ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA
VI. ročník | číslo 1. | 2013 | ZDARMA
www. lenora. cz | obec@lenora.cz
Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná

Slovo starostky
V prvním čísle letošních Střepin si Vám, vážení
čtenáři, dovoluji popřát hodně štěstí, zdraví
a pohody v roce 2013. Naší obci přeji, aby se jí
dařilo v uskutečňování projektů, které přispívají
ke kvalitnímu životu občanů a aby v ní žili spokojení lidé.
Možná jste zaznamenali, že v roce 2012 namísto
4 čísel Střepin vyšla jen čísla tři. Má to jeden
prostý důvod: máme málo příspěvků. Na počátku vydávání časopisu v roce 2008 jsme si mysleli, že se časem najde více lidí, kteří se budou
chtít podělit o svoje názory na dění v obci. Pravda, občas napíší příspěvek sportovci nebo hasiči,
ale skutečně se jedná spíše o ojedinělou záležitost. Proto jsme ze čtvrtletníku udělali občasník
a budeme jej i nadále vydávat jen tehdy, když
Vám budeme mít co sdělit. A to je právě nyní na
počátku roku, kdy je informací více.
Co naši obec v tomto roce čeká? Po loňském klidnějším roce bude letošek opět plný nejrůznějších
akcí, i když deﬁnitivně se o jejich uskutečnění
rozhodne až s přijatým rozpočtem. Zatím obec
pracuje s rozpočtovým provizoriem, které se jeví
jako výhodnější. Teprve v lednu se dozvíme, jak
dopadl minulý rok z hlediska výdajů a příjmů
a můžeme tedy lépe odhadnout naše možnosti
pro následující rok. Rozpočtové provizorium
umožňuje bezproblémový chod obce. 28.2. 2013
na jednání Zastupitelstva obce by měl být projednán a schválen deﬁnitivní rozpočet. Občané
se s ním budou moci seznámit na stránkách obce
či na úřední desce. Co by se v něm mělo konkrétně objevit?
V první řadě je to stavba cyklostezky v obci
Lenora. I když název projektu hovoří „jen“ o
cyklostezce, bude stavba sloužit i pro pěší mířící
z jedné části obce do druhé. Povede pod hlavní
silnicí od pošty k chatě. Hlavní silnice v těchto
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místech je zároveň stávající trasou cyklostezky.
Pro nás to znamená v tuto chvíli výhodu, protože máme větší šanci získat ﬁnanční prostředky
na stavbu. Stavba bude sloužit jak cyklistům,
tak i pěším, je zkrátka víceúčelová. Zatím nemůžeme občanům stoprocentně slíbit, že bude
realizována. Žádost o dotaci budeme podávat
v březnu. Pakliže ji ale dostaneme, stavba se
uskuteční ještě v tomto roce. Dopadne-li vše
podle plánu, děti, které půjdou v září do školy
z lokality u nádraží, již budou moci jít bezpečně
po nové trase. Cyklisté přijíždějící od Zátoně nebudou muset jet po hlavní, ale i oni si tento úsek
projedou bezpečněji a rovnou se u Zámečku budou moci napojit dál směrem ke hřišti. Abychom
mohli dnes vůbec být tak daleko, museli jsme
vyřídit spoustu záležitostí. Nejdříve byla vyhotovena studie, na jejímž základě jsme mohli získat
pozemek od Pozemkového fondu, k tomu bylo
zapotřebí souhlasu ministerstva životního prostředí. To byl časově nejnáročnější úsek. Zároveň byla studie projednána s mnoha dotčenými
orgány. Teprve poté, když bylo jisté, že získáme
pozemek, byla zadána další fáze, a to dokumentace pro územní rozhodnutí. I tento proces má
svá pravidla a své lhůty. S územním rozhodnutím můžeme konečně zažádat o samotnou dotaci a zároveň již probíhá samotné stavební řízení.
Ani v případě získání dotace nemáme překonané
všechny překážky. Stavbu totiž musíme celou
zaﬁnancovat sami a teprve po dokončení by nám
měla být proplacena dotace. Podobně tomu bylo
s rekonstrukcí místních komunikací, kde jsme
peníze obdrželi velmi brzy po ukončení projektu.
Budeme tedy doufat, že stejně dobře se to podaří i tentokrát.
Rozhodně bychom chtěli pokračovat v dalších
opravách na sokolovně. V první řadě by mělo
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proběhnout zastřešení přístavby. Stavební povolení již máme a koncem ledna jsme podali žádost
na opravu střechy. Žádost byla administrativně
velmi náročná. Na přípravě žádosti se podíleli
i někteří uživatelé sokolovny, např. tenisté, spolek žen, hasiči a skauti. Pomohly i fotograﬁe
z činnosti oddílů, zde promptně zareagovali tenisté i skauti a také Miroslav Pecka. Všem patří
dík. Jen od naší školy jsme bohužel nezískali ani
jednu fotograﬁi, obrázek, ani žádnou jinou práci,
která by mohla naši žádost podpořit.

Teď nezbývá než čekat, jak bude naše žádost
vyhodnocena. Výsledek se dozvíme začátkem
března. V tuto dobu bychom se měli dozvědět
i výsledek žádosti o dotaci na opravu fasády.
Teprve v květnu budeme vědět, jak dopadla žádost o dotaci na úpravu prostranství před sokolovnou a hlavního vchodu do budovy, kterou

Informace pro spolkové
a sportovní organizace
v Lenoře
Obec Lenora zamýšlí v roce 2013 poskytnout ﬁnanční příspěvek spolkům a sportovním oddílům
působícím v naší obci. Žádosti o příspěvek je
možno podat do 20.2. 2013 na Obecní úřad v Lenoře, a to v písemné podobě. Součástí žádosti
musí být:
- identiﬁkační údaje žadatele
- popis a rozpočet aktivit, na něž žadatel požaduje příspěvek
- počet členů spolku či oddílu
- popis činnosti spolku (četnost tréninků, účast
na závodech, pořádání akcí…)
O přidělení příspěvků rozhodne Zastupitelstvo
obce Lenora na jednání dne 28.2. 2013.

jsme podávali v prosinci. Na případu sokolovny
je krásně vidět, že systém dotační politiky není
úplně šťastný. Hledáme dotační tituly, které by
se mohly hodit na jednotlivé kroky opravy sokolovny, pak se v různou dobu dozvíme, zda a kolik peněz dostaneme a pak teprve na každý krok
vypisovat výběrové řízení, které prochází zase
dalším schvalovacím procesem. Pokud někde se
žádostí o dotaci neuspějeme, musíme se rozhodnout, zda to uděláme za vlastní ﬁnance nebo
si půjčíme anebo zkrátka některý krok vypustíme. Až budeme vědět všechny důležité skutečnosti, musíme naplánovat harmonogram prací
tak, aby na sebe práce logicky navazovaly. O co
jednodušší by bylo, kdybychom mohli vše udělat
jako celek!
Poslední větší nutnou akcí bude úprava vytápění
v mateřské škole, kde se již delší čas potýkáme
s problémy. Stále jsme doufali, že se podaří včas
provést rekonstrukci základní školy a přesunout
mateřskou školu tam, ovšem zde jsme se bohužel neposunuli vůbec nikam. A protože rekonstrukce základní školy zatím není v dohlednu,
nemůžeme si dovolit riskovat, aby nám dětičky
v mateřské škole příští zimu mrzly.
Z dotací se pokusíme ještě získat peníze na úpravu sklářského muzea a na nákup několika laviček a odpadkových košů, které jsou většinou ve
špatném stavu.
Z menších akcí nás čeká oprava komína na základní škole a výmalba chodby na obecním úřadě.
Jaroslava Krnáková

Ceny za vývoz odpadu
Od letošního roku zákon umožňuje obcím zvýšit
místní poplatek za sběr, svoz a likvidaci odpadu
až na 1 000,- Kč za jednu trvale hlášenou osobu.
Mnohé obce poplatek zvýšily. Ne tak u nás. I když
i v loňském roce naše obec musela ze svého rozpočtu doplácet za sběr, svoz a likvidaci odpadů
200 000,- Kč, zastupitelstvo na svém prosincovém jednání rozhodlo, že poplatek za odpad zůstane ve stejné výši jako doposud, tedy 500,- Kč
za trvale hlášenou osobu. Rovněž vlastníci nemovitostí včetně bytů jsou povinni platit místní
poplatek za odpad ve výši 500,- Kč, zde se ovšem
neplatí za osobu, ale za nemovitost. Prosíme občany, aby se i nadále snažili přistavovat k vývozu
jen zcela zaplněné popelnice. Připomínám, že
poplatek se skládá z několika částí: platí se jak
za množství vyvezeného odpadu, tak i za manipulaci s odpadovou nádobou.
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Odpady
Rovněž v roce 2013 se budou občané moci zbavit
odpadu, který se běžně nedá vhodit do kontejnerů. Konkrétní datum a čas zatím neznáme, ale
občané si mohou odpad připravit k vyvezení koncem dubna až začátkem května. Přesný termín
bude uveřejněn na letáčcích a na úřední desce.
Během roku žádný velkoobjemový ani nebezpečný odpad nepřijímáme. Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako vždy na bývalé skládce
odpadů (pod pomníkem nedaleko obecního úřa-

du). Na stejné místo mohou občané přivézt i nebezpečný odpad a elektroodpad. Co se týče
množství odpadu, elektroodpad přijímáme bez
omezení. V případě, že má občan velké množství
velkoobjemového či nebezpečného odpadu, musí
jeho vývoz řešit individuálně s provozovatelem
skládky na Libínském Sedle (směsný odpad)
nebo ve Vodňanech (nebezpečný odpad).
Jaroslava Krnáková

Advent v ZŠ v Lenoře
I letos se všichni žáci těšili na adventní rituály
lenorské školy.

Na společné zpívání koled a vánočních písní s rodiči a občany Lenory před školou.
Ráda bych na tomto místě poděkovala celému
učitelskému sboru za vše, co pro děti každoročně připravuje, za příjemnou atmosféru, kterou
dokáže nejen v předvánočním čase s dětmi utvářet a sdílet.
Děkuji jménem rodičů a přeji mnoho společné
radosti, pohody a spokojenosti v celém roce
2013.
Lenka Havelková, Zátoň

Společenská kronika
Jubilanti v roce 2013
Na společné nacvičování koled, vánočích písní,
tanečků a říkadel.
Na Mikulášskou nadílku.
Na adventní vystoupení spolužáků - hudebníků
pod vedením pana učitele Zacha na koncertě
v MŠ.
Na společnou výrobu vánočních dekorací - věnců
nebo svícnů.
Na pečení vanilkových rohlíčků.
Na výrobu přání pro přátele a sponzory, na psaní
vánočních gratulací.
Na čtení vánočních příběhů.
Na nadílku pro zvěř v lese.
Na výlet do zimního Pasova.
Na obdarování svých spolužáků krásnými dárky.
Na obdarování dětí z dětských domovů prostřednictvím charitativní sbírky hraček.
Na obdarování svých blízkých nádherným Školním kalendářem 2013.

70 let
Dvořák Jan, Filip Jaroslav, Frišová Anna,
Holub Rudolf, Juřica Jiří, Karpfová Ludmila,
Wölﬂ Oldřich
75 let
Höllingerová Magdalena, Holubová Helena,
Strnadová Alena, Šmrhová Regina,
Tomášková Milena, Tůmová Vlasta,
Lebeda Bohumil, Špírek Jiří, Wagner Vojtěch
80 let
Kovářová Marie, Kusche Karel,
Vančurová Herta
85 let
Kafka Jindřich, Součková Jolana
90 let
Morocová Marie
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Mateřská škola v Lenoře
Ve školním roce 2012-2013 se k docházce do MŠ
v Lenoře přihlásilo 15 dětí, z toho jsou 4 děti
předškolní.
Od září 2012 došlo v MŠ k organizačním změnám.
Ráno a odpoledne jsou děti z MŠ spojeny s dětmi
ŠD - do MŠ dochází jedna z vychovatelek, od
8.00 h - 14.15 h je v MŠ jen jedna učitelka MŠ.
V listopadu, jako každý rok, si děti s maminkami
v pracovní dílně vytvořily adventní věnec a v prosinci děti navštívil Mikuláš s čertem. Děti letos
dostaly obzvláště bohatou nadílku - díky sponzorům z řad rodičů.
MŠ ještě jednou děkuje - paní a panu Fleišmanovi, p.a p.Kovářovi a p.a p.Štěpánovi.
V adventní době si děti ještě stačily upéct vánoční cukroví - rohlíčky a linecké pečivo, poslechnout koncert dětí ze ZŠ, ozdobit si stromeček
a rozbalit si dárky.
Letošní vánoční nadílka byla chudší než bývalo
v MŠ zvykem… Ale co se dá dělat, dětem to snad
vynahradila nadílka doma.
Poslední prosincové dny před vánočními prázdninami se děti ještě vydaly dopřát „dobrůtky“ zvířátkům do lesa a popřát hezké a zdravé Vánoce
v Lenoře.
V lednu k nám konečně dorazila ta pravá zima,
takže zimní radovánky na sněhu a se sněhem,
koulování, stavění sněhuláků a jízda na lopatách
patřily k dennodenním činnostem našich dětí.
Koncem ledna ještě do naší MŠ zavítala pohádka
„Jak se Janek nemohl rozhodnout“.
Poslední lednový den se děti podívaly do 1. ročníku ZŠ na své kamarády, zjistily, jak to ve škole
vypadá a co už se prvňáčci od září naučili. Od
poloviny února do konce března budou děti pravidelně 1x týdně chodit cvičit do tělocvičny.

Vaříme ve školce

Jdeme za zvířátky do lesa
Od dubna byla naše MŠ přihlášena předplaveckému výcviku… Od roku 1997 jezdí naše MŠ pravidelně, s menšími či většími úspěchy, ale vždy
ku prospěchu dětí, zvláště pak, navazuje-li plavání v 1. ročníku ZŠ.
Do školy odcházely i děti plavci. Předplavecký
výcvik obsahuje 10 lekcí, letos je nám dovoleno
jet pouze na 5 lekcí. Důvod? Organizační změny… ? Je škoda, když činnost, která se dětem
i pani učitelce líbí, je přínosem pro děti a nemůže
být zrealizována……
Na jaře si s dětmi a jejich rodiči uklidíme školní
zahradu, upečeme prvního „buřtíka“ a potěšíme
maminky, babičky a tety.
V červnu nás čekají zaběhnuté akce - sportovní
dopoledne, besedy, výlet, ekologická vycházka,
rozloučení s předškoláky.
V závěru bych se chtěla omluvit a dodatečně poděkovat p. R. Markovcovi (ml.) a R. Mikešovi,
kteří v roce 2011 věnovali sponzorský dar MŠ na
vánoční nadílku a výlet.
Marcela Vachtová učitelka MŠ Lenora

Vyrábíme adventní svícen
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Obecní kronika - střípky z roku 1969
V tomto roce dochází k zahájení rekonstrukce
závodu sklárny Český křišťál. Rekonstrukce je
prováděna za plného provozu závodu. Došlo také
ke generální opravě kanálu, který přivádí vodu
z Vltavy do závodu. Byla provedena regulace náhonu v objektu závodu.
Zásluhou členů klubu lední metané byl opraven
památkový objekt „pec na pečení chleba“ a krytý
most přes řeku Vltavu. Hlavní podíl na odborných pracích má s. Oswald Jarosch, zaměstnanec skláren. Byla dokončena bezprašná úprava
povrchu všech komunikací v obci a to od samoobsluhy kolem prodejny průmyslového zboží
k poště a pak přístupová cesta k domu č. 40.
U nádraží bylo provedeno rozšíření prostoru pro
vykládku uhlí pro sklárny a rovněž postavena
budova skladiště a sociální zařízení.
Na poště byla zřízena automatická telefonní
ústředna a telefonní vedení uloženo do kabelů.
Na dětském hřišti u sokolovny byla zabudována
letní konstrukce, zabetonovány kladiny a dokončena úprava doskočiště.
Bylo započato s úpravou prostranství před novou
bytovou výstavbou. Pro děti zbudováno pískoviště a kolem prostranství vysázeno 900 keřů živého plotu za vydatné pomoci obyvatelů z okolních
domů.
Znovu byl upraven interiér Osvětové besedy,
místnost byla obložena modřínovými deskami,
zřízen bar, a počítá se s využitím pro mládež
v naší obci.
Místní skupina Českého červeného kříže pokračovala i v tomto roce se získáváním čestných
dárců krve. 30 září byl uskutečněn odběr krve.
Celkem je v naší obci 70 bezpříspěvkových dárců
krve, z nichž někteří darovali krev sedmkrát bezplatně. Naše obec je v tomto směru nejlepší obcí
prachatického okresu.
Stav obyvatel v naší obci stále klesá. V roce 1969
se narodilo 29 dětí a přistěhovalo se 23 osob.
Zemřelo 8 osob a 78 osob se odstěhovalo. Počet
obyvatel klesl z 910 na počátku roku 1969 na
824 osob ke dni 31.12.1969.
V tomto roce se odstěhovaly též některé rodiny
do Německé spolkové republiky. Byla to rodina
Václava Končelíka (4 osoby), Horsta Hirsche
(3 osoby) a Pavla Töpﬂa (5 osob).
Znepokojivě vypadá situace na čtyřtřídní základní devítileté škole, kde bylo 1. září 1969 zapsáno
pouze 63 žáků.
Koncem prázdnin vypukla v obci epidemie příušnic, která potrvala až do listopadu a postihla téměř všechny žáky.

Dne 1. června 1969 byla zavedena přímá autobusová linka Strážný - Lenora - Praha. Tím se
naší obci dostalo přímého a pohodlného spojení
s hlavním městem. Autobus jezdí i v sobotu
a v neděli.
Počasí v tomto roce bylo velmi netypické pro naši
horskou oblast. Po velmi teplém časném jaru
a horkém létu, kdy teploty dosahovaly několik
dní za sebou 30 °C, následoval krásný, teplý
a suchý podzim. Dešťové srážky byly malé, stav
vody v řece nízký. Sníh napadl 26. listopadu
a bez oblevy zůstal ležet do konce roku.
Podle archivu zapsal A. Chrapan

Propagace upoutaných
modelů
Den po Lenorské slavnosti, v neděli 29.7.2012,
uspořádal velký propagátor modelaření v Lenoře a dlouholetý vedoucí modelářského kroužku
pan Pavel Lébr propagační létání upoutaných
modelů.
Na fotbalovém hřišti předvedl jeho dlouholetý
kamarád, několikanásobný mistr republiky, pan
Šťastný ukázkové lety upoutaných modelů letadel. Tyto modely jsou upevněny na dvou lankách
zakončené rukojetí, kterou modelář ovládá model letadla při letu v kruhu. Pan Lébr uskutečnil
tuto akci hlavně pro mládež. Mohla by některé
mladé zaujmout. Získali by velmi zajímavého koníčka, který určitě při stavbě modelů rozvíjí manuální zručnost.
Děkujeme za tuto propagaci.
A. Chrapan
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

OBEC LENORA
ZVE DO SOKOLOVNY
17.2.2013 od 14.00
Dětský maškarní karneval
23.2. 2013 od 20.00
Country bál
hraje WC Pauza, tančí Osm a půl opice
13.3.2013
Přeshraniční kulturní studentské
vystoupení „Štěstí a sklo“

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv - veškerou nepoškozenou
• Hračky - nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
Sbírka se uskuteční dne:
27. února 2013 od 14.00 do 16.00
Obecní úřad Lenora,
vchod do sklářského muzea
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

23.3.2013 od 20.00
Hasičská zábava

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

6.4.2013 od 16.00
Setkání seniorů
13.4.2013 od 19.00
Divadelní představení souboru PIKI Volyně
Podzim života je krásný
- komedie o životě v domově důchodců

Sledujte plakáty, pro případ změny termínů.
Dále chystáme přednášku na téma „Jak řešit
tíživou sociální situaci“, ať se jedná o problémy
týkající se zdraví (např. zapůjčení kompenzačních pomůcek), právní pomoc občanům,
ﬁnanční poradna, jak zkrotit dluhy…
V plánu máme přednášku pracovníka českobudějovické Policie ČR, z oddělení prevence
kriminality. Beseda bude určena zejména
seniorům. Dozví se o praktikách podvodníků,
kteří se pod nejrůznějšími záminkami vetřou
do přízně člověka a pak ho okradou. Jak
reagovat, jak se bránit poradí ti nejzkušenější.
Ještě před prázdninami - nejspíše v květnu potěšíme naše nejmenší diváky pohádkou.
Věřím, že po senzační mikulášské pohádce
s nadílkou budeme mít i tentokrát štěstí na
účinkující. Sledujte naše plakáty.
I když je ještě zima, začínáme již plánovat
Lenorskou slavnost. V letošním roce se bude
konat v sobotu 27. července.
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