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Nejradostnější událostí v roce je vítání dětí naroze-
ných v naší obci. Pořádáme ho jedenkrát ročně. Děti 
dostanou hračku, maminky kytičku a pro miminko 
2 000,- Kč. Počet dětí, které se během 12 měsíců narodí 
rodičům trvale žijícím v Lenoře, bývá podobný jako le-
tos. A tak jsme ve čtvrtek 10.listopadu do obce přivítali 
7 našich nejmenších občánků. Celkem jich za uplynulé 
období do obce přibylo 8, ale jedno miminko na vítání 
nedorazilo. Podělte se s námi o radost alespoň na foto-
grafi i.

První pololetí školního roku je za 
námi. I přes různé nemoci, které na 
nás útočí, se nám daří plnit naplá-
nované aktivity, vyjma tradičního 
zpívání před školou, které se letos 
neuskutečnilo. V mateřské škole 
proběhla adventní dílna, mikulášská 

vánoční besídka, pečení cukroví, Vá-
noce pro zvířátka, plavecký výcvik 
(5 plavců z 10 dětí), divadlo „Žabí 
král“. V úterý 21. 2. se mohli rodiče 
předškolních dětí zúčastnit bese-
dy o školní zralosti a připravenosti. 
V  březnu budou děti chodit cvičit 

do sokolovny a dále je naplánována 
exkurze do místní sklářské brusírny 
a muzea skla. Žáci základní školy se 
každý měsíc zúčastní vzdělávacích 
programů, které připravuje ŠUNAP. 
V listopadu se vzdělávali v oblasti 
fi nanční gramotnosti – Jak zacházet 

Informace ze školy

Vánoční školní zpívání
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dy hracími prvky. Plánuje se i  spo-
lupráce s  příhraničními mateřskými 
a základními školami ze SRN.  

Zápis do základní školy se usku-
teční 20. 4. 2017 a do mateřské školy 
10. 5. 2017, s sebou rodný list dítěte. 
Časový rozvrh bude upřesněn. Na 
všechny zájemce se těšíme. 

Všem spoluobčanům děkujeme 
za podporu ve sběru starého papíru 
a plastu. Kdo nás chce nadále pod-
porovat, může svázané balíky se 
sběrem průběžně dávat před školu. 
Děkujeme

s penězi. V březnu nás čeká 
čtenářský projekt a další te-
maticky zaměřené aktivity, 
např. Velikonoční dílna pro 
rodiče a děti. Škola je zapo-
jena do Operačního progra-
mu VVV podpora škol for-
mou projektů a dotačního 
programu Jihočeského kraje 
na vybavení mateřské školy 
učebními pomůckami na 
podporu rozvoje pracovních 
schopností a dovedností 
dětí a vybavení školní zahra-

Výjezdová jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů naší obce je povo-
lávána k mimořádným událostem 
Krajským operačním střediskem HZS 
Jihočeského kraje v Českých Budějo-
vicích. Rok 2016 byl pro nás  jedním 
z klidnějších. Celkem jsme vyjíždě-

Letos naše obec podá rekordní počet žádostí o dota-
ce. Sice se nebude jednat o žádné milionové částky, ale 
i  statisíce nám přijdou vhod.  První žádost jsme podali 
již v prosinci, a sice na výměnu střechy u mateřské školy. 
I když uspějeme, příspěvek bude jen velmi malý, maximál-
ně 200 000,- Kč.  Přitom odhadovaná cena přesahuje 2 mil. 
Kč.  Zbytek půjde z obecního rozpočtu. Bude hodně zále-
žet na tom, za kolik se podaří zakázku vysoutěžit. Zdánlivě 
je sice dotací na mateřské školy plno, ale vždy to souvisí 
s navýšením kapacity, tzn. vznik další tříd. A tuto podmín-
ku my nejsme schopni splnit. Další žádost jsme podali na 
rekonstrukci technologie na úpravně vody. Tady odha-
dujeme náklady okolo 1 mil. Kč, ovšem dotace by mohla 
pokrýt zhruba 70%. Také žádost na dětské lanové hřiště 
je podaná. Tady by prvky včetně lanovky mohly stát zhru-
ba 600 000,- Kč. V tomto dotačním titulu bychom mohli 
dostat většinu peněz na realizaci zpět. Tradičně jsme po-
dali žádost na Lenorskou slavnost chleba. Obvykle nám 
kraj přispívá částkou 30 000,- Kč. Další část zajišťujeme 
pomocí sponzorů, kterým jsme nesmírně za fi nanční po-
moc vděční. A na zbytek se pokoušíme vydělat vlastními 
silami. Pravda je, že v rozpočtu máme vždy na slavnost vy-
členěné peníze pro případ, že by ostatní zdroje selhaly, ale 
zatím jsem do rozpočtu takřka nemuseli sáhnout. Z něho 
obvykle platíme pouze materiální zajištění, např. stán-
ky, partystan, díly na výrobu jeviště atd. V těchto dnech 
podáváme žádost o dotaci pro vybavení naši jednotky 
dobrovolných hasičů. Na přípravě žádosti se významně 
podílel velitel Jiří Pojsl. Jsem rádi, můžeme-li naše hasiče 

li k 9 událostem, z toho 3x jsme byli 
povoláni k požáru. V lednu to bylo 
k hořícímu automobilu ve Strážném, 
v květnu k velkému požáru seníku ve 
Volarech a v září k nahlášenému ohni 
v Houžné. Zde se jednalo pouze o 
nenahlášené pálení. Dále jsme pro-

podpořit, protože oni jsou trvalým doprovodným prvkem 
většiny našich obecních akcí, navíc pořádají pro své sou-
sedy spoustu vlastních vydařených podniků. I ředitel ško-
ly Mgr. Zbyněk Jícha podává naším prostřednictvím dvě 
žádosti o dotace. První je na pracovní sílu ve školce. Přece 
jen je letos více přihlášených dětí a chceme, aby učitelky 
měly čas, síly a chuť se jim věnovat. Při vyšším počtu dětí 
by to bylo pro jednu příliš náročné. Proto jsme se rozhodli 
přispět na další pracovní sílu bez ohledu na to, zda dota-
ci získáme či nikoliv. Druhá školní žádost je pak na vyba-
vení školky herními prvky a pomůckami. Bezesporu nej-
složitější žádost o dotaci vznikla v posledních dnech, ale 
předcházela jí dlouhá příprava. Je to žádost o dotaci na 
vybudování osvětleného přechodu pro chodce na místě 
stávajícího mezi budovou obecního úřadu a parkem. Ne-
umíte si představit, kolik různých dokladů a potvrzení je 
zapotřebí obstarat a vytvořit jen pro samotnou žádost. 
A to ještě zdaleka nestavíme. Je to podobné jako v loň-
ském roce s odstavnou plochou u zdravotního střediska 
a chodníky. Na povoleních a dokumentacích se pracova-
lo rok a vyasfaltováno bylo za týden. Souvisí to s tím, že 
stavby sousedí se silnicí I. třídy. Vždy s nadsázkou říkám, 
že samotná realizace projektů je úplná legrace proti admi-
nistrativnímu martyriu s ní spojenému. Martyrium nekon-
čí podáním žádosti. Naopak. Budou následovat výběrová 
řízení, jednání se zhotoviteli, stavba a konečně vyúčtování 
dotací. Ještěže se teď můžeme chvíli nadechnout a nabrat 
síly, než se dozvíme, zda jsme uspěli. Pak začne kolotoč 
nanovo.  

váděli 5x technickou pomoc a jednou 
jsme vyjeli k dopravní nehodě. Jed-
ním z  nejzajímavějších zásahů bylo 
vyhledávání pohřešované osoby. Po-
hřešovaný 63letý muž z  Německa si 
s kolegy vyšel dopoledne na houby za 
železniční přejezd směrem k Soumar-

Projekty obce v roce 2017

Sbor dobrovolných hasičů Lenora v roce 2016

Zimní radovánky
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V sobotu 28.ledna zažili Zátoňští mimořádnou událost. 
Krátce po poledni je vyrušily neobvyklé zvuky – praskání, 
rány, vzápětí uslyšeli hasičské sirény. Pozornost lidí se sou-
středila do areálu farmáře Aleše Karase, kde vzplál veliký 
seník plný balíků. Bylo neuvěřitelné, jak rychle se požár 
rozšířil na celý objekt. Obří balíky se rozžhavily jako brike-
ty. Za pár minut se začala propadat střecha, do hodiny se 
zřítil i zděný štít. Hasiči  sice dorazili rychle, ale bylo jasné, 
že nemohou moc dělat. Soustředili se na to, aby oheň ne-
přeskočil na sousední objekt chléva. Za tři hodiny bylo po 
všem. Oheň dohoříval celou noc, lenorští hasiči po celou 
dobu dohlíželi na požářiště. Byl krásný zimní den, nefou-

Požár v Zátoni

skému mostu. Po nahlášení ztracené 
osoby kolem 7 hodiny večer jsme byli 
povoláni společně s jednotkou z Volar, 
Horskou službou a Policií. Po příjezdu 
na místo bylo rozhodnuto povolat 
policejní vrtulník s termokamerou. Po 
příletu vrtulníku byla provedena roj-
nice a začalo pátrání v nepřístupném 
terénu v nočních hodinách. Pohřešo-
vaný muž se našel po 11 hodině večer 
a  byl jen lehce zraněný. Letošní rok 
nám začal jedním z  největších požá-
rů za několik posledních let. Byli jsme 
vysláni k požáru seníku v Zátoni. Zde 
jsme zasahovali společně s jednotkou 
z Volar, Horní Vltavice a z Prachatic. 

Řešení krizových situací je jedním 

z hlavních úkolů našeho sboru. Na pl-
nění těchto úkolů se ale musíme také 
připravit. V loňském roce proběhlo 
celkem 5x odborných školení, jednou 
soutěž v požárním sportu a  jednou 
námětové cvičení. 

Mimo to se také podílíme na kul-
turním životě v naší obci. V loňském 
roce jsme pořádali pro veřejnost 7 
akcí. Jednalo se o tradiční zábavy, 
Oslavu sv. Floriána, zabijačku, Lenor-
skou jízdu a stavění májky. Dále jsme 
se spolupodíleli na pořádání 6 akcí. 
Mezi nimi byli Lenorská slavnost, Dět-
ský den, Lampionový průvod, Koncert 
skupiny JIMI BAND a doplňování vody 
do parní lokomotivy v Novém Údolí. 

Také nás již tradičně navštívili v požár-
ní zbrojnici naši nejmenší z mateřské 
školy. Za kulturou jsme také vyjeli 
mimo naší obec. Navštívili jsme Osla-
vu sv. Floriána ve Volarech a Memoriál 
Fr. Korcha ve Zbytinách. 

Výroční valná hromada našeho 
sboru se konala 3. 12. 2016 v naší so-
kolovně. Zde zaznělo, že v roce 2016 
jsme se celkem sešli 77x na různě 
dlouhou dobu. Touto cestou bych 
chtěl všem členům ještě jednou po-
děkovat za práci, kterou pro náš sbor 
a tedy i pro obec v loňském roce vy-
konali. 

Jiří Pojsl
Velitel SDH Lenora

kal vítr a kouř stoupal přímo vzhůru. Během požáru tak 
nehrozilo, že by obec byla zasažena kouřem. O to horší 
to však začalo být v noci a několik následujících dnů, kdy 
se z požářiště šířil silný zápach. Nejhorší na celé události 
však je, že shořelo krmení na celou zimu pro dobytek. Ma-
jitel je nyní musí pracně shánět z poměrně širokého okolí.  
Podle odhadu majitele škoda dosahuje 2,5 mil. Kč. Policie 
dorazila ještě během požáru na místo, později byl přivo-
lán i speciální pes. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno. 
Vzhledem k tomu, že v objektu nebyla zavedena elektřina, 
ani se tam nevyskytovaly žádné hořlaviny, jeví se jako nej-
pravděpodobnější příčina nedbalost nebo úmysl. 

Požár seníku ve 14.45 Po požáru seníku 3.2.

Požár seníku 28.1. ve 13.59Požár seníku 28.1. ve 13.54
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V lednu někteří z nás navští-
vili besedu s cestovatelem Mi-
loslavem Martanem, tentokrát 
jsme poznávali krásy přírodních 
amerických parků. Za sportem 
vyrazili příznivci šipek do soko-
lovny, kde se utkali v  memoriá-
lu Pavla Slobodníka. Masopust 
s masopustní zábavou už je také 
za námi.  V sobotu 4. března po-
řádá Spolek žen   dětský karne-
val. V sobotu 25. března nás pak 
čeká tradiční hasičská Josefov-
ská zábava. V pondělí 27.3. 2017 
se můžete přijít pobavit s Radi-
mem Uzlem, kde v 19.00 hodin 
začne pořad O sexu nevážně 
vážně doprovázený písničkami 
Pepy Štrosse. V sobotu 22. dub-
na se v sokolovně setkají senio-
ři, které čeká vystoupení našich 
malých i  velkých ochotníků 
v režii Lenky Wagnerové, zahrají 
Zlatovlásku. Dále kapela Kůrovci 
a také nějaké překvapení. Hned 
v  neděli se na divadelní před-
stavení Zlatovláska mohou přijít 
podívat i všichni Lenorští Jako 
každoročně Spolek žen  připraví 
našim dětem dětský den, určitě 
to bude okolo 1.6., přesné da-
tum však ještě neznáme. A  pak 
už tu budeme mít slavnost. Le-
tos připadá na sobotu 29. čer-
vence a již pro Vás připravujeme 
program. V pátek 13.10. 2017 se 
můžeme těšit na vystoupení Ivo 
Šmoldase, kterého jistě všichni 
dobře známe z mnohých televiz-
ních vystoupení.

Dále zatím neplánujeme, to 
bychom už zas dohlédli na zimu 
a sníh. O zimních akcích Vás bu-
deme  informovat v podzimních 
Střepinách. Pro připomenutí  loň-
ských adventních chvil připojuje-
me pár fotografi í. 
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Kam za kulturou

Vánoční koncert

Advent

Lampionový průvod


