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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
musím se vám omluvit, že určitou dobu jste neobdrželi Lenorské
střepiny. Bylo to zapříčiněno jednak
„covidovým“ obdobím, kdy se nekonali žádné kulturní, společenské
a sportovní akce a také tím, že bych
potřeboval někoho k sobě, kdo by
mi pomáhal psát tento zpravodaj.
V úvodu oznamuji, že i v letošním
roce se bude konat Lenorská slavnost chleba, a to v sobotu 31.7.2021.
Odložené loňské Vítání občánku
budeme pořádat po prázdninách
v měsíci září a letošní narozené občánky přivítáme v listopadu. Seniorům bych chtěl přislíbit jejich setkání na měsíc říjen, to vše samozřejmě
jen pokud nám to „covidová“ situace dovolí. Od vydání minulých střepin jsme ale nezaháleli a provedli
jsme několik akcí se kterými vás seznámím. Přeji všem občanům hezky
prožité léto, a hlavně hodně zdraví.
Antonín Chrapan

Oprava budovy Mateřské školy
Již delší dobu se snažíme opravit
budovu Mateřské školy, postavenou
na přelomu 20. a 30. let 20. století Siegfriedem Kralikem, která je jednou
dominant naší obce a byla by škoda ji nechat zchátrat. Opravy začali
výměnou oken v roce 2016, v roce
2019 jsme provedli výměnu střešní
krytiny na budově. V loňském roce
jsme obdrželi dotaci z Ministerstva
financí, z programu 29822 – Akce fi1-2021

nancované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a Vlády ČR na
akci „Obec Lenora-Obnova Mateřské školy ve výši 4 375 924,-Kč. Obec
přispěla částkou 1 915 758,-Kč. Akce
byla rozdělena na dvě části. Stavební
část, při které bylo provedeno odkopání celého objektu pro uložení drenáže, pokládka obvodové drenáže,
hydroizolace nopovou fólií a odvětrání PVC trubkami. Byla proveden

kompletní oprava obálky budovy
jak fasády, tak také oprava veškerých vnějších povrchů a instalovány
nové větrací mřížky. Byly instalovány nové venkovní klempířské prvky a nové dřevěné okenice včetně
nátěrů a kování. Další částí opravy
byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, které byly v nevyhovujícím stavu, neodpovídaly dnešním
předpisům a platným normám a zá1

roveň neodpovídaly dnešním potřebám a trendům. Vzhledem k povaze
prostoru, ve kterém se pohybují předškolní děti, byla nutná výměna těchto
rozvodů. Zastupitelstvo obce vybralo
jako zhotovitele díla firmu GSI INVEST,
s.r.o., která provedla tuto akci během
školních prázdnin. Občané mohou
sami posoudit, zda se oprava zdařila.
Také v letošním roce bude pokračovat s opravou budovy a prostranství
před budovou. Je nutné ještě opravit
vodoinstalaci v budově. Na tuto akci
jsme obdrželi dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2021 ve výši 280 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat
jako zhotovitele díla, „Oprava vodoinstalace MŠ Lenora“ firmu REKON INSTA spol. s r.o., Budějovická 632, 384
51 Volary, IČ: 60070897, která podala
nejnižší cenovou nabídku 895 158,- Kč
bez DPH. Další akcí u MŠ bude „Revitalizace parteru objektu Mateřské školy
– Etapa č. 1: Parkoviště a příjezdová
cesta“. Stávající vjezd a parkovací stání
je dlouholetým užíváním v nevyhovujícím stavu. Je navrženo parkoviště,
které bude disponovat 10 místy k parkování včetně místa pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako nová konstrukce povrchu je
navržena dlažba ze štípaných kostek.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury ve výši 1 257 050,- Kč,
přičemž vlastní zdroje obce na akci
budou v minimální výši 314 262,-Kč.

Oprava přístupového chodníku
k obecní peci v Lenoře
Díky místní akční skupině MAS Šumavsko, byla podpořena z Programu rozvoje venkova v rámci realizace SCLLD Živé a šťastné Šumavsko, číslo projektu: 20/006/19210/231/106/002107, oprava
poškozeného chodníku k obecní peci. Termín realizace byl květen–
červen 2020. Celkové náklady na realizaci 257 056,- Kč. Dotace z MAS
Šumavsko 205 644,- Kč.
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Informace k obdrženým dotacím
Oprava MK 2c a 14c

1-2021
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Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Lenora

Cílem projektu byla proměna obou zahrad do funkční
podoby, která bude sloužit nejen ke hře v mateřské škole
ale také u zahrady ve škole hlavně k výukovým a naučným aktivitám.
Nové přírodní zahrady budou poskytovat spoustu
možností, ve kterých se budou moci děti vzdělávat a poznávat tak lépe přírodu kolem sebe včetně aktivního zapojení do péče i ní.
Učitelé mohou v příznivém počasí výuku přesunout
ven do zahrady, umožní tak dětem kontakt s přírodou.
Součástí přírodní zahrady ve škole je plácek pro učení se
venku, tabule pro výuku dětí, vyvýšené záhony, ohniště
s lavičkami, kompostér, hmyzí hotel, budky a krmítka,
ježkovník, pařeniště, sudy na vodu, lavičky, stůl, dřevěná
toaleta.
Celý návrh vznikl jako dialog mezi projektantem, ředitelem školy, učiteli, dětmi a starostou obce, aby co nejlépe vyhovoval místním dětem, celkovému zaměření školy a všem možnostem stávajícího prostoru. Žáci i rodiče
dávali podněty k vybavení vnějšího prostoru školy. Do
realizace a údržby projektu se zapojí dobrovolníci – projektantka, rodiče, děti, pedagogové, technický personál
školy a obecní služby.

4

Zahájení projektu Přírodní zahrada ZŠ Lenora bylo
1.7.2020 a ukončení 31.1.2021. Celkové způsobilé výdaje byly 429 144,-Kč, výše příspěvku SFŽP byla 364 773,Kč. Obec Lenora přispěla 64 372,-Kč
Přírodní zahrada v mateřské škole obsahuje vyvýšené záhony, tabuli ke kreslení, zvonkohru, stopy zvířat-razítka, pexeso-orientace v druzích zvířat, potrubní
telefon, prvky pro přesýpání materiálu, vrbovou stavbu
s tunelem.
MŠ má svůj vzdělávací program „Čtvero ročních dob“
koncipovaný ve spolupráci s Národním parkem Šumava, jejich pravidelné návštěvy a přednášky budou nově
probíhat právě v rekultivované přírodní zahradě.
Zahájení projektu Přírodní zahrada MŠ Lenora bylo
1.7.2020 a ukončení 31.1.2021. Celkové způsobilé výdaje byly 318 736,-Kč, výše příspěvku SFŽP byla 270 925,Kč. Obec Lenora přispěla 47 810,-Kč.
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Zeleň v Lenoře
Vážení občané, když se rozhlédneme v obci kolem sebe, jistě se
nedá říci, že by v naší obci zeleň
chyběla. Je ale důležité podívat se
i na její kondici, historii péče a velký
potenciál v úpravě jejího provedení
z hlediska druhového složení. Řada
z Vás, obzvláště těch, kterým tváře
zdobí vrásky, si pamatuje kvetoucí
předzahrádky, okrasné keře a záhony s květinami. Vlivem různých okolností se z mnoha, lidmi obhospodařovaných a zkrášlovaných ploch,
staly sečené trávníky a veřejná prostranství jsou velmi často odsouzena
k prázdnotě, což je velká škoda. Není
žádným tajemstvím, že rostliny všeho druhu mají významně pozitivní
vliv na psychiku člověka, ačkoliv si
to mnohdy neuvědomujeme. V intravilánech sídel je obzvláště důležité tvořit a udržovat estetiku zeleně
i kvetoucí zeleně, a to i přesto, že
lesy a louky máme „za humny“. Především proto, že toto je náš domov
a prostor, kterým procházíme a vnímáme jej nejčastěji.
V Lenoře se zelení zabýváme, a to
jak snahou o doplňování a tvorbu
květeny a keřového patra, tak i odborným posuzováním kondice starých vzrostlých stromů. Aktuálně je
před námi odborný zásah dendrologa, který posoudil stav a bezpečnost
stromů a věnuje jim náležitou péči.
Na jaře tohoto roku došlo ke kácení kolem bytových domů č. p. 100,
101 a 102. Přikládáme vyjádření, které bylo zveřejněno přímo k tomuto
konkrétnímu zásahu na stránkách
obce v březnu 2021: „V minulosti již
byla snaha řešit okolí obytného souboru č. p. 100, 101 a 102. Zpracovaný
projekt Ing. Hájka však nebyl realizován. Nyní pod taktovkou obce probíhá revitalizace prostoru, která je ve
shodě s odborným dendrologickým
a arboristickým posudkem. V oblasti
je nedostatečné množství vhodné
zeleně. Naprosto chybí keřové patro
a jakýkoliv kvetoucí aspekt. Stromové patro je tvořeno zanedbanou dožívající výsadbou z dob stavby bu1-2021

dov. Z hlediska dřevin vhodných do
obytných lokalit v intravilánu jsou
ve většině případů stávající rozmístění a druhová skladba nevhodné.
Jedná se především o exotické jehličnany – cypřiše, jalovce, thuje, smrk
pichlavý, které se výrazně nedoporučuje umisťovat do zeleně v rámci
obytných ploch. Probíhající úpravy
je nutné rozdělit do několika etap,
z nichž první je velmi nepopulární,
nicméně nutné odstranění stávající
nevhodné výsadby. Odstranění probíhá záměrně brzy na jaře v období
hnízdního klidu, takže všichni ptáci si najdou nová hnízdiště. V další
etapě probíhající v průběhu dubna
bude probíhat výsadba listnatých
stromů, včetně ovocných, a následně výsadba keřového okrasného
i užitkového patra. Cílem je vytvořit
příjemný prostor pro obyvatele nejbližších domů a i pro kolemjdoucí.
Ovocné stromy jsou zvoleny z důvo-

du vysokého ekologického významu
pro prostředí, především pro hmyz
a ptactvo, ale také pro člověka, pro
kterého má mimo jiné význam estetický (jarní kvetení, množství ptactva, podzimní zbarvení listů). V obci
i širším okolí ovocné stromy naprosto chybí, ačkoliv v minulosti byly
běžné a původním (starým) odrůdám se zde daří velmi dobře. Výsadba stromů bude současně probíhat
na více lokalitách v Lenoře za podpory Státního fondu životního prostředí ČR vztahující se na výsadbu
listnatých dřevin. K osvětlení dalšího
hojně diskutovaného kácení u vlakové zastávky - jedná se o soukromý pozemek. Mimo jiné byly vykáceny exotické smrky omorika, které
neprospívaly a neplnily funkci, pro
kterou zde byly pravděpodobně vysazeny. V neposlední řadě se v místě
tvořila skládka různých auto součástí, od autobaterií po prázdné nádoby
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od ostřikovačů a majitel plochu chce
vyčistit. Chápeme, že pro obyvatele
může být odstranění stávající výsadby citlivá záležitost, je ale naprosto
zapotřebí se zelení v obci Lenora vykročit směrem přírodě blízkým a zároveň při výsadbě využívat druhy
vhodné do intravilánu obcí a také do

české krajiny. V Lenoře velmi dlouho
(kromě obecního parku) neproběhla
ŽÁDNÁ úprava zeleně a především
výsadba stromů. Stromové patro
v obci často dožívá a je zapotřebí
tuto situaci včas řešit. Děkujeme za
pochopení.“
Je před námi dlouhá cesta v tvor-

bě nových zelených a kvetoucích
zákoutí a příjemných míst v Lenoře,
nicméně výsledek bude jistě stát za
to. Děkujeme za trpělivost a podporu a stále platí, že dveře obecního
úřadu jsou Vám a Vašim návrhům
otevřeny.
Filip Chrapan

a zajímavostí přírody a jak bychom
se k ní měli chovat, je rozhodně velké téma a v budoucnu se k němu
zase třeba v jiném pojetí rády vrátí-

me. Poslední červnovou neděli děti
procházely vyznačenou trasou, cestou měly za úkol sbírat různě barevné přírodniny podle zadání a plnit
zapeklité úkoly. Na konci stezky na
ně, jako obvykle, čekal balíček za odměnu.
Další akcí, kde se společně potkáme, bude Sousedské setkání
21. 8. 2021 na fotbalovém hřišti. Doufáme, že situace kolem Covid19 umožní toto setkání uskutečnit, o všem budeme včas informovat. Opět na Vás
a Vaše rodiny bude čekat občerstvení,
hudba a zábava formou stanovišť pro
malé i velké. Rády bychom navázaly
na tradici podílení se na občerstvení,
tedy, vytvořit pestrý švédský stůl „Od
sousedů sousedům“ a potěšit vzájemně své chuťové buňky něčím, co máte
u Vás doma rádi.
Přejeme krásné léto a těšíme se
na vás.
Za Spolek žen M. Chrapanová

Spolek žen Lenora
Po velmi dlouhé době jsme mohly Vašim dětem s chutí připravit
zábavu, kterou jsme pojaly trochu
netradičně, naučně. Poznávání krás

Co připravujeme
Připravujeme nová územní studii „Na Střelnici“, na základě které chce připravit 8 menších stavebních parcel
k zasíťování.
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Dále máme k dispozici Studii proveditelnosti úsekového měření v obci zpracovanou firmou Gemos
dopravní systémy a.s. na základě které budeme s ORP
Prachatice na měření Městskou Policií Prachatice a ta
by dále předávala přestupky na městský úřad a ten by
postupoval dle správního řádu. Dopravním měřením,
které probíhalo u zdravotního střediska od 9.6.2021 do
17.6.2021, byla zjištěna průměrná denní průjezdnost
v obou směrech 3484 vozidel, kdy nad povolenou rychlost 50km/h jelo 25,8 % vozidel a nad rychlost 60 km/h
jelo 6% vozidel. Vzhledem k porušování maximální povolené rychlosti by bylo vhodné realizovat dopravní
opatření vedoucí ke zklidnění dopravy v obci a tím i ke
zvýšení kvality života obyvatel.
starosta Chrapan
Lenorské střepiny

Soutěž o nejlepší guláš
Lenorská slavnost chleba 2021
Přijďte si s námi zasoutěžit v rámci Lenorské slavnosti
chleba dne 31.7.2021 a vyzkoušet uvařit ten nejlepší guláš v polních podmínkách. Soutěžit budou tříčlenné teamy
a nejlepší guláše odměníme.
Každý team obdrží 3 kg hovězího masa, cibuli, olej, dřevo na topení a připravené ohniště.

Členové družstva dostanou guláš zdarma. Přijďte a svým
kuchařským uměním pomůžete obohatit program našich
Slavností.
Jednotlivá družstva se mohou přihlásit do 29.7. přímo
na obecním úřadu nebo mailem: obec@lenora.cz nebo
mistostarosta@lenora.cz

Harmonogram vaření:
• 8:30 – 9:00 přidělení surovin a místa pro vaření
• 9:00 – 12:45 vaření guláše
• 12:45 odevzdání gulášů k vyhodnocení
• 13:00 – 13:10 vyhodnocení gulášů
porotou
• 13:15 vyhlášení výsledků a předání
odměn
• 13:30 prodej gulášů návštěvníkům
Slavnosti chleba
Jednotlivá družstva budou uvařené guláše prodávat za pomoci dobrovolných hasičů v připraveném stánku.

Výstava fotografií v infocentru
V rekonstruovaných prostorech
infocentra máme zapůjčenou od
NP Šumava makro fotografie hmyzu fotografie z dronu k revitalizaci
rašelinišť na podporu biodiverzity
a vodního režimu na Šumavě, konkrétně u nás se bude jednat o revitalizaci rašeliniště Vlčí Jámy, kde
se do nedávna ještě těžila rašelina.

1-2021

Rašeliniště mají mnoho podob, od
horských vrchovišť s charakteristickými rašelinnými jezírky po rozsáhlé rašelinné smrčiny nebo bažinaté
rašelinné louky s porosty nízkých
ostřic. Rašeliniště vznikala velmi
dávno, již na konci dob ledových,
a jejich prostředí je díky vysokému
obsahu vody, nízkým teplotám, ky-

selosti a malému obsahu živin extrémně nepříznivé pro život většiny
organismů. Proto se zde vyskytují
vzácné a reliktní druhy, dobře přizpůsobené specifickým a drsným
podmínkám. Rašeliniště díky tomu
výrazně obohacují biodiverzitu
(rozmanitost) organismů i biotopů
v šumavské krajině.
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