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Krytý most přes Lenoru nebo-li rechle jsou jed-
nou z pěti nemovitých kulturních památek, které 
se na správním území naší obce nachází. Které 
jsou čtyři zbývající? Pec na chleba, ratejna - dnes 
dům Marie Mrázové nad hlavní silnicí nedaleko 
pece, kovárna - dnes rekreační objekt v zatáčce 
před mostem přes Vltavu, Zámeček v Lenoře 
a rýžoviště zlata v Zátoni. Kulturní památkou 
v trochu jiné kategorii jsou skleněné exponáty 
v našem muzeu a soubor věcí plavebního kanálu 
Kaplického potoka. Nové informační materiály 
vztahující se k zajímavostem naší obce prodává 
naše infocentrum v muzeu. Vydali jsme nové po-
hlednice s motivem Lenory, autorem fotografi í je 
povětšinou Miroslav Pecka. Máme novou magne-
tku s motivem pečení chleba. Máme i dvě DVD 
s tématem Lenory. Máme leteckou fotografi i Le-
nory z roku 2012. Máme leták s motivem Lenory 
a jejích zajímavostí nejen v češtině, ale i v ang-
ličtině a němčině. Až budete pátrat po vhodných 
dárcích pro své známé, zastavte se u 
nás v íčku. 
Největší vlnu zájmu v poslední době 
vyvolaly naše rechle. Vzhledem 
k mnoha článkům a rozhlasovým roz-
hovorům asi málokomu uniklo, že 
28.5.2013 uspořádala Česká národní 
banka slavnostní vernisáž zlaté min-
ce s motivem rechlí. Větší část verni-
sáže proběhla v Prachaticích, kde 
jsem jako starostka obce Lenora spo-
lu s místostarostou Antonínem Chra-
panem a se starostou Prachatic Mar-
tinem Malým přivítali guvernéra 
České národní banky Miroslava Sin-
gera a hejtmana Jihočeského kraje 
Jiřího Zimolu. Zhruba po hodinovém 
setkání v úzkém kruhu v obřadní síni 

Města Prachatice slavnost pokračovala prezenta-
cí pro zhruba 90 pozvaných hostů v radničním 
sále. Zde byl prostor věnován samotnému mostu 
jednak po technické stránce, jednak z hlediska 
jeho kulturní hodnoty. Část programu byla věno-
vána samotné minci, a to jak procesu jejího vzni-
ku - návrh, odlitky, ražba atd., tak i jejím para-
metrům. Autorem mince je mladý slovenský 
výtvarník Miroslav Hric, jehož návrh se porotcům 
zalíbil nejvíce. Samotná mince má nominální 
hodnotu 5 000,- Kč, je vyrobena ze zlata o ry-
zosti 999,9, hmotnost činí ½ troyské unce, tj. 
15,55 gramů, průměr mince je 28 mm. Její tržní 
cena se odvíjí od hodnoty zlata v daném období 
a také podle numismatické hodnoty. V době pre-
zentace byla k dostání za cenu okolo 16 500,- 
Kč. Dnes se nechá koupit ve specializovaných 
obchodech. Na závěr prezentace jsme já, jako 
starostka obce Lenora, a hejtman Jihočekého 
kraje Jiří Zimola obdrželi každý po jedné minci. 

Rechle
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Obec Lenora je tedy vlastníkem této zlaté mince. 
Odpoledne program pokračoval v Lenoře přímo u 
krytého mostu, kde se již sešla jen část hostů. 
Guvernér Miroslav Singer nechyběl ani zde a kro-
mě rechlí si nenechal ujít návštěvu zdejšího mu-
zea. Náš most nebyl jediným mostem, který se 
na mincích České národní banky objevil. ČNB vy-
dává v průběhu pěti let celkem 10 mincí s různý-
mi zajímavými mosty, takže jsme se ocitli ve 
společnosti např. gotického mostu v Písku 

(2011), Žďákovského obloukového mostu (2015) 
či Mariánského mostu v Ústí nad Labem (2015). 
Jak už víme, Obec Lenora se pokouší získat do-
taci na rekonstrukci krytého mostu, mnozí z ob-
čanů nedávno podepsali petici, jejímž prostřed-
nictvím rekonstrukci mostu podpořili. O přidělení 
dotace se bude rozhodovat na podzim a my dou-
fáme, že takto významná akce naší žádosti po-
může. 

Jaroslava Krnáková

V tomto článku navazuji na Střepiny vydané po-
čátkem letošního roku. Hned na první stránce 
občané dostali informaci o plánovaných projek-
tech na rok 2013. Dnes jsem o několik měsíců 
dál a spoustu věcí již probíhá, byť zatím v papí-
rové podobě. Administrace s jednotlivými pro-
jekty je totiž opravdu neuvěřitelně mnoho. Takže 
jak to s našimi akcemi vypadá. Na úvod jedna 
špatná zpráva: cyklostezka a zároveň chodník 
pro pěší od pošty k chatě se již v březnu zdála 
naprosto jistou stavbou. Dostali jsme zprávu, že 
žádost byla úspěšná, dokonce, i pokyn, že může-
me začít stavět, ovšem s tím, že samotná smlou-
va bude podepsána až v červenci. Proto již bylo 
připraveno výběrové řízení na zhotovitele stav-
by, abychom mohli hned po podpisu smlouvy za-
čít stavět. Přesně 11. června, v den, kdy se ko-
nalo jednání našeho zastupitelstva, na němž se 
měla schválit připravená zadávací dokumentace 
výběrového řízení, dorazila z JČ kraje zpráva, že 
monitorovací výbor dotačního orgánu adminis-
traci dotace pozastavil. Důvody se nevztahují 
k obci či naší žádosti, ale k samotnému monito-
rovacímu výboru. Musí dojít k úpravě dřívějšího 
usnesení monitorovacího výboru, aby mohlo do-
jít k defi nitivnímu schválení naší dotace. Nicmé-
ně příslib peněz zůstal a jejich defi nitivní přiděle-
ní se odsouvá někdy na podzim - zimu letošního 

roku. Bylo víc než prozíravé, že jsme stavbu ne-
zahájili před podpisem smlouvy, protože bychom 
se snadno mohli dostat do fi nančních obtíží. Ne-
zbývá než věřit, že stavbu zrealizujeme v příštím 
roce. Se sokolovnou máme veselejší zprávy. 
Smlouva s fi rmou HOPI S+S na zastřešení pří-
stavby je podepsána a hotovo by mělo být do 
konce srpna. Na zastupitelstvu 11.6. 2013 byla 
schválena zadávací dokumentace na úpravu pro-
stranství okolo sokolovny, o zhotoviteli by mělo 
rozhodnout zastupitelstvo počátkem července. 
Stejně tak byly rozeslány výzvy k podání nabíd-
ky fi rmám zhotovujícím okna, aby v průběhu 
srpna až září mohla být vyměněna v bytovém 
domě č.p. 100. Smlouvu se zhotovitelem na ply-
nofi kaci objektu MŠ jsme podepsali rovněž 
v červnu, zhotovitelem bude REKON INSTA z Vo-
lar a rekonstrukce kotelny proběhne o prázdni-
nách. Během léta bychom ještě rádi zvládli fasá-
du na sokolovně, kde dotace vyšla až na druhý 
pokus. Dále bychom měli nakoupit několik lavi-
ček a odpadkových košů a také snad potěšíme 
obyvatele s malými dětmi žijící u nádraží. Měli 
bychom instalovat houpačku se skluzavkou. Jak 
vidíte, většina akcí je realizována s pomocí dota-
cí, jinak bychom na ně nedosáhli.

Jaroslava Krnáková

Slavnost je již za dveřmi, plakáty ve výrobě, trič-
ka pro pořadatele připravena. Co nás tedy letos 
čeká? Kromě tradičního pečení u pece s kapelou 
Marnotratníci a prezentace regionálních pekáren 
bude letos novinkou tvořivá dílna pro děti, kde si 
budou moci pod odborným vedením vyzkoušet 
vytváření obřadního pečiva. Se svými aktivitami 
přijede Národní park Šumava, který připraví za-

jímavé soutěže a ukázky s environmentální té-
matikou. Pro nejmenší bude v provozu vláček na 
kolejích a klasické lodičkové houpačky, na něž 
asi my starší s nostalgií vzpomínáme dodnes. 
Starší si budou moci zařádit na bungee trampolí-
nách. Oblíbený kejklíř Slávek pobaví malé i velké 
v dopoledních hodinách. Odpoledne pak děti 
i dospělí zhlédnou představení Odpoledne se 

Stavby v létě 2013 v Lenoře

Lenorská slavnost 2013
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Saxa nou aneb Strašidel se nebojíme. Při poseze-
ní ve stanu nás celým odpolednem bude prová-
zet hudební skupina Renesance. Letošním hlav-
ním tahákem však bude vystoupení bubenické 
skupiny MARIMBA. Vystoupí ve dvou blocích - 
jednou v dopoledních hodinách, a pro ty, kdo to 
nestihnou, zabubnují ještě odpoledne. MARIMBA 
má za sebou vystoupení na velkých akcích, např. 
měla koncert i v Paláci kultury v Praze. Nikde v 
okolí jsme zatím neměli možnost tyto bubeníky 
vidět, tak si je nenechte ujít. 
Součástí dopoledního programu musí být chléb 
a pečivo. Opět se bude vybírat zajímavý chléb 
a opět porota bude hodnotit NEJLEPŠÍ KOLÁČ, 
pokud se do soutěže přihlásí naše lenorské pe-
kařky a cukrářky. Letos bychom rádi soutěžili 
v moučnících typu „plněné řezy s nějakou kré-
movou náplní“. Nepochybuji o tom, že tenhle typ 

moučníku je velmi oblíbený a často připravova-
ný. Většina z nás má osvědčený recept, kterým 
vždy příjemně ukojí chutě své rodiny a známých. 
A tak po Ladislavě Paraiové (kulatý zdobený ko-
láč) a Ditě Chrapanové (koláč na plech), vítěz-
kách předchozích dvou ročníků, oslavíme letos 
dalšího vítěze. Na svůj chléb vloni nalákala nej-
víc návštěvníků prachatická pekárna KLAS. Kdo 
zaujme letos, to se dozvíme 27. července 2013. 
Aby byla i legrace, nebudou chybět zástupci Po-
hádkového království se soutěží Chleboví siláci.

Srdečně Vás zveme na letošní 
sedmý ročník Lenorské slavnosti chleba 

dne 27. července 2013 

Jaroslava Krnáková

Od počátku roku se v sokolovně konalo mnoho 
kulturních akcí, bohužel musím konstatovat, že 
návštěvnost není tak veliká, jak jsme očekávali a 
soudili podle toho, jak moc lidé chtěli, aby soko-
lovnu koupila a provozovala obec. Nejméně lidí 
přišlo na poslední divadlo pro děti Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký - okolo 30 osob včetně rodičů. Ani 
na představení známého souboru PIKI Volyně 
nebylo plno, ale ti, co přišli, se myslím dobře po-
bavili. Někteří z ochotníků si nezadají s profesio-
nálními herci. Únorový country bál byl pro mě, 
musím přiznat, velkým zklamáním. Okolo 60 ná-
vštěvníků na tak super akci, kdy se nikdo nenudil 
a pořád bylo na co se dívat, opravdu není mno-
ho. Tanečníci ze skupiny Osm a půl opice se ně-
kolikrát za večer převlékli do různých kostýmů, 
skvěle tančili, brali do tance i návštěvníky bálu a 
učili je country tance, k tomu hrála výbor-
ná kapela, kterou jste mohli slyšet v létě 
na slavnosti. Tam se mimochodem velmi 
líbila a lidé si ji žádali na zábavu do Lenory. 
Nakonec se sice hrálo až do ranních hodin, 
ale začátek byl z důvodu malého počtu lidí 
rozpačitý. Moc lidí nepřišlo ani na maso-
pustní zábavu pořádanou naším spolkem 
žen. Jediní, kdo měl vysokou návštěvnost, 
byli naši hasiči na své zábavě. Ti si ovšem 
svoji malou návštěvnost vybrali na zářijo-
vé taneční zábavě, kdy byli také překvape-
ni, jak málo lidí dorazilo. Není divu, že se 
pak ozývají hlasy, má-li smysl v organizo-
vání kulturních akcí pokračovat. Většinou 

nejsou výdělečné, organizátoři jim věnují spous-
tu času a námahy, riskují prodělek, a když pak za 
sebou nevidí spokojené návštěvníky, bere to chuť 
do jakýchkoliv dalších aktivit. Kromě výše jme-
novaných kulturních akcí jsme tu měli ještě stu-
dentské vystoupení Štěstí a sklo, besedu Šumav-
ské toulání s Josefem Peckou, dětský maškarní 
karneval, dětský den, krásný muzikál Karkulka 
v provedení dětí naší základní školy pod vedením 
Lenky Wagnerové, farní pouť, setkání seniorů, 
velikonoční tvořivou dílnu a tvořivou dílnu s té-
matem drátkování. Kromě toho od dubna peče-
me chléb v obecní peci. Myslím, že ne každá obec 
se může pochlubit tak bohatým kulturním živo-
tem jako my, tak si to, prosím, nepokažme. 

Jaroslava Krnáková

Kultura v Lenoře
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Kuchyně v mateřské 
škole
Nejenom výměna starých vysloužilých kotlů na 
peletky za nové plynové proběhne v objektu ma-
teřské školy v letošním roce. I kuchyně doznala 
změn. Počátkem roku „odešla“ smažicí pánev, 
není divu, bylo jí necelých 50 let. Proto jsme 
koupili krásnou nerezovou novou profesionální 
pánev a první, kdo z ní ochutnali jídlo, byli naši 
senioři na svém pravidelném jarním setkání. Ku-
chařky si vaření v pánvi velmi pochvalují. Nejed-
ná se o ledajakou pánev, tahle profesionální při-
šla na necelých 100 000,- Kč. Od roku 2007 jsme 
kuchyni takřka celou zmodernizovali. Byl zakou-
pen konvektomat, což je profesionální varný pří-
stroj, velká digestoř - oboje celkem za cca 
400 000,- Kč, dále nový sporák a nyní i smažicí 
pánev. Pokud si dobře pamatuji, ve Střepinách 
už kuchařky dostaly pochvalu za chutná jídla. Já 
se nyní připojuji s poděkováním za to, že našim 
seniorům uvařili jídlo podávané na pravidelném 
seniorském setkání v dubnu letošního roku.
 

Jaroslava Krnáková

MDŽ v Zátoni
Mladší generaci tři písmena z názvu článku mož-
ná už nic neřeknou. Ti starší velmi přesně vědí, 
že MDŽ je zkratka pro Mezinárodní den žen. Po 
revoluci se na oslavy MDŽ zanevřelo, dnes se za-
čínají oslavy vracet. V Zátoni se k MDŽ ženy vrá-
tily již před několika lety a tolik se jich sešlo na 
letošní oslavě MDŽ v Zátoňské hospodě letos.

Od roku 2008 vede obecní kroniku paní Alena 
Wagnerová ze Zátoně. Předtím se dlouhá léta 
žádná nevedla, poslední zápis do kroniky pro-
vedla před lety paní Anděla Slobodníková Zápis 
se pořizuje vždy jedenkrát za rok. Zastupitelstvo 
jej na jaře daného roku schvaluje. Bohužel plat-
ná legislativa nedovoluje, aby byly do kroniky 
umístěny fotografi e. Musí být založeny odděleně, 
v našem případě v běžném fotografi ckém albu. 
Ostatní dokumenty - novinové výstřižky, plakáty 
atd. jsou založeny v dalším sešitě. Jako laikovi 
by se mi však více líbilo, kdyby doklad a fotogra-
fi e vztahující se k určité události byly vždy hned 
za popisem události přímo v kronice. Kromě kro-
niky a našich fotografi í existuje jeden velikánský 
zdroj fotodokumentace, a tím je archiv Míry Pec-
ky. Všichni víme, že se aktivně zúčastní skoro 
všech akcí v Lenoře, pomáhá se zvukařinou a 
hlavně fotografuje. My ostatní často ještě máme 
fotky ve foťáku, ale fotky míry Pecky již visí zpří-
stupněné na netu. Protože se k nim ne každý 
umí dostat, domluvili jsme se s Mírou Peckou, že 
na našich stránkách umístíme proklik na jeho 

prezentaci a každý se ke všem jeho fotkám do-
stane přes naše stránky. Takže jak na to? Na in-
ternetu zadáte www.lenora.cz, v pravém slou-
pečku kliknete na odkaz Fotogalerie, vyberete 
Současné fotografi e a poté na odkaz Lenora ob-
jektivem Míry Pecky. Kliknutím na tento odkaz 
se dostanete na rajče.net a už můžete prohlížet 
všechny možné fotky z Lenory a okolí. Jen od 
května do 2.června 2013 je tam umístěno 8 sou-
borů fotografi í včetně např. májky, dětského dne 
nebo povodně. Tak Vám přeji hezké pokoukání 
s Mírou Peckou. A Mírovi díky za vše, co pro nás 
ostatní dělá. 

Jaroslava Krnáková

Lenora v kronice 
a na fotografi ích
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V naší obci celá léta chybí místní rozhlas. Musím 
přiznat, že bychom ho velmi přivítali. V roce 2009 
již vše bylo na dobré cestě, měli jsme hotové 
výběrové řízení a zažádáno o dotaci. Celková 
cena za ozvučení bezdrátovým rozhlasem se 
tenkrát pohybovala okolo 360 000,- Kč. Bohužel 
jsme dostali dotaci jen 100 000,- Kč, zbytek by 
byl ve vlastní režii a to jsme si nemohli a ani 
dnes nemůžeme dovolit. Potřeba informovat 
např. o výpadku proudu, o přistavení kontejneru 
na odpady, o kulturních akcích, o opatřeních při 
povodních atd. je však velmi vysoká. Rozhodli 
jsme se tedy alespoň pro systém informačních 
SMS. Před lety bylo zasílání SMS velmi drahé, 
dodnes mají někde smlouvy, kdy za 1 SMS platí 

2,- Kč. Dnes už jsou možnosti výrazně levnější. 
Proto vyzýváme občany, kteří by chtěli informač-
ní SMS dostávat na svůj mobilní telefon, nechť 
vyplní přiložený formulář a doručí jej na Obecní 
úřad v Lenoře (poštou, osobně nebo vhodí do 
schránky u vchodu). Formulář bude připraven ke 
sta žení také na našich internetových stránkách 
www.lenora.cz. Vytvoříme databázi a podle 
počtu zájemců vybereme vhodný systém zasílání 
SMS. Vedle našich webových stránek, úřední 
desky, ostatních vývěsních tabulí a Lenorských 
střepin to bude další zdroj informací o obecním 
dění.

Jaroslava Krnáková

Slovo kauza máme spojené většinou se soudnic-
tvím. Je to něco nepříjemného, co se nedaří řešit 
po dobrém. Zde bohužel není použito bezdůvod-
ně. Protože se záležitost týká všech občanů a 
hlavně našich nejmenších, kteří chodí na hřiště 
cvičit, rozhodli jsme se celou kauzu zveřejnit a 
požádat občany o pomoc. O co vlastně jde? Vlast-
ník bývalé sklárenské ubytovny Zdeněk Franc 
vlastní rovněž pozemek mezi ubytovnou a hřiš-
těm. V minulosti na něm nechal provést terénní 
úpravy. Dochází k sesouvání svahu hřiště, obna-
žování základů, některé sloupy plotu jsou již na-
kloněné. Podali jsme podnět ke stavebnímu úřa-
du ve Volarech, který vlastníkovi pozemku nařídil 
vrátit jej do původního stavu tak, aby nedochá-
zelo k sesouvání a obnažování zákla-
dů. Zdeněk Franc se odvolal k Jihočes-
kému kraji a ten rozhodnutí MěÚ ve 
Volarech zrušil v celém rozsahu. Do-
poručil řešit spor občanskoprávní ces-
tou. Abychom nepodávali žalobu, aniž 
bychom využili všechny možnosti 
smírčího řešení, iniciovali jsme schůz-
ku se Zdeňkem Francem. Zúčastnili se 
jí jednak někteří zastupitelé, dále za 
základní školu ředitelka Marie Juhaňá-
ková, za Spolek žen Sieglinde Kraliko-
vá, za dobrovolné hasiče velitel Jiří 
Pojsl, a za stavební komisi v roce 2005 
Egon Urmann. Z jednání vyplynulo, že 
Zdeněk Franc sice připouští provedení 
terénních úprav, ale podle něho byly 
jen v takové míře, že nemohly způso-

bit sesuv půdy a obnažení základů plotu. Na otáz-
ku, proč tam tedy umisťoval dřevěné vzpěry, ne-
dokázal odpovědět. V každém případě trvá na 
tom, že opěrnou zeď stavět nebude, zeminu zpět 
navážet také nebude. Nabízí obci v rámci dob-
rých vztahů vyhloubení základů pro opěrnou zeď 
a obec má podle něho zeď vybudovat sama. Vět-
šina zastupitelů je kategoricky proti tomuto návr-
hu. Proto prosíme občany, pokud mají k dispozici 
fotografi e či videonahrávky nebo pokud jsou 
ochotni dosvědčit, v jaké míře a kdy provedl Zde-
něk Franc terénní úpravy na pozemku mezi uby-
tovnou a hřištěm, moc by nám to v případě soud-
ního sporu pomohlo. 

Jaroslava Krnáková

Informovanost občanů

Kauza Hřiště pod Sokolovnou
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Normálně bych si nechala ten krásný dojem ze 
setkání pro sebe, ale starostka Mgr. Jaroslava 
Krnáková má opravdu velký přesvědčovací dar, 
tak jsem kývla na to, že se s Vámi podělím a 
připomenu si to odpoledne. Už první dojem 
z toho velkého počtu zúčastněných a z tak vý-
borné panující nálady sliboval, že toto setkání 
bude zdařilé. Po milém přivítání panem Markov-
cem a paní starostkou nastoupily na pódium děti 
s paní učitelkou Wagnerovou. Ta si vzala na po-
moc část své rodiny. A hle, Lenora viděla a slyše-
la dětský muzikál Karkulka. Bylo to milé, děti 
měly hlásky jak skřivánci, aplaus byl odměnou, 
neboť přidaly ještě něco navíc. Nejen kulturního 
potěšení jsme se dočkali, ale také chutě byly 
uspokojeny kávou, zákuskem a guláškem. Děv-
čatům z obecního úřadu paní Šimkové a paní 
Študlarové, patří velký dík, stejně ale i mužům, 
kteří pomáhali - např. panu Papouškovi. Gulášek 
od paní Dalíkové a paní Habichové, Stejně jako 
vloni, chutnal všem. Abychom byli všichni stále 
ve střehu a nezačali dřímat, naskočila na parket 
velmi svižně skupina SEN-SEN country tanců 
z Prachatic. Patří jim můj velký obdiv. I když už 
jsou důchodci, energii ještě umí rozdávat. A bez 
našeho hudebníka pana Bošky už to také nejde, 
on si tu svou aparaturu každým rokem vylepšuje 

a pokaždé krásně zazpívá. Nesmím zapomenout 
na fotografa dokumentaristu Míru Pecku. Velmi 
aktuálně reaguje a vše bylo druhý den na inter-
netu. Zásluhu na setkání má také pan Markovec 
s dobrovolnicemi, které jsou ještě fi t a mají chuť 
udělat něco pro toto setkávání. Na celém odpo-
ledni mě fascinovala ta úžasně dobrá nálada, po-
hoda a vlídnost, která se dnes už nějak vytrácí. 
Chtěla jsem si to ještě jednou s Vámi připome-
nout a těšme se za rok na další setkání.

Ludmila Karpfová 

Ohlédnutí za setkáním seniorů 
6. dubna 2013 v Lenoře

Lenora i celá okolní krajina je turisticky velmi 
přitažlivá. Připomínkou minulosti Lenory je mimo 
jiné také sklářské muzeum, které navštíví za se-
zónu více než 4000 turistů nejen z Čech a Mora-
vy, ale také z různých koutů světa např. ze Slo-
venska, Polska, Francie, Rakouska, Německa, 
Švýcarska, Dánska, Nizozemí, Belgie, Švédska, 
Anglie, Brazílie, Japonska, Izraele, USA nebo 
Austrálie.
V muzeu je také pamětní kniha, kde nám ná-
vštěvníci zanechávají vzkazy plné obdivu tehdej-
ší práce místních sklářů. Mezi významné osob-
nosti, které navštívily naše muzeum, patří např. 
potomci rodu Kraliků nebo guvernér České ná-
rodní banky.
Součástí sklářského muzea je také infocentrum, 
kde je možné zakoupit nejrůznější suvenýry jako 
jsou pohledy, turistické známky, turistické vizit-
ky, magnetky, letecké snímky, skleněné i malo-

vané obrázky, DVD a knihy s tematikou obce 
Lenora. Vhodným dárkem jsou ručně malované 
skleněné obrázky, suvenýry ze skla i keramické 
zvonky. Jistě potěšíme také nejmenší návštěvní-
ky, kteří si mohou zakoupit např. omalovánky, 
pexesa, hrací karty, určovací klíče, vandrovní 
knížky, pohádkové cestovní pasy nebo knihy šu-
mavských pohádek. Také turisté či cyklisté si u 
nás přijdou na své, nejen že jim zodpovíme kaž-
dý jejich dotaz a poskytneme příslušný propa-
gační materiál, ale také jim rádi pomůžeme s vý-
běrem jakékoli mapy, kterou si mohou u nás 
zakoupit.

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB 
A PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT.

Renata Nová
Sklářské muzeum a IC Lenora

Sklářské muzeum a infocentrum lenora
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Oproti minulému roku se nás letos na řehtání se-
šlo mnohem více. Bylo nás celkem 35 téměř ve 
všech věkových kategoriích. Řehtat chodili jak 
velcí, tak malí, maminky i tatínek a dokonce i 
jedná malá kolednice, která se vezla v kočárku. 
A na co nesmím zapomenout: letos se k nám 
připojila také početná skupina nováčků. My jsme 
za to moc rádi, protože čím víc dětí, tím je větší 
rachot. 
Při velikonočním koledování nás nepříjemně pře-
kvapilo, že někteří obyvatelé naší obce nám ne-

otevřeli. Řehtače to velmi mrzelo. Ale ti, kteří 
otevřeli a vyslechli si naši koledu, byli velmi štěd-
ří a my jim za to moc děkujeme.
Na závěr bych chtěla pozvat děti, které chodily i 
ty, které nechodily, na další řehtání. Bude se ko-
nat opět za rok v dubnu. A možná,že už vás po-
vedou noví mistři.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kristýna Kraliková

Obec Lenora vlastní cca 90 bytů. Ani nám se ne-
vyhýbají problémy s dlužníky. Tím, že se snaží-
me důsledně bojovat s neplatiči, se nám dluh 
podařilo snížit. Smlouvy na dobu neurčitou dnes 
již téměř nedáváme, abychom se vyhnuli výpo-
vědním lhůtám. Pokud nájemník nic nedluží, ne-
musí se obávat, že mu smlouva nebude prodlou-
žena.
Dlužníci vždy napřed dostanou šanci a čas své 
fi nanční záležitosti uspořádat. Kromě upomínek 
z MěSD, dostávají dlužníci dopisy i od nás. S těmi, 
co se situaci pokoušejí aktivně řešit, jednáme 
osobně. Jsou-li ale nedisciplinovaní, nezbývá než 
přikročit k radikálnímu řešení a podat žalobu na 
vyklizení. Hlavně se neváháme rozloučit s těmi, 
kteří neplatí opakovaně, nedodržují své splátko-
vé kalendáře, neplní sliby, které dali. 
Celkový dluh za posledních zhruba 10 let činí 
810 869,- Kč. Jenže naprostou většinu z toho, 
celkem 682 915,- Kč, tvoří dluhy již nebydlících 
vystěhovaných nájemníků. Mezi nimi se najdou 

i tací, kteří dluží více jak 100 000,- Kč. Dnes již 
soudy jednají rychleji a daří se nám problémové-
ho nájemníka dostat z bytu dříve, než se dluh 
vyšplhá do takto astronomických výšin. Samo-
zřejmě jsou dluhy dál vymáhány, ale je to běh na 
dlouhou trať. Podstatně menší zbytek celkového 
dluhu v aktuální výši 127 954,- Kč dluží 12 byd-
lících nájemníků. Většinou se jedná o nesplacení 
jednoho - dvou plateb měsíčního nájemného. 
Tam, kde se dluhy dostávají na hranici 20 000,- Kč 
a nájemník nemá snahu dluh řešit, vyzýváme ho 
k opuštění bytu. Pokud nájemník byt neopustí 
dobrovolně, jsme nuceni obrátit se na soud. Tady 
pak už pro dlužníka není cesta zpět, komunikuje 
s ním výhradně soud a poté exekutor a samo-
zřejmě oboje něco dlužníka stojí. Pak se jeho 
dluh radikálně zvyšuje a tím se snižuje šance, že 
se z dluhové pasti dlužník vymotá. 

Jaroslava Krnáková

Velikonoční řehtání 2013

Byty ve vlastnictví obce Lenora
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Neseď doma, pojď si hrát,

přijď si s námi zaběhat,

loukou, lesem, polem

s pomocí mapy, fáborek,

poběž rychle, honem,

nalezni lampionek.

Všechny správné posbírej,

soupeře své předbíhej,

cílem v nejrychlejším čase se mihni,

zúčastnit se můžete všichni.

Oddíl SKI Lenora pořádá

Závod v orientačním běhu 
na krátké trati

7. 9. 2013

Orientační běh je sport provozovaný v přírodě. 
Smyslem je najít kontroly rozmístěné v lese, na 
pasece či na louce v co nejkratším čase. Hlavní 
pomůckou je mapa pro orientační běh a buzola. 
Děti do 10 let běhají podle rozvěšených oranžo-
vých fáborek. 
Přijď a neboj se tohoto sportu, není to nic složité-
ho a je to hlavně zábava. Taky nemusíš být žádný 
vytrvalec či bůhvíjaký sportovec. Můžeš to po-
jmout jako procházku a ještě přitom sbírat houby. 
Je to sport pro všechny věkové kategorie. Stačí to 
jen zkusit. 
A jak? V měsíci srpnu pro všechny, kteří si to 
chtějí před závodem jen tak vyzkoušet, připraví-
me po lese pevné kontroly. Na kontrole bude lam-
pion (bílo/červený) a mapy s kontrolami budou 
k vyzvednutí na obecním úřadě. 
A kde? Mapa zahrnuje celý kopec Ptáčník. Tak to 
máš za humny. 
A nakonec jedna prosba pro návštěvníky lesa na 
Ptáčníku. Když náhodou narazíte na lampiony, ne-
ničte je prosím. Děkujeme

Lední metaná
V únoru se konalo mistrovství republiky v meta-
né, na ledě, jak muži tak ženy se umístili na 3. 
místě. Získali tak další bronzové medaile do sbír-
ky. 1.6. se konalo další mistrovství republiky, 
tentokrát mixů (2 ženy - 2 muži). Družstvo P. Ši-
teri, A. Kralik, S. Šiteriová, I. Mikešová přivezli 
další medaili a to stříbrnou.

27.7.2013 POŘÁDÁME TURNAJ V METANÉ. 
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME.

Marcela Mikešová

Oddíl stolního tenisu
Letošní sezonu jsme skončili na osmém místě ze 
třinácti. Konečně jsme se odlepili ze dna tabulky 
OP2. 
Od září loňského roku trénujeme děti dvakrát 
týdně. Díky sponzorům a Obci Lenora jsme kou-
pili robota, dobrého pomocníka na tréninky 
(sponzoři: Česko-moravská olejářská, ELIM spol. 
s r.o., B. SOLAR s.r.o., p. Filo).
Svépomocí jsme si postavili kabinu pro uložení 
věcí na stolní tenis, materiál zajistila obec za což 
jí děkujeme. V současné době je registrováno 
našem oddíle pět dospělých členů a pět dětí. 

Pavol Jegyinák

Občanské sdružení SAK Lenora v loňském roce 
pořádalo silniční cyklistický závod s hromadným 
startem, jehož trasa vedla přes naší obec. Na 
tento závod jsme dostali velmi kladné ohlasy a 
proto nám bylo v letošním roce svěřeno pořádání 
závodů dvou - mistrovství Jižních Čech v silnič-
ním závodě s hromadným startem a horské ča-
sovky. Do cesty hromadnému závodu se však 
postavily legislativní důvody a povolení pro vyu-
žití pozemních komunikací za účelem závodu 

jsme bohužel nedostali. Naštěstí můžeme uspo-
řádat závod druhý - horskou časovku, která se 
uskuteční 29. 6. 2013. Zázemí bude stejně jako 
loňský rok na Soumarském Mostě. Hodinu před 
polednem vyrazí první závodník na trasu ze Sou-
marského Mostu přes České Žleby do Stožce a 
zpět. K vidění budou ti nejlepší jihočeští cyklisté 
a proto vás zveme na zajímavou sportovní podí-
vanou.

Libor Sedlecký

Sport a kultura v Lenoře


