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Lenora v roce 2012
Je tady podzim a pomalu můžeme začít bilancovat rok 2012. Není to rok nabitý událostmi a akcemi, ale po nákupu sokolovny a s tím spojeného
úvěru jsme ani nečekali, že by tomu tak mohlo
být. Nicméně všechny předsevzaté úkoly jsme
splnili. Sokolovna má z větší části nová okna. Původně jsme očekávali, že se podaří vyměnit jen
severní a jižní část, ale nakonec jsme okna vysoutěžili za tak dobrou cenu, že se ještě podařilo
obnovit i východní stranu včetně vchodových
dveří. Zamýšleli jsme udělat i fasádu, ale nakonec jsme se rozhodli, že počkáme do příštího
roku a pokusíme se získat dotaci. Tak jako tak
budeme na přístavbě nad jevištěm rekonstruovat střechu a spojíme žádost o dotaci na střechu
s fasádou a s úpravami okolí sokolovny, především prostoru před hlavním vchodem. V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci střechy
a vyřizujeme potřebnou administrativu k plánovaným úpravám okolí. V prosinci pak podáme
žádost o dotaci. Pokud ji obdržíme, dá se předpokládat, že vystačí zhruba na třetinu prací. Velkou část tedy budeme ﬁnancovat z vlastních
zdrojů. Druhá plánovaná oprava proběhla v sokolovně od 10.9.2012. Jednalo se o celkovou rekonstrukci podlahy v sokolovně. Brousilo se,
tmelilo a lakovalo, vyměnily se lišty. Hasičská zábava byla premiérovou akcí v novém.
Možná také zaregistrujete instalaci nových značek v okolí železničních přejezdů. Byť se to týká
železnice, musí dopravní značení zajistit a hlavně i zaplatit obec, protože značky jsou na místních komunikacích.
Hodně práce v současné době dá tvorba projektové dokumentace na rekonstrukci krytého mos-

tu a administrativy s tím spojené. Abychom vůbec získali stavební povolení, musíme získat od
vlastníků pozemků přístup k mostu. Vedeme
tedy řadu jednání a věříme, že budou úspěšná.
Až získáme stavební povolení, zažádáme rovněž
o dotaci. Tady by mohla být až 90%, i tak bude
spoluúčast obce značná. Máme příslib od JČ kraje, že nám se spoluﬁnancováním pomůže. Věřme, že se po říjnových krajských volbách na
tomto slibu nic nezmění.
S cyklostezkou a chodníkem od pošty k chatě
jsme na tom poměrně lépe. Hlavní vyjádření a
souhlasy již máme, čeká se na dvě poslední stanoviska dotčených orgánů a můžeme projektovou dokumentaci předat ke stavebnímu řízení.
Nepředpokládáme komplikace, takže koncem
roku bychom ho již spolu s konkrétním rozpočtem měli mít v ruce a opět tedy můžeme žádat o
dotaci. V ideálním případě bychom mohli v příštím roce chodník vybudovat.
Jaroslava Krnáková

Lenorská slavnost
Na horko během Lenorské slavnosti můžeme již
jen vzpomínat. Doufám, že se Vám, milí občané,
líbila. Opět se tu objevilo o něco více stánků.
Stánkaři o Lenorké slavnosti již dobře vědí a velmi stojí o to, aby k nám mohli přijet. Rádi bychom však udrželi současný rozsah slavnosti,
a proto musíme jejich počet regulovat. Divadlo,
country kapela i dechovka, stejně jako atrakce
určitě potěšily malé i velké návštěvníky. Zejména country kapela Pauza ze Strakonic nadchla

natolik, že jsme se hned na místě domluvili na
dalším vystoupení u nás v Lenoře. Rovnou Vás
tedy mohu pozvat 23.2.2013 na country bál do
sokolovny. Bohatý program na slavnosti jsme si
mohli dovolit díky našim sponzorům, kteří věnovali 42.000,- Kč. Byli to:
KLAS Prachatice, Šumava Volary, Cais Vlachovo Březí, Stavební poradna České Budějovice, Josef Züringer Waldkirchen, ELIM
Volary, OKNOTHERM Kaplice, ČEVAK a.s.,
B.SOLAR, INGETOUR půjčovna lodí a raftů,
ENERGIE AG TEPLO Vimperk, SWIETELSKY,

OTO ELEKTRO Ferenčík, restaurace U GROBIÁNA Lenora, ELEKTRO ŠUMAN Volary,
JEDNOTA Vimperk, Antonín Chrapan Lenora, MUDr. Jiří Widimský, E.ON.
Velmi děkujeme
Jako každý rok přispěl na pořádání slavnosti
a pečení chleba Jihočeský kraj částkou 30.000,Kč. Velký kus práce na slavnosti odvedli všichni
naši zaměstnanci a také brigádníci z řad studentů a lenorští hasiči. Děkujeme všem.
Jaroslava Krnáková

Z činnosti Zastupitelstva obce Lenora
Uběhly přesně dva roky od komunálních voleb,
kdy začalo pracovat zastupitelstvo v novém složení: Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Jaroslava Krnáková, Adriana Šindelářová, Stanislav
Tůma, Vít Urban a Jan Vaňáč. Finanční výbor
pracuje ve složení Vít Urban, Monika Janáčová a
Martina Spoustová. V kontrolním výboru pracují
Mgr. Jan Vaňáč, Adriana Šindelářová a František

Štěpán. Starosta a místostarosta nesmějí být
členy žádného výboru. Mezi nejvýznamnější projekty uplynulých dvou let patří rekonstrukce
místních komunikací, oprava kanalizace před
č.p. 87, úprava veřejného osvětlení, výměna
oken v č.p. 100 a koupě a opravy sokolovny.
V roce 2011 se Zastupitelstvo obce Lenora sešlo
celkem desetkrát. Jaká byla účast zastupitelů?
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Kontrolní výbor provedl v srpnu 2011 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce Lenora, dodržování
právních předpisů výborem ﬁnančním a dodržování
právních předpisů obecním úřadem. V prosinci 2011
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se sešel opět ke kontrole usnesení.
Finanční výbor na svém květnovém jednání
zkontroloval průběh realizace dětského hřiště
a jeho ﬁnancování včetně dotace.

V roce 2012 se zastupitelstvo obce sešlo zatím sedmkrát (do září 2012) s následující účastí:
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Finanční výbor v roce 2012 se sešel jednou, a to
v červnu. Zkontroloval hospodaření MěSD, která
spravuje byty v obecním majetku, a zastupitelstvu podal zprávu, že hospodaření MěSD s bytovým a nebytovým fondem Obce Lenora je bez
závad.

Kontrolní výbor v roce 2012 ještě žádnou činnost
nevykázal.
Usnesení Zastupitelstva obce jsou pravidelně
zveřejňována na úřední desce i na našich webových stránkách.

Základní škola a mateřská škola
ve školním roce 2012/2013
V mateřské škole máme zapsáno 14 dětí, 9 holčiček a 5 chlapců.

Již mnoho let se účastníme výuky v plavecké
škole, většina dětí se tak naučí velmi dobře plavat.

Provoz v mateřské škole začíná v 6.30 a končí
v 15.00.

Se ZUŠ Volary nadále spolupracujeme. Děti mohou hrát na vybrané hudební nástroje.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních dob v mateřské
škole.

Vyučující k nám dojíždí, což je pro děti veliká
výhoda.

Školní rok 2012/2013 začal dne 3. září 2012.

Do 6. ročníku do ZŠ Volary přešlo 6 žáků a 1 žák
pokračuje ve školní docházce na osmiletém gymnáziu ve Vimperku a 2 žákyně přešly do 6. ročníku do ZŠ Vimperk.
Z mateřské školy přišlo 6 dětí, máme tedy 6 prvňáčků, na tento školní rok máme zapsáno 28
žáků, 12 dívek a 16 chlapců.
V tomto školním roce splňujeme průměrný počet
žáků na jednotlivé třídy.
V příštím školním roce očekáváme 4 nové prvňáčky.
Již 6. rokem vyučujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Příroda dětem
- děti přírodě.
Ve 3., 4. a 5. ročníku vyučujeme anglický jazyk.
Nabízíme žákům všech ročníků nepovinný předmět německý jazyk 1 hodinu týdně, pro žáky
s vadami řeči 1 hodinu logopedické výuky.
Z projektu EU jsme získali peníze na nákup interaktivní tabule, koupili jsme i nové počítače, nyní
jich máme v počítačové učebně celkem 9.

Do školní družiny chodí 27 žáků, 12 děvčat a 15
chlapců. Provoz ve školní družině je od 11.40 do
14.15. Ranní provoz (od 6.30 do 7.30) a odpolední provoz od (14.15 do 15.00) je spojován
s provozem mateřské školy.
Také školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro školní družiny.
V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat
zájmový útvar hudební, dovedných rukou, přírodovědný a zdravotní.
Protože v letošním roce papírny opět projevily
zájem o starý papír, děkuji všem občanům a paní
P. Jančovičové z místní Jednoty za velké množství sesbíraného papíru. Za peníze, které získáme, přispějeme dětem na výlety, například
v prosinci se chystáme na výlet do zimního,
předvánočního Pasova.
Všechny další, podrobnější informace o akcích a
činnostech základní školy, mateřské školy, školní
družiny a školní jídelny lze najít na webových
stránkách školy, www.zslenora.cz.
Mgr. Marie Juhaňáková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Knihovnické služby v Lenoře
Mé studium spadá pod obor veřejná správa
a týká se uplatnění v oblasti samosprávy na
obecních, městských a magistrátních úřadech,
či státní správy na územních, ústředních nebo
jiných orgánech. Povinností každého studenta
tohoto oboru je absolvování praxe na příslušném
úřadě. Přestože je starostka obce Mgr. Jaroslava
Krnáková hodně pracovně vytížená, umožnila mi
již čtvrtým rokem praxi v naší obci vykonávat.
Jako praktikantka jsem mohla nahlédnout i do
jiné profesní oblasti, a to do knihovnictví v místní obecní knihovně.
Naše knihovna nabízí služby jak výpůjční, meziknihovní, tak i informační. Dále nabízí veřejný
internet, rezervace z knihovního fondu místní či
okresní knihovny nebo donášku knih indisponovaným čtenářům. Rovněž spolupracuje na akcích
pořádaných okresní knihovnou v Prachaticích.
Svým čtenářům nabízí vedle klasické literatury
i literaturu naučnou, dětskou a stále nově doplňovanou beletrii z výpůjčního výměnného fondu
Okresní knihovny v Prachaticích. Knihovna má
necelé 3.000 svazků a asi 25 pravidelných čtená-

řů. Ze statistiky vyplývá, že např. v rozmezí od
1.8.2012 do 31.8.2012 si čtenáři vypůjčili 50
knih, z toho 47 beletristických a 3 knihy ze souboru naučné literatury, a nějaké časopisy. Bohužel takřka chybí dětští čtenáři. Knihovnice plánuje ve spolupráci s učitelkami základní školy
uspořádat besedu s dětmi, aby se s knihovnou
seznámily a našly si cestu ke čtení a k literatuře.
Knihovna je veřejnosti otevřena každou středu
od 14.00 do 16.00.
Od loňského roku je knihovna zapojena do regionálního knihovnického systému jménem Clavius REKS. Nově je zřízen i online katalog, který
lze nalézt na internetové adrese: http://www.
lenora.cz/oulenora/knihovna.asp. Na tomto elektronickém indexu lze nalézt vyhledávanou knihu
či tituly periodik, které se v knihovně nachází.
Katalog slouží i k rezervování titulů, které máte
zájem si vypůjčit. Paní knihovnice Petra Šimková, která knihovnu vede, vaší objednávce pomocí online katalogu ráda vyhoví a požadovaný titul
zapůjčí.
Nikola Madarová

Historie lenorského a šumavského skla
Sklo a Lenora, v minulosti neoddělitelné spojení.
Sklo stojí za vznikem a pozdějším rozvojem naší
obce. Dnes je zdejší sklárna pro většinu mladých
pouze synonymem rozpadlých objektů, nad kterými se ještě tyčí sklárenský komín. Vzpomínám
si, že když jsme se vraceli třeba z dovolené a blížili se k Lenoře, byl první vidět sklárenský komín.
Otec vždy říkal: „Je to dobré, komín kouří, můžeme jít do práce.“ Komín nekouří již 16 let
a většina našich občanů ztratila svoji práci ve
sklárně, kde někteří prožili celý život.
Přijďte 2. listopadu 2012 v 17.00 do sokolovny,
mimochodem na „dušičky“ - možná příznačné
spojení, zavzpomínat nebo dozvědět se něco nového o historii lenorského skla. Přednášet bude
paní Jitka Lněničková, která se věnuje historii
šumavského skla a napsala o něm mnoho odborných knih. Bylo by dobré zanechat pro další generace historické předměty a záznamy pojící se
se sklárnou v Lenoře. Máme zde sklářské muzeum se sbírkou skla, kterou nyní převzal nadační
fond Jihočeského kraje. Není toho ale mnoho, co
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přibližuje historii zdejší sklárny. Proto si Vás, vážení občané, dovolujeme požádat, pokud máte
doma na památku zajímavé historické výrobky
ze skla, vzorníky, střihy, receptury, zápisky, faktury - cokoliv, co by mohlo obohatit poznatky
o historii lenorského skla a sklárny, přineste je
prosím na tuto besedu. Paní Lněničková posoudí,
zda pomohou k vytvoření detailnějšího obrazu
historie skla a sklárny v Lenoře
Antonín Chrapan

Sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu
Jako každý podzim i letos se občané mohou
zdarma zbavit vyřazených
elektrospotřebičů a nebezpečného
odpadu v malém množství
přímo v Lenoře. Tento odpad můžete
přinášet na sběrný dvůr (bývalý smeťák)
v pátek 12. října od 12.00 do 15.30

OBEC LENORA ZVE DO SOKOLOVNY
29.9.2012 od 20.00
Hasičská zábava
7.10.2012 od 15.00
Kuba a loupežníci
úspěšné divadelní představení Strunkovického ochotnického spolku

27.10.2012 od 19.30
JIMI BAND
koncert a taneční zábava, bohatá tombola
Večer se skladbami Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd…
výtěžek bude opět věnován na opravu sokolovny

2.11.2012 od 17.00
Historie lenorského a šumavského skla
Přednáška Jitky Lněničkové o historii lenorského skla s promítáním. Následná beseda.
Možnost přinést z domova zajímavé historické výrobky ze skla, vzorníky, střihy,
zápisky receptur, faktury, cokoliv co by mohlo obohatit poznatky
o historii lenorského skla a sklárny.

15.11.2012 od 18.00
Karel Klostermann neznámý
prezentace knihy Ondřeje Fibicha Vzpomínky na Šumavu, promítání fotograﬁí ze Šumavy
24.11.2012 od 19.00
Nejkrásnější válka aneb sen noci svatomařské
úspěšné divadelní představení, se kterým svatomařští ochotníci získali věhlas
v celém vimperském regionu

9.2.2013 od 20.00
Masopustní zábava
23.2.2013 od 20.00
Country bál se skupinou Pauza Strakonice
Dále plánujeme:
Přednáška a beseda „Jak řešit aktuální sociální problémy“
- bydlení, nemoc, důchod, kompenzační pomůcky, dluhy, exekuce...
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční koncert
(termíny upřesníme)
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Vítání občánků
V pondělí 24. září 2012 jsme do obce přivítali
naše malé občánky, 5 holčiček a 2 kluky.
Obec na ně pamatovala malým dárkem a také
ﬁnančním obnosem ve výši 2.000,- Kč.
Děti pod vedením Lenky Wagnerové připravily
malé kulturní vystoupení. Aby na svou obec děti
nezapomněly, dostaly rovněž knihu o Lenoře
s věnováním.

Poděkování
Paní Marcela Gebhartová nás navštívila se žádostí, abychom ve Střepinách uveřejnili poděkování za výborné jídlo, které je připravováno ve
školní jídelně nejen pro žáky školy, ale též pro
strávníky z řad občanů. Poděkování rádi zveřejňujeme tím spíše, že paní Gebhartová nemluví
jen za sebe, ale i za další spokojené strávníky.
Kromě klasického jídla jsou kuchařky ochotny
připravit i diabetickou stravu. Paní Gebhartová
doporučuje i dosud nerozhodnutým zájemcům

o tento typ stravování, aby vyzkoušeli nabídku
naší školní kuchyně, a ujišťuje, že rozhodně nebudou zklamáni.

Inzerát
Hledám ﬁlmového produkčního třeba na ﬁlm
kauza Šumava - info: 722 500 534

Společenská kronika
Jubilanti 2012
70 let
Ladislav Hána, Sieglinde Kraliková,
Pavel Lebr, Miroslava Mikešová,
Anna Šubová, Jacques Vencl
75 let
Jiřina Žižková, Zdeňka Šmídová,
Kornelie Kubincová
80 let
František Šmrha
Paní Ludmila Lintnerová
85 let
Jan Liška, Šarlota Murková, Bedřich Proft,
Jaroslav Volf

90 let
Ludmila Lintnerová
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