství v zahraničí s panem 
Martanem z CK Oceán, také jsme byli 
v hájovně, pracovali jsme na školním 
pozemku, sbírali sběr, …Žáci s rodiči a 
místními občany si opět zazpívali a za-
hráli v pohádce Zlatovláska. Sokolovna 
ožila v pátek 16. 6. vystoupením žáků 
pěveckého kroužku. Akcí bylo mnoho 
a všechny byly něčím zajímavé. Děkuji 
paní učitelce Mgr. Ivaně Pruknerové za 
vedení I. oddělení (1. a 2. roč.) a výuku 

vlastivědy a přírodovědy v II. oddě-
lení (3., 4. a 5.roč.), vedení reedukace 
(vzdělávání žáků, kteří mají problémy 
v různých předmětech), vedení krouž-
ku němčiny a přípravu velikonoční díl-
ny. Paní vychovatelce a učitelce Lence 
Wagnerové za přípravu muzikálu, pě-
veckých vystoupení a školních soutěží. 
Panu učiteli Františku Zachovi za vede-
ní dětí ke hře na hudební nástroje (od-
loučené pracoviště ZUŠ Volary). Ještě 
nás čeká poslední společné setkání, 
kdy budeme pasovat předškoláky na 
školáky a loučit se s žáky pátého roční-
ku, a to v den vysvědčení.

Změny nebyly pouze v mateřské a 
základní škole, ale i ve školní kuchyni. 
Od pololetí naše řady posílila kuchařka 
paní Mikešová, které děkuji za ochotu 
a pomoc. Velký dík patří vedoucí školní 
kuchyně a školnici MŠ Lilianě Dalíkové, 
kuchařce Věře Habichové, školnici ZŠ a 
pomocné kuchařce Růženě Čadkové. 
Děkuji i všem, kdo se podílel na nut-
ných zástupech v naší organizaci. Mno-
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ho nám pomohly sponzorské dary od 
paní Radky Kovářové, Šárky Slobodní-
kové a fi rmy Bonnet, ZUŠ Volary (výpal 
keramiky) a dary od sponzorů pro ma-
teřskou školu. Děkuji všem, kdo se po-
díleli na chodu všech akcí, těšíme se na 
spolupráci v příštím školním roce. 

Na závěr jsem si nechal poděko-
vání pro bývalou paní starostku Mgr. 
Jaroslavu Krnákovou, se kterou se mi 
výborně spolupracovalo a vím, že jí 
nikdy nebyla škola lhostejná. Novému 
starostovi Antonínu Chrapanovi přeji 
mnoho úspěchů ve vedení obce. 

A na úplný závěr přeji všem dětem 
pěkné prázdniny, páťákům úspěšný 
přechod do nové školy, všem ostatním 
příjemnou dovolenou plnou zážitků. 

Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

Obec Lenora Vás zve na

Sobota 29. července 2017

Program

Po celý den

SLAVNOST CHLEBA
Lenorskou slavnost

9.00 Pečení u obecní pece
10.00 Zahájení
10.00 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice – 1. blok
11.00  Akrobacie u tyče
11.30 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice – 2. blok
12.00 Soutěže 
12.30 Dětský kabaret – 1. blok
13.00 Vyhodnocení soutěže o nejlepší guláš
13.30 Dětský kabaret – 2. blok
15.00 Výročí odhalení památníku Andrease Hartauera
16.30 Soutěže na překážkové dráze
18.00 Kabát Revival
20.00 Hraje skupina Kocovina

• V parku Dřevořezba soch - Radek Smejkal 
• Pečení u pece + živá hudba
• Den otevřených dveří 

v brusírně Antonína Chrapana
• Sklářské muzeum v Lenoře
• Stánky, občerstvení, řemeslníci atd.
• Prezentace pekáren, prodej pečiva
• Obří nafukovací překážková dráha
• Skákací hrad


