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Rekapitulace volebního období 2010-2014
Máme za sebou 4 roky, v nichž naši obec vedlo
zastupitelstvo ve složení Jaroslava Krnáková,
Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Adriana Šindelářová, Vít Urban, Stanislav Tůma a Jan Vaňáč.
Dovolte mi, abych poděkovala členům zastupitelstva za jejich práci. Jako starostka musím
konstatovat, že drtivá většina zastupitelů jednala konstruktivně a věcně, vždy jsme byli schopni
najít rozumný konsensus. Pro danou věc jsme se
dokázali s maximální možnou znalostí problematiky rozhodnout a odhlasovat ji obvykle většinou
6 hlasů proti jedinému, který byl naopak nejčastěji proti či se zdržel hlasování. A právě díky
tomu, že nás šest táhlo za jeden provaz, se podařilo za 4 roky vybudovat spoustu užitečných
věcí. Myslím, že toto zastupitelstvo zanechalo po
sobě v Lenoře významnou stopu. Posuďte sami:
Rok 2011: rekonstrukce místních komunikací a
vybudování parkovišť a chodníků okolo č.p. 87,
pod bytovkami č.p. 31, 32, 33 a cesta ke „smeťáku“, kanalizace před domem č.p. 87, doplnění
veřejného osvětlení, výměna oken v č.p. 101.
Hodně práce stála příprava bytového fondu k privatizaci. Velké dilema bylo, zda koupit či nekoupit
sokolovnu v dražbě. Nakonec jsme ji zakoupili.
Rok 2012: výměna oken v sokolovně, oprava
podlahy v sokolovně, podařilo se získat pozemek
na cyklostezku a byla zpracována projektová dokumentace na rechle.
Rok 2013: zastřešení přístavby sokolovny, nová
fasáda na sokolovně, oprava prostranství v okolí
sokolovny, oprava místní komunikace v lokalitě
Nad Tratí, výměna oken v č.p. 100, nová pánev
do školní kuchyně (100 000,- Kč), plynoﬁkace
mateřské školy, vodovodní přípojka k obecnímu
úřadu, nové lavičky, odpadkové koše a herní prvky v obci.

Rok 2014: není ještě u konce, ale rozhodně je
jedním z nejnáročnějších z hlediska velkého
množství projektů, na jejichž přípravě se pracovalo dlouho před vlastní realizací: rekonstrukce
rechlí, cyklostezka, rekonstrukce sklářského muzea (okna, mříže, elektroinstalace, rekonstrukce
podlahy a výmalba), víceúčelové hřiště, oprava
plochy před obecním úřadem. Vyměnili jsme
všechny vchodové dveře v č.p. 51. Na skladě již
máme kompostéry na biodpad - o jejich distribuci se dočtete v dnešních Střepinách. I když už
jsme neplánovali kroky ohledně zateplení a výměny oken ve škole, museli jsme se pustit i do
toho, protože podmínky přidělení dotace byly
nastavené tak, že by jednotlivé kroky nové zastupitelstvo nestihlo provést a o dotaci by obec
přišla. Také pracujeme na projektové dokumentaci na rekonstrukci školy. Do toho přišla kauza
s plánovanou ubytovnou v hotelu Chata a podaná žaloba na obec v souvislosti s vytékající vodou na komunikaci pod č.p. 87.
Již osmým rokem máme Lenorskou slavnost
chleba. S otevřením sokolovny měli obyvatelé
možnost zažít velké množství kulturních akcí, ať
to byly přednášky, besedy, divadelní představení, mikulášské nadílky, vánoční koncerty nebo
zábavy. 1.6.2014 jsme oslavili 180 let výročí založení obce a v souvislosti s tím vytvořili a vydali krásné upomínkové předměty - kolibříky, pexeso, fotokostky a informační skládačku.
Celým obdobím prolíná mravenčí práce se získáváním peněz na jednotlivé projekty a jejich následnou administrací. Myslím, že nikdo zvenčí
netuší, kolik usilovné práce si realizace akcí vyžaduje a kolik problémů a starostí obnáší. Teď
bude mít nové zastupitelstvo příležitost toto vše
zažít a okusit. Stojí před nimi mnoho složitých
úkolů - především rekonstrukce budovy školy a

sloučení provozů školy a školky pod jednu střechu. Nutně pak musí přijít řešení, k jakému účelu a hlavně za co opravit budovu školky, čeká
budova hasičské zbrojnice. Naopak jednoduchým
úkolem bude výměna oken v č.p. 102, která je
již organizačně i ﬁnančně zajištěna a k realizaci

by mělo dojít na jaře. Přeji novým zastupitelům
hodně sil a Lenoře, aby to byli lidé na svém místě, u nichž vždy bude stát zájem obce na prvním
místě.
Jaroslava Krnáková

Výsledky obecních voleb 10. a 11. října 2014
Zvolení členové zastupitelstva:
Nezávislí a TOP 09
Mgr. Jaroslava Krnáková
Antonín Chrapan
Monika Janáčová
Petr Buriánek

215
186
128
145

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Pavel Filo
137 hlasů
Václav Kovář
122 hlasů
Martin Hlouška
110 hlasů

Zvolení náhradníci:
Barbora Horáková
Zdeněk Rys
Dominik Pevný

144 hlasů
98 hlasů
106 hlasů

I v letošních volbách zaznamenáváme spoustu
nespokojených ohlasů na volební systém. Také
u nás se jeho nelogičnost projevila. I když Barbora Horáková se svými 144 hlasy umístila na
čtvrtém místě, v sedmičlenném zastupitelstvu
místo nezíská. Díky složitému a pro občany ne-

Václav Henzelín
Josef Košík
Pavel Vostřez
Ingrid Hanzalová

66
96
46
85

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

srozumitelnému přepočítávání hlasů ji předběhli
hned čtyři kandidáti s menším počtem hlasů.
Takto je však v danou chvíli zákon nastaven a
nezbývá, než jej respektovat.
Jaroslava Krnáková

Osobní poděkování
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vám ze srdce poděkovala za důvěru,
kterou jste mi v letošních volbách dali. Z 276
voličů, kteří přišli hlasovat, mi svůj hlas dalo 215.
To je skvělé a nečekané číslo. Přiznám se, že mě
opravdu potěšilo, kolik lidí moji práci pro obec
vnímá. Beru si z toho ponaučení, že lidé navzdory anonymním příspěvkům na facebooku plných
kritiky, populistických tvrzení a zaručených řešení, volí své zástupce podle toho, kolik za nimi

zůstalo práce. Hodnotí činy, nikoliv slova. A to je
dobře - nejenom pro mě osobně, ale pro naši
společnost. Nedejme se obalamutit chytráky,
kteří by všechny problémy vyřešili jinak a lépe,
ale nedokážou pro to kromě planých řečí nic udělat a dokonce se ani pod svůj názor podepsat.
Hodnoťme lidi okolo sebe podle skutků, nikoliv
podle řečí. Tím vezmeme pomlouvačům vítr
z plachet.
Jaroslava Krnáková

Pohledem Volaráka
Dobrý den, přátelé ze soutoku Řasnice s Vltavou,
původně jsem si myslel, jak na těchto stránkách
budu hodnotit lenorské fotbalisty, ale bohužel nejde to. Po letech, kdy kluci na hřišti dělali většinou radost kvalitní hrou a někdy i štvali diváky, to
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když to nešlo zrovna podle představ. To od letošní sezóny již není. Lenorští nepřihlásili soutěž a
tak derby s Tatranem Volary v okresním přeboru,
či souboje v krajských soutěžích jsou rázem zapomenuty. Je pryč doba, kdy zde u soutoku

vyrůstali hráči od Jindry Jančoviče, Pepíka Šimlíka, Jardy Mikeše, k fotbalovým rodům Mikešů či
Králíků a konče synátory zmíněného Jindry, Patrika, Vítka a Lukáše či pokračovatele nejmladšího z Mikešů. Fotbal je pryč, ale naštěstí sport zde
zůstal.
Já chci touto cestou poděkovat zejména rodině
Sedleckých za skvělé závody o Šumavský pohár
horských kol, který se jel na zajímavé trati u
hasičské zbrojnice. Od potěru po dospělé se zde
za solidního počasí jel zajímavý závod, který přinesl v mnoha kategoriích nesmlouvavý boj až do
konce.
Druhým závodem bylo mistrovství ČR amatérských cyklistů v silniční cyklistice v okolí Šumavských Hoštic. Za uspořádání jak Šumavského poháru, který je mezinárodní akcí a jede se
na úrovni Česka a německého Bavorska, tak
i mistrovství republiky, která snesla profesionální hodnocení, patří pořadatelům velké poděkování.
Cyklistika se v Lenoře zabydluje, což ukázal i závod Jihočeského poháru v cyklokrosu a tak se
třeba někdy dočkáme, že nad Vltavou se pojede
i závod vyšší úrovně. Zde patří poděkování oddílu SAK Lenora a já přeji cyklistickým nadšencům,

aby se jim při pořádání dalších závodů vedlo velmi dobře.
Je správné, že se u vás dál sportuje a že se vám
daří. Dovolte mně při psaní těchto řádek, které
píši v půlce října, popřát vám již nyní krásný advent, neboť až se vám dostanou tyto řádky do
ruky, budou již tyto dny v plném proudu. Přeji
vám, aby se vánoční dny se Štědrým večerem
vydařily, dětem hodně dárků pod stromečkem a
všem krásné prázdniny. Do roku 2015 vkročte
správným směrem a v něm mnoho štěstí, radosti a hlavně zdraví, bez kterého nic nejde, a pohodu, která je nezbytná.
Já osobně se budu těšit nejen na sport, ale i na
mnohé zajímavé akce, které v obci pořádáte od
pečení v historické peci, po akci školy, masopust
k dalším mnoha krásným a vždy dobře vyladěným.
Dovolte mně na závěr poděkovat vám za vaší
přízeň a za to, že mě podporujete dobrým slovem i nezbytnou kritikou. Tak tedy nashledanou
v roce 2015 třeba na sjezdovkách v okolí, nebo
na zajímavé zimní akci.
Ladislav Beran pro Lenorský občasník
pohledem přes kopec

Základní škola a mateřská škola
ve školním roce 2014/2015
Školní rok 2014/2015 začal dne 1. září 2014.
V mateřské škole máme zapsáno 17 dětí, 7 holčiček a 10 chlapců.
Provoz v mateřské škole začíná v 6:30 a končí
v 15:30. Na žádost rodičů z mateřské školy jsme
od října letošního roku prodloužili odpolední provoz do 15:30 hodin.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních dob v mateřské
škole.
Z mateřské školy přišly do naší školy 2 holčičky,
na tento školní rok máme zapsáno 20 žáků, 15
dívek a 5 chlapců.
Od 1.9.2014 k nám nastoupila místo paní učitelky M. Tauškové, paní učitelka K. Hromková.
V tomto školním roce nesplňujeme průměrný počet žáků na jednotlivé třídy (chybí 4 žáci), proto
jsme požádali Obec Lenoru o udělení výjimky
z počtu žáků. V příštím školním roce očekáváme
6 nových prvňáčků.
Již 8. rokem vyučujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Příroda dětem

- děti přírodě. Ve 3., 4. a 5. ročníku vyučujeme
anglický jazyk. Nabízíme žákům 3., 4. a 5 ročníku nepovinný předmět německý jazyk 1 hodinu
týdně, pro žáky s vadami řeči 1 hodinu logopedické výuky.
Již mnoho let se účastníme výuky v plavecké
škole, většina dětí se tak naučí velmi dobře
plavat. Nadále spolupracujeme se ZUŠ Volary.
Děti mohou hrát na vybrané hudební nástroje.
Vyučující k nám dojíždí, což je pro děti veliká
výhoda.
Do školní družiny chodí 18 žáků, 12 děvčat a 6
chlapců. Ranní provoz (od 6:30 do 7:30) a odpolední provoz od (14:15 do 15:30) je spojován
s provozem mateřské školy.
Také školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro školní družiny. V rámci
školní družiny mohou děti navštěvovat zájmový
útvar hudební a dovedných rukou.
V letošním školním roce budeme sbírat opět starý papír, děkuji všem občanům a za velké množství sesbíraného papíru v minulém školním roce.
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Za peníze, které získáme, přispějeme dětem na
výlety, např. v prosinci se chystáme na výlet do
zimního, předvánočního Pasova.
Všechny další, podrobnější informace o akcích a
činnostech základní školy, mateřské školy, školní
družiny a školní jídelny lze najít na webových
stránkách školy, www.zslenora.cz.
Mgr. Marie Juhaňáková,
ředitelka ZŠ a MŠ

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní
učitelce Marcele Vachtové, za její profesionální
práci s dětmi, kterou vykonává.
Je to člověk přesně na svém místě. S dětmi to
během roku rozhodně neměla vždy lehké, a
proto jí děkujeme za její laskavý a hlavně trpělivý přístup, nejen k dětem, ale i k rodičům.
Hana Hanzalová, Jana Fistrová,
Karolina Štěpánová,
maminky budoucích prvňáčků

Dobré sousedské vztahy - není nad ně!
Už několik let po sobě pořádá Obec Horní Vltavice podzimní poznávací zájezd pro seniory. Cílem
jsou rozhledny na Šumavě. Díky dobrým sousedským vztahům a spolupráci se mohou připojit
i občané Lenory. Letos nás bylo 13 a cílem byl
Špičák s novou rozhlednou, Železná Ruda, prohlídka pivovaru Belveder a kostel sv. Vintíře
v Dobré Vodě u Hartmanic. Starosta, pan Jiří
Fastner, je chodící bedekr, velký znalec a milov-

ník Šumavy. Ví, kde stála kdysi jaká vesnička,
kolik v ní žilo obyvatel, jaká řemesla, jaké památky kde byly a už nejsou. Byl to pro nás pro
všechny úžasný zážitek, počasí nám přálo, tým
pana starosty měl vše zorganizováno perfektně.
Tímto chceme poděkovat Obci Horní Vltavice a
Obci Lenora, že nám tento výlet umožnily.
„Účastníci zájezdu“, Ludmila Karpfová

Životadárná zeleň? Mrtvá šeď!
Naši zaměstnanci mají za sebou období perné
práce se sečením a úklidem trávy. Odměnou je
nám všem upravený vzhled obce. Ne každý si
s tím však láme hlavu. Pořád existují zarostlé pozemky, jak v Lenoře, tak i v Zátoni, jejichž vlastníci o ně nepečují a hyzdí tak všem ostatním životní prostředí. Nejstrašnější ukázkou péče o
zeleň je užití roundupu na pozemku v lokalitě
Nad Tratí - krajní parcela v ohybu cesty. Roundupem tam majitel vyřešil zeleň již v loňském roce.
Do letošního roku se louka ještě nevzpamatovala. Po většinu léta jsme byli nuceni chodit okolo
hnědé spálené plochy. Zcela jistě tím zničil i veškerou faunu na ploše - ne že by ji přímo zabil, ale
živočichové tam nemají z čeho žít a zahynou

nebo změní stanoviště. Je to výsměch všem environmentálním snahám osvícené části lidstva.
Jestlipak si vlastník této stavební parcely uvědomuje, jak by naše planeta vypadala, kdyby se
k podobnému kroku uchýlil každý? Roundup je
sice látkou určenou k likvidaci plevelů, ale nikdy
ne na veliké ploše - dají se s ním řešit např. spáry mezi chodníky, dlaždicemi, ale vždy rozhodně
maloplošně. Majitel zmíněného pozemku však
není z Lenory a je mu jedno, jak vypadá naše
obec a patrně je mu lhostejné životní prostředí
vůbec. Možná má někde v místě svého bydliště
krásnou zelenou zahrádku. Těžko si asi „zrondapoval“ svůj vlastní životní prostor.
Jaroslava Krnáková

Chřipka není nachlazení, chraňte se!
Evropský průměr proočkovanosti je přes dvacet
procent, v Česku je ale proti chřipce očkováno
pouhých sedm procent populace. Jedná se přitom o nebezpečné a často podceňované onemocnění, kterému ročně podlehnou stovky až
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tisíce Čechů. Řešení je přitom velmi jednoduché
- nechte se očkovat.
Zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel… Podobné
příznaky většina z nás identiﬁkuje jako nachlazení
a klidový režim v pohodlí domova nepřipadá

v úvahu, o nemocenské a návštěvě lékaře ani nemluvě. Chřipku ale není radno přecházet. Jak ji
vlastně poznáte? Teplota bývá zpravidla vysoká, a
to i přes 39 stupňů, nemocného trápí výrazná bolest hlavy a na rozdíl od nachlazení je kašel v případě chřipky suchý a velmi vyčerpávající. Při nachlazení vás téměř s jistotou bude bolet v krku, u
chřipky to není pravidlem, nevyhnete se ale bolesti kloubů, svalů a celkové únavě. Nejzásadnější
jsou ovšem rozdíly v komplikacích, které nemocného mohou postihnout. Zatímco nachlazení může
přejít v zánět nosních dutin nebo středního ucha,
u chřipky bývají komplikace o poznání závažnější.
Zánět plic nebo srdečního svalu už mohou vážně
ohrozit pacientův život. V České republice počet
zemřelých v souvislosti s chřipkou představuje
dvojnásobek úmrtí na následky dopravních ne-

hod, očkování přitom u zdravého dospělého člověka zabrání onemocnění v 70 až 90 procentech
případů. Rizikovým skupinám jako jsou osoby
starší 65 let nebo třeba lidé trpící onemocněním
srdce, cév nebo dýchacích cest navíc vakcínu hradí pojišťovna. Zjistěte si, zda do rizikové skupiny
patříte a nechte se očkovat zdarma, máte na to
nárok! Chřipka u nás sice není vnímána jako závažné onemocnění, může ale způsobit komplikace
základních onemocnění a šíří se velmi snadno.
A kdy se nechat očkovat? Ideálně na podzim před
vypuknutím chřipkové sezony, ochrana po očkování přitom začne působit zhruba za dva týdny.
Nadcházející měsíce jsou vhodné i pro očkování
proti klíšťové encefalitidě.
MUDr. Edita Sedlecká

Velkoobjemový odpad
Myslím, že občané už si zvykli využívat kontejner
na velkoobjemový odpad, který přistavujeme
vždy na přelomu dubna a května. Každý tam
může odhodit, co nepotřebuje a co se nevejde do
běžné popelnice. Kromě toho má každý možnost
odvézt takový odpad vlastními silami např. na
sběrný dvůr do Vimperka, nebo na skládku Libínské Sedlo. O to více je zarážející, že nám občané
donášejí takovýto odpad tajně, uloží ho před „bývalý smeťák“ k závoře s nápisem ZÁKAZ SKLÁDKY a postarejte se! Kousek z toho „postarání“ za-

platí každý z nás. Musíme naložit lina, koberce,
sedačky apod. na obecní přívěsný vozík, odvézt
obecním autem na skládku a tam obecními penězi zaplatit za skládkování. Jsou to peníze, které
by mohly být použity na nový chodník, na novou
lampu veřejného osvětlení, zkrátka na něco, co
slouží všem občanům. Takhle je vydáme za jednoho člověka, který na nás všech ušetřil.
Jaroslava Krnáková

Voda na silnici
Obyvatele lokality v okolí č.p. 87 (u paneláku)
zneklidňuje již delší čas voda vytékající na komunikaci. Stejně tak voda nenechala v klidu
pracovníky obce. Pátrali jsme, odkud se voda
bere, a ukázalo se, že se jedná o historický Kralikův vodovod, který před mnoha desítkami let
nechal postavit tehdejší majitel sklárny a napojil
na něj tzv. sklářské domky. Drtivá většina vlastníků domků si dávno zbudovala jiný zdroj vody.
Vždyť vodovodní řád ve vlastnictví obce provozovaný společností ČEVAK vede přímo okolo
domků a není žádný problém během několika
týdnů zřídit vodovodní přípojku. Unikající voda
měla za následek i zastavení přítoku vody ve
studánce, kam si mnoho lidí z okolí chodilo pro
vodu. Proto se obec rozhodla starou vodovodní
trubku zaslepit a uchránit tak komunikaci a okol-

ní domky před škodami a vrátit občanům vodu
do studánky.
Jenže na obec byla podána žaloba a rovnou,
bez toho, abychom se ke kauze mohli vyjádřit,
vydal okresní soud rozhodnutí, že voda musí
být opětovně puštěna. Toto jsem učinili, ale samozřejmě jsme se odvolali ke krajskému soudu, kam jsem dodali naše stanovisko. Výsledkem zářijového jednání u odvolacího soudu
bylo rozhodnutí, že vodu obec nechá puštěnou
do poloviny listopadu, aby vlastník nemovitosti,
který je odkázán pouze na tento přívod vody,
měl čas si zřídit náhradní zdroj vody. Jak moc
nutně puštěnou vodu vlastník potřebuje, může
posoudit každý ze sousedů sám s ohledem na
to, že situaci v místě dobře zná. Soud postupoval dle zdravého selského rozumu a dosažený
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výsledek vnímáme jako úspěch. Obec přece
není žádný otloukánek ani dojná kráva, aby
opravovala za statisíce vodovod, který jí nepatří, který kromě jediného vlastníka nikdo nepotřebuje. Nikdo rozumný přece nemůže očeká-

vat, že z vodovodu bude navěky zdarma proudit
voda a někdo jiný se mu bude o tyto dodávky
starat.
Jaroslava Krnáková

Vítání občánků
8. října 2014 jsme slavnostně přivítali do obce
nové občánky. Celkem se za uplynulé období narodilo 5 dětí, tři chlapci a dvě děvčátka. I když
jedna z holčiček na vítání nedorazila, zmínili jsme
všechny děti. Milá Sáro Zachová, Viktorie Chlandová, Matyáši Riedle, Thobiasi Vávro a Mikuláši
Mondeku, vítáme Vás mezi nás a přejeme do života hodně štěstí. Abychom novopečené rodiče a

jejich ratolesti potěšili u příležitosti této radostné
události i dárkem, věnuje jim obec Lenora
2 000,- Kč, knihu o Lenoře, kytičku pro maminku
a drobnou hračku pro miminko. Fotograﬁe z vítání můžete vidět na našich stránkách pod záložkou Lenora objektivem Míry Pecky.
Jaroslava Krnáková

Kam s ním?
Tak by se dala parafrázovat slavná Nerudova
věta z fejetonu Kam s ní, kde Neruda vtipně
řeší, co v Praze udělat se slámou ze starého
slamníku. Jak vidno i naši předkové v 19. století řešili, co s odpadem. Bioodpadu máme v katastru obce dost a dost. Dnes již pouze výjimečně někdo chová domácí zvířectvo, které se o
trávu krásně postará samo. Relativně dobře
jsou na tom zahrádkáři a lidé s většími pozemky
- vždy najdou místo, kde zřídit pro bioodpad
kompost. Ale co ostatní? Rozhodli jsme se občanům s těmito starostmi pomoci. Díky dotaci
jsme získali 50 kompostérů o objemu 700 litrů.

Kompostéry budeme distribuovat mezi zájemce
z řad trvale žijících obyvatel Lenory. Kdo vlastní
dům či zahradu, může se o kompostér přihlásit
na obecním úřadě, kde bude zaregistrován. Jakmile budou připraveny smlouvy o výpůjčce
kompostéru, bude zájemce vyzván k podpisu
smlouvy a převzetí kompostéru. A podmínky?
Zájemce uhradí při podpisu smlouvy 175,- Kč a
kompostér mu bude zapůjčen na dobu 5 let.
Poté bez jakýchkoliv dalších poplatků přejde do
jeho vlastnictví.
Jaroslava Krnáková

Lenorské rechle
Významnou stavebně technickou památkou vybudovanou v roce 1870 je krytý dřevěný most se
šindelovou střechou, tzv. rechle. Slovo rechle
vzniklo z německého Rechen - hrábě. Rechle nejsou v pravém slova smyslu mostem, ale technickým zařízením, které sloužilo k zadržování,
počítání a postupnému vypouštění splavovaného
dřeva z okolních boubínských lesů. Silné trámky
zasunuté kolmo na lávku zadržovaly plavená polena. Když byla polena spočítána a v korytě Teplé Vltavy byl dostatek vody, trámky se vytáhly a
došlo k náhlému uvolnění nahromaděného dřeva, které poté putovalo po hladině Vltavy až do
papíren ve Větřní. Provoz lenorských rechlí byl
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ukončen až po vybudování přehrady na Lipně
v roce 1959.
Celá stavba je 27,77 metrů dlouhá a je opatřena dřevěným bedněním až po střechu Celková
výška průchozí dřevěné části od podlahy ke
stropu činí 3 metry. Podlaha má šířku 1,8 metrů
a je tvořena několika velmi mohutnými trámy.
V těchto trámech jsou dobře patrné vydlabané
otvory po zasouvání trámců k zadržování plaveného dřeva. Stavba je kryta valbovou střechou. Prostor rechlí byl dříve uzavíratelný
z obou stran dveřmi. Mostovka se nachází cca 4
metry nad hladinou Vltavy na třech kamenných
pilířích.

Krytých dřevěných mostů je v Čechách pouhých
devatenáct, z toho pouze dva sloužily ke splavování dřeva - v Lenoře a Českém Krumlově. Vzhledem ke své původní funkci je tato stavba cennou
a ojedinělou technickou památkou historie plavení dřeva po Vltavě. O významnosti mostu
svědčí rovněž fakt, že na speciální zlaté minci
vydané Českou národní bankou v roce 2014 je
právě tento most.
V roce 2014 jsou rechle rekonstruovány pod dohledem Národního památkového ústavu.

Tento projekt
Rekonstrukce krytého mostu (rechle) v Lenoře
je spoluﬁnancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/3.2.00/25.02757

Cyklostezka
V roce 2014 byl v obci Lenora v rámci programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika
- Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 realizovám projekt č. 330
„Cyklostezka v obci Lenora“
Vedoucím partnerem projektu byla obec Lenora, bavorským partnerem obec Philippsreut.
Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Investice do vaší budoucnosti“.

Rekonstrukce sklářského muzea
Dotaci ve výši 170 000,- Kč jsme dostali z Jihočeského kraje v rámci programu Podpora obnovy
venkova na rekonstrukci výstavních prostor
v našem sklářském muzeu. Celkem si práce vyžádají necelých 400 000,- Kč. Vzhledem k množství různorodých prací trvá rekonstrukce již třetí
měsíc, ale do konce prosince musí být bezpodmínečně hotovo. Za sebou již máme odvlhčení podlahy, odstranění vlhké omítky, elektroinstalaci,
výměnu oken a vchodových dveří, zednické práce, instalaci mříží, právě nyní se maluje. Poté
nastoupí podlaháři a nakonec zbyde kompletace
nového osvětlení. Bohužel jsme neuspěli s žá-

dostí o grant na repasi vitrín. Pokusíme se udělat
vše pro to, abychom dotaci získali napřesrok, jinak nezbude nic jiného, než aby obec provedla
obnovu vitrín výhradně ze svého rozpočtu.
V příští sezóně bychom rádi uvítali návštěvníky
v kompletně nových prostorách. Stále však bude
chybět nové sociální zařízení. Stávající je v nevyhovujícím stavu a zasloužilo by si rovněž rekonstrukci. Ta však z ﬁnančních důvodů přijde na
řadu nejspíše v roce 2016.
Jaroslava Krnáková

Víceúčelové hřiště
V září a říjnu 2014 bylo vybudováno víceúčelové
hřiště pro školu i veřejnost. Hlavním iniciátorem
tohoto počinu byl oddíl metané, který neměl dostatečně velkou plochu pro své tréninky a závody. Ostatní sportovci a také naše škola tyto snahy podpořili. Věříme, že stejně tak se naučí

hřiště využívat veřejnost. Hřiště bylo za necelý
1 mil. Kč vybudováno s ﬁnanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj.
Jaroslava Krnáková
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Informace o nezaměstnanosti v okrese Prachatice
k 30. 9. 2014
V měsíci září 2014 celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 1536 osob (pokles o 62
osob). Pro srovnání: k 30.9.2013 bylo v evidenci
1682 uchazečů. Míra nezaměstnanosti činila
4,1 % (za celou ČR 7,3 %, za Jihočeský kraj
5,6 %). V pořadí okresů ČR se jedná o 2. nejnižší míru nezaměstnanosti (nižší je pouze v okrese
Praha-východ - 3,4 %, nejvyšší v okrese Most -

12,8 %). Počet hlášených volných pracovních
míst se zvýšil na 544 tj. o 33 více míst než na
konci předchozího měsíce. Celkový počet je
ovlivněn poměrně vysokým počtem nahlášených
míst s požadavkem na umístění cizinců, který
činí 210 míst. V samotné obci Lenora je míra nezaměstnanosti 5,3 %.
úřad práce Prachatice

Petice
Na jaře 2014 občany Lenory zneklidnily zprávy
o chystané ubytovně v hotelu Chata v Lenoře.
Sešli jsme se v sokolovně k projednání této záležitosti. Jistě si vzpomínáte, že tam většina z nás
podepsala petici. Celkem bylo shromážděno 469

podpisů. Jaký byl další osud naší petice? Petice
byla odeslána Parlametu ČR, Senátu ČR a ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové.
Zde je text petice a odpovědi jednotlivých institucí.

Petice
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
proti liknavosti Vlády České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky ve věci problematiky sociálně slabých
osob a s tím souvisejícím vznikem ubytoven pro tuto skupinu osob.
Adresováno:
Parlament České republiky,
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 26
My, níže podepsaní občané obce Lenory a okolí, žádáme státní orgány České republiky, aby bezodkladně vyřešily problematiku ubytování sociálně slabých osob. Přestože již několik roků slyšíme sliby, že vlastníkům ubytoven bude znemožněno zneužívání sociálních dávek, podnikatelé se
sociálními dávkami zakládají ubytovny nadále. Vznikají tak místa s neúměrnou koncentrací problémových osob v jednom místě, která se stávají zdrojem konﬂiktů jednak uvnitř samotné komunity a jednak mezi komunitou a okolním obyvatelstvem. Dochází k eskalaci sociálního napětí
často s rasovým podtextem. Absencí právních předpisů regulujících množství, umístění a kvalitu
ubytoven vznikají sociální ghetta, která se stávají přímým zdrojem rasové a sociální nesnášenlivosti. Za vyhrocení situace se necítíme být zodpovědni my, občané. Na vině je právní systém
našeho státu, jehož tvůrci jsou adresáti petice. Zástupci státu se vždy objevují v místech eskalace problémů s radikálními prohlášeními o nápravě systému. Zůstává však pouze u slov. Státní
orgány i nadále přímo podporují vznik takovýchto konﬂiktních míst díky špatnému nastavení
systému sociálních dávek. Obec Lenora je další obcí v řadě, kde ubytovna zahajuje činnost. Lze
očekávat, že až stovka problematických osob ubytovaných uprostřed obce se sedmi sty obyvateli, vnese mezi obyvatele neklid. Žádáme státní orgány o učinění takových opatření, aby sociálně slabí občané nebyli vyčleňováni do ghett v podobě ubytoven.
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Odpovědi na petici

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
V Praze dne 15. srpna 2014
č. j. 2014/46649-921/1

Vážená paní magistro,
Vaším dopisem ze dne 7. července 2014 jste mne informovala o zaslání „Petice proti liknavosti
Vlády republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České
republiky ve věci problematiky sociálně slabých osob a s tím souvisejícím vznikem ubytoven pro
tuto skupinu osob“ Parlamentu České republiky. Zároveň jste mne požádala o vyjádření k současné situaci obce Lenora, kterou jste v dopise popsala.
Jsem toho názoru, že ubytovny nepředstavují vhodné řešení situace obyvatel, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím či sociálním vyloučením, a to z důvodů, které jste popsala ve svém dopise,
jako jsou například koncentrace nezaměstnanosti a ztráta sociální soudržnosti. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje Koncepci sociálního bydlení, která bude
základem pro zákon o sociálním bydlení. Cílem tohoto zákona je pomoci lidem, kteří mají z různých důvodů ztížený či znemožněný přístup ke standardnímu bydlení. Zákon o sociálním bydlení
by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2017.
Dalším opatřením, které má zamezit obchodování s chudobou, je novela zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která byla schválena vládou České republiky dne 2. července
2014. Tato novela předložená Ministerstvem práce a sociálních věcí zamezí vyplácení doplatku
na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou ﬁnancována v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom jde o porušování platné právní úpravy. Proto se zpřísní posuzování situace hmotné nouze pro účely doplatku na bydlení na straně
jedné a zjednoduší řízení o doplatku na bydlení na straně druhé. Tato změna by měla vést
k omezení zneužívání doplatků na bydlení ze strany některých majitelů ubytoven. Sama o sobě
nestačí ke zlepšení situace osob, které v těchto ubytovnách žijí, je však pozitivním krokem. Efektivní vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi zajistí také nábor 600 nových zaměstnanců Úřadu
práce ČR. Toto personální posílení bude zároveň mít za následek intenzivnější kontrolní činnost
Úřadu práce ČR, která zamezí zneužívání doplatku na bydlení.
Co se týče Vaší situace, Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá ve věci plánované ubytovny ve
Vaší obci žádné kompetence. Doporučuji Vám se obrátit na místní obecní úřad ohledně možného
řešení. Ty obce, které zprivatizovaly svůj bytový fond, však mají omezené možnosti jak ovlivnit
účel, ke kterému soukromí majitelé své nemovitosti využijí.
Závěrem mi dovolte vyjádřit naději, že se situace ve Vaší obci povede vyřešit ke spokojenosti
všech zúčastněných osob.
S pozdravem
Mgr. Michaela Marksová
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Ing. Pavlína NYTROVÁ
Členka petičního výboru
Sněmovní 1
118 26 Praha l
V Praze 18. září 2014
Č.j.: 16/P/2014
Vážená paní starostko,
petičním výborem Poslanecké sněmovny jsem byla pověřena, abych se věnovala petici občanů
proti liknavosti vlády ve věci problematiky sociálně slabých osob a s tím souvisejícím vznikem
ubytoven pro tuto skupinu osob.
Pracuji jak v petičním výboru, tak ve výboru pro sociální politiku a mohu Vás ujistit, že téma
sociálního bydlení a pomoc lidem v hmotné nouzi je vnímáno všemi jako velmi závažné a opakovaně jsme se jím zabývali. Také vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k boji proti sociálnímu vyloučení a zabránění zneužívání sociálního systému právě v podobě obchodu
s chudobou v předražených ubytovnách.
Poslanecká sněmovna již projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a věřím, že bude schválen na 17. schůzi. Při projednávání tohoto
zákona v sociálním výboru jsme schválili některé změny vládního návrhu a požádali ministryni
práce a sociálních věcí, aby poslancům poskytla informaci o přípravě zákona o sociálním bydlení
(viz sněmovní tisk 256/1). Předpokládám, že i další projednávání zákona na plénu Sněmovny
bude velmi podobné a v diskusi zazní další návrhy na řešení.
Máte pravdu, že se už příliš dlouho hledá řešení problému, na který poukazujete ve své petici.
Věřím však, že za spolupráce odpovědných ministerstev, neziskových organizací a v neposlední
řadě i samotných samospráv se konečně povede navrhnout systémové řešení a připravit potřebné legislativní změny. Určitě je shoda v tom, že sociální bydlení by nemělo být řešeno ubytovnami a že není možné, aby majitelé ubytoven mohli takovým způsobem jako dosud vydělávat na
sociální situaci svých nájemníků.
To, zda se konkrétní hotel soukromého majitele stane ubytovnou, nemohu jako poslankyně
ovlivnit. Pokud objekt splní stavebně technické požadavky na budovy podle z. č. 268/2009 Sb.,
hygienické požadavky atd., státní správa těžko může takovouto formou podnikání zakázat. Ale
mohu Vás ujistit, že poslanci budou navrhovat ještě další zpřísnění pro provozování ubytoven a
zneužívání sociálních dávek.
V této souvislosti si dovoluji připomenout, že samosprávy se mohou obracet na Agenturu pro
sociální začleňování, která má hodně zkušeností v této oblasti a pomáhá řešit nebo předcházet
konﬂiktním situacím v obcích, pokud tam vzniká nebo již existuje problém s občany v ubytovnách, konkrétně např. na mediátora Filipa Pospíšila (tel. 602 137 444).
Vážená paní starostko, prosím, přijměte moji omluvu, že reaguji na Vaši petici až nyní. Nedopatřením jsem Vám připravenou odpověď včas neodeslala.
S pozdravem
Ing. Pavlína Nytrová
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KANCELÁŘ SENÁTU
Mgr. Tereza Michálková
Poradkyně předsedy Senátu
V Praze dne 11. července 2014
č. j. 8403/2014/S
Vážená paní magistro,
nejprve bych chtěla vyjádřit pochopení pro Vaše obavy, které ze záměru pana Salivara přirozeně
plynou. Proto s Vaším dovolením bude Petice proti liknavosti Vlády České republiky, Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky ve věci problematiky sociálně slabých osob a s tím souvisejícím vznikem ubytoven pro tuto skupinu osob obce
Lenora a jejích obyvatel postoupena senátnímu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice, který se jí bude v souladu se zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
PČR, a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zabývat.
Přeji Vám mnoho štěstí a doufám, že vše dopadne k Vaší spokojenosti.
S pozdravem
Mgr. Tereza Michálková

Lenorská slavnost 2014
I když od slavnosti uplynuly už tři měsíce, zbývá
poslední milá povinnost - poděkování sponzorům. Ani letos bychom bez jejich darů slavnost
nemohli realizovat v rozsahu, na jaký jsme si již
zvykli.
Děkujeme Vám a doufáme, že nám zachováte přízeň i v roce 2015:
Pekárna Šumava Volary, Pekárna KLAS Prachatice, Pekařství CAIS Vlachovo Březí,

Nová cyklostezka a chodník

G-Project České Budějovice, Stavby mostů
Praha a.s., STRABAG a.s., Energie AG Teplo
Vimperk, ELIM Volary, ČEVAK a.s., INGETOUR, půjčovna lodí a raftů, ESC Art.s.r.o.
Volary, WINDOW HOLDING a.s., ST SOLAR,
Penzion IDA Zátoň, Antonín Chrapan Lenora, VOTUS půjčovna lodí, Jednota Vimperk,
E.ON, Restaurace U grobiána Lenora.
Jaroslava Krnáková

Vzpomínka na Lenorskou slavnost
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OBEC LENORA
ZVE DO SOKOLOVNY
I JINAM
1.11.2014 od 14.00 hod.
Slavnostní otevření cyklostezky - sraz naproti poště v Lenoře
1.11.2014 od 18.00 hod.
Lampionový průvod a ohňostroj - sraz u obecního úřadu
22.11.2014 od 20.00 hod.
Taneční zábava se skupinou JIMI BAND, tombola
24.11.2014 od 17.00 hod.
Vánoční klábosení - vánoční tvořivá dílna
30.11.2014 od 17.00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu
2.12.2014 od 19.00 hod.
Vánoční představení Víti Marčíka BETLÉM
7.12.2014 od 16.00 hod.
Mikulášská nadílka s vimperskými soubory BOUČEK a ARTEGO
13.12.2014 od 18.00 hod.
Tradiční vánoční koncert ZUŠ Volary, pořádá Spolek žen
13.1.2015 od 17.00 hod.
Krajka z papíru - tvořivá dílna
Sledujte, prosím, plakáty pro případ změny termínů.
Změna programu vyhrazena.
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