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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, z důvodu
koronaviru jsme nemohli vydat první střepiny tohoto roku, které byli již
kompletně připravené na vydání.
Nyní jsem již čekal na dokončení příprav Lenorské slavnosti chleba, kterou
budeme pořádat i v tomto roce, a to
v sobotu 25.července. Program najdete v tomto vydání střepin. Samozřejmostí a hlavním lákadlem je pečení
v naší obecní peci. Nechybí opět soutěžní klání O nejlepší guláš. Dopoledne zahrají Šumaváci, hudební vystoupení nejen pro děti zajistí DOREMI
a pro děti je připravené i divadelní
představení. Nabídneme tři atrakce.
Střelba z kuše, Moucha-stěna suchý
zip a Skákací hrad. Budou také tradiční
soutěže pro děti i dospělé. Odpoledne
zahraje Walda Nerušil hity Waldemara
Matušky. Od 16 hodin si přijdou na své
příznivci dechovky, pozvali jsme Šumavanku pod vedením Václava Rožbouda. V nově rekonstruovaných prostorech infocentra máme zapůjčenou
od NP Šumava výstavu fotografií „ Pod
hladinou“, která zachycuje nevšední
pohled pod hladinu šumavských řek
a jezer. Paní Vinciková opět nabídne
tvořivou dílnu s pečením obřadního
pečiva. Nebude chybět prodej pekařských výrobků jak z regionálních
pekáren, tak také z místních zdrojů.
Řemeslníci, stánky s občerstvením a s
prodejem různého zboží jsou také zajištěny. Pro letošní rok je vstup zdarma.
V tomto vydání střepin najdete také
články, které měly vyjít na jaře. Obec
odkoupila zdravotní středisko v Lenoře pro zajištění praktického lékaře po
ukončení praxe paní MUDr. Sedlecké.
Touto cestou paní doktorce děkuji za
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občany nejen Lenory za dlouhodobé
poskytování lékařské péče v naší obci.
Od 1.1.2020 převzala obvod paní doktorka Hana Doležalová. Doufám, že u
nás bude spokojená a vydrží co nejdéle, aby občané měli stále zajištěnou
lékařskou péči a nemuseli za ní dojíždět.
Od počátku tohoto roku se věnuji
hlavně přípravě žádostí o dotace na
tento rok a nyní realizaci obdržených
dotací. Již zrealizovaná je rekonstrukce dvou místností, nové kanalizace a
podlahy na chodbě infocentra z dotace Ministerstva životního prostředí
- Podpora obcí v národních parcích
– Podpora informačních center orientovaných na národní parky. Další
dokončenou akcí je z programu Ministerstva financí, Program 29822
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády
ČR z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury. V západní
části zdravotního střediska jsme vy-

budovali dva byty 2+1, které budou
pronajaté občanům ze zdemolovaného bytového domu č.p. 31. Obdrželi
jsme také dotaci s názvem „Obec Lenora – Obnova Mateřské školy“ z programu Ministerstva financí, Program
29822 Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a
vlády ČR z podprogramu 298D2280 –
Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Na budově MŠ
chceme opravit kompletně fasádu
a rekonstruovat elektroinstalaci. Na
obnově budovy MŠ se již začalo pracovat. Další dvě dotace jsou z Ministerstva životního prostředí ve Výzvě
č. 7/2019 na aktivitu č.6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro
účely EVVO („Přírodní zahrady“) na
akci „Přírodní zahrada ZŠ Lenora“ a
„Přírodní zahrada MŠ Lenora“. Během
školních prázdnin se začne na zahradách pracovat. Podlaha v sokolovně
má již také svoje odslouženo, proto
1

jsme zkusili zažádat o dotaci z programu MMR podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210B Podpora obnovy
sportovní infrastruktury na akci „Výměna podlahy v sokolovně Lenora“,
také zde jsme byli úspěšní a v září začne výměna. Uspěli jsme také v obdržení dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu místní komunikace
2c u bytovek vedle Chaty č.p.23 a 24.
Zde probíhá výběr zhotovitele stavby. Z dotací z Jihočeského kraje jsme
uspěli s Investiční dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje pro SDH Lenora,
třetí opatření, „Pořízení požární motorové stříkačky“ a s dotací Podpora
kultury – „Lenorská slavnost chleba

2020“. Nebyli jsme úspěšní pouze se
žádostí Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací – „Oprava Mk-3c v obci Lenora“, to je prostranství
před bytovými domy č.p.41 a 46 u
vlakového nádraží. Zde se budeme
snažit uspět v dalším roce. Zničený
chodník k obecní peci jsme již opravili, nyní ještě čekáme, zda uspějeme
s podanou žádostí u MAS Šumavsko.
Z výčtu akcí vidíte, že je před námi
ještě spousta práce. Doufejme, že vše
dotáhneme do zdárného konce. Nebylo možno pořádat Setkání seniorů
naplánované na 4.dubna. Budeme se
snažit najít nějaký podzimní termín,
až bude dokončena výměna podlahy
v sokolovně.
Antonín Chrapan

Spolek žen Lenora
Zdravím Vás poprvé v roce 2020 a doufám, že jej
prožíváte ve zdraví a radosti. Máme za sebou 3 společné velké události a před sebou ještě mnohem víc.
První událostí pod naší taktovkou byl Masopustní průvod 22. února 2020.
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Byla krásná slunečná sobota a bezmála 40tihlavý průvod se vydal obcí vstříc Vašim domovům, kde
bylo připraveno výborné pohoštění a Masopust Vám
za doprovodu harmoniky a tance popřál hodně zdraví a pozval Vás na večerní Masopustní zábavu. Po velmi krátkém odpočinku jsme Vás uvítaly v Sokolovně
na Masopustním bále ve stylu 20. let. Na sál plný tančících krásných dam a pánů byla radost pohledět. Jak
vždy uvádíme, Masopustní zábava je pro nás hlavním
zdrojem financí pro organizování kulturních akcí a
především akcí pro děti. Snažíme se, aby byla akcí
atraktivní, zajímavou, abyste se dobře bavili a rádi
se k nám vraceli. I proto jsme již podruhé do programu zařadily tombolu a rády bychom vyjádřily velké
DÍKY! všem, kdo nám do tomboly přispěli (seznam
uveden níže). Těšíme se na další ročník!
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Týden poté, v sobotu 29. 2., jsme mohly s potěšením v Sokolovně přivítat nejmenší obyvatele Lenory a
jejich kamarády z blízkého okolí i z dálky a prožít 3 divoké
hodiny tance a her. Téměř 70 spokojených dětí tančilo a
hrálo hry s Barbulákem, do hry „kdo podleze nejnižší tyč“
se zapojila i jedna statečná maminka, našel se malý zpě-

vák, který na podiu zazpíval celou píseň od Marka Ztraceného. Děti nadchly všude přítomné balonky i osvěžující
občerstvení. Každé dítko si ze Sokolovny odneslo balíček s dobrotami. Pro děti nejmenší jsme poprvé připravily bazének s balonky. Vybrané peníze z dobrovolného
vstupného budou opět použity pro děti, děkujeme.

Pořádat cokoliv pro lidi je výzva, zvlášť když se jedná
o lidi, které znáte, sousedy a přátele. Výzev se nebojíme,
stále na sobě pracujeme a reagujeme na Vaše podněty.
Těmi i nadále můžete přispívat buď osobně, kterékoliv
z členek spolku nebo prostřednictvím fb stránky Spolek
žen Lenora. Nejbližší událostí je HLEDÁNÍ POKLADU 18.
7., začínáme mezi 13. a 15. hodinou V PARKU U FON-

TÁNY. Děti budou postupně vypouštěny na trasu a u
začátku si budou vyrábět ochranné amulety. Přijďte
proto včas, o zábavu a dobrodružství bude postaráno.
Sledujte plakáty a fb stránky. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další setkání, již brzy. Přejeme Vám, ať
se Vás drží pevné zdraví a duševní pohoda.
Za Spolek žen Magda Chrapanová
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Ordinace MUDr. Hana Doležalová, s.r.o
Od 1.1.2020 jsme převzali ordinaci po paní doktorce
Editě Sedlecké.
Máme ordinaci i ve Vimperku, obě ordinace jsou sloučené a pokud by někomu z Lenory, Volar, H. Vltavice,
Strážného a přilehlých obcí spíše vyhovovalo jezdit do
Vimperka, není v tom žádný problém, zavolá a my si jen
převezeme zdravotní dokumentaci do Vimperka.
Snažíme se, pokud možno, všem vyhovět, čas je vzácný, a proto je naší prioritou objednávkový systém – „zavolejte si, co potřebujete“
Zasíláme elektronické recepty.
Vystavujeme elektronické neschopenky.
Ordinace je přístrojově vybavena EKG a přístroji na
základní laboratorní diagnostiku – CRP, INR, hemokult,
glykemie, analýza moči

Poslední pacient bude přijímán 30 min před ukončením pracovní doby.
Provoz ordinace Lenora:
Úterý: 8.00 - 13.00 hod
Čtvrtek: 9.30 – 13.30 hod
Provádíme prohlídky ZPP , prohlídky na zbrojní průkaz, řidičský průkaz, zdravotní průkazy a jiné a to za
úplatu, neboť tato vyšetření nejsou proplácena zdravotními pojišťovnami.
Na dotazy si zavolejte na telefonní čísla:
• 388/438855 Lenora
• 388/415870 Vimperk
S pozdravem
MUDr. Hana Doležalová a Drahomíra Kubecová

Klub metané Lenora
Po úspěšné letní sezóně 2019,
kdy jsme získali na Mistrovství ČR
zlatou medaili, jsme ukončili k
15.2.2020 na 52. ročníku Jihočeského poháru v Českých Budějovicích i sezónu na ledě. Na tomto
turnaji za účasti 10ti zahraničních
družstev(GER,AUT) a 11ti domácích
jsme se umístili na 6.místě. Pěkný

výsledek. V zimní sezóně 2019-2020
jsme odehráli celkem 5 soutěží.
Nejlepší umístění, účast na turnaji
ve Vimperku ,, na Václava,, O Pohár
ČSM, obsadili jsme 3. místo a kvalifikovali na Evropský pohár do italského Merana konaný v listopadu 2019.
Tohoto turnaje jsme se nezúčastnili.
Ve Vimperku a Strakonicích probíha-

lo Mistrovství ČR, neúspěch, 5. místo
a start na Blanicko-otavském poháru se taky nevydařil, dostali jsme na
frak, 9. místo, ale Vodňanský kapr,
turnaj s účastí družstev Německa,
3. místo ve skupině, celkově 6tí. I s
malým počtem aktivních členů KM
dosahujeme dobrých výsledků.
předseda KM Petr Šiteri

Zprávy ze školy
První pololetí se nám přehouplo,
pololetní a jarní prázdniny jsou za
námi a my pokračujeme v dosažení
cílů, které jsme si pro tento školní
rok stanovili. Vedle učení se vzděláváme i v rámci projektů např. zapojením tabletů do výuky, jezdí k
nám návštěvy s různým profesním
zaměřením. Např. v rámci projektu
„Učíme se s O2 Chytrou školou“ nás
navštívil pan Kršňák ze společnosti
Digiděti, který měl pro žáky připravené projektové hodiny o tom, jak
tráví čas na internetu, jak jej efektivně a především bezpečně využít.
Zajímavá byla i beseda s rodiči. Další
se uskuteční začátkem dubna (da4
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tum bude upřesněno). V pondělí 17.
2. nás v rámci projektu MAS navštívila ilustrátorka Zdeňka Študlarová,
která měla připravenou přednášku
o tom, jak vznikají ilustrace, jak je do

knihy umístit, žáci měli možnost si
ilustrátorskou práci vyzkoušet.
Projekty, které nás čekají, a pevně věříme, že projdou schválením, je
např. „Školní zahrada“ v jeho rámci

bude zahrada v MŠ vybavena vzdělávacími prvky a v zahradě ZŠ by
měla vzniknout venkovní učebna.
S pozdravem Zbyněk Jícha,
ředitel školy

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna se v Lenoře konala Tříkrálová
sbírka. Lenorští skauti jako již tradičně pomohli vimperské charitě a převlečeni za tři krále v několika skupinkách obešli celou Lenoru. Každému domu popřáli

krásný a úspěšný rok, darovali bílé zlato a domácnosti
požehnali. Letošní rok se v celé Lenoře vybralo úžasných 13 740 korun. Všem, kdo přispěli, patří obrovský
dík.

Turnaj v člověče nezlob se
Na počátku února uspořádali skauti pro děti z Lenory a okolí Turnaj v této staré známé a stále oblíbené hře. Po rozehřívacím kole, kde jsme se tak trochu
všichni seznámili a oťukali své strategie, vypukl pravý
boj. Putovalo se po políčkách, vyhazovalo se, vracelo
a znovu nasazovalo, až se první šťastlivci dostali do
svých domečků. Když dorazili všichni, vypuklo druhé
kolo, a to o pravé vítěze. První a druzí bojovali o místa
nejvyšší. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí.
Na stupních vítězů nakonec stanula na prvním místě
Maruška Langová z Volar, druhé místo patřilo místním,
získal je Tomášek Liška a třetí místo obsadila Kačenka
Langová. Ale ani ti, kdo se mezi prvními neumístili, nebyli smutní. Každý obdržel diplom a malou cenu, a již
teď se všichni těšíme na příští rok, kdy budeme zase
v této hře bojovat.

Skauti Boubín dvojka
1-2020
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Použité oleje a tuky do kanalizace nepatří
Novinkou pro obce je povinnost zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Novela
dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že
tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního
kompostování. Tuto povinnost mají obce od 1. ledna 2020.
Použité oleje a tuky do kanalizace nepatří a zanášení kanalizačních systémů nejen v České republice je stále
více diskutovaným problémem. Pokud bude tento odpad
nadále vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech,
je nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní stav na
domovní kanalizaci a problém zanášení čističek odpadních
vod bude stále patřit mezi vysoké nákladové položky města či obce. Obec Lenora má také jednu plastovou popelnici
zelené barvy na 240 l, která je umístěna u bývalé hasičárny
pod domy čp.32 a 33. Je označena nápisem OLEJE A TUKY

použité z kuchyní. Občané použité oleje a tuky mohou
nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve atd.) a
poté ukládat do určené plastové popelnice.
Obec Lenora

Kontejnery na směsný odpad
Jak každý víme tyto kontejnery
slouží pro sběr komunálního odpadu. Po zvážení jsme se rozhodli
kontejnery v naší obci zrenovovat.
Dát jim nádech něčeho, co se jen
tak nikde nevidí. Pro některé z nás
je to zbytečné a směšné. Ale smyslem této renovace je naučit i malé
děti, že papír od sušenek nebo tyčinka od nanuků nepatří na zem,
ale do kontejneru. Věříme, že i dospělí, který půjde vyhodit odpad to
těchto kontejnerů, bude mít na tváři

nenápadný úsměv. Kontejnery jsou
natřený šedou barvou a na každém
jsou nakreslený postavy z pohádek,
které dobře určitě všichni znají. Můžete tedy po Lenoře najít kontejner
s Krtečkem, který drží pytel s odpadem nebo Ferdu mravence a brouka
Pytlíka, Rákosníčka či známé králíky
z klobouku Boba a Bobka. Věříme,
že renovace kontejnerů se Vám líbí a
že nadále budou splňovat svůj účel
a to je sběr komunálního odpadu.
Petra Mondeková

Soutěž o nejlepší guláš
Lenorská slavnost chleba 2020
Přijďte si s námi zasoutěžit a vyzkoušet uvařit ten nejlepší guláš v polních podmínkách. Soutěžit budou tříčlenné teamy a nejlepší
guláše budou odměněni.
Každý team obdrží 3 kg hovězího masa, cibuli, olej, dřevo na topení a připravené ohniště.
Harmonogram vaření:
8:00 – 8:30
přidělení surovin a místa pro vaření
8:30 – 12:30
vaření guláše
12:45 – 13:00
vyhodnocení gulášů porotou
13:00
vyhlášení výsledků a předání odměn
13:15
prodej gulášů návštěvníkům Slavnosti chleba
Jednotlivá družstva budou uvařené guláše prodávat za pomoci dobrovolných hasičů v připraveném stánku za 30 Kč.
Členové družstva dostanou guláš zdarma.
Přijďte a svým kuchařským uměním pomůžete obohatit program našich Slavností.
Jednotlivá družstva se mohou přihlásit do 23.7. přímo na obecním úřadu nebo mailem: obec@lenora.cz nebo fanny81@seznam.cz
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Poděkování lenorských dětí
Velice děkujeme společně s dětmi našim podporovatelům. Velké poděkování patří Hotelu České
Žleby za možnost zahrát si s dětmi Advetures golf v jejich areálu, dále pak půjčovně lodí Votus za
jejich skvělou spolupráci a za půjčení lodí pro děti při našem posledním setkání v tomto školním
roce. V neposlední řadě bychom také chtěli velice poděkovat obci Lenora za pravidelné půjčování
sokolovny a jejich podporu.
Věříme, že náš kroužek bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce a to v minimálně stejném
počtu dětí.
Děkujeme
Za borce obce Lenora - Kateřina Šubová
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