TISKOVÁ ZPRÁVA

V průběhu léta roku 2013 proběhly díky dotacím poměrně rozsáhlé opravy sokolovny v Lenoře ve
třech navazujících etapách. Nejakutnějším zásahem bylo zastřešení přístavby sokolovny. Byla
odstraněna stávající plochá poškozená střecha, díky níž do objektu zatékalo a docházelo ke škodám
na fasádě i vnitřních prostorách objektu. Namísto ploché konstrukce byl vystavěn šikmý krov plynule
navazující na hlavní část budovy. Na nový krov byla položena kvalitní eternitová krytina vhodná do
vyšší nadmořské výšky, takže došlo ke sjednocení krytiny na obou částech budovy. Obec myslela i na
environmentální aspekty: strop přístavby byl zateplen a na jižní straně byly nainstalovány úchyty pro
budoucí instalaci kolektorů pro ohřev teplé vody. V budoucnu bude možné v případě potřeby
podkroví využít jako prostor pro klubovnu. Všechny tyto práce na zastřešení přístavby mohla obec
realizovat díky dotaci SZIF ve výši necelých 400 000,- Kč, kterou čerpala prostřednictvím občanského
sdružení „ CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“. Na zastřešení ihned navazovala úprava
plochy v bezprostředním okolí sokolovny, kde byla položena dlažba a nová asfaltová plocha. Zároveň
byla vyměněna okna na přístavbě sokolovny. Na tuto část obec obdržela dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje ve výši necelých 150 000,- Kč. Okamžitě po ukončení těchto prací
nastoupili fasádníci, kteří opravili poškozené části omítky a budovu opatřili penetračním nátěrem a
potřebnými vrstvami fasádní barvy. I tuto poslední etapu realizovala obec s pomocí dotace
z Jihočeského kraje z programu Rekonstrukce stávajících sportovišť, odkud obdržela dotaci ve výši
zhruba 50 000,- Kč. Všechny tyto tři zásahy přinesly zejména bezpečnost uživatelů sokolovny a
možnost všestranného plnohodnotného využití sokolovny. Sokolovna a okolí se díky těmto úpravám
staly konečně důstojným centrem obce. Samotní občané vítají všechny aktivity spojené se
sokolovnou, protože mají v živé paměti její neblahý osud. Sokolovna byla do roku 2011 ve vlastnictví
zdejší Tělovýchovné jednoty Křišťál Lenora. Ta se však dostala do finančních nesnází, sokolovna byla
exekučně zabavena. Na podzim roku 2011 ji obec vydražila a od té doby se snaží získat peníze na
nutné opravy, aby byl zajištěn plnohodnotný provoz. Díky všem zásahům v posledních dvou letech
mohou nyní občané sokolovnu plně využívat. Kromě místních tenistů, volejbalistů a fotbalistů ji
mohou využívat i přespolní sportovní oddíly k soustředěním, školáci zde absolvují hodiny tělocviku,
skauti tu mívají svůj sportovní program. Nejen sportem žije sokolovna. Na podzim jsou naplánovány
dvě taneční zábavy, promítání a besedy, vánoční koncert, mikulášská pohádka s nadílkou, tenisový
turnaj, v lednu se objeví se svým teátrem Víťa Marčík, v únoru pak proběhne country bál, dále
setkání seniorů i schůze místních organizací. Obec je ráda, že jak Jihočeský kraj, tak Státní zemědělský
intervenční fond, resp. MAS CHANCE IN NATURE, pochopily význam takového multifunkčního
zařízení pro kulturní, sportovní a společenský život obce a část finančních prostředků na obnovu
sokolovny poskytly.
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