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Vážení spoluobčané,
vzhledem k větší nadílce sněhu 

jsme měli opět pořádnou zimu. Tro-
chu jsme si všichni odvykli, a proto 
bychom vás chtěli i do budoucna po-
žádat o trpělivost. Snažíme se pluho-
vat cesty, aby byly sjízdné, a když to 
jde, sníh i frézujeme a odhrnujeme. 
Při pluhování se samozřejmě stane, že 
se sníh z části nahrne před Vaše vcho-
dy a vjezdy, jinak to ale nejde a každý 
z nás si musí svůj vjezd následně od-
klidit. Někdy musíme všichni přiložit 
ruku k dílu, a pokud to jde, odklidit si 
od míst kde žijeme. Vše vždy nestih-
neme. Pokud je to v našich možnos-
tech, tak se všem snažíme vyhovět v 
rámci možností a  refl ektujeme vaše 
připomínky, pouze vás prosíme o tr-
pělivost a vzájemnou ohleduplnost a 
toleranci. Náš traktor, se kterým pro-
vádíme zimní údržbu není již v nej-
lepší kondici. Na základě zkušeností 
s letošní zimou uvažujeme o nákupu 
multifunkčního nakladače, který by 
zvládl více prací. V zimě k odklízení 
sněhu, posyp komunikací a chodní-
ků, je možno i připojit sněhovou fré-
zu. Na jaře zametat, v létě pak sekat 
trávníky a na podzim sbírat listí. Nyní 
musíme vyhodnotit vše pro a pro-
ti, zda se vyplatí obci investovat do 
tohoto nakladače přibližně osm set 
tisíc až jeden milion korun. Dalším 
hlediskem je také to, že v současné 
době nemáme pro tento nakladač 
obsluhu. Za další, zda budou opět 
zimy s takovým přídělem sněhu jako 
ta letošní. Záleží nyní na zastupitelích 
jak se rozhodnou. Budeme ještě zva-
žovat i jiné alternativy. 

Antonín Chrapan

Snížení světelného znečištění – 
Rekonstrukce VO Lenora

Díky podpoře ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky 
prostřednictvím Národního progra-
mu Životní prostředí proběhla v Le-
noře, Zátoni, Houžné a Vlčích Jamách 
rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Obce v národních parcích mohly žá-
dat v rámci výzvy č. 15/2017, což naše 
obec udělala. Předmětem rekonstruk-
ce bylo vyměněno 143ks svítidel a 7 
ks výložníků. Rozvody a sloupy veřej-
ného osvětlení zůstaly stávající. Re-
alizací rekonstrukce došlo ke snížení 
světelného znečištění v obci a dojde 
také k úspoře elektrické energie. Cel-
ková částka na rekonstrukci činila 
1.593.117 Kč. Fond poskytnul naší 
obci podporu ve výši 85 % celkových 
nákladů, to je 1.354.149 Kč. Z obecní 
kasy jsme přispěli částkou 238.968 
Kč. Rekonstrukci provedla fi rma E.ON 
Energie, a.s.. Vzhledem k tomu, že vý-
robce svítidel nebyl schopný dodat ve 
stanoveném termínu svítidla, termín 
rekonstrukce se přesunul na rozmezí 
listopadu a  prosince minulého roku, 
kdy již nebyly optimální povětrnostní 
podmínky. Nejen z tohoto důvodu, 
ale také z  důvodu špatné elektrické 
ochrany na některých stávajících slou-
pech docházelo z počátku k výpad-
kům osvětlení. Bylo to v oblasti „Nad 
tratí“ a podél hlavní silnice od Obecní 
pece k  Zámečku. Ještě nyní na jaře, 
až budou lepší povětrnostní podmín-
ky, dojde k  překontrolování rozvodů 
a jištění, aby byl provoz v budoucnu 
bezproblémový. Víme, že stále ještě 
není všude zajištěno kvalitní osvět-

lení našich ulic. Chceme proto zadat 
studii, která by navrhla možná řešení 
v částech, kde ještě veřejné osvětlení 
chybí, nebo není dostačující. Vyzývám 
proto naše občany o zaslání příspěvků 
na obecní úřad s upozorněním, kde by 
mělo být další veřejné osvětlení dopl-
něno nebo upraveno. Po vyhodnoce-
ní studie a vytvoření projektové do-
kumentace se budeme snažit vyčlenit 
fi nance na realizaci této akce.

Antonín Chrapan
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Co připravujeme v tomto roce
Přelom roku je vždy spojen s pří-

pravou podání žádostí o podporu 
na plánované akce v obci. Také na 
tento rok jsme podali několik žá-
dostí. V rámci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje v roce 
2019 jsme zažádali o podporu na 
akci „Stavební úpravy a změna úče-
lu užívání bývalé kotelny na tech-
nické zázemí obce Lenora“ a také 
společně s obcemi Kubova Huť, 
Horní Vltavice a Městysem Strážný 
o podporu projektu „Naučná stezka 
Po stopách zapomenuté/utajené 
vojenské historie Šumavy“. V každé 
obci bude u zajímavého obranné-
ho opevnění umístěna informační 
tabule popisující toto opevnění 
a  také informace o dalších v okolí. 
U nás bude tato tabule umístěna 
v  blízkosti u řopíku pod Památ-
níkem Andrease Hartauera. Další 
žádosti směřovali na dotace Jiho-
českého kraje. Dvě pro Sbor dobro-
volných hasičů Lenora. Jedna je in-
vestiční na výměnu garážových vrat 
na celé požární zbrojnici, druhá ne-
investiční na pořízení plovoucího 
čerpadla, zásahových kabátů a zá-
sahových kalhot. Další žádost byla 

podána na spolufi nancování Lenor-
ské slavnosti chleba, která proběh-
ne v letošním roce v sobotu 27. čer-
vence. Poslední žádost, kterou jsme 
směřovali Jihočeskému kraji, byla 
na Obnovu a pořízení informačních 
panelů a ukazatelů v obci Lenora. 
Více stávajících ukazatelů je již po-
škozena. Turisté navštěvující naši 
obec se pak špatně orientují, toto 
by jim mělo v budoucnu pomoci. 
Dvě žádosti o podporu jsme podali 

na ministerstvo pro místní rozvoj. 
Jedna žádost je o dotaci na celko-
vou opravu fasády a hydroizolaci 
objektu Mateřské školy v Lenoře. 
Druhá žádost je na podporu při 
obnově místních komunikací, a to 
před domy čp. 23 a 24, a také od čp. 
82 k čp. 85.  Uvidíme, jak budeme 
úspěšní při získávání dotací, podle 
toho se rozhodneme, které pláno-
vané akce budeme realizovat.     

Antonín Chrapan

Příprava zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů
Zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 19.2.2019 schválilo 
výběr dodavatele na dílo „Vypraco-
vání projektové dokumentace Na 
střelnici – Lenora“. Tato dokumen-
tace měla být podkladem pro reali-
zaci stavby zasíťování pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v dané 
lokalitě. Dodavatel projektové do-

kumentace, fi rma Malý Velký Ateliér 
s.r.o. se sídlem v Netolicích však zjis-
tila, že podle navržené Územní stu-
die Na střelnici, která je podkladem 
pro projekt bude samotná realizace 
zasíťování pozemků nákladná. Ceny 
potom prodávaných pozemků vy-
soké. Hlavním problémem je příliš 
velký sklon budoucí komunikace a 

pak špatné přístupy k jednotlivým 
parcelám a problémy s budováním 
přístupů k pozemkům. Firma pro-
to navrhuje nejdříve přepracovat 
územní studii. Zastupitelé se budou 
muset rozhodnout jak dále pokra-
čovat s přípravou nabídky nových 
stavebních parcel pro občany.

Antonín Chrapan

Fasáda MŠFasáda MŠ
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Zprávy z obce
Podle sdělení zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR z Čes-

kých Budějovic se bude na jaře pokračovat s rekonstrukcí 
hlavní silnice v obci. Bude to úsek od čp. 51 ke křižovatce na 
Zátoň u Chaty. Připravuje se také rekonstrukce této silnice 
I.třídy č.39 v úseku Lenora-Houžná a Soumarský most-Leno-
ra, zatím ve stádiu povolování stavby. Zadali jsme přípravu 
projektové dokumentace na cestu a parkoviště před bytov-
kami čp. 41 a 46 u vlakového nádraží. Zde je nevyhovující 
betonová cesta a prostorově nevyhovující parkovací plochy. 
Malá kapacita parkovacích míst je také u bytovek Nad tratí 
čp.100-102, zde zadáme také přípravu projektové dokumen-

tace na možnost rozšíření parkovacích míst. Bez připrave-
ných projektů a schválených povolení není možnost žádat 
o dotace. Připravujeme také pasport dopravního značení 
v obci. Některé značky jsou již značně poškozené a někte-
ré jsou špatně umístěné, nebo chybí. Zastupitelé schválili 
pořízení Studie odkanalizování místní části Zátoň za nabíd-
kovou cenu 48.000,- Kč bez DPH od provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury fi rmy Čevak a.s. Výstupem této 
studie by měl být návrh jakým způsobem provádět čištění 
odpadních vod v Zátoni a také přibližné investiční náklady. 

Antonín Chrapan

Tříkrálové koledování
Povánoční doba je již od pradávna spjata se svátkem 

Tří králů. Tři koledníci s korunami a plášti navštěvují do-
movy a přinášejí radost a požehnání. I náš skautský od-
díl se letos na této tradici, stejně jako každý rok, podílel. 
V  sobotu pátého ledna jsme vyrazili do Lenory a Horní 
Vltavice, abychom koledou pomohli získat prostředky pro 
Domov klidného stáří v Pravětíně. Díky vřelému přivítá-
ní, jímž nás spousta lidí potěšila, bylo koledování i přes 
mrazy a sníh příjemné. Celkový výtěžek, který vimperská 
charita použije pro potřeby ošetřovatelských a pečovatel-
ských služeb, přesáhl 180 tisíc korun, z čehož 15 tisíc bylo 
vybráno právě v Lenoře a Horní Vltavici. Všem Vám velice 
děkujeme a přejeme pohodový a radostný rok 2019.

Hanka Wagnerová

Zprávy ze školy a školky
První pololetí školního roku se 

přehouplo do druhého, zima je 
za námi a my už se máme za čím 
ohlížet. Mateřská škola připravila, 
v  rámci grantu OP VVV (Šablony 
II), tematicky orientovaná setkává-
ní pro rodiče. První bylo zaměřeno 
na poskytnutí první pomoci, v dru-
hém informoval rodiče ředitel Pe-
dagogicko-psychologické poradny 
v  Prachaticích o přístupu k před-
školním dětem, možnostech pří-
pravy na školní docházku s násled-
nou diskuzí. Třetí setkání bude o 
logopedii. Vážíme si zájmu a účasti 
rodičů o taková setkávání. Děti ješ-
tě čekají projektové dny a  výlety, Škola-zubní  hygienaŠkola-zubní  hygiena
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v dubnu začíná plavecký výcvik 
ve Volarech. Žáci základní školy 
se účastnili čtenářského projektu 
„Březen – měsíc babiček“, přihláše-
né babičky a místní paní knihovnice 
nám přišly předčítat z  oblíbených 
knih. Všem účastníkům děkujeme 
za návštěvu. Po tomto projektu ná-
sledoval projekt o zubní hygieně 

„Veselé zoubky“, při kterém den-
tální hygienička názorně vysvětlila 
dětem zásady správné ústní hygie-
ny. Žáci II. oddělení (3., 4., a 5. roč.) 
se v dubnu zúčastní třídenního 
jazykového kempu v Pasově. V so-
botu 4. 5. vystoupí žáci naší školy 
v Sokolovně ke Dni seniorů.   

Zápisy do MŠ a ZŠ se konají: 

MŠ: 9. 5. 2019, ZŠ: 25. 4. 2019. 
Rodiče si s sebou přinesou rodný 
list dítěte a průkaz totožnosti jed-
noho z rodičů.  

Všem přeji pěkné jarní a proslu-
něné dny.

S pozdravem 
Mgr. Zbyněk Jícha, 

ředitel školy

Hledáme spolupracovníky při pečení chleba.
Spolek Velká Lóže Pecařská se sídlem v Lenoře hledá 

spolupracovnice a spolupracovníky při výrobě a zpra-
cování těsta a pekařských výrobků v rámci jak pečení v 
obecní peci v Lenoře, tak i mimo Lenoru. Kdo má zájem 
o spolupráci, může se přihlásit u pana Sobotoviče na 
tel.723015152, který podá bližší informace související 

s pečením a kolem pečení chleba. Spolek by byl rád, 
kdyby se hlásili hlavně spolupracovníci z Lenory a blíz-
kého okolí.

Za Velkou Lóži Pecařskou 
statutární zástupce a vedoucí pekař

Augustin Sobotovič

Co nepatří do kanalizace
Říká se, opakování matka moudrosti. Již v minu-

losti jsem zde ve střepinách vyzýval naše občany, aby 
nevhazovali odpadky do záchodů. Situace se o něco 
zlepšila, ale stále se v kanalizaci objevují věci, které 
tam nepatří. Kromě zbytků jídla, hygienických vlo-
žek, hadrů na vytírání, vatových tyčinek, dětských či 
odličovacích ubrousků kanalizaci ucpává i vlhčený 
toaletní papír, o němž výrobci tvrdí, že je možné ho 
vhazovat do záchodové mísy. Tyto všechny nevhodné 
materiály, které do kanalizace nepatří, mají tendenci 
ulpívat v záhybech či kříženích stokové sítě, a vytvá-
řejí tak vysoce odolnou kompaktní masu. Ta snižuje 
průtok, zanáší česla, ucpává čerpadla a kanalizaci. 
Zamyslete se, prosím, nad tím, než spláchnete tyto 

„ucpávače“ do záchodové mísy. Dalším nešvarem je 
také vylévání použitých olejů na smažení do odpadů. 
Při vychladnutí v kanalizaci tuky ztuhnou a vytvoří v 
kanalizaci špunt-zátku, která zapříčiní ucpání kanali-
zace.   Mějte na paměti, že se dají likvidovat i jiným 
způsobem. Oleje můžeme nalít do plastové lahve 
nebo do vyprázdněné uzavíratelné krabice od mléka 
a následně vyhodit do popelnice, směsného odpadu. 
Sem také patří všechny již zmiňované hadry, vložky, 
tyčinky, ubrousky a vlhčené toaletní papíry. Určitě to 
prospěje bezporuchovému fungování naší kanaliza-
ce. Zakončím stejně, jako jsem začal, citátem. Mys-
lím, tedy jsem.

Antonín Chrapan 
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Vandalové
V poslední době se po naší obci 

objevují různé mazanice nastříkané 
černým sprejem. Začalo to v auto-
busové zastávce u obecního úřadu. 
Nyní se objevily i na jiných místech. 
Tento vandalismus je již nahlášen 
Policii ČR, která bude provádět čas-
tější obhlídky v naší obci. Žádáme 
spoluobčany, aby při zjištění, že se 
někdo toho prohřešku dopouští, za-
volali Policii.

Děkujeme.
Obec Lenora

Sbírka textilu a jiných potřeb do domácnosti
V pátek 5.4. od 14 do 16 hod a v 

sobotu 6.4. od 9 do 12 hod se usku-
teční pod záštitou Diakonie Broumov 
sociální sbírka v prostorách bývalé 
Hasičárny. Do této sbírky můžete 
dát: Veškeré letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské). Lůžkoviny, 

prostěradla, ručníky, utěrky, záclony. 
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, ne-
dávejte nám odřezky a zbytky látek). 
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 
skleničky) zabalené v krabici. Vato-
vané a péřové přikrývky, polštáře 
a deky, peří. Obuv – nepoškozená 

a v párech (svázaných gumičkou). 
Kabelky, batohy, drobné předměty 
z domácnosti. Hračky – nepoškoze-
né a kompletní, také plyšové. Menší 
elektrospotřebiče – mohou být i ne-
funkční. Knihy, časopisy.

Obec Lenora

Jarní úklid kolem Lenory
Pojďme společně uklidit v ne-

děli 14. dubna nepořádek v oko-
lí naší obce. Úklidová událost se 
koná v rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme svět - ukliďme Česko“ 
(www.uklidmecesko.cz). Této akce 
se zhostí již potřetí místní rybářský 
spolek. Pro členy MO ČRS Leno-
ra bude úklid kolem řeky v rámci 
brigádnických činností a rybáři si 
mohou opět při této příležitosti od-
pracovat nějaké hodiny. Sraz bude 
v 9:00 hodin před obecním úřadem 
v Lenoře. Sběr nepořádku bude 
probíhat zejména kolem cest, pa-
mátek, řeky, náhonu, zahrádek… 
Každý jednotlivec (nebo skupinka) 

dostane pytle a rukavice. Vhod-
né oblečení a obuv určitě s sebou. 
Akce bude zakončena posezením u 
ohně, kde účastnici budou odmě-
něni špekáčkem, pivem či limoná-
dou. Akce je též vhodná pro rodiče 
s dětmi. V roce 2017 se zúčastnilo 
celkem 14 dobrovolníků a bylo od-
vezeno na skládku přibližně 500 kg 
odpadu, v loňském roce se sešlo 23 
sběračů a nashromážděno bylo asi 
1100 kg. Zapojte se s námi do úkli-
du i letos. Sledujte plakáty, webové 
stránky obce www.lenora.cz a face-
bookový profi l obce Lenora. 

Filip Chrapan, 
MO ČRS Lenora
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Zimní výprava
Sobotní víkend v lednu jsme vy-

užili dostatku sněhu a vyrazili do 
terénu vyzkoušet tradiční zimní po-
můcku severských národů – sněžni-
ce. Cílem bylo zdolat Radvanovický 
hřbet. Po krátkém vyzkoušení na 
projeté zasněžené cestě jsme sešli ze 
stezky a mířili terénem směrem k vr-
cholům hřbetu. Cestou jsme si zku-
sili, zda zvládneme rozdělat oheň 
ve sněhu pouze s jedním celým 
polenem dřeva, krabičkou zápalek 
a sekyrkou. Přes velký boj se oheň 

podařilo rozdělat a zanedlouho se 
podařilo zdolat i celý Radvanovický 
hřbet. Na závěr jsme si vyzkoušeli 
naši obratnost a akrobacii na sněž-
nicích při různých závodech a hrách. 
Na výpravě jsme poznali, že sněžnice 
jsou vskutku užitečným vynálezem a 
myslím, že žádná další zimní výprava 
v budoucnosti se bez nich v našem 
oddíle již neobejde.,

Nechcete to zkusit s námi? 

Čekají nás další výpravy, o jarních 

prázdninách pobyt na chaloupce 
uprostřed lesů, vycházky do přírody, 
kupy her……kdo má zájem, může 
přijít mezi nás, budeme rádi. 

Další informace najdete: 

Web:  http://www.boubin-dvojka.
estranky.cz/         
Mobil: 728 284 636
Facebook:  https://www.facebook.
com/OddilBoubinVolary/
e-mail: dvojka.boubin@seznam.cz

Hanka Wagnerová

     

Stalo se již tradicí, že na jaře pořádáme pro naše seniory setkání v místní sokolovně. 

Prosím, rezervujte si již v časovém předstihu termín sobotu 4.května od 16 hodin.

Hrát bude kapela Návraty z Prachatic, těšíme se opět na vystoupení našich dětí pod 

vedením Lenky Jančovičové, bude tradiční tombola a možná přijde i kouzelník. 

Občerstvení jako každoročně zajístí kuchařky z mateřské školy. Příjemnou zábavu!

Obec Lenora

Sběr odpadu
Od čtvrtka 25.dubna do soboty 

27. dubna proběhne v naší obci sběr 
velkoobjemového odpadu, elektro-
odpadu a nebezpečného odpadu. 
Odpad se odevzdává v prostorách 
bývalé skládky v Lenoře. Ve čtvr-
tek  pátek od 8 do 16 hodin. V sobotu 
od 9 do 12 hodin. Prosíme o dodržo-
vání těchto termínů. Pokud je to mož-

né, přivážet velkoobjemový odpad v 
rozebraném stavu, ušetříme místo a 
více věcí se nám vejde do kontejne-
ru. Sběr elektroodpadu je zaměřen 
především na větší vysloužilé elektro-
zařízení. Menší je možné celoročně 
odkládat do červeného kontejneru 
na elektroodpad, který je umístěný 
u bývalé Hasičárny. Zároveň v so-

botu 27.4. bude probíhat také sběr 
šrotu organizovaný jednotkou dob-
rovolných hasičů v Lenoře. Kdo má 
tedy železný šrot k vyvezení, prosíme 
umístit v sobotu ráno k přístupové 
komunikaci. Tímto také připomíná-
me termín zaplacení poplatku za od-
pad – 31.3.2019.

Obec Lenora

 Pozvánka Setkání seniorů
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Zdravíme Vás poprvé v roce 2019 
a doufáme, že bude tak příjemný, 
jako letošní první jarní dny. Přede-
vším bychom Vám rády poděkovaly 
za projevenou podporu při pořádá-
ní masopustních akcí, které i přes 
nepřízeň počasí a všudypřítomná 
nachlazení přinesly sladké ovoce 
pocitu soudružnosti, veselí a udržení 
tradic. Děkujeme všem, kdo přiložil 
ruku k dílu, podpořil nás fi nančně či 
materiálně. V takovémto všestranně 
příjemném duchu jsme rozhodnuty 
pokračovat, a proto v letošním roce 
zařadíme do programu akcí novinky, 
které, jak bylo avizováno v předcho-
zích vydáních Střepin, budeme spo-
lupořádat s ostatními spolky a orga-
nizacemi působícími v Lenoře a za 
podpory Obce.

Na co se můžeme těšit v nej-

bližší době?

Velikonoční řehtání - Veliko-
noční tradici zahájíme ve čtvrtek 

18.  4.  2019 odpoledne u pomníku 
A. Hartauera.

Stavění májky v novém kabátě 
– Úterý 30. 4. 2019 připravujeme 
rodinnou akci pro malé i velké ve 
spolupráci SDH Lenora, Spolku žen 
a Obce.

Dětský den – Tradiční dětské 
odpoledne připadne na neděli 2. 6. 
2019 – podrobnosti připravujeme.

Sledujte plakáty a internetové 
zdroje a máte-li jakékoliv nápady 
a připomínky, obraťte se na koho-
koliv ze spolku buď osobně nebo 
prostřednictvím facebookových 
stránek.

Přidejte se k nám

I nadále platí, že dveře našeho 
spolku jsou otevřené všem nadše-
ným ženám a dívkám. Máte k naší 
činnosti nápady, připomínky či 
konstruktivní kritiku? Vše je na mís-
tě a vždy je co zlepšovat - nebojte 
se nás oslovit.

Je velmi důležité, stejně jako 
v osobních vztazích, vzájemně 
o sebe v místě kde žijeme pečovat. 
Pečovat o komunikaci mezi jedinci i 
mezi skupinami, obětovat část své-
ho osobního času zájmu o ostatní, 
naslouchat si, trávit společně čas, 
občas vykouknout ze své bezpeč-
né zóny a podle svých možností se 
aktivně podílet na obecním dění. 
Jistě jste zaznamenali snahu o vše-
obecný nárůst aktivit, jako jsou 
přednášky, promítání, divadelní 
představení, dětské akce, zábavy, 
sportovní a úklidové akce – vše po-
řádané pod taktovkou obce anebo 
některým ze spolků či sportovních 
oddílů. Všichni se snažíme a rádi. 
Minimálně studnice nápadů Spol-
ku žen ještě nevyschla, ba naopak. 
Vyberte si a přijďte, všude Vás sr-
dečně uvítáme. Přeji Vám za celý 
Spolek žen krásné jarní dny.

Magda Chrapanová, 
Spolek žen

Spolek žen
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