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Vzpomínka na Lenorskou slavnost chleba
Život uhání vpřed rychlým tempem a ve víru
událostí si už málokdo vzpomene na Lenorskou
slavnost chleba 2015. My se za ní krátce ohlédneme, neboť se sluší poděkovat všem, kteří nám
umožnili ji uspořádat. Byli to tito dárci:
Jihočeský kraj, E.ON, Lubryco Holding SE, G-project s.r.o. České Budějovice, ELIM spol. s.r.o. Volary, Energie AG Teplo Vimperk, ČEVAK a.s., Inge
Tour, půjčovna lodí a raftů, ST Solar, spol. s.r.o.,

Oto Elektro, Oknotherm spol. s r.o. Kaplice, ESC
Art Volary, Restaurace U Grobiána, Pavel Filo Skleněný sen, Jednota Vimperk, Penzion Ida Zátoň, Votus půjčovna lodí, Antonín Chrapan brusírna skla.
Děkujeme Vám, milí sponzoři,za ﬁnanční a věcné
dary a věříme, že i v budoucnu zachováte Lenoře
svou přízeň.
Jaroslava Krnáková

Aktuální projekty
Rok 2014 se nesl ve znamení několika velkých
projektů, jako byla rekonstrukce rechlí (dotace z
ROPu), stavba cyklostezky (dotace z Přeshraničního programu CÍL 3) a víceúčelového hřiště
(dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR).
Ještě v průběhu roku 2015 doznívaly administrativní činnosti s nimi spojené. V současné době
však můžeme konstatovat, že dotace na všechny
projekty byly proplaceny bez korekcí, tedy v plné
smluvní výši. Kontrola projektů proběhla a nebyly shledány žádné závady.
Do roku 2015 se také překlopila výměna oken
v č.p. 102 a výměna dveří v č.p. 100, která proběhla v červnu. Celá investice se hradila z peněz
vybraných z nájemného za byty za uplynulé období. Tato akce byla naplánována ještě minulým
zastupitelstvem. Minulé zastupitelstvo rovněž
schvalovalo žádost do Operačního programu životní prostředí o dotaci na zateplení školy. Samotná realizace už proběhla na jaře 2015, tak
aby škola byla do nového školního roku kompletně připravena. I tady jsme obdrželi dotaci v deklarované výši, tj. cca 750 000,- Kč. Celá realizace vyšla na 1 642 000,- Kč. Kromě toho byla

zároveň provedena oprava střechy a vlhkých zdí
v suterénu školy a kompletní výmalba tříd.
1.9.2015 škola v novém vzezření uvítala nejen
žáky, ale i nového ředitele Mgr. Zbyňka Jíchu.
Muzeum bylo otevřeno po roční pauze způsobené stavebními úpravami v červnu 2015. Všechny
stavební práce a úprava vitrín byly realizovány
s pomocí dotace Jihočeského kraje.
Před námi jsou tak již projekty, které má ve své
režii výhradně nové zastupitelstvo. Čeká nás rekonstrukce nádvoří muzea a dále oprava chodníků u obecního úřadu, pod zdravotním střediskem
podél silnice I. třídy a u domu č.p. 51.Ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku společnost
Strabag. Realizace proběhne do konce roku 2015.
Na nádvoří muzea a chodníky u obecního úřadu a
u zdravotního střediska Obec Lenora obdrží dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
(POV). Celková cena za tyto tři úseky je
400 000,- Kč. Na chodník u č.p. 51 dotaci obdržíme dotaci také z POV, ovšem prostřednictvím mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko. Tady bude
celková cena cca 120 000,- Kč. Stejným způsobem, tedy prostřednictvím mikroregionu, jsme

vloni získali dotaci na úpravu plochy před obecním úřadem. V roce 2015 dále provedeme z programu POV rekonstrukci soc. zařízení ve sklářském muzeu. Stavbu bude provádět společnost
LUBRYCO za 180 000,- Kč. Sociální zařízení vznikne vlastně zcela nové s jiným dispozičním uspořádáním a počítáme i s tělesně postiženými.
Dotace na akce POV pro obce nejsou nikterak
vysoké, zpravidla dosahují 50 %. V celkové výši

však nemohou překročit v jednom kalendářním
roce 200 000,- Kč.
Zastupitelé se již nyní zamýšlejí nad projekty
v budoucím roce. V prosinci plánujeme schválit
rozpočet, a proto by mělo do té doby být jasné,
co se bude v obci v roce 2016 realizovat a kam
žádat o případné dotace.
Jaroslava Krnáková

Pozor na kůrovce
Na žádost MěÚ Prachatice, odboru životního prostředí zveřejňujeme následující upozornění:
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců, kteří v současné době napadají některé lesy. Vyzýváme
vlastníky lesů, aby neprodleně prověřili zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupují-

cí se kůrou či jinak poškozených stromů,
neprodleně v součinnosti s odborným lesním
hospodářem zajistili jejich odstranění z lesních
porostů (pokácením a včasným odvozem dříví
z lesa, případně jeho chemickým ošetřením či
odkorněním za současné likvidace kůry).
Obec Lenora

Senioři jedou na výlet
Jako každý rok pořádá i letos Obec Horní Vltavice
zájezd pro seniory. Vždy nabízí volná místa i seniorům v naší obci. Letos je možno navštívit rozhlednu Svatobor a zámek Velhartice. Jede se
23. října 2015. Přihlášky je nutno odevzdat na

Obecní úřad v Horní Vltavici do 21. října 2015,
popř. se můžete přihlásit telefonicky na tel. číslech: 388 436 101 nebo 725 326 050.
Obec Lenora

Tříkrálové poděkování
Možná je trochu divné vzpomínat v parném létě
či barevném podzimu na obchůzky tří králů, ale
přece jen bychom chtěli za nás skauty učinit trojí poděkování:
To první patří vám všem, že naše tři krále (no
možná vždycky nejsou ve trojici, ale nakonec ti
bibličtí taky tři nebyli
) vítáte s úsměvem a
vlídností. Oni se Vám na oplátku snaží hezky zazpívat a popřát krásný nový rok.
Poděkování druhé patří paní Kralikové, která našim králům ušila a věnovala krásné pláště.
A konečně poděkování třetí patří všem lenorským občanům, kteří při sbírce přispěli do pokladničky vimperské Charity, kterou naši králové
nosili při obchůzkách s sebou a nabízeli možnost
přispění na pomoc zejména domu klidného stáří
v Pravětíně. Když jsme pak pokladničku ode-
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vzdali, dozvěděli jsme se, že se podařilo vybrat
nádherných devět tisíc korun.
Babičky a dědečkové v Pravětíně budou určitě
moc rádi, že služby pečovatelek právě díky vám
nebudou omezeny, a možná bude pro všechny i
milé sdělení, že část peněz byla poslána do Nepálu na pomoc lidem v nouzi po nedávném zemětřesení.
MOC, MOC všem děkujeme!
A protože čas rychle běží, za chvíli naši malí koledníci zaťukají opět na vaše dveře s písničkou i
přáním, velmi natěšeni, že je opět hezky přijmete. My velcí Vám za to již dnes velmi děkujeme.
Lucka a Katka Wagnerovy,
vedoucí skautského oddílu

Novinky na kolejích
Zátoňské nádraží je již pár let minulostí. Správa
železniční dopravní cesty se rozhodla v rámci
úspor vedlejší kolej vytrhat. Přestože by se nádraží hodilo při zpoždění vlaku mnohokrát ke křižování, dnes je z nádraží zastávka Zátoň. Zátoň
má tedy zastávky dvě. Zastávku Zátoň a zastávku Zátoň zastávka. A právě kvůli tomuto tak trochu zmatenému označení jsme podali žádost
o přejmenování těchto zastávek na Zátoň (nad
obcí) a Zátoň - Boubín (bývalé nádraží). Snad
tímto přispějeme k lepší orientaci. Změny v názvech bychom se mohli dočkat při změně jízdního řádu v roce 2016.
S dopravní obslužností naší obce to objektivně
není zas tak špatné, ale do dokonalosti přece jen
nemálo zbývá. Úplně každému asi vyhovět nelze, ale s okresním městem bychom si zasloužili
lepší spojení. O lepší spojení Lenory s Prachaticemi jsme žádali společnost Jihočeský
koordinátor dopravy (JIKORD) s několika návrhy řešení, zejména pro dojíždějící studenty a návštěvníky nemocnice.
Jak spojení vlakového nebo autobusového, tak i kombinovaného. Není to poprvé, obec o lepší návaznost usilovala již
v minulosti, přesto se v jízdních řádech
mnoho nezměnilo. Nový jízdní řád, platný od 13. prosince, v době uzávěrky tohoto vydání ještě nebyl schválen v konečné podobě, nemůžeme tak s jistotou
slíbit, že alespoň některé naše návrhy
byly akceptovány. Například jsme navrhovali přímý vlakový spoj do Prachatic
(Číčenic) s odjezdem z Lenory v 6.30
hod., který by měl zároveň ve Volarech
přípoj ve směru na Český Krumlov a

České Budějovice. Podobný spoj z Lenory už
kdysi jezdil. V předběžné podobě nového jízdního řádu je nový spoj z Lenory s odjezdem v 8.26
hod., který tedy má ve Volarech přípoj na Prachatice (Číčenice), ale studentům už moc nepomůže. Jeden z návrhů na odpolední spojení snad
vyslyšen byl, v plánu jízdního řádu je uveden
vlakový spoj z Volar s odjezdem v 15.18 hod. do
Lenory, což by byl přípoj od Prachatic (Číčenic).
Předběžnou podobu autobusového jízdního řádu
nemáme k dispozici, v tomto ohledu vás zatím
nemůžeme informovat.
Žijeme v turistické oblasti a tak jsou pochopitelně jízdní řády stavěny. Z naší strany byly vyslány
podněty pro zlepšení spojení i pro nás dojíždějící
Šumaváky, jak byly akceptovány, poznáme
v prosinci.
Petr Buriánek

Vážení spoluobčané
prázdniny jsou za námi a všichni školáci se v doprovodu svých rodičů vrátili do lavic. Ve škole
s novou fasádou je přivítal ředitel školy Mgr. Zbyněk Jícha se svým týmem, paní starostka Mgr.
Jaroslava Krnáková a paní Alena Němcová za
Spolek žen Lenora. Zahájili jsme plavbu oceánem zajímavostí, díky které budou žáci v letošním školním roce moci získat další nové informace a vědomosti, které budou využívat ve svém
životě. Kromě tradičních předmětů mají žáci
možnost vzdělávat se v německém jazyce, kdo
má problémy s výslovností, může navštěvovat

nepovinný předmět logopedie u Mgr. Martiny
Tauškové, po vyučování si mohou zazpívat v pěveckém kroužku u paní Lenky Wagnerové a kdo
má zájem o kutilství, může od října navštěvovat
keramickou dílnu. Vzdělávat se mohou i rodiče
v připravovaném kurzu „Jak se učit s dětmi angličtinu,“ který se též rozběhne v měsíci říjnu. Případní zájemci naleznou bližší informace na našem novém školním webu www.zsamslenora.cz
(včetně aktualizovaných kontaktů).
Přivítání do nového školního roku se dočkali i ti
nejmenší v naší mateřské škole, o které se stará
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vedoucí učitelka Marcela Vachtová. V ranní a odpolední školní družině pracuje s dětmi a žáky vychovatelka Lenka Wagnerová. O jídlo a úklid na
palubě se nám stará vedoucí školní kuchyně Liliana Dalíková, kuchařka Věra Habichová a školnice Růžena Čadková. Děkujeme všem rodičům za
velkou účast na rodičovských schůzkách jak
v ZŠ, tak v MŠ.
Všechny na naší palubě vítáme a věříme, že doplujeme nabiti novými vědomostmi a bohatými
zážitky z naší společné plavby.
Zbyněk Jícha

Prodejna Jednoty Lenora
Vážení spoluobčané, na vědomost se dává, že
v Jednotě bude nová vedoucí dáma. Vynasnažíme se velice, obchod do pořádku dáti, aby nebyly bez zboží police a mohli jste spokojeně nakupovati. Já a moje spolupracovnice, uděláme pro

Vás co nejvíce. Máte-li nějaké žádosti, přijďte a
pokusíme se udělat vše k Vaší spokojenosti.
Buďte prosím trpěliví, vždyť všichni jsme přeci
jen lidi.
Lucie Koblicová

Vyhlídka u Markovců
Při nedělních vycházkách k hájovně nad Lenorou si mnozí z nás jistě
všimli nového panelu s panoramatickým zobrazením Lenory a okolí
na vyhlídce u Markovců. Starý panel instalovaný panem Markovcem
roku 1995 již dosloužil. Byl vyměněn za nový. V červnu letošního
roku Míra Pecka dodal krásnou panoramatickou fotku, Filip Chrapan
provedl popisky a nechal vytisknout, Obec Lenora zaplatila tisk a
pan Markovec panel zabudoval.
Kdo z vás ještě na vyhlídce nebyl,
udělejte si určitě čas na procházku
k vyhlídce a podívejte se na Lenoru
i s popisem okolních kopců. Jsou
zde k posezení i lavice se stolem.
Antonín Chrapan

Ze života obce
Ve čtvrtek 15.10.2015 před pořadem Miloslava Martana o Istanbulu a po jeho skončení bude
možno nahlédnout do obecní kroniky a fotograﬁí obce.
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S.T.Křišťál Lenora
V uplynulém ročníku 2014-2015 jsme měli
3 družstva - 2 dospělých a družstvo dětí. Tým A
v OP2 (okresním přeboru) dlouho bojoval o
1. příčku a tím i o postup do OP 1, ale konec soutěže jim nevyšel a skončil na 3. místě. B tým
v OP 3 skončil na 7. místě a děti, které hrály poslední sezonu mezi dospělými, skončily na 9. místě. Od nové sezony začne OP staršího žactva za
účasti 7 týmů.
V dubnu letošního roku jsme pořídili 2 nové stoly,
na které nám přispěli naši věrní sponzoři, kterým
patří velké poděkování - ELIM spol.s.r.o., B.SOLAR s.r.o., p.Filo, p.Lejsková a Obec Lenora.
8.4.2015 naši kluci a děvčata vyrazili na turnaj
do Volar. Děvčata odvezla vše, co se dalo. 1 místo Zemanová A., 2. Horáková B., 3. Pěstová E.
S.T. Křišťál Lenora uspořádal v neděli 17.5.2015
druhý ročník dětského turnaje ve stolním tenise
do 15 let za účasti týmů z Lenory, Vimperka, Volar, Lhenic, Horní Vltavice a Ktiše. Zúčastnilo se
jej 28 chlapců a 6 dívek. Naši chlapci se snažili
atakovat stupně vítězů, ale o kousek jim utekly.
Tak to za kluky nahradila děvčata. 1. místo Horá-

ková Barbora, 3. místo Zemanová Andrea a
4. místo Pěstová Eliška. Poděkování patří sponzorům, kteří připravili pěkné poháry a věcné ceny
- Sklářská huť Barbora dodala poháry, Sklářská
huť Mauth, Sklářská huť Milná, dekorování Jegyinák, čerpací stanice Řasnice. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat za výpomoc barmanům - p. Vopavovi a p. Hlouškové a Obecnímu
úřadu za propůjčení sokolovny. Všem se turnaj
líbil a už se těší na další ročník.
Martin Hlouška

Metanáři informují
Sezóna „Asfalt 2015“ je u konce. Zúčastnili jsme
se deseti meziklubových turnajů s průměrnými
výsledky. Účastí na zářijovém Mistroství ČR
1. liga MUŽI kluci přivezli stříbrnou medaili. Proč
ne zlato?, proč ne MISTŘI ČR? Nervozita a jeden
jediný nepřesný hod. Klukům děkujeme za medailové ukončení letní sezóny.

V červnu CMK (Club metané Křištál) pořádal nábor dětí a mládeže. Akce se zúčastnilo 11 dětí,
z nichž pouze jedno projevilo zájem o hru. Nábor
nás zklamal. A proto rádi mezi sebou uvítáme
nové spoluhráče - děti, mládež i dospělé. Přijďte
za námi na sportovní hřiště - hrajeme každý pátek a neděli.
CMK Lenora

Pozvánka na turnaje
V sobotu 14. listopadu 2015 pořádáme ﬂorbalový turnaj. Zahájení turnaje v 9:00 hodin, kdy
proběhne prezentace a rozlosování do jednotlivých skupin. Počet mužstev je omezen, tak již
neváhejte přihlásit své mužstvo na emailové adrese sak.lenora@centrum.cz, na facebooku SAK
Lenora nebo telefoním čísle 723 720 559. Jednotlivá mužstva musí mít minimálně 3 hráče, kdy
je povinné mít ve hře minimálně jednu ženu nebo
dítě do 12 let věku. Startovné za mužstvo je
100Kč. Možnost zapůjčení ﬂorbalových hokejek.
Občerstvení bude zajištěno na místě.

Vánoční turnaj ve stolním tenise se letos bude
konat v sokolovně v sobotu 19. prosince 2015 od
13:00 hodin a to již jako 11. ročník. Na účastníky
čeká sportovní zápolení v kategorii žen a mužů
všech věkových skupin. Na nejlepší Lenoračku a
nejlepšího Lenoráka čekají putovní poháry. Dále
jsou připraveny ceny a diplomy pro každého
účastníka. Přijďte si zpestřit předvánoční čas
sportovním výkonem nebo svojí diváckou účastí.
Za SAK LENORA Robert Sedlecký ml.
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OBEC LENORA ZVE DO SOKOLOVNY I JINAM
15.10.2015 od 18.00 hod.
ISTANBUL - PERLA ORIENTU - cestovatelské promítání s Miloslavem Martanem
31.10.2015 od 18.00 hod.
Lampionový průvod a ohňová show
14.11.2015 od 09.00 hod.
Florbalový turnaj, pořádá SAK Lenora
15.11.2015 od 16.00 hod.
BAJAJA - divadelní představení Víti Marčíka pro malé i velké
19.11.2015 od 17.00 hod.
Vánoční tvořivá dílna - ve spolupráci s NPŠ - informačním střediskem Stožec
28.11.2015 od 20.00 hod.
JIMI BAND - tradiční beneﬁční zábava s rockovou kapelou
29.11.2015 od 17.00 hod.
Adventní setkání u vánočního stromu
6.12.2015 od 16.00 hod.
Čertovská pohádka
12. nebo 13.12.2015
Vánoční koncert ZUŠ Volary - pořádá Spolek žen Lenora
19.12.2015
Vánoční tenisový turnaj - pořádá SAK Lenora
14.1.2016
Tvořivá dílna - úžasné výrobky z moderní polymerové hmoty FIMO
Sledujte, prosím, plakáty pro případ změny termínů.
Změna programu vyhrazena.
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