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Pozvání na Lenorskou slavnost
I když se zdá, že do termínu konání Lenorské
slavnosti 28. července 2012 zbývá mnoho
času, není tomu tak. Dnes už je kompletně připraven celý program, zbývá jen doladit detaily.
Mohu Vás tedy již dnes, milí sousedé, pozvat na
Lenorskou slavnost. Abyste věděli, na co se těšit,
nastíním alespoň hlavní body programu: hned
ráno okolo 9.00 nás uvítá dechovka Šumavanka
a bude nás provázet až do 13.00. Zatímco si dospělí během dopoledne mohou projít všechny řemeslné a prodejní stánky (kovář, hrnčíř, kameník, řezbář, perníkář aj.), pochutnat si na
grilované klobásce, trdelníku či medovině a dalších dobrotách, a ochutnat různé druhy chleba a
dalších pekařských výrobků z našich okolních
pekáren, budou pro nejmenší připraveny hry,
ukázky šermířských zbraní, zbroje a také pohádka. Všichni si budou moci užít zábavu na mobilní
lezecké stěně a surf simulátoru. Tyto dvě atrakce
určitě dokáží zvýšit hladinu adrenalinu účastníkům a zároveň pobavit přihlížející.
Slavnost však nese přídomek slavnost „chleba“ a
ten je naším hlavním tématem: kromě ochutnání
pekařských pochoutek u pece nebo u stánků si
budou návštěvníci vybírat nejlepší chléb, uvidíme, který bude mít letos největší úspěch. Vyplněné hlasovací lístky budou sloužit jako lístky do
tomboly. Kdo by se nechtěl hlasování zúčastnit,
nemusí nic vyplňovat, ale zakoupením lístku přispěje na organizaci slavností. Ani letos totiž nechceme od občanů vybírat klasické vstupné na
slavnost, jako je tomu zvykem jinde, např. v Pra-

chaticích či Českém Krumlově. Uvítáme ovšem,
když návštěvníci uhradí dobrovolné vstupné právě formou hlasovacích lístků.
Protože měla velký úspěch loňská soutěž místních občanů „O nejlepší koláč“, rozhodli jsme se
i letos podobnou soutěž uspořádat. Tentokrát by
se mělo soutěžit o nejlepší koláč, ale nikoliv pouťový, nýbrž koláč pečený na plechu, nejčastěji s
ovocem a drobenkou. Pokud soutěžící v sobotu
28.7. 2012 do 9.00 přinesou 5 kousků ( řezů),
bude to porotcům k hodnocení stačit. Koncem
července už bývá k dispozici různé ovoce, tak
věříme, že se tu objeví třeba borůvkový, meruňkový, rebarborový či rybízový koláč. Oblíbenou
přísadou k těstu a k ovoci na koláči bývají jogurty, pudingy, zakysaná smetana apod., nechme
se tedy překvapit, co dobrého lidé upečou. Určitě
mají hospodyňky další úspěšné recepty, o které
by se případně chtěly podělit s návštěvníky. Okolo 11.00 porota vyhlásí a také odmění vítěze
soutěže.
Ani odpoledne se návštěvníci nebudou nudit. Šumavanku vystřídá country kapela ze Strakonic
Pauza a spolu s ní vystoupí taneční skupina Osm
a půl opice. Dále uvidíte divadelní představení
v podání skupiny ARTEGO, které bude určeno
spíše dospělým divákům, dojde i na šermířské
souboje a plivání ohně.
Nenechte si ujít slavnost a dobře se pobavte.
Jaroslava Krnáková

Malé výlety v nejbližším okolí
Nebylo tomu vždy, co měl objekt č.p. 40 v Lenoře, mimochodem jeden z architektonicky nejhezčích objektů u nás, takto nelichotivý název. Údajně vznikl po 2. světové válce, kdy se tam měl
odehrávat bujarý noční život, což místní obyvatele natolik pohoršovalo, že to komentovali slovy: „To je hrůza!“ Existuje i jiná nepotvrzená verze, že se na půdě domu někdo oběsil. To stačilo
k tomu, že se název Dům hrůzy na dlouhá léta
ujal. Po válce se dům adaptoval na byty, zmizela
kaple, restaurace i altán v přilehlém parku. Přibyly kůlny a sami obyvatelé bohužel místu moc
nepomohli, jak o tom svědčí hromady nepořádku
v těsném sousedství domu. Přesto má místo své
kouzlo. A proto jsme se rozhodli obnovit pro pěší
starou cestu, vedoucí ze zatáčky u Vltavy v Lenoře pod asfaltkou okolo Domu hrůzy a dále pod
Šiteriů až do Zátoně k usedlosti rodiny Procházků. Znamenalo to vyřezat velké množství náletových dřevin, posekat trávu, vyhrabat, zarovnat
atd. Výsledkem je příjemný travnatý chodník,
který naprosto bez problémů zvládnou chodci.
Cyklisté budou muset trochu napnout síly, protože cestička ještě není vyšlapaná a vyježděná.
Určitě si ji oblíbí lidé, které často vídáme chodit
na procházku po asfaltové cestě směrem do Zátoně, kde se ovšem musí vyhýbat autům. Také
pro pejskaře bude cesta dobrou možností, jak
umožnit psům se proběhnout. Cestou bude možno odpočinout si a pokochat se přírodou a klidem
na jednoduchých dřevěných lavičkách. Vydejme se tedy po stezce:
v zatáčce před mostem u Vltavy
nepůjdeme po asfaltce, ale vstoupíme na travnatou cestu pod ní.
Pod Domem hrůzy můžeme odbočit k romantické zátočině Vltavy.
Po návratu na chodník nás cesta
povede k pastvině, kde se pasou
koně rodiny Šiteriových. Ti dokázali svými kopyty a pastvou krásně vytvarovat travnatý porost,
který byl na jaře tak hlaďoučký,
jak to nedokáže žádná sekačka.
I proto jsme se s majitelem koní
dohodli, že koně na pastvě zůstanou. V místě křížení cesty s pastvinou budou umístěny na elektrickém ohradníku jednoduché háčky
- stačí odháknout, projít a zaháknout za sebou. Takto jednoduše
funguje např. v Alpách většina
průchodů mezi pastvinami. Na
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konci pastviny zase narazíme na divočejší část
stezky, která před úpravou byla skoro úplně zarostlá nálety. Ale pořád je zachován výhled do
mírně zamokřené krajiny směrem k Vltavě. Právě vlhkost je příčinou tamní typické mokřadní
vegetace. Za vojenským bunkrem už jsou patrny
zásahy člověka, pomalu se blížíme k domu Procházkových. Tady se mohou méně odvážní chodci zarazit, protože získají pocit, že jdou někomu
na dvůr. Pravdou je, že pozemky okolo domu a
cesty patří Procházkovým, ale samotná cesta je
veřejná a patří Obci Lenora. Takže se nenechte
odradit a projděte až na asfaltovou komunikaci,
po níž se můžete vrátit do Lenory. Pokud se ukáže, že lidé cestu využívají, rádi bychom opravili
můstek přes Kaplický potok. Pak by po staré asfaltce mohli lidé pokračovat ještě o kousek dále,
mezi domy zabočit doleva a dojít až k řece u Staré Rachoty.
I Zátoňští mají možnost procházky po stezce,
která byla před nedávnem již téměř neznatelná,
a přesto po ní ještě dnešní čtyřicátníci chodili od
vlaku ze školy domů. Ti nejstarší dokonce pamatují, že kdysi vedla až k Bázumu, a v minulosti po
ní jezdila těžká technika dopravující dřevo z lesů
dolů do vsi. Ovšem tehdy to byla zpevněná a široká cesta. Jak se na pěkný vycházkový okruh
dostat? Zhruba 200 metrů za Zátoňskou hospodou směrem na Horní Vltavici odbočíme z hlavní
silnice po asfaltové odbočce doprava do kopce.

Dobová mapa cesty pod Domem hrůzy

Ujdeme asi 300 metrů, skončí asfaltka a my pokračujeme dále po užším štěrkovém chodníku,
mineme z obou stran rekreační objekty a dostaneme se zase na asfaltku. Po ní se můžeme vrátit okolo farmy dolů k hospodě. Nebo se vypravíme dále po travnaté pěšině po okraji lesa a
dojdeme pod vlakovou zastávku. Odtud se můžeme vrátit po mletkové cestě zpět do vsi. Kratší
okruh měří zhruba 1 km, delší necelé 2 km.
Velkou zajímavostí je nově otevřená naučná
stezka Soumarské rašeliniště. Do roku 1998
se na ploše těžila rašelina, v posledních 10 letech
bylo rašeliniště revitalizováno. Jak se podařilo
dostat zpět přírodu tam, odkud ji člověk úplně
vytlačil? Především bylo nutno zamezit odtoku
vody z lokality přehrazením odtokových kanálů.
Aby se mohla uchytit vegetace, bylo nutno zamezit vysychání a nadměrnému oteplení půdní-

ho povrchu, jehož tmavá barva vyvolávala přehřátí. To se podařilo mulčováním, kdy byla tráva
z okolních rašelinných luk posečena a rozprostřena na tmavé holé plochy. Vzápětí docházelo
k uchycení prvních mokřadních a rašelinných
rostlin a k postupnému přibývání dalších druhů.
Tak mohla být 1,5 km dlouhá stezka otevřena.
Najdete na ní informační tabule, lavičky a vyhlídkou věž. Zhruba třetinu trasy projdete po poválkovém chodníku, který překonává vlhké plochy.
A kudy se tam dostanete? Zhruba 100 metrů za
vchodem do kempu po levé straně narazíte na
dřevěnou bránu a první informační tabuli. Na
prohlídku si rezervujte 1-1,5 hodiny. Po ukončení
prohlídkové trasy se budete vracet proti proudu
Vltavy po jejím břehu zpět do kempu. Jste-li
unavení, můžete se tady občerstvit.
Jaroslava Krnáková

Německý turistický dům
V roce 1890 dala Agnes von Kralik, roz. Wlceková podle plánů svého bratra, stavebního rady
Wlceka postavit v Lenoře Německý turistický
dům (v originále „das Deutsche Touristenhaus“).
Byli v něm častokrát hosty známí aristokraté,
herci, zpěváci a podnikatelé. Ve spodní budově
byla restaurace a dva sály. Zde se konalo mnoho
plesů, koncertů a kostýmních slavností. Horní
budova, která se nyní užívá jako bytový dům
(nazývaná také Dům hrůzy), sloužila k ubytování
hostů.
Zároveň byla při turistickém domě znovuotevřena pila poháněná vodou z náhonu z Kaplického
potoka. Pomocí turbíny na pile mohl být vybaven
i turistický dům elektrickým osvětlením.Toto za-

řízení bylo prvním svého druhu v celém okolí,
vzbuzovalo to proto u místních lidí veliký obdiv.
Stála zde i dřevěná kaple.

Mateřská škola v Lenoře
V tomto školním roce bylo zapsáno do docházky
19 dětí, z toho 7 dětí odchází k 1. září do ZŠ
v Lenoře.
Kromě jiného jsme se i tento školní rok těšili na
pohádky, které za námi přijely do MŠ - byly u nás
3x. Jednou jsme vyrazili za pohádkou do Vimperka - na „Velkou školní taškařici“ s krejčíkem Honzou a jednou budeme mít pohádku na výletě
v ZOO.
Po loňské odmlce jsme si s radostí šli 1x týdně
v únoru a březnu zacvičit do sokolovny. Od dubna jsme jezdili na předplavecký výcvik, do kterého se letos přihlásilo 8 dětí a z toho 4 děti se
naučily plavat. Je to velký úspěch a myslím si, že

velký podíl na něm mají rodiče,kteří pravidelně
své děti posílali a byli pozitivně nakloněni k této
nadstandardní aktivitě MŠ.
Školní rok uzavřeme opět červnovými akcemi, ať
už se jedná o sportovní den dětí, besedu s PČR,
ukázkou práce psovodů, prohlídkou hájovny, výletem do ZOO Hluboká, jízdou na kole, hledáním
pokladu a rozloučením s předškoláky.
Závěrem bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří v tomto školním roce pomohli dětem v MŠ p. Králíkovi, p. Hanzalové, p. Riedlovi, p. Buriánkové, p. Bursové, p. Havelkové, p. Fleišmanové
zvláště pak Spolku žen v Lenoře.
Marcela Vachtová
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Zeleň v obci
Každý rok nás stojí stále více úsilí udržet zeleň
v obci v přijatelném stavu. Postupně se nám podařilo zajistit sečení velikých zemědělských pozemků v okolí obce, posledními takto udanými
pozemky jsou louky nad poštou a u pomníku a
louka mezi novou výstavbou a zahrádkami v lokalitě Nad tratí. Menší plochy v obci se sečou již
několikátou sezónu, mimo stálých pracovníků
vypomáhají každoročně nezaměstnaní z úřadu
práce. Někteří nájemci bytů či vlastníci objektů
se o okolí svých domů starají, i když vědí, že
pracují na obecním pozemku. Bohužel jich však
ubývá. Tak vedle sebe stojí na jedné straně stále
větší plochy k sečení, na straně druhé zvyšující
se náklady - benzin, mechanizace, pracovní síly.
Občané se proto musí smířit s tím, že tráva nebude posečená tak často, jak by se nám líbilo.
Není to problém jen náš. Např. v Prachaticích
radnice žádá lidi, zda by se nechtěli o keře, stromy či záhony ve svém okolí starat sami, a to
bezplatně. Prachatičtí občané naznačují, že se
jim nápad líbí. Jedna z obyvatelek doslova uvedla: „Každý chce mít okolí domu hezké, tak by měl
městu s údržbou zeleně pomoci. Ušetří se tím i
peníze, které mohou posloužit jinde.“ Obec se
snaží jít vlastníkům pozemků příkladem. Přesto
je nutné každoročně formou dopisů upozorňovat, že sečení trávy je povinnost vyplývající přímo ze zákona. I proto tuto informaci zveřejňujeme ve Střepinách:

Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků na
povinnosti dle § 3, ods. 1 zákona č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů a zákona 131/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů. Proto je
nutné provádět pravidelnou údržbu pozemku posečením vzrostlého porostu, a to:
- na neobdělávané půdě dvakrát ročně, a to
do 30.6. a 30.9. běžného roku.
- na pozemcích s trvalým travním porostem
jedenkrát ročně, a to do 10.7. běžného
roku.
Fyzické osobě, která nesplní povinnost podle §
písm. a) ods. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákona 131/2006 Sb., kterým se
mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, včetně omezování
a šíření plevelů, může Státní rostlinolékařská
správa nebo obecní úřad s rozšířenou působností uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč, podle
§ 78 ods. 2 písm., a), právnické osobě pak
podle § 78 ods. 6 písm. a) pak pokutu až do
výše 500 000,- Kč.
Jaroslava Krnáková

Odpady v roce 2011
Náklady na vývoz odpadů v Lenoře činily v roce
2011 celkem 721 884,- Kč. Příjmy činily 644 675,Kč, z toho od občanů a ﬁrem jsme vybrali
436 402,- Kč, z EKO-KOMu jsme obdrželi
135 087,- Kč. O něco vyšší částku než v jiných
letech ve výši 71 290,- Kč jsme utržili za železo
(je v něm započítaná i tržba za železo ze zlikvidované kotelny) a něco málo za elektroodpad 1 266,- Kč. I tak rozdíl mezi příjmy a výdaji činí
68 209,- Kč a ten musí obec uhradit ze svého
rozpočtu. Oproti jiným obcím na tom nejsme
nejhůře, často bývá částka hrazená obcí daleko
vyšší. Poslanci reagovali na stížnosti mnoha radnic, které tvrdí, že jim dosavadní poplatky nestačí a odvoz odpadů musí dotovat z rozpočtů často mnohamilionovými částkami, a schválili
zvýšení horního limitu poplatku za odvoz odpadu
namísto současné pětistovky na 1 000,- Kč na
osobu. Bude na rozhodnutí zastupitelů, zda výši
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poplatků ponechají v nynější výši a dál budou
svoz odpadů dotovat, nebo poplatek zvýší. Naši
občané jsou v placení poplatků poměrně ukáznění, na naše poměry vcelku dobře třídí (tím pádem dostáváme z EKO-KOMu určitou částku
zpět) a celkový deﬁcit mezi příjmy a výdaji není
příliš vysoký. Přesto opět upozorňujeme občany,
že čím více třídíme, tím méně platíme (v souvislosti s tříděním je nutno uvést, že Češi třídí 25%
odpadů, Němci 72%, takže máme stále na čem
pracovat). Nevyvážíme-li poploprázdné popelnice, ušetříme na tzv. manipulačním poplatku za
popelnici. Neplatí se totiž jen množství tun, ale
také množství popelnic. Pokud budeme i nadále
ukáznění, nebude snad nutné nijak výrazně poplatek navyšovat. S konečnou platností rozhodnou zastupitelé o výši poplatku na podzim letošního roku.
Jaroslava Krnáková

Vandalové v Lenoře
Dětské hřiště slouží již nějaký čas našim nejmenším. Prochází pravidelnými revizemi, abychom
maximálně zajistili bezpečnost dětí. Naštěstí
jsme zatím žádné závady způsobené běžným
provozem nemuseli řešit. Bohužel běžným provozem se nedá označit činnost vandalů, kteří
zničili houpačku s ohrádkou pro nejmenší batolata. Samozřejmě jsme s reklamací neuspěli. Takováto byla doslovná odpověď ﬁrmy: „Sedátko
jsem si složil u nás na skladě a zkoušel jsem jeho
odolnost vůči poškození, které reklamujete. Poškodit se mi ho nepovedlo. Z toho plyne, že běžným užíváním tohoto sedátka poškození vzniknout nemohlo. Sedátko muselo být poškozeno
hrubou silou, zřejmě dupnutím na horní rám a
jeho následné zlomení. Z těchto důvodu Vaši reklamaci nemůžeme akceptovat, jelikož se jedná
o vandalismus. Pokud budete chtít zaslat nové
bezpečnostní sedátko, tak jeho cena včetně dopravy je 3 350,- Kč bez DPH ( 4 020,- Kč včetně
DPH).“
Požádali jsme o spolupráci Policii ČR. Škoda se
blíží k 5 000,- Kč, což je již kvaliﬁkováno jako
trestný čin. Dokonce máme indicie o několika
osobách ve věku mezi 20-30 lety, které se v noci
na dětském hřišti pohybovaly. Nejspíš si neuvě-

domují, že kromě porušení několika ustanovení
provozního řádu hřiště, a sice zákazu pobytu
osob na hřišti ve večerních a nočních hodinách,
zákazu používání dětských atrakcí osobami nad
určitou věkovou kategorii, zákazu konzumace alkoholu, jsou i podezřelí ze spáchání přestupku či
trestného činu. A to nemluvím o obyčejné lidské
morálce - přece není v pořádku cokoliv ničit, ničit
to, co mi nepatří, ničit to, co slouží dětem…. „Poděkujme“ (v uvozovkách) těmto lidem, že nás,
ostatní, připravili o peníze a děti o bezpečí.
Jaroslava Krnáková

Společenský večer seniorů
Zatímco vloni naši senioři zavítali do kulturního
sálu ve Volarech na své pravidelné setkání, letos
se mohli sejít v naší sokolovně 21.4.2012. Na
setkání měl zavítat bavič Alois Matoušek spolu se

zpěvákem z Vlachovky. Bohužel nemoc jim zabránila přijet, tak jsme na poslední chvíli požádali o vystoupení kouzelníka Martina. Zpestřením
byla tombola, kdy každý věnoval nějakou cenu
a každý nějakou cenu vyhrál. Jako každý
rok bylo připraveno pohoštění. Výborný
„kaťák“ uvařily kuchařky ze školky, káva
a zákusek snad také chutnaly. Kdo chtěl,
mohl si dát na baru i něco ostřejšího, zatančit si, popovídat se sousedem. Určitě
se příští rok sejdeme zase. Na podzim
čeká naše seniory společně s hornovltavickými a kubovohuťskými výlet na Poledník. Za normálních okolností by se
tam autobusem běžný turista nedostal a
pěšky je to i pro mladého zdravého člověka daleko. Proto jsme vyjednali se
Správou Národního parku Šumava povolení ke vjezdu do této lokality. Přesný
termín ještě neznáme, víme však již
nyní, že to bude v září.
Jaroslava Krnáková
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JIMI BAND v sokolovně
V sobotu 17.3.2012 měli návštěvníci sokolovny
v Lenoře příležitost skvěle si zatančit a poslechnout si rockové skladby v podání muzikantů skupiny JIMI BAND. Posluchači ocenili skvělý zvuk
kapely a výběr písniček. Ti, kterým je okolo 50
let, museli mít pocit, že se znovu vrátili do svého
mládí. Atmosféra byla výborná. Navíc kapela nejenže hrála bez nároku na jakoukoliv odměnu,
ale ještě sama přispěla vysokým dobrovolným

vstupným. Celkový výtěžek koncertu byl 16 757,Kč. Peníze budou věnovány na úpravy naší nedávno získané sokolovny. Je obdivuhodné, že
lidé, kteří ani nejsou místní, jsou ochotni obětovat svůj čas, práci a peníze na lenorskou sokolovnu. „JIMI BANDe“, moc děkujeme za super
zážitek a za peníze získané díky Tobě.
Jaroslava Krnáková

Z nabídky pečovatelských a sociálních služeb
na Prachaticku
Charitní pečovatelská služba Prachatice
poskytovatel: Oblastní charita Vimperk, Pravětín 23, 385 01 Vimperk, sídlo pečovatelské služby:
Krátká 125, 385 01 Vimperk, tel.: 388 316 606, 388 416 288
Centrum pro zdravotně postižené JČ kraje, o.s., pracoviště v Prachaticích, SNP 559, 383 01
Prachatice, tel.: 388 316 009. Odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek.
Hospic sv. Jan Neumanna
Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel.: 388 311 726
Kromě paliativní péče nabízí půjčování kompenzačních pomůcek, domácí hospicovou péči.
Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice. Otevřeno každou středu od 8.00 do 16.00
(umí poradit, popovídat si, pomoci při řešení problému, k dispozici internet, kopírka)
Občanská poradna KREBUL
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel.: 388 424 196
Poradenství:
Finanční a dluhové problematika, pracovně právní vztahy, bydlení, občanské soudní řízení aj.

Pozvánka na cyklistický silniční závod
V neděli 1. července 2012 se uskuteční cyklistický silniční závod pro širokou veřejnost, který je
součástí Jihočeské amatérské ligy JAL. Závod se
jede na okruhu Soumarský Most - České Žleby
- Hliniště - Nová Houžná - Lenora - Soumarský
Most, který měří 21 km. Start je před Soumarskou hospodou a cíl je pod sjezdovkou České
Žleby. Kategorie: A muži 15-29 let; B muži 3039 let; C muži 40-49 let; D muži 50-59 let; H
muži 60 a více let; Z ženy 15 a více let. Muži A a

B jedou 4 okruhy a ostatní 3 okruhy. Startovné:
členové JAL 100,- Kč, příchozí 200,- Kč a místní
zdarma. Každý závodník je během závodu pojištěn pro pojištění majetku, odpovědnosti a náhrady zdravotní pojišťovny. Závod pořádá cyklistický
klub SAK Lenora. Zveme všechny fanoušky cyklistiky i ostatní občany, aby přišli podpořit nebo
se zúčastnit této sportovní akce.
cyklistický klub SAK Lenora
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