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Bilance investic obce Lenora v roce 2013
Rok 2013 je z hlediska investic pro Lenoru velmi
živý. Od začátku roku proběhla řada akcí a s nimi
spojená intenzivní administrace. Jak vlastně takové aktivity vznikají? Pro případné uchazeče o
práci v zastupitelstvu bude taková informace jistě zajímavá. Předně musí někdo přijít s nějakou
koncepcí rozvoje obce a stanovit priority. Něco
se musí udělat bezodkladně, něčemu musí předcházet důkladná příprava a jsou i věci, o nichž
víme, že by bylo dobré je udělat, ale z ﬁnančních
důvodů můžeme o jejich realizaci uvažovat až
v pozdějším časovém horizontu. My máme takové dokumenty dva. Jeden se jmenuje Místní program obnovy venkova na období 2008-2015
schválený v roce 2008 a Strategický plán rozvoje
obce Lenora 2013-2023 schválený letos v květnu. Pro naše potřeby by stačil jistě jeden takový
koncepční dokument, ale abychom se mohli
ucházet o dotace v nejširší možné míře, musíme
mít obojí. Navíc strategický plán je obsáhlejší a
obsahuje i cíle a vize směřované dále do budoucnosti. V roce 2008 jsme schválili tyto hlavní body,
(v závorce je uvedeno, jak se je podařilo naplnit):
1. Plynoﬁkace lokality Nad Tratí (ANO)
2. Vybudování veřejného místního rozhlasu a pořízení nové úřední desky (rozhlas
není, desky a vývěsní plochy instalovány,
v současnosti se pokoušíme o distribuci informací prostřednictvím SMS)
3. Dětské hřiště (ANO)
4. Oprava bytového fondu (střecha na č.p.
51, bytová jádra v č.p. 87, plynové kotelny
v č.p 100,101,102, oprava stoupaček tamtéž, výměna oken tamtéž, balkon a schodiště v č.p. 40)

5. Rekonstrukce a dostavba ZŠ a MŠ (nikoliv celková rekonstrukce, ale proběhly investice do hřiště, školní zahrady, školní kuchyně, vybudování plynové kotelny)
6. Rekonstrukce budovy č.p. 64 (mateřská
škola) a vybudování vzdělávacího centra (NE)
7. Chodník pro pěší (s největší pravděpodobností bude vybudován v roce 2014)
8. Vybudování lávky pro pěší přes Vltavu a
navazující chodníky (zatím nelze realizovat z důvodů vlastnických vztahů k zájmovým pozemkům)
9. Rekonstrukce chodníků v parku (částečně)
10. Oprava místních komunikací (všechny
místní komunikace ve vlastnictví obce jsou
opraveny, do konce roku 2013 bude opravena poslední v lokalitě Nad Tratí)
11. Rekonstrukce veřejné zeleně (rekonstrukce parku, pomníku u Zámečku, úprava
parku u č.p. 40, vykáceny stovky metrů náletových dřevin, pravidelně sečeny travnaté
plochy v obci)
12. Vybudování kvalitního víceúčelového
hřiště (NE)
13. Rekonstrukce sokolovny (ANO, zde předcházela samotná koupě sokolovny)
14. Dokončení veřejného osvětlení (ANO)
15. Vybudování inženýrských sítí pro smíšenou výstavbu (NE)
16. Doplnění mechanizace pro údržbu veřejné zeleně a zimní sněhovou údržbu
(ANO)
17. Výstavba kaple (NE)
18. Zachování stávající úrovně zdravotnických služeb (ANO)

V roce 2011 byly do plánu přidány dva body:
19. Rekonstrukce rechlí (je zpracována projektová dokumentace a zažádáno o dotaci)
20. Rekonstrukce bývalé uhelné kotelny na
víceúčelové zařízení (díky iniciativě našich
hasičů splněno částečně)
Prostřednictvím těchto dokumentů máme tedy
stanoveno, kterým směrem se máme do budoucna ubírat. Pro každý rok vytváříme rozpočet a snažíme se dopředu zjistit možnosti dotací.
Musíme pečlivě propočítat, jaké jsou naše ﬁnanční možnosti. Nikdy nebývá dotace stoprocentní, vždy musíme nějakou část, zpravidla
30% - 50% přidat z vlastního rozpočtu. Podle
toho vybereme k realizaci určité akce. Průběžně
se připravují projektové dokumentace na stavební akce, vyřizování stavebních povolení,
tvorba rozpočtů atd. Zároveň se chystají žádosti
o dotace. Následují výběrová řízení, která si vyžadují častou účast zastupitelů. Musí se dodržet
nejrůznější lhůty a časové sladění je poměrně

Dotace v roce 2013
1. Program obnovy venkova Jihočeského kraje
2013
Oprava sokolovny Lenora - zpevněná plocha
a výměna oken: 148 700,2. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť
Oprava fasády na sokolovně: 50 000,- Kč
3. Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury
Tradiční lenorské pečení: 42 858,- Kč
4. Grantový program Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
Zlepšení vybavenosti mužstva SDH Lenora
pro zásah: 20 000,- Kč
5. Program rozvoje venkova ČR, SZIF, opatření
Realizace místní rozvojové strategie Zastřešení přístavby sokolovny v Lenoře:
399 123,- Kč
6. Volba prezidenta v lednu 2013: 13 178,- Kč
7. Kompenzace ztrát obcím na území NPŠ:
665,- Kč
8. Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
správy: 139.600,- Kč
9. Dotace od úřadu práce k 30. 9. 2013:
231.169,- Kč
Bez podpory zejména JČ kraje a SZIFu bychom
většinu akcí nemohli vůbec realizovat. Děkujeme.
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náročné. Na příjem dotací se podepisují smlouvy
se spoustou podmínek, které musíme dodržet,
nesmíme propásnout žádnou lhůtu pro předkládání nejrůznějších dokumentů. I následně je
třeba dohlížet na to, aby akce byly v souladu s
podmínkami stanovenými smlouvou, ať je to
předkládání závěrečných a monitorovacích
zpráv, udržitelnost, funkčnost, zveřejnění informací, nesmí se měnit vlastník pozemku či hotového díla, musí se uzavřít smlouvy o věcných
břemenech, kolaudovat atd. Z těchto důvodů je
letošek náročný, protože dotací jsme měli poměrně hodně. Některé akce se sice letos nerealizují, ale probíhá jejich příprava. Další provádíme z vlastního rozpočtu, čili bez dotace, kde sice
odpadá administrace žádosti, ale projekty, stavební i výběrová řízení zůstávají. Z následujícího
přehledu je patrné, kolik peněz a na co jsme
letos obdrželi. Dále uvedu i investice realizované
z našeho rozpočtu bez dotačních peněz.
Jaroslava Krnáková

Nové odkazy na webu
Na našich webových stránkách pod odkazem
Lenora a okolí najdeme nyní novou sekci Sokolovna. Zde budou uveřejňovány aktuální
akce a rozvrh obsazení v sokolovně.
Hasiči mají také nové webové stránky:
http://www.hasici-lenora.cz/, na našich
webových stránkách najdete v sekci Úřady,
instituce.
Dále uvedu, co se v průběhu roku uskutečnilo
výhradně z našich peněz. Byla to elektrická pánev za necelých 100 000,- Kč do školní kuchyně,
nová plynová kotelna v mateřské škole za zhruba 430 000,- Kč, výměna oken v bytovém domě
č.p. 100 za 670 000,- Kč, následovat bude oprava komunikace Nad tratí za 1 470 000,- Kč.
A nakonec co by nás mělo čekat příští rok: cyklostezka a chodník pro pěší od pošty k Chatě za
2 000 000,- Kč (očekáváme přidělení dotace
z programu CÍL 3 Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2007-2013), rekonstrukce rechlí
za 3 000 000,- Kč (očekáváme dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad) a
asfaltová plocha pro hřiště na metanou, tenis,
případně jiné hry u hřiště za 300 000,- Kč (očekáváme dotaci z JČ kraje). Dotace by měly být
ve výši až 85%. Pokud se podaří plánovaná spolupráce s JČ krajem, dojde i na úpravy ve sklářském muzeu.
Jaroslava Krnáková

Zastřešení přístavby
a další úpravy na sokolovně v Lenoře
Obec Lenora je poměrně krátkou dobu členem
místní akční skupiny CHANCE IN NATURE se sídlem v Malenicích. Prostřednictvím tzv. „Masky“
nebo-li místní akční skupiny lze získat ﬁnanční
prostředky na projekty, které se bezprostředně
dotýkají života občanů. Předpokládají účast občanů na realizaci projektů a následně pak využití
výsledků projektu většinou obyvatel obce. Naše
sokolovna takovému záměru přesně odpovídá.
Sokolovna ožívá čilým kulturním životem. Jen do
konce roku 2013 se v ní odehraje 6 větších akcí
(divadlo, beseda, koncert …). Kromě toho se začne pravidelně cvičit, ať jsou to děti ze základní
a mateřské školy nebo naši tenisté, volejbalisté
či skauti. Státní zemědělský intervenční fond
nám prostřednictvím MAS na zastřešení přístavby sokolovny poskytl dotaci ve výši 399 123,- Kč.
Konečná cena stavby byla 490 533,- Kč. Jedná
se o významnou pomoc. Bez přispění SZIF bychom akci nebyli schopni realizovat.
Stejně tak významnou pomoc poskytl Jihočeský
kraj na opravu fasády na sokolovně a na opravu
zpevněné plochy a výměnu posledních čtyř oken
na severní části budovy. Tím se naprosto zásad-

ně vylepšil vzhled centrální části obce, kde donedávna sokolovna a její okolí působily odstrašujícím dojmem. Po všech těchto významných úpravách se sokolovna stane důstojným kulturním a
tělovýchovným stánkem pro naše občany. Věřím, že Lenorští v sokolovně najdou opět místo
k setkávání a zažijí zde spoustu krásných kulturních a sportovních zážitků.
Jaroslava Krnáková

Lenorská slavnost chleba 2013
Navzdory letním vedrům provázejícím celé léto
navštívilo naši slavnost velké množství lidí. Všichni
hledali útočiště před letním žárem ve stínu budovy
obecního úřadu i kdekoliv jinde, kam alespoň částečně slunce neproniklo. Nejhůře bylo u dětských
atrakcí na hřišti pod sokolovnou, tam nebylo před
paprsky úniku. Scénář slavnosti byl podobný jako
každý rok - centrem dění musí být chléb a koláče,
ale přesto se i letos objevilo několik novinek.
Spoustu dětí i dospělých zaujala tvořivá dílna na
pečení obřadního pečiva. Kejklíře Slávka jsme tu
viděli poprvé, stejně tak akční bubeníky, kteří svými rytmy na chvíli dali zapomenout vedru a návštěvníky vyprovokovali k rytmickému podupávání do taktu. Nakonec se i oni neplánovaně objevili
v přímém vysílání Českého rozhlasu II - Výlety s
Dvojkou. Redaktor Pavel Kudrna vysílal přímo od
nás mezi 14.00 a 15.00. Kromě bubeníků vystoupili ve vysílání další hosté: Egon Urmann, Roman
Hajník, Jaroslava Krnáková, Růžena Vincíková a
Antonín Chrapan. Kdo by si chtěl záznam poslechnout, stačí zadat na internet tento odkaz: http://
prehravac.rozhlas.cz/audio/2935194.

Malí návštěvníci se odpoledne skryli před vedrem
do sokolovny, kde na ně čekalo představení s čarodějnicí Saxanou.
Soutěž O nejlepší chléb vyhrála s výrazným náskokem pekárna Šumava Volary se svým Staročechem s cibulkou a slaninou. O další místa se
s nepatrnými rozdíly hlasů dělily spravedlivě
všechny tři pekárny. Chutnaly tedy všechny regionální chleby. Z 10 přihlášených koláčů ten nejlepší upekla Magda Pospíšilová, v závěsu za ní se
pak umístila Karolína Štěpánová a Lenka Wagnerová. Ta nadchla vizuálním zpracováním svého
koláče, který symbolizoval lenorskou pec na
chleba. Všichni soutěžící obdrželi malou odměnu.
Cena pro vítěze byla, jak jinak, forma na koláč.
I ti, co odevzdali hlasovací lístek, mohli získat
některou z 23 pěkných cen. Hlavní cenu získala
paní Kratochvílová z Lenory a úsměvné bylo, že
součástí ceny bylo bezplatné splutí z Lenory na
Soumarský Most včetně plného servisu. Paní
Kratochvílová je totiž nejbližší sousedkou půjčovny lodí a majitelé půjčovny by ji nejspíš nechali splout i bez tomboly. Nicméně i tady radost
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byla, protože jak paní Kratochvílová sdělila, věnuje výhru vnoučatům.
Všechny tyto zážitky nám umožnili zažít naši
sponzoři. Všem jsem zaslala osobní poděkování,
z něhož si dovolím citovat úryvek: „Velmi si vážím Vaší podpory a chtěla bych Vám za ní upřímně poděkovat. Je pro nás naprosto zásadní.
I když se s podobnými akcemi v poslední době
roztrhl pytel, myslím si, že pro každou obec je
důležité, aby se alespoň jednou do roka obyvatelé sešli, popovídali, uvědomili si sounáležitost
s obcí. Nakonec, nebyli jsme to my, kdo jsme
podobné slavnosti vymysleli. Vždyť odedávna
existovaly poutě s podobným cílem, oproti dnešku navíc ještě posílené o duchovní rozměr. V Lenoře vzhledem k její krátké historii a absenci
kostela se poutě nikdy nekonaly. Lenorská slavnost chleba je pro místní jedinou možností, jak
se na domácí půdě sejít a ve slavnostní náladě
užít pěkný den. V centru dění byla umístěna vel-

ká informační tabule se jmény všech, kteří nám
pomohli akci uspořádat. Rozhodně budeme Vaše
jména či názvy ﬁrem prezentovat v místním
čtvrtletníku Lenorské střepiny. Já osobně ještě
jednou děkuji za Vaši velkorysost a věřím, že
naše spolupráce bude pokračovat i nadále.“
Upřímně děkujeme Jihočeskému kraji a následujícím ﬁrmám a osobám:
Pekárna Šumava Volary, Pekárna KLAS Prachatice, Pekárna Cais Vlachovo Březí, Stavební poradna České Budějovice, G-PROJECT České Budějovice, ČEVAK a.s., ELIM spol.s.r.o. Volary,
INGETOUR půjčovna lodí a raftů, REKON-INSTA
Volary, MUDr. Jiří Widimský Praha, Restaurace
U Grobiána Lenora, ČMO Horní Vltavice, Antonín
Chrapan Lenora, Energie AG TEPLO Vimperk,
Penzion Ida Zátoň - Monika Březnovská, VOTUS
půjčovna lodí, ESC Art. s.r.o. Volary, Jednota
Vimperk, E.ON.
Jaroslava Krnáková

Nová požární zbrojnice
Jak všichni víte, dlouhá léta jsme využívali jako
hasičskou zbrojnici objekt u bývalé sklárny. Tato
zbrojnice přestala vyhovovat našim potřebám
především z důvodu nákupu hasičské cisterny.
Proto jsme po uvolnění bývalé kotelny a skladu
tuhých paliv pro čp. 100, 101 a 102 požádali
obec Lenora o přidělení 2 garáží na vybudování
nové a větší hasičské zbrojnice. Obec Lenora
nám vyšla vstříc, a proto jsme mohli 12. listopadu 2011 začít s přestavbou. Věděli jsme, že to
nebude jednoduchý a krátký úkol. Všechny stavební práce jsme si dělali sami, nebo s přispěním
dobrovolníků z řad spoluobčanů naší obce. Celkový počet odpracovaných hodin, dnů a víkendů
už bychom jen velmi těžce spočítali. Ti z Vás,
kteří jste sem měli cestu, nebo jen šli okolo, nám
dají za pravdu, že jich bylo velmi mnoho. A výsledek jste mohli sami posoudit. Slavnostní otevření u příležitosti 120. výročí od založení našeho sboru se konalo dne 31.8 a nikdo z nás
nečekal takovou účast.
Materiál na vybudování hasičské zbrojnice jsme
nakoupili za prostředky z brigád, ze sponzorských darů, nebo ušetřené za předchozí léta a
z rozpočtu, který nám každoročně přiděluje obec
Lenora. Nemalou součástí byl materiál darovaný
obyvateli obce a našimi členy. Celkové náklady
na stavbu byly 122 180,- Kč plus materiál, který
jsme dostali od našich spoluobčanů. Projekt nám
zaplatila obec.
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Jménem Sboru dobrovolných hasičů bych chtěl
poděkovat obci Lenora, ﬁrmám a občanům, kteří
se podíleli na realizaci této stavby. Malířství Jaroslav Vávra, Nejlevnější pneu.cz, Českomoravská
olejářská, Restaurace U Grobiána, Stavební ﬁrma
Jan Sidor, Autodoprava Jiří Spousta, Autolakovna
Urban, půjčovna kánoí VOTUS. Dále občanům:
Strapek Štěpán, Mondek František, Brda František, Franc Zdeněk. Veliký dík patří také Martinu
Liškovi, který nám zakoupil sochu sv. Floriána.
Největší dík patří členům našeho sboru, kteří
obětovali svůj volný čas a přišli pomoci s přestavbou. Bez jejich úsilí bychom to nezvládli tak
rychle. Také bych chtěl poděkovat za trpělivost a
porozumění rodinám našich členů. Bez jejich tolerance by se tato stavba také prodloužila.
Jiří Pojsl

50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZŠ V LENOŘE
1.9.1963 - 1.9.2013
Dne 7.9.2013 oslavila ZŠ v Lenoře 50. výročí zahájení svého působení. Oslava se velmi vydařila.
Projevy ředitelky Mgr. M. Juhaňákové a starostky
obce Mgr. J. Krnákové upoutaly a poučily.Příjemné posezení a chutné pohoštění potěšilo současné i bývalé zaměstnance školy a bylo zcela neformální. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ pod vedením
M. Vachtové, L. Wagnerové a M. Zachové bylo
milé. Hudební přednes žákyň ZUŠ pod vedením
F. Zacha pak velmi profesionální.Velký úspěch
sklidila také divadelní hra v podání skautů a PhDr.
A. Wagnerové. Příjemný kulturní zážitek umocnil
kvalitním nastavením hudební aparatury M. Pecka. Děkujeme.
Výstava ve škole (kolektivní dílo učitelského sboru a starších žáků) zaujala všechny hosty.
Odpolední zpřístupnění celé školní budovy (I. Fotrová + žáci 5. roč.) pro veřejnost evokovalo
v mnohých návrat do školních let a lavic (viz
www.rajce.cz/stounovo).

Závěrečné pohoštění (V. Habichová a L. Dalíková) naše vzpomínky ještě více osladilo.
Děkujeme všem, kteří nám celý sváteční den
zpříjemnili a přispěli svým vstřícným chováním
k úspěchu oslavy.
Závěrem bychom rádi poblahopřáli ředitelce školy paní Mgr. Marii Juhaňákové ke třem významným výročím, která byla velkou oslavou poněkud
zastíněna. Mgr. Juhaňáková kvalitně učí naše
děti již 35 let. Zároveň již 22 let školu v Lenoře
řídí. 10 let pak koordinuje práci ve spojeném zařízení ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Blahopřejeme. Za vše jí
právem patří naše úcta a velký dík.
Do dalších let přejeme zejména zdraví, pohodu,
energii a radost.
Žáci a zaměstnanci školy v Lenoře

Proč mám rád/a školu v Lenoře?
Naše škola je kousek od našeho domu. Mám to
do ní pomalou chůzí pět minut. Ráno můžu déle
spát.
Ve třídě mám spoustu skvělých kamarádů, se
kterými je hodně legrace a prima zážitků.
Ve škole mám nejraději tělocvik - fotbal a vybíjenou. V angličtině se rád učím nová slovíčka a
píšu dopis do Kanady. V přírodovědě mne nejvíc
zajímá les a lesní zvířata. A o přestávkách je nejlepší svačina a zlobení s kamarády.

Do školy v Lenoře chodím pět let. Chodila sem i
moje sestra. Máme bezva učitelky. Taky máme
dobrý způsob učení. Mám tu hodně kamarádů.
Rádi pracujeme na školní zahradě. Máme školní
hřiště, na kterém hrajeme vybiku a jiné další hry.
A turnaj s dalšími školami. Máme tu dobré programy z Národního parku Šumava. A hezkou tělocvičnu a ještě k tomu novou. A každý rok dostáváme nové sešity.
Moc mi chutnají školní jídla.

V této škole se mi líbí a budu na ni rád vzpomínat.

Jára, 5. roč.

Míra, 5. roč.

Naše škola je zajímavá tím, že je malá. Líbí se
mi, že podnikáme různé výlety.

Ve škole mám kamarády, které mám ráda. Mám
ráda všechny paní učitelky. Líbí se mi přírodovědné programy, na kterých se hodně naučím a
dozvím zajímavosti.

Třeba do Budějovic, Krumlova a do Prahy.Taky
na hrady Kunžvart a Kašperk.

Mám také ráda výtvarku a tělák. Ani angličtina
není špatná. Nejlepší je stejně svačina :).
Chodila sem moje mamka. Chodil sem i můj taťka. A možná sem budou chodit i moje děti.
Markétka, 5. roč.

Mám rád všechny předměty, nejvíc angličtinu a
matematiku. Připadá mi, že naše škola je taková
rodinná. O vánocích zpíváme koledy. Na jaře sázíme květiny a zeleninu na školní zahradě. Na podzim hrabeme listí a sklízíme pozemek. V zimě chodíme bobovat. Taky plavat do bazénu do Volar.
Máme hodné paní učitelky.
Marek, 5. roč.
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Česká škola v Lenoře rok 1936
15 LET ČESKÉ ŠKOLY A ODBORU NÁRODNÍ
JEDNOTY POŠUMAVSKÉ V LENOŘE
Napsal a uspořádal: Stanislav Hrubý, řídící učitel. Čistý výtěžek ve prospěch chudých dětí české školy.
LENORA je největší osada politické Obce Horní
Vltavice. Celá obec čítá 2.730 obyvatelů, z nichž
jsou 92 Češi. Střediskem českého života je
Lenora s 820 obyvateli, z nichž je 61 Čechů. Při
plném pochopení potřeb hraničářů kompetentními úřady mohla by býti Lenora silnou českou
baštou pod Boubínem, neboť má k tomu výhodné podmínky, jsou tu tyto státní úřady a
podniky: poštovní úřad, četnická stanice, nádraží, vrchní stavba čsd., škola a v blízké Zátoni státní polesí. Zaměstnanci těchto úřadů by
tvořili již silný kádr, jenž by mohl něco zmoci.
Za dnešních poměrů živoříme. První česká škola pod Boubínem byla zřízena v Lenoře a to v r.
1921. Počátky její byly těžké, bylo jí upíráno
právo na život. Nebylo lze pro ni najmout vhodné místnosti ani opatřiti pozemku pro stavbu
nové budovy. A tak prožila česká škola svůj počátek v hostinci (Spambauer) a v nádražní čekárně. Leč vzdorovala všem překážkám, pře-

čkala ty ústrky a dokázala, že její potřeba je
nutná. Letošní 15. výročí jejího trvání je toho
nejlepším důkazem - V krátkém čase dočkala
se škola i nové budovy, k jejímuž otevření došlo
v r. 1923. - Celou akci pro zřízení české školy
vedl místní odbor Národní jednoty pošumavské
pro Lenoru a Kunžvart se sídlem v Lenoře, jehož ustavení spadá též do r. 1921. S opravdovým zápalem a nadšením pustili se první členové do práce a do boje s protivníky. Bojovali za
správnou věc a zvítězili. Byly to krušné chvíle,
které si vyžádaly mnoho obětí a velikého sebezapření. Všem těm drobným strážcům národního jmění a bojovníkům za svatou českou věc,
kteří tehdy i později tak správně a plně pochopili význam školy, kterým zájem státu a národa
byl nade vše, kteří pro českou školu ztratili zaměstnání, těm, o nichž málo kdo ví a kteří nejsou oslavováni patří nejen naše, ale celého čsl.
národa, nehynoucí vřelé díky. Nechť česká škola má povždy více podobných příznivců a zastánců, nechť odbor NJP. má povždy více podobných nadšenců a bojovníků, jimž odkaz
našich předků je svatou povinností a pak - bude
Šumava naše - česká !!!
Dobová vzpomínka - zpracoval R. Sedlecký

Mateřská škola v Lenoře
Od září má budova MŠ nový plynový kotel, který
se měnil v letních měsících. Doufáme, že nás
bude pěkně hřát i v zimě a nebudou žádné komplikace.
V letošním školním roce 2013-2014 bylo do MŠ
v Lenoře zapsáno 15 dětí (8 děvčat a 7 chlapců),
z toho je 5 dětí předškolních. Za první týden
v září se starší děti zvládly připravit na vystoupení, které proběhlo 7. září v sokolovně k 50. výročí otevření ZŠ v Lenoře.
Na to, že děti z MŠ jsou zvyklé vystupovat pouze
v budově MŠ a jen pro své rodiče a příbuzné zvládly změnu prostředí, počet a rozmanitost posluchačů, mikrofony a rychlost přeorientovat se
z prázdnin do povinností velmi, opravdu velmi
dobře.
První měsíc v novém školním roce máme za sebou, nové děti si pomalu zvykají na své nové
kamarády, na prostory v MŠ, na nové hry a činnosti, společně s dětmi se ZŠ shlédly pohádkové
představení v MŠ „ O princezně na hrášku „.
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I v řijnu nás čeká pohádka, a to v MěKS Vimperk, kam za námi každým rokem jezdí Krejčík
Honza, tentokrát na díl „Kdo si hraje, nezlobí!“
Už se moc těšíme...
Marcela Vachtová učitelka MŠ

SMS ano či ne?
V minulých číslech jsme vás informovali, že bychom rádi občanům zasílali SMS informace, např.
o kulturních akcích, o sběru odpadu, o tom, že se
třeba ztratily klíče nebo našel pes, že proběhne
jednání zastupitelstva. Informační SMS se při
současných možnostech a cenách jeví jako rozumná náhrada ﬁnančně náročného místního
rozhlasu. Zájemců o zasílání SMS se však zaregistrovalo jen okolo dvaceti. Tímto se jim omlou-

vám, že dosud SMS nedostávali. Vzhledem k malému zájmu zvažujeme, zda tuto službu občanům
vůbec zřizovat. Pokud se někdo jen zapomněl zaregistrovat nebo se rozmyslel nabízenou službu
využít, není nic jednoduššího, než si z našich
stránek vytisknout přihlašovací formulář, vyplnit
jej a vhodit do schránky na obec nebo k nám zajít a vyplnit formulář zde.
Jaroslava Krnáková

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 21. prosince 2013 od 13 hodin pořádáme 9. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise. 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.
SAK LENORA

Víťa Marčík v Lenoře
V kulturním programu jste určitě zaregistrovali
divadelní představení Víti Marčíka v úterý 14. ledna 2014. Věřím, že zejména mladší generace o
Víťovi slyšela, četla nebo jej viděla při jeho legendárních představeních. Pokud ne, stačí kliknout
na mail, abyste se o něm a jeho divadle dozvěděli víc (www.teatr.cz), najdete jej i na Wikipedii.
Věřím, že si jeho představení u nás v Lenoře nenecháte ujít. Víťa Marčík je fenomén českého divadla a komediantství. V létě objíždí různé festivaly, na podzim zamíří do kamenných divadel, v
květnu pravidelně účinkuje ve Španělsku, jezdí i
do Francie, Itálie a dalších zemí. Nejraději však
hraje pod širým nebem v bezprostředním sepětí
s divákem. Získal si renomé svým živelným projevem a originálním zpracováním klasických po-

hádek jako je Popelka, Sněhurka či Zlatovláska,
ale i dobrodružných příběhů, třeba Robinsona
Crusoe. Naposledy se utkal s Labyrintem světa
od Komenského. Čtyři staletí starý text zjednodušil a upravil. Příběh Poutníka doprovázeného
Všezvědem Všudybudem a Mámením oživil písničkovými vsuvkami. Zábavnou formou tak dětem i dospělým předkládá věčný příběh o hledání
smyslu světa a místa člověka na zemi. To je pro
naši hektickou dobu velmi aktuální. Velké úspěchy sklízí se svými Pašijemi a Vánočním příběhem. Termíny představení má obsazené dlouho
dopředu. Uvidíme, jak Lenorští přijmou Víťu Marčíka a jeho hru Robinson. Budou-li spokojeni, pozveme Víťu zahrát i další kusy.
Jaroslava Krnáková

Výpadky elektrické energie
Stejně jako my na obci jste určitě všichni zaregistrovali nebývalý počet přerušení dodávek
elektřiny. Rádi bychom Vás upozornili, že není v
našich silách, abychom každého informovali, že
mu nepůjde elektřina. Nehledě na to, že ani my
nevíme přesně, kde k výpadku dojde. Dozvíme
se pouze lokalitu, ale konkrétní objekty nejsme
schopni identiﬁkovat. Existuje však naprosto
jednoduchý způsob, jak se informaci o konkrétním objektu dozvědět. E.ON má zřízenou službu,
kde se každý odběratel může zaregistrovat a
bude mu chodit SMS se zprávou, kdy k přerušení
dodávky elektřiny dojde.

Nabízíme následující přesný postup pro registraci přes internet:
www.eon.cz
E.ON Úvodní stránka -> Plánované odstávky ->
Nastavení zasílání informací -> Vyplnit formulář
- k vyplnění potřebujete informace z poslední
faktury -> Potvrdit
Po registraci by Vám přímo z E.ONu měly chodit
informace prostřednictvím SMS vztahující se
přesně k Vašemu objektu. Obec Lenora bude informaci o přerušení dodávky vyvěšovat pouze na
úřední desku a na internet.
Jaroslava Krnáková
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OBEC LENORA
ZVE DO SOKOLOVNY
31.10.2013 od 19.00
Promítání a beseda s fotografem Vladislavem Hoškem: „Šumava romantická“,
„Nepál - trek pod Mount Everest“, autogramiáda knihy „Za krásami Šumavy“
16.11.2013 od 19.00
„Na správné adrese“, lechtivá komedie v podání ochotníků ze Čkyně
29.11. 2013 od 20.00
Taneční zábava
8.12.2013 od 16.00
„Zapomenutý čert“,
pohádka souboru Bouček a Artego, následuje mikulášská nadílka
14.12.2013 od 18.00
Vánoční koncert ZUŠ Volary
21.12. 2013 od 13.00
Vánoční turnaj ve stolním tenise
14.1.2014 od 19.00
„Robinson“, divadelní představení charismatického Víti Marčíka
1.2.2014 od 20.00
Country bál, hraje WC Pauza, tančí Osm a půl opice
1.3.2014 od 20.00
Masopustní zábava

Sledujte plakáty, pro případ změny termínů.
Dále chystáme:
Jak to bylo s lenorskými rechlemi a zlatou mincí - promítání fotograﬁí a ﬁlmu ze slavnostní vernisáže
zlaté mince, vystavení zlaté mince, možnost nahlížení do kronik obce Lenora. Přesný termín zatím neznáme.
Vítání občánků na Obecním úřadě v Lenoře - v úterý 22.10. 2013 v 15.00
Lampionový průvod zakončený ohnivou show - v neděli 27. října 2014 v 17.30. Sraz u Obecního úřadu v Lenoře, nezapomeňte svým dětem pořídit lampiony.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - první adventní neděli 1.12. 2013 v 17.00 před Obecním úřadem
v Lenoře. Přineste si s sebou balony štěstí, společně je vypustíme a popřejeme si navzájem krásné Vánoce.
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