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Slovo starostky
Vážení občané,
v letošním roce se na Vás prostřednictvím Střepin obracím teprve podruhé (první číslo vyšlo
v únoru), a je to také teprve podruhé od komunálních voleb. Nové zastupitelstvo se od voleb již
popáté sešlo k projednávání nejrůznějších záležitostí. Pokračujeme tedy dále s plným nasazením. Spousta práce byla během prvních měsíců
s kompletací dokladů pro průběžnou a vzápětí
i závěrečnou monitorovací zprávu k projektu Rekonstrukce rechlí. Ta je zpracována a nyní čekáme na její vyhodnocení a následné vyplacení peněz. Bohužel Regionální rada je zahlcena
projekty a nestíhá zpracovávat vše v žádoucích
termínech. Nedokáže nám sdělit, kdy k výplatě
dojde. V každém případě by to mělo být v roce
2015. Zato cyklostezka byla již zúřadována, a to
bez připomínek a jakýchkoliv sankcí, patřičná
suma byla vyplacena a máme již také splacen
celý úvěr.
Nedá mi to, abych jednak s ukončením minulého
volebního období a jednak s ukončením těchto
dvou významných projektů trochu nebilancovala
své osmileté působení na postu starostky, nyní
již s třetím zastupitelstvem v pořadí. Udělala
jsem si hrubou statistiku projektů za toto období. Je jich několik desítek v celkové hodnotě necelých 55 milionů Kč. Nechce se tomu ani věřit,
že do Lenory přiteklo za tu dobu tolik peněz.
Zhruba dvě třetiny této částky, tj. cca 40 milionů Kč, jsme získali na dotacích, přibližně jednu
třetinu, tedy 15 mil. Kč, jsme ﬁnancovali ze svého. Naprostá většina projektů se realizovala
s pomocí dotací. Nejvýznamnějšími z nich byla
nová čistírna odpadních vod, rekonstrukce komunikací, průmyslová zóna, dětské a víceúčelové hřiště, kanalizace u bytovek u nádraží, kanalizace u č.p. 87, cyklostezka a rechle. Na další
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akce jsme získali peníze odjinud, např. plynoﬁkaci lokality Nad tratí jsem ﬁnancovali s pomocí
společnosti E-ON. A jen opravdu máloco jsme si
museli zaplatit úplně sami, např. koupit sokolovnu či opravit komunikaci nad tratí. Také jsme šetřili peníze vybrané na nájmu z bytů a postupně
investovali do větších akcí, jako byla zděná jádra
v č.p. 87, oprava střechy na č.p. 51, výměna
oken v č.p. 100,101 a 102 a zavedení plynu a
stavba plynových kotelen tamtéž. Z menších akcí
si zasloužilo pozornost nové vybavení školní kuchyně za zhruba 600 000,- Kč. Pro vzhled obce
měl zásadní význam nákup mechanizace. Začali
jsme motorovou pilou, sekačkami, traktůrkem,
čelní radlicí k traktoru, pokračovali sněhovou frézou, křovi-nořezem a novou bubnovou sekačkou.
I když jsme nedělali zásadní rekonstrukci muzea, přece jen i tady se nakonec zainvestuje takřka půl milionu Kč. V současné době zateplujeme
školu a vyměnili jsme v ní okna. Jak jsem již poznamenala, bez dotací bychom se vůbec neobešli. Musím zaklepat, aby nám to vydrželo, ale
zatím jsme nebyli postiženi žádnou sankcí, neplatili jsme žádnou pokutu a všechny kontroly
dopadly vždy na výbornou.
Práce starosty obce je nadmíru náročná. Starosta má velkou zodpovědnost nejen morální, ale
i právní. Zpětná vazba je velmi pomalá. Výsledky
jeho práce jsou vidět až v dlouhodobějším horizontu. V záplavě každodenních starostí se potřebuje ohlédnout a říci si, že jeho práce má smysl.
Byrokracie ze strany státu stále narůstá a vyhovět všem požadavkům úředníků je takřka nadlidský úkol. Do toho přicházejí obvyklé provozní
záležitosti. A hodně energie spotřebují kauzy,
které nelze řešit dohodou mezi občanem a obcí a
do věci vstupuje soud. I když zdravý selský rozum říká, že je vše nad slunce jasné, u soudu to
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tak není. Musí se najít důkazy, potřebujete svědky. Je s podivem, jak málo lidí projeví lidskou a
občanskou statečnost a je ochotno něco dosvědčit u soudu. Když k tomu připočtete tradiční pomalost našich soudů, není divu, že se dlouhodobě potýkáme s vytékající vodou na silnici či se
sesouvajícím se hřištěm. A tak se raději obraťme

k pozitivním věcem - čeká nás léto, slunce,
prázdniny a také Lenorská slavnost chleba. Ale o
ní už na jiném místě Střepin. Přeji všem krásné
léto, zasloužený odpočinek na dovolené a hodně
načerpané energie na zbytek roku.
Jaroslava Krnáková

Lenorská slavnost chleba
V červnovém čísle Střepin se pravidelně dozvídáte, jaký program jsme pro Vás připravili na letošní ročník slavnosti. Nuže v sobotu 25. července
2015 dopoledne uvidíme folklorní soubor Libín.
Malé i velké pobaví kejklíř. Opět bude otevřena
pekařská dílna Růženy Vincíkové. NP Šumava
připraví pro děti soutěže s environmentálním zaměřením. Po obědě k nám zavítají naši osvědčení známí členové skupiny Western country Pauza
a taneční skupina Osm a půl opice a vydrží až do
19.00. Po celý den si děti mohou zaskotačit ve
skákacím hradu. Pro větší návštěvníky bude připravena laserová střelnice. I letos uspořádáme
soutěž O nejlepší buchtu pro naše domácí pekaře. Co byste říkali jablečnému štrůdlu? Všechny
jsou si navenek podobné, ve všech objevíme jablka. Ale ingredience, které dotvoří lahodnou

chuť - to už bude otázka pro chuťové buňky porotců. Je tam mák, ořechy, vanilka, rozinky,
osmahnutá strouhanka nebo snad ještě něco
dalšího, co právě tenhle štrůdl staví na stupně
vítězů? Hezké ceny za účast v soutěži budou čekat na každého účastníka soutěže. Stačí jen
upéct štrůdl, uříznout z něho tři kousky a donést
ráno mezi 8.00 - 9.00 na obecní úřad. Augustin
Sobotovič se na tento den musí důkladně připravit, aby zvládl obrovský nápor lidí, kteří chtějí na
vlastní oči vidět, jak se připravuje chléb v peci.
Poznamenejte si tento den do kalendáře, pozvěte příbuzné, oslavme společně život v naší obci.
Všichni jste srdečně zváni.
Jaroslava Krnáková

Naše škola
Po 24 letech dochází ke změně na postu ředitele
Základní školy a Mateřské školy v Lenoře. V květnu proběhlo konkursní řízení, z něhož vítězně
vzešel Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha jako nový ředitel školy. Do sedmičlenné komise zasedli dva zástupci zřizovatele, dále pak po jednom zástupci
Krajského úřadu JČ kraje, České školní inspekce,
pedagogických pracovníků naší školy, členů školské rady a odborné veřejnosti. Konkursní komise

vybrala Mgr. Zbyňka Jíchu. Zřizovatel respektoval doporučení komise a jmenoval ho do funkce
ředitele s platností od 1.8.2015.
Obec Lenora děkuje dosavadní ředitelce Mgr. Marii Juhaňákové za dlouholetou práci pro naši školu a přeje jí pevné zdraví a hodně pohody na
zaslouženém odpočinku.
Jaroslava Krnáková

Velikonoce v Lenoře
I když toto číslo bude mít již letní příchuť, dovolte mi návrat do Velikonoc. Já bych touto cestou chtěl poděkovat paní Sieglinde Kralikové za
udržení pěkné tradice u vás v Lenoře. A tou jistě je hrkání po odletu zvonů do Říma, které začíná na Zelený čtvrtek v 15.00 hodin. Jak jsem
paní Sieglinde dozvěděl, letos jste procházeli

obcí již po pětadvacáté. Bylo krásné, že to byly
děti, jejichž rodiče tuto tradici obnovili a tehdy
před Bílou sobotou usadili zvon na budovu mateřské školy.
Je pěkné držet dávné zvyky a připomínat si jejich sílu. Vždyť u vás se chodilo v dávných dobách a vedoucí koledníků šel v čele s křížovou
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řehtačkou. Šlo se téměř stejně jako v těchto dobách a kdo do sklárny došel jako první, hojné
koledy se mu dostalo. Letos průvod prošel od
kříže Ježíše kousek od pomníku Andrease Hatauera opět. Koledníci prošli obcí, ale jen do
skláren nedošli, bohužel, ale nebojme se, tím
ona tradice nekončí a koledu jistě dostali jinde a
možná stejně bohatou.
Pohledem přes kopec
Volarák Ladislav Beran

Setkání seniorů
Na tradičním setkání seniorů 18.4. 2015 se sešla
necelá stovka lidí. Obec pro ně připravila bohatý
program. S nádherným tanečním vystoupením
zabodovali Kristina Kraliková a Karel Ženíšek,
členové skupiny Mary Lou. Od 19.00 hrála dechovka Šumavanka a byl to opravdu zážitek jaksepatří. Jako správná dechovka nepotřebovali
žádnou aparaturu a přesto měly muzika i zpěv
pořádný náboj. Vrcholem večera byli místní školáci, kteří pod vedením Lenky Wagnerové předvedli pohádku Mrazík. Je neuvěřitelné, jaký výkon všichni podali, jaké krásné kulisy a kostýmy
si sami vyrobili. Menší role si vystřihlo i pár dospělých herců. Míra Pecka vše zvučil. Jen aktéři
představení vědí, kolik času a přemýšlení je vystoupení stálo. Děkujeme všem. Ale je jasné, že
bez autora nápadu a tahouna celého představení
Lenky Wagnerové by nebylo nic. Tak mi dovolte,

abych právě jí osobně poděkovala za nasazení,
které věnuje dětem, seniorům a naší obci.
Jaroslava Krnáková

Mateřská škola Lenora
V letošním školním roce bylo k docházce do MŠ
zapsáno 18 dětí, z toho 5 „ předškoláků“.
Kromě výchovně vzdělávací činnosti na téma
ČTVERO ROČNÍCH DOB V MŠ je pro děti během roku připraveno mnoho akcí, na které se
děti moc těší a baví je.
K tradičním akcím v průběhu školního roku patří:
- předplavecký výcvik spolu se ZŠ
- divadelní představení v říjnu , březnu a dubnu
(2x v MŠ, 1x ve Vimperku)
- rytmická show
- výroba adventních věnců s maminkami
- Mikulášská besídka
- pečení vánočního cukroví
- zdobení vánočního stromečku
- vánoční besídka

-

Vánoce pro zvířátka
vánoční přání
exkurze za dětmi v 1. ročníku ZŠ
cvičení v tělocvičně

veřejná vystoupení - letos k 50. výročí MŠ
- ke Dni matek
- vánoční zpívání se ZŠ
V červnu nás čekají besedy s Policií ČR, s hasiči
a s p.Markovcem.
Prohlédneme si hasičskou zbrojnici a hájovnu, ke
Dni děti si zasoutěžíme, se ZŠ pojedeme na výlet
do ZOO Protivín, s předškolními dětmi si vyjedeme na kolech na Hliniště, jedno dopoledne budeme hledat „poklad“ a nakonec se rozloučíme
s předškoláky.
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Tak doufám jen, že to počasí bude v červnu
k nám dětem shovívavější, abychom si ten konec
školního roku užily i se sluníčkem nad hlavou...
Chtěla bych ještě poděkovat sponzorům, kteří
pomohli MŠ někdy svou činností, materiálně či

ﬁnančně: p. Bursové, p. Čadkové, p. Havelkové,
p. Jegyinákové, p. Škvainové, p. Štimové, p. Kralikovi, p. Peckovi.
Marcela Vachtová, učitelka MŠ

Randákův komentář k muzeu skla
Náš rod žije na Šumavě dlouhá staletí. A do Lenory já osobně patřím už bezmála třicet let. Cokoliv je na Šumavě nového a vyjímečného, vždy
mne chytne za srdce. Před několika týdny jsem
vyrobil a namaloval nové vývěsní prvky, královácký erb a ceduli, na dvorec Antýgl na Vydře.
Na svou práci jsem byl v té chvíli náležitě pyšný
a nemyslel jsem si, že to „někdo nebo něco hned
tak přebouchne“ a že další příjemný zážitek pro
Šumavu se připravuje kousek ode mne... Byl
jsem se totiž podívat v době ﬁnálních prací v našem Muzeu skla v Lenoře. Tak vážení a milí, tam
se jděte podívat! Vše je nové, čisté, kvalitní, nasvícené, vymyšlené, zabezpečené. Hleděl jsem
na ten nový prostor na pozadí vybalování exponátů až s posvátnou úctou. Předpokládám, že
málo lidí z Lenory mohlo to vybalování vidět.
Speciální přepravní boxy, každý předmět superpečlivě zabalen a polepen fotkou, co je uvnitř.
Vše dokumentačně i fotograﬁcky katalogizováno.
Snad jen ochranka chyběla. Prostě práce v bílých
rukavičkách. A pracovníkům Jihočeského muzea
z ČB se téměř třásly ruce odpovědností. Vypadalo to tam, jako když přivezou poklad ze švýcarské banky. Já vím, co v tom muzeu za poklady
je. Alespoň přes tu „malovačku“ určitě. Snažím
se přes svoji značku „lenorské malované sklo“
trochu držet tu pověst malířů na sklo v Lenoře, i
když dělám jen na tabulové sklo. Ale párkrát
jsem si klekl v muzeu k vitríně. S kloboukem u
země jsem obdivoval tu nádhernou práci lenorských fachmanů. Proto doporučuji. A připomínám místním. Když k nám přijede někdo cizí tře-

ba ochutnat chleba od Sobotoviče, projede se po
nové cyklostezce, prohlédne si znovuzrozenou
rechli, Chrapan mu něco vybrousí a Randák namaluje (a to jsou všechno značky Originální produkt Šumava a není mým cílem jmenovat zde
vše), může být spokojen. A teď k tomu máme
bombu navrch: nově zrekonstruované muzeum
skla! No to snad ta spokojenost může přerůst
v nadšení.
Buďme hrdi na svou obec. Pokukujeme možná
jinam a domníváme se jako kočky, že na druhé
straně silnice jsou tlustší myši. Nebo-li že to jinde je lepší. Často potřebujeme od někoho dát
sirky mezi víčka, abychom viděli to pěkné a unikátní, co máme přímo „pod nosem“. Vždyť se podívejte od pošty na rozhlednu na Boubíně. Budete mít za zády náš zámeček. Pod ním teče česká
Vltava směrem k podmanivé nové stezce na
„Soumaráku“.. A uprostřed toho prostoru Lenora
a muzeum skla. Ve své speciﬁce na stovky kilometrů všemi směry jedinečná záležitost. A co jiných parád a zajímavostí je ještě kolem.. A všude je čisto a klid... Za sebe moc děkuji paní
starostce a zastupitelstvu, že se starali. Všem šikovným řemeslníkům i odborníkům, co dílo realizovali. Od Randáka tímto pochoduje na vaši adresu pochvala a uznání. A vy všichni ostatní si
zvyšte o kousek sebevědomí. Buďte hrdí „Lenoráci“!! Pokud ještě někdo nejste. Já tedy rozhodně jsem. Tolik můj komentář. Tolik moje sirky
mezi víčka.
Mgr. Randák Vlastimil, Houžná

Za Emilem Němcem
Dnes, když čtete tyto řádky, Emil Němec je již
tam nahoře a shlíží, jak my hříšníci naplňujeme
jeho odkaz.
Když jsem na konci února projížděl Lenorou a
viděl černý prapor na úřadě, nikdy by mne nenapadlo, že den předtím odešel velký cestář, táta,
manžel a dobrý kamarád Emil Němec.

Emila jsem poznal u silnice jako pracanta, který
na trase z Lenory přes Zátoň a okolí znal každý
kámen, kmen i stoku. Poznal jsem ho, když jsme
jezdili do Strážného a vždy byl samý úsměv a
slova: „Tak chlapi dnes žádnou stovkou, je po
zimě a já to musím uklízet, aby jste mně to nerozprášili, bejci!“, mi uvízla navždy v paměti. Měl
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rád tuto práci, a když ji ukončil, pracoval doma
v Lenoře. Byl všude a u všeho a na dotaz: „Tak
co Emile, jak dneska?“, vždy s humorem a úsměvem odpovídal a nějakou radu přidal. Každou sobotu s hasiči dělal údržbu, nejdříve ve staré
zbrojnici a poté již v nové, na kterou byl právem
pyšný, neboť jemu a všem lenorským hasičům
se podařilo to, o čem snilo mnoho generací dobrovolných hasičů v obci. Nechyběl na hřišti, kde
láteřil či chválil, jak to ti místní hrají. Aktivně pomáhal při slavnostech chleba, kulturních i sportovních akcí a všude, kde bylo potřeba. Bohužel
letos na slavnosti na dotaz: „Emile co je dnes
nemilé?“ odpověď nedostanu, stejně jako pozvání na klobásku a dobrý mok. Odešel, aniž by stačil říct ahoj chlapi, ahoj doma, jako by si sbalil to
nejnutnější a odešel. Bohužel odešel cestou,
z níž není návratu. Opustil nás člověk, který měl
rád společnost, lidi a vše kolem, muž, jenž svým

optimismem dokázal nakazit všechny kolem
sebe.
S panem Emilem Němcem jsme se rozloučili ve
volarské smuteční síni 2. března 2015 a vyprovodili jej na poslední cestu. Z toho, kolik vás přišlo, by měl Emil velkou radost a jistě vám všem
shora poděkoval.
Jak symbolický byl odjezd dobrovolných hasičů
z posledního rozloučení, kdy se jim nedařilo vyjet z rozbahněné louky. Jako bych Emila slyšel,
jak na kolegy láteří: ,,Chlapi, kam jste to dali,
kdo vám teď zatlačí, když já jedu cestou nebeskou.“ Emile, buď tam nahoře stejný jako tady
dole. Nikdy na tebe nezapomeneme.
Co dodat na závěr, než to, co ti vybrali tví nejbližší na parte. V našem srdci žiješ věčně dále spi sladce, vždyť se opět shledáme.
Ladislav Beran

Domácí kompostéry v naší obci
Řada obyvatel Lenory využila nabídky k ,,zapůjčení“ domácích kompostérů. Z hlediska legislativy, je domácí kompostování považováno za předcházení vzniku odpadu, které by mělo být
upřednostňováno v odpadovém hospodářství.
Naše obec tedy využila program na podporu domácího kompostování, jelikož na vesnicích není
ekonomické zavádět centralizovaný systém separace.
Jak tedy kompostovat? Při kompostování je třeba
zajistit kontakt kompostu s půdou ve spodní části. Kompostér by měl být umístěn ve stínu nebo
polostínu. Do nádoby je možné ukládat téměř
všechny biologicky rozložitelné odpady ze zahrad
a domácností. Měli bychom dodržet ale některé
zásady: hrubý a suchý materiál smísit s vlhkým.
Při větším množství trávy a vařených kuchyňských zbytků smíchat s hrubším materiálem. Do
kompostu patří především: listí, tráva, plevel,
zvadlé květiny, zemina z květináčů, rozložitelný

kuchyňský odpad (brambory, těstoviny, rýže,
knedlíky apod.), zbytky ovoce a zeleniny, sedlina
z kávy a čaje, trus býložravých hospodářských
zvířat, nadrcené větve, třísky, piliny, hobliny,
kůra, rozdrcené skořápky z vajec, popel (ze dřeva!)… Do kompostu není vhodné přidávat: slupky
z ovoce, které jsou chemicky ošetřeny (citrusy),
rostliny napadené chorobami, exkrementy masožravých zvířat, prachové sáčky z vysavače, kosti,
odřezky masa, tuky, ryby, mléčné výrobky, dále
časopisy, noviny, barevně potištěný papír.
Je nutno také dodat, že pouze z trávy kompost
nevznikne, suroviny by měly být zhruba v poměru 30 dílů hůře rozložitelných materiálů - větvičky, zeleniny, slámy… na 1 díl rychle rozložitelných, měkkých, šťavnatých materiálů - tráva.
Pro urychlení kompostování se doporučuje přidávat v malém množství zeminu.
Filip Chrapan

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Prachatice k 31.3.2015
V březnu 2015 celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 1887 osob (pokles o 165 osob
oproti únoru 2015). Pro srovnání: k 31.3.2014
bylo v evidenci 2329 uchazečů, což značí letošní
výrazný pokles o 442 uchazečů.

Míra nezaměstnanosti činila 5,0 % a je 2. nejnižší v Jihočeském kraji po okrese České Budějovice, kde činila 4,9 % (za ČR 7,2 %, za Jihočeský kraj 6,0 %). V pořadí okresů ČR se jedná
o 13. nejnižší míru nezaměstnanosti (nejnižší je
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v okrese Praha-východ - 3,2 %, nejvyšší v okrese Bruntál - 12,9 %).
Počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil na 709 tj. o 67 míst více než na konci předchozího měsíce. Celkový počet je ovlivněn poměrně vysokým počtem nahlášených míst
s požadavkem na umístění cizinců, který činí 215
míst (převážně řidičů TIR).
V průběhu března 2015 bylo nově zaevidováno
230 uchazečů o zaměstnání.
Z evidence v průběhu měsíce března 2015 odešlo celkem 395 uchazečů (ukončená evidence,
vyřazení uchazeči). Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 318. 77 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění do zaměstnání.
Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činí 6 018 Kč. Průměrný věk uchazečů o
zaměstnání je 41 let. Podporu v nezaměstnanos-

ti pobíralo k 31.3.2015 679 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,0 % všech uchazečů vedených v evidenci.
V nabídce volných pracovních míst jsou nejčetnější tyto profese:
- Řidiči TIR: 155 volných míst
- Kuchaři: 22 volných míst
- Prodavači a pokladní: 18 volných míst
- Číšníci a servírky: 14 volných míst
Struktura volných pracovních míst dle požadovaného vzdělání:
- Základní: 359 volných míst
- Vyučení: 276 volných míst
- SO s maturitou: 63 volných míst
- Vysokoškolské: 11 volných míst
Václav Vávra, analytik trhu práce

Koncert Šumava na nohou
Šumava na nohou pořádá 19. 9. 2015 od 19:00
v KD Cihelna ve Vimperku výjimečný koncert.
Zahraje na něm Anna K., Narttu a Olats Otesoc.
Za peníze, které na vstupném utratíte, budou
pořízeny věci pro Báru, Barušku, Lucku, Jonáše,
Pavlíka a Tomáše. To jsou děti ze Šumavy - konkrétně z Vimperka, Kašperských hor, Strážného,
Borové Lady a Zdíkova a každé z nich má velmi
těžké obtíže s pohybem nebo vyjadřováním, popřípadě s obojím a také jiné životní potřeby. Bára
by ráda dostala matraci, Baruška potřebuje hodně hygienických pomůcek, Lucinka má problémy
s termoregulací a na zimu by se jí hodil nový
termopytel. Kluci potřebují být mobilní, Jonáš je
sám nepohyblivý a cyklokočárek, který má, mu
bude brzy malý. Tomáš bude potřebovat nový invalidní vozík a Pavlík by si přál tablet, nebo vyjet
z Vimperka někam do lázní. Výtěžek z koncertu,
který Šumava na nohou pořádá, bude věnován
právě na zakoupení těchto věcí.
Vstupenky půjdou do předprodeje 15. 7. 2015 a
to za 290,- Kč, v místě konání budou za 350 Kč.
Informace o prodeji vstupenek budou zveřejněny na našich webových a FB stránkách.

Už jste někdy pomohli tím, že jste vyprodali koncert? Jestli ne, tak do toho!
Všechny informace o Koncertu Šumava na nohou
a jeho pořadatelích najdete na: www.sumavananohou.cz nebo na FB stránkách.
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