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Darem od dřevosochařky Edity 
Hrbkové z Husince v podobě srdíček 
se slovy pečeme s láskou a předáním 
fotografi e od Ladislava Berana peca-
řům začal slavnostní den u pece. Pec 
se zahřívala již po deváté v  červen-
covou poslední sobotu, tradičně dřív 
než slavnost začala, a to v pět hodin 
ráno. A když se začalo v  průběhu 
hráli k  tomu Kůrovci z  Kašperských 
hor. 

V 10.00 zahájil Antonín Chrapan 
starosta obce Slavnosti chleba, které  
měly v pořadovém čísle dvě jedničky, 
tedy po jedenácté. V  úvodu popřál 
všem příjemnou a zajímavou zábavu 
a  přivítal paní Jaroslavu Krnákovou, 
bývalou starostku obce. Popřál ji hod-

ně zdraví a poděkoval za velký podíl 
na letošní slavnosti a  za vše, co pro 
obec udělala.

Pestrý program zahájil vystoupe-
ním Prácheňský soubor písní a tanců 
ze Strakonic. Začala dětská soutěž, 
a  to na několika frontách, peklo se 
sváteční pečivo, hledala se zvířátka 
a kytičky s národním parkem Šumava 
a hledal se poklad. U tyče ukázala své 
kvality Bára Sabová,  která svým vy-
stoupením nadchla. Několikerý prů-
jezd Šumavské lokálky včetně parní 
Ušaté mašinky jen zvýraznil slavnost-
ní den. Soutěžilo se o nejlepší guláš, 
a tak se míchalo, dochucovalo a do-
konce i  sekyrkový se připravoval. 
Krátce po poledni pec vydala výbor-

ný lenorský chléb a byla to opět po-
choutka.

Hodinu po poledni se vyhlásil 
gulášový souboj, který náročná po-
rota vyhodnotila takto. Čtvrté místo 
vybojoval tým paní Boštíkové, třetí 
Vávra, vnuci a spol. za sekyrkový gu-
láš, druzí domácí Hasiči a vítězem se 
stal Maďar tým s jemně pálivým ná-
dechem. 

Odpolední program nabídl zá-
bavu a  hry a  taky se zpívalo, děti se 
vydováděly v  Dětském Kabaretu 
Hnedle vedle, v parku před základní 
školou sochal dřevo sochař a umělec-
ký řezbář Radek Smejkal  motorovou 
pilou bobra, který je součástí krásné 
lavičky v parku.
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Odpoledne se u  pomníku An-
drease Hartauera, který v  místní 
sklárně proslul jako sklář a  hlavně 
zde složil píseň Na krásné Šumavě, 
která je dodnes hymnou šumavá-
ků se uskutečnil vzpomínkový akt. 
Jeho Lenorskou odyseu připomněl 
starosta obce Antonín Chrapan, 
který připomněl slavnostní odha-
lení pomníku tomuto hudebníkovi 
a skláři místní sklárny, z neděle 25. 
července 1937, kdy zde bylo mnoho 
lidí. Tedy brzy tomu bude osmdesát 
let od tohoto odhalení. Na pomní-
ku a jeho vzniku má velkou zásluhu 
profesor Rudolf  Kubitschek, rodák 
z  nedalekých Českých Žlebů, kte-
rému na osobnosti Andrease Har-
tauera velmi záleželo a díky jemu je 
zde pomník dodnes. Na pomníku je 
název v Německém jazyce, a vedle 

byl postaven bludný kámen s  čes-
kým textem. Ten však byl v padesá-
tých letech zničen, a při příležitosti 
prvních lenorských slavností chleba 
28. července 2007 znovu slavnost-
ně odhalen. Vzpomínkovému aktu 
vévodila píseň Na staré Šumavě  od 
zmíněného autora, kterou nejdří-
ve na trubky zahráli František Zach 
a Josef Juráš, a v závěru aktu píseň 
s ostatními účastníky i zapívali.

Odpoledne potom vyvrcholilo 
show Radka Smejkala, který za ne-
celou hodinu vytvořil krásného Výra 
velkého, a  ten byl záhy vydražen. Z 
dražby putuje socha do Velkého Je-
zova na rozhraní tří krajů Jihočeské-
ho, Středočeského a  Vysočiny kou-
sek od Pacova. 

Večer vyvrcholil koncertem Ka-
bát revival a  od 20. hodin taneční 

zábavou pod širým nebem se sku-
pinou Kocovina. Ta ovšem nepřišla 
a  všichni tanečníci si pochvalovali, 
neboť z pravého rocku, přešli do lad-
ného kroku.

Slavnostmi provázel Daniel Ko-
pál, k  dispozici byla i  pohádková 
kancelář Jihočeského kraje s  Mar-
celem Gotzem z  pohádkového ka-
binetu v čele. Který spolu s kaprem 
Jakubem v mlynářském a pecařskou 
lopatou v  ploutvičce zvou na příští 
dvanácté slavnosti žitného zlata.

Letošní slavnost se podařila, 
v krásném počasí přišlo na tisícov-
ku lidí, kteří byli určitě spokojeni.

Ladislav Beran s  poděkováním 
a přáním, aby ty příští dvanácté Slav-
nosti chleba byly opět krásné a  vy-
vedené.

Ladislav Beran

Zprávy z obce
V srpnu proběhla na úpravně vody obnova tlako-

vých fi ltrů k  zajištění dodávek kvalitní pitné vody oby-
vatelům obce Lenora. Zakázku provedla fi rma Culligan 
CZ s.r.o. z Rudné u Prahy. Celková cena díla byla 760 000 
Kč. Jihočeský kraj obci přispěl dotací z opatření Podpora 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro 
rok 2017 částkou 150 000 Kč. Obdrželi jsme také dotaci 
30 000 Kč z Jihočeského kraje na Slavnosti chleba v rám-
ci dotačního programu Podpora kultury v  roce 2017. V 
této souvislosti musím také poděkovat všem sponzo-
rům, kteří přispěli na naši slavnost celkovou částkou 39 
300 Kč. Největší částkou 20 000 Kč přispěla zemědělská 
farma pana Hošny. Na projekt Územní studie v obci Le-
nora-lokality 45 a 54, obec obdržela ze Státního fondu 
životního prostředí částku 106 577 Kč. Do konce února 
budou opraveny čtyři jádra v obecních bytech v č.p.100. 
Obec v  září vysoutěžila cenu opravy za 127 000 Kč na 
jedno jádro. Proto budeme i v příštím roce pokračovat 
v  opravách dalších jader. Připravujeme podání žádosti 
na snížení světelného smogu v obci, což spočívá v insta-

laci nových lamp veřejného osvětlení šetrnější k životní-
mu prostředí. Světlo nevyzařuje do okolí obce. Chystáme 
nákup nového počítačového vybavení do naší knihovny, 
pokusíme se za pomocí dotace. Znovu budeme vybírat 
zhotovitele výměny střešní krytiny na mateřské škole. 
Akce proběhne na jaře roku 2018, ale již nyní musíme 
oslovit zájemce – pokrývačské fi rmy, aby měli k dispozi-
ci volné termíny. V letošním roce se totiž do výběrového 
řízení přihlásila pouze jedna fi rma, která však nesplnila 
všechny podmínky výběrového řízení. Snažili jsme se 
v letošním roce zajistit zajímavé kulturní pořady pro naše 
občany. Známého sexuologa Radima Uzla a oblíbeného 
baviče Iva Šmoldase. Zřejmě jsme lenorákům „nekápli do 
noty“, na prvního přišlo 29 a na druhého 58 diváků. Ač-
koliv se přiznávám, že jsem čekal větší návštěvu, nevzdá-
váme se a připravujeme další kulturní pořady ke spoko-
jenosti našich občanů. Program najdete v rubrice – Obec 
Lenora zve do Sokolovny i jinam, která bude uveřejněna 
i na webových stránkách obce.

Antonín Chrapan

 Musím se ještě zmínit o  naklá-
dání s  odpady. Neustále máme vy-
soké náklady při likvidaci odpadů. 
Pokud naši občané nezačnou po-
ctivě, důsledně a ekonomicky třídit 
odpad, budeme muset přistoupit 
ke zvýšení ročního poplatku za od-

pad,  který je v současnosti 500 Kč. 
Když by obec „nedotovala odpady“, 
poplatek by byl 750-800 Kč! Zkusme 
prosím do směsného odpadu nedá-
vat papír, plasty, kartonové nápo-
jové obaly, sklo. Toto vše můžeme 
lehce vytřídit. Neházet vše do koše. 

Třídím, třídíš, třídíme
Jak to děláme u  nás doma? Máme 
jeden pytel pouze na plasty a  ná-
pojové kartony, plastové lahve sa-
mozřejmě sešlapujeme a víčka ještě 
sbíráme na dobročinné účely. Papír 
ukládáme do přepravky, objemné 
kartony rozebereme, aby nezabíra-
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Vážený pane starosto, poslední sobotu v  červnu 
jsme navštívili vaši obec, protože naše dcera zjistila, 
že u vás probíhá zajímavá akce - pečení v peci, ví, že 
velice ráda peču housky, koláče apod. a  tím pádem 
bylo jisté, že to bude příjemný výlet. A opravdu jsme 
nebyli zklamáni. Chci samozřejmě pochválit upečené 
výrobky, to je jasně bezkonkurenční zboží, ale pře-
devším chci pochválit skupinu dobrovolníků, kteří se 
touto činností zabývají. Pan Sobotovič je MISTR pekař 
a možná si ani neuvědomujete, jak je jeho práce i prá-
ce všech jeho pomocníků pro vaši obec přínosná. Le-
nora byla vždy známá sklárnou - to žel už není pravda. 
Je známá krásnou přírodou - to není zásluha lidí. Takže 
dnes ji proslavuje stará pec a skupina nadšenců, kte-
ří by mohli v klidu doma odpočívat, věnovat se svým 
zálibám atd. a  oni místo toho dělají radost druhým 
a to je to, co mě moc nadchlo, to se totiž dnes už moc 
nevidí. Pozorovala jsem jejich soustředění na práci, 
na to, aby bylo vše pěkně udělané, čisté, s úsměvem 
rozdávané, doplněné vlídným slovem a  měla jsem 
dobrý pocit. Jakoby se zastavil čas a byla jsem  zpátky 
ve svém dětství, kdy poctivé řemeslo a radost z dobře 
vykonané práce byly pro hospodáře i řemeslníky  od-
měnou. A tak jsme si celé dopoledne užili příjemnou, 
klidnou a  přitom pracovní atmosféru - a  za to patří 
dík těm několika milým lidem, které máte ve své obci. 
Moc bych si přála, aby jim dlouho sloužilo zdraví a ne-
opustil je elán a  nadšení, které mají. A také bych si 
moc přála, aby moje pochvala byla předána jak jim, 
tak aby se jí dozvěděla i celá vaše obec, určitě nějakou 
cestu najdete. A Vám, pane starosto, upřímně přeju, 
abyste měl ve svém okolí jen samé takové pracovité, 

skromné lidi, s  takovými je radost spolupracovat. A 
za nás jen dodám, že se do Lenory určitě podle svých 
možností rádi vrátíme! 

Jitka Chemišincová 

Pochvala

Stavební úpravy a zabezpečení přechodu pro chodce 
v obci Lenora

Obec Lenora převzala 12.9.2017 stavbu  bezpečnost-
ního prvku na komunikaci  I.třídy č.39 v intravilánu obce 
Lenora. Nové osvětlení přechodu pro chodce včetně no-
vých výstražných světel upozorňující na dálku přijíždějící 
řidiče na přechod pro chodce zvýší bezpečnost tohoto 
přechodu u  školy v  Lenoře. Na tento projekt „Osvětle-
ní přechodu včetně výstražných světel“ jsme obdrželi 

dotaci od Jihočeského kraje. Současně byly z  rozpočtu 
obce Lenora vybudovány nové chodníky k tomuto pře-
chodu pro chodce, který využívají v  největší míře děti, 
které musí přecházet extrémně frekventovanou komu-
nikaci při docházce do místní školy. Chodníky jsou pří-
stupné i  hendikepovaným občanům. Ředitelství silnic 
a dálnic nám oznámilo, že v prvním pololetí roku 2018 

ly zbytečně moc místa. Sklo uklá-
dáme do košíku. Na zahradě máme 
kompostér, kam nosíme zbytky jíd-
la, odpad při přípravě jídla, zvadlé 
květiny a  podobný bioodpad. Ob-
lečení, které již nenosíme, vyprané 

v  pytli, odneseme do kontejneru 
vedle zdravotního střediska. A kam 
s  vybitými baterkami a  drobným 
elektroodpadem? U staré hasičárny 
je červený kontejner na elektrood-
pad. Výsledkem je, že v popelnici na 

směsný odpad nám toho již příliš 
nezbyde. Zkuste to také, uvidíte, že 
když se chce, tak to jde. Děkuji, že 
to také zkusíte a nebudeme muset 
navyšovat poplatky za odpady.   

Antonín Chrapan
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Letošní rok sice ještě neskončil, 
ale pro náš sbor byl co do počtu 
výjezdů a  mimořádných událostí 
velmi zajímavý. Celkem jsme zatím 
vyjížděli k 19 mimořádným událos-
tem a z toho k 7 požárům. Mezi ty 
nejzajímavější patřili v  lednu po-
žár seníku v Zátoni a v  říjnu požár 
rodinného domu v  Houžné. Tento 
požár byl asi největší a  způsobil 
největší škodu za posledních 10 
let. Ostatní výjezdy byli technické 
a  to především ke spadlým stro-
mům.  Dále se také naše jednotka 
zúčastnila třídenního mezinárod-

ního cvičení v  okolí Nového Údolí 
a Třístoličníku. 

Náš sbor se letos rozrostl o  další 
3 členy a v současnosti je nás již 39. 
Doufám, že se budeme i nadále roz-
růstat a  přijímat především novou 
mladší generaci. 

Další významná událost se v  le-
tošním roce udála v  naší zbrojnici. 
Od obce jsme dostali třetí garáž v bý-
valé kotelně a  ihned jsme započali 
s  rekonstrukcí a zateplováním. Před-
pokládám, že na oslavě sv. Floriána 
v květnu již bude vše hotové a bude-
te si moct naši zbrojnici prohlédnout. 

Při této příležitosti Vám budeme 
také chtít představit náš nový zá-
sahový automobil. Naše dopravně 
– technické auto Avia zde sloužila 
dlouhých 37 let a už nevyhovovala 
našim požadavkům. Proto jsme se 
rozhodli pro změnu. Pořídili jsme 
ne zcela nový Ford Tranzit a  nyní 
na něm probíhá úprava nástavby, 
aby odpovídal našim potřebám. 
Avii jsme ještě prodali obci Chro-
boly, kde ji určitě ještě nějaký rok 
využijí. 

Jiří Pojsl
Velitel SDH Lenora

SDH Lenora 2017 

proběhne oprava silnice I.třídy č.39 v katastru naší obce. 
Proto zatím nedošlo k novému vodorovnému přeznače-
ní přechodu a  položení bezpečnostních prvků-červený 

protismykový povrch. Toto bude provedeno až po opra-
vě komunikace.    

Antonín Chrapan
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Školní rok 2017/2018
Je to již měsíc, co nám zača-

la škola. Po slavnostním zahájení 
za účasti pana starosty Antonína 
Chrapana a paní Němcové ze Spol-
ku lenorských žen se o  příjemný 
vstup do nového školního roku po-
staral kejklíř Slávek, který v  místní 
sokolovně rozveselil nejen děti, ale 
i dospělé. Do mateřské školy je pro 
tento školní rok zapsáno 20 dětí. 
O vzdělávání dětí se stará vedoucí 
učitelka Marcela Vachtová a  nově 
přijatá paní učitelka Bc. Jana Bár-
tová z Volar. Děti mají možnost na-
vštěvovat kroužek anglického jazy-
ka pod vedením Mgr. Adély Nové. 

Základní školu navštěvuje 30 
žáků, kteří jsou rozděleni do dvou 
oddělení. První oddělení (1. a 2. roč-
ník) vyučuje Mgr. Ivana Pruknerová, 
druhé oddělení (3., 4. a  5. ročník) 
vyučuje ředitel školy Mgr. Zbyněk Jí-
cha. Výchovné předměty vyučuje a o 
žáky ve školní družině se stará Lenka 
Jančovičová, která zajišťuje zároveň 
i asistenci některým žákům při výuce 
v druhém oddělení. Na místo školní 
asistentky, což je nepedagogická 
pracovní pozice hrazena z grantu OP 
VVV, byla přijata Ing. Jana Smolíková 
z Dobré na Šumavě. Školní téma pro 
tento školní rok je „Indiáni z  Leno-
ry“. Ve škole letos nabízíme zájmové 
útvary: keramiku a pěvecký kroužek. 
Výuka německého jazyka probíhá 
též formou zájmového útvaru, který 
je dotován z projektu „Dva jazyky – 
jedna myšlenka“. Přihlášení žáci mají 
větší časovou dotaci k výuce, účast-
ní se třídenního pobytového jazy-
kového kempu v  SRN a  jednoden-

2. září se v  lenorské sokolovně konalo setkání re-e-
migrantů a  jejich potomků. Nápad uskutečnit toto se-
tkání jsem dostala asi před dvěma lety. Pokud jsem se 
o  něm někomu zmínila, dostávala jsem jen skeptické 
odpovědi typu: vždyť už tu hnedle nikdo není, všichni 

už zemřeli a zbylí lidé by se dali spočítat na prstech jed-
né ruky. Kdo ti tam přijde... Naštěstí mne tyto a podob-
né názory neodradily, jen mi bylo líto, že jsem s tímto 
nápadem nepřišla před dvaceti lety. Kdybych tak uči-
nila a  uspořádala setkání po padesáti letech, bylo by 

Setkání re-emigrantů a jejich rodinných příslušníků 
po 70. letech 

ních tematických projektů. Z  druhé 
strany nás budou navštěvovat žáci 
z  partnerské školy v  Jandelsbrunnu 
(u Waldkirchenu), kteří se učí česky. 
Stále vybíráme sběr starého papíru 
a  plastová víčka, vše můžete ode-
vzdávat v  průběhu roku ke škole 
nebo odevzdávat přímo v  budově 
školy zaměstnancům. Děkujeme za 
podporu.

O školní stravování se letos sta-
rá vedoucí kuchyně Liliana Dalíko-
vá (zároveň školnice MŠ), kuchařka 
Věra Habichová a  pomocné ku-
chařky Růžena Čadková (zároveň 
školnice ZŠ) a Marie Mikešová. 

Všem dětem, žákům, zaměst-
nancům, ale i rodičům přeji úspěš-
ný školní rok 20107/2018.  

Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy
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o  mnoho víc pamětníků. Ještě by žila moje maminka, 
všechny tety a strýčkové, sousedé a vlastně celá jedna 
velká rodina, která se přistěhovala v r. 1947 ze své rod-
né země Rumunska, do země jejich rodičů a prarodičů. 
Muselo to být hodně těžké opustit místo, kde vyrůstali, 
chodili do školy, učili se jinou řeč, provozovali své zvy-
ky a  tradice. Práce ve sklárně, kde byli mistři ve svém 
oboru, ta jediná je mohla udržet v naději, snad v lepší 
život. Od té doby uplynulo 70 let. 
V nové zemi se narodili další děti 
a jejich potomci... Pravdou je, že 
pamětníků ubývá. My potomci 
bychom   neměli nikdy zapome-
nout, odkud přišli naši rodiče, 
prarodiče, naši předkové - udr-
žovat některé milé zvyky, rodin-
né recepty a vzájemné přátelské 
vztahy. Tímto setkáním jsem 
chtěla oživit vše, co jsme od dět-
ství slýchávali a prožívali.

Bylo milé se znovu (s někým 
i  po desítkách let) setkat, po-
povídat, zavzpomínat. Sezná-
mit také s  tím vším naše děti 
a  jejich děti. Velice cenná byla 
proto přednáška pana Radka 
Oceláka, který se zabývá historií 
reemigrantů a  genealogií. Obo-
hatil především mladší generaci 
o  důležitá fakta. Velká zábava 
byla při promítání starých fotek 
a poznávání, kdo je kdo... Stůl se 

prohýbal pod skvělými tradičními pokrmy přinesenými 
účastníky. Ochutnávaly se krémeše, škvarkové pegáče, 
domácí chléb, klobásky, různé druhy cukroví. Zároveň 
byla možnost ohodnotit nejlepší rodovou specialitu. 
Občerstvovat se bylo též možné u  baru. K tanci a  po-
slechu vyhrávala stylová muzika z  reproduktorů. Na-
konec se k překvapení všech sešlo víc než padesát lidí. 
Někteří to měli pár kroků od domu, jiní vážili cestu až 

z Irska, Sokolova, Karlových Varů, 
Prahy, Chlumu u Třeboně a  dal-
ších míst. Přijeli přímí pamětníci, 
první, druhá i třetí generace po-
tomků. Navázala se nová přátel-
ství, obnovila stará, bylo o  čem 
povídat. Tancovalo se, zpívalo 
až do 22.hod. Nejdéle vydrželi 
nejstarší - obdiv jejich vitalitě.
Chtěla bych poděkovat za vstříc-
nost a  pomoc pana starosty A. 
Chrapana, za hezky upravenou 
Sokolovnu, vzornou obsluhu 
u  barového pultu (paní Pevná 
a Chrapanová), za fotodokumen-
taci od Míry Pecky, svým dcerám 
Barboře a  Dominice (která vše 
natáčela na kameru). Dle ohlasu 
účastníků se setkání vydařilo, je 
na co vzpomínat a snad si někdy 
celou akci zopakujeme. Nebo 
což si takhle uspořádat jednu 
z tradic - hromadnou živáňskou?

Monika Málová
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A zase nový jízdní řád
Od 10. prosince bude platit nový jízdní řád. V auto-

busové linkové dopravě nás nečekají žádné podstatné 
změny, nanejvýš minutové posuny. Avšak v dálkové au-
tobusové dopravě změny již nastaly, a to v případě pří-
mého spojení  do/z Prahy společnosti Arriva. Tento spoj 
nebyl dotován, byl provozován na komerční riziko do-
pravce. A protože od léta jezdí na pravidelné lince Pra-
ha – Pasov autobus společnosti Student Agency, který 
zastavuje pouze ve Strážném, Vimperku, Strakonicích 
a  Příbrami, společnost Arriva na lince Praha – Lenora 
prozatím skončila.

Na železnici nás čekají razantní změny. Jak jsem již 
dříve avizoval, osobní dopravu na šumavských kolejích 
bude provozovat společnost GWT Regio. V  návrhu je 
také „Pošumavský rychlík“ společnosti KŽC Doprava v so-
botu z Prahy do Volar a v neděli zpět, ale jen od 2. června 
do 22. září. Pro nás nastává změna v odbavení a jízdním 
řádu. Ve Volarech bude osobní pokladna GWT, ale vlaky 
už nebudou doprovázet průvodčí a jízdenky si budeme 
kupovat v automatech přímo ve vlaku. Jen v náhodných 
spojích pojede revizor, který však zpočátku, podle infor-
mace z vedení společnosti, bude spíše poradcem. Jízdné 
by mělo být podobné, snad i levnější a pozor, nebudou 
uznávány slevy ČD, jen celostátně platné průkazky (např. 
žákovská či studentská). Jízdenku v  automatech GWT 
bude možno zakoupit jen do stanice, dopravně obslu-
hované společností GWT. To znamená po Strakonice, 
přes Prachatice do Číčenic a  přes Český Krumlov do Č. 

Budějovic. Kdo pojede vlakem z Lenory přes Strakonice 
třeba do Písku, koupí si v automatu jízdenku do Strako-
nic a tam buď v pokladně ČD, nebo ve vlaku jízdenku 
do Písku. Jízdní řád sezonní od 2.6. do 16.9. bude téměř 
stejný jako letos. Ale první vlakový spoj v pracovní dny 
do Volar, dnes z  Lenory v  5.17 hod., už nebude jezdit 
vůbec. Cestující budou muset využít první autobusový 
spoj  z Lenory obce v 5.00 hod. První vlakový spoj do 
Volar pojede ve školních dnech z  Lenory v  6.13 hod. 
opět pro školáky do Prachatic, s přípojem ve Volarech 
ve směru České Budějovice přes Český Krumlov. Další 
spoj v pracovní dny (i o prázdninách) odjede z Lenory 
v 7.24 hod. Ostatní vlakové spoje ve směru Strakonice 
– Volary zůstanou s minutovými posuny a s podobným 
omezením stejné jako dnes. V opačném směru bude 
posunut odjezd prvního víkendového spoje z Volar na 
6.30 hod., z Lenory na 6.44 hod. Další změnou je dnešní 
spoj v 8.44 hod. z Volar (z Lenory v 8.59 hod.), ten bude 
mimo letní sezonu jezdit jen o  víkendech a  svátcích. 
Ostatní spoje ve směru Volary – Strakonice zůstanou 
s minutovými posuny a s podobným omezením stejné.

 O jízdních dokladech a novém jízdním řádu se včas 
informujte. Připomínky a  požadavky jsou třeba hlásit 
na obecní úřady, ty je pak tlumočí na jarních jedná-
ních s  Jihočeským koordinátorem dopravy. Tak tedy 
šťastnou cestu, klidný dojezd do cíle a bezpečný návrat 
domů.            

Petr Buriánek

28.10.2017…16.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD

9.11.2017…18.00 VLČIE HORY- Film o jedné z posledních divočin Evropy na území Slovenska, Polska a Ukrajiny

18.11.2017…21.00 JIMIBAND – Taneční zábava

3.12.2017…17.00 ADVENTNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

9.12.2017…17.00  MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU, zahraje Bouček a Artego

16.12.2017 …15.00 VÁNOČNÍ KONCERT, pořádá Spolek žen Lenora

27.1.2018…12.00 TURNAJ V ŠIPKÁCH-Memoriál Pavla Slobodníka III. ročník

24.1.2018 …18.00 CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ a povídání na téma Srí Lanka s M.Martanem

3.2.2018…19.00 HOTEL BLACKOUT-Divadelní představení ŠOS Prachatice

10.2.2018…10.00 Masopust – večer taneční zábava
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