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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu zpravodaje vás srdečně
zvu na již 16.ročník Lenorské slavnosti, kterou obec pořádá v sobotu
30.7.2022. Na poslední stránce zpravodaje najdete plakát s programem. Opět
se uskuteční soutěž družstev O nejlepší guláš, kam se můžete také přihlásit.
Dopoledne se bude asi největší zájem
turistů soustředit na obecní pec, kde
se budou pod vedením pekaře Miroslava Kutláka, péci tradiční houstičky,
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česnekové placky, a především poctivý chléb. Tímto bych chtěl poděkovat
našemu dlouhodobému pekaři, panu
Augustinu Sobotovičovi, za propagaci
naší obce. Díky pečení pod jeho vedením vešla obec do širokého povědomí
turistů, kteří za tímto fenoménem přijíždějí do naší obce. Každoroční velká
účast turistů i místních na naší slavnosti mluví sama za sebe. Odpoledne
zahrají dvě kapely PSTK Rock a Hrajeto, harmonikářské duo, které zde

mělo velký úspěch v předchozím roce.
Trochu mne mrzí fakt, že poslední dobou se naši občané nezúčastňují veřejných akcí ať je již pořádá obec, spolek
žen nebo hasiči. Nevím, zda je to jen
dočasný jev v pocovidovém období,
nebo se to opět zlepší a lidi začnou
„chodit“. V dalších článcích se pokusím
napsat co se v obci událo a co nás ještě
čeká. Přeji všem občanům krásně prožité léto, a hlavně hodně zdraví.
Antonín Chrapan
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Činnost SDH Lenora v letošním roce
Letošní rok je zatím pro naši jednotku klidný, zasahovali jsme pouze 5krát.
Ve 4 případech se jednalo o popadané stromy a v jednom případě jsme monitorovali
stav hladiny vody na Vltavě.
Co se týče kulturních akcí, pořádali jsme
Josefovskou zábavu a oslavu sv. Floriána.
Při slavnosti sv. Floriána jsme byli mile potěšeni návštěvou dobrovolných hasičů z Německého Philipsreutu. Zároveň jsme s kolegy z Německa naplánovali mezinárodní
cvičení, které proběhne v září tohoto roku.
Bohužel jsme svědky upadající účasti
veřejnosti na kulturních akcích. Budeme
moc rádi, když se účast na říjnové zábavě
vrátí do starých kolejí. Václavská zábava je
naplánovaná na 1.10.2022 s kapelou která
bude mít v naší obci premiéru.
František Štěpán starosta SDH Lenora
(foto: M.Pecka)

Spolek žen Lenora
V první polovině letošního roku jsme se s Vámi setkaly již šestkrát. Masopustní průvod prošel za doprovodu
harmoniky Lenorou 26. 2., masopustní zábava se z důvodu opatření Covid-19 nekonala. Všem zúčastněným,
kteří v maskách rozesmáli naši ves i Vám, kdo jste nás
pozdravili a přispěli dobrotou či finančně, ze srdce děkujeme. V březnu jsme pro děti připravily venkovní dětské
maškarní, v dubnu, po odletu zvonů do Říma, procházely Lenoru děti s básní a rachotem z řehtaček. Duben
jsme společně s SDH Lenora, zakončili stavěním Máje,
vatrou a čarodějným rejem. V květnu jsme pro Vás poprvé po letech uspořádaly Májovou zábavu. V nazdobeném sále nám až do brzkých ranních hodin hrála kapela
Restart ze Strakonic a potěšili jsme se bohatou tombolou. Velké díky všem, kdo nám pomohli s přípravou a přispěli do tomboly (seznam sponzorů připojen), sešlo se
Vás opravdu hodně a Vaší podpory si velmi vážíme. Na
začátku června jsme pro děti připravily k oslavě jejich
Dne stezku v pohádkovém lese, kde děti na stanovištích
plnily různé úkoly a odnesly si z lesa kromě pár štípanců především pěkný zážitek a dárečky. Dárečky pro děti
a celou organizaci zajišťujeme z výtěžků pořádaných
akcí. Jsme spolkem žen a někdy potřebujeme doplnit
naše pořadatelské řady mužskou silou případně doplnit
stanoviště ve chvíli, kdy na to počtem samy nestačíme.
Všem, kdo nám pomáháte, děkujeme a věříme, že i Vám
je tato činnost milá.
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Na konci minulého roku se ve spolku udály organizační změny. Dosavadní předsedkyně spolku Gabriela
Šimková na svou funkci rezignovala. Děkujeme za velkou
obětavost, píli a dobré nápady. Na pozici předsedkyně
spolku byla zvolena Magda Chrapanová.
Jak jsem již zmínila, někdy na pořádání akcí samy nestačíme. Podporuje nás skvělý tým Obecního úřadu, SDH
Lenora, naše rodiny a přátelé. Členství ve spolku je stále
otevřeno, milé ženy, dívky, je možnost být členem aktivním, který spoluutváří program, anebo členem podpůrným, který nedochází pravidelně na schůze, ale přiloží
ruku k dílu, je-li to v jeho časových možnostech. Jsme
otevřeny nápadům a připomínkám, nebojte se nás oslovit.
Pořádáme akce pro děti, rodiny s dětmi a pro dospělé,
jedna skupina nám ale zdá se, uniká. Chybí nám zde zajímavé akce pro mládež, týká se Tě to? Je Ti –náct a chceš
pro své přátele něco vymyslet? Pojď se o tom pobavit,
podpoříme Tě.
Co nás čeká ve druhé polovině roku? Sousedské posezení 4. 9. na fotbalovém hřišti, na podzim Lampionový
průvod, Haloweenské maškarní, Drakyáda, snad konečně i Vánoční koncert a podle sněhové nadílky mezi svátky Sjezd od pomníku na čemkoliv pro všechny, kdo se
nebojí. Máme se, myslím, na co těšit.
Přeji Vám krásné a klidné léto.
Za Spolek žen M. Chrapanová
Lenorské střepiny

Zprávy ze školy
Školní rok 2021/2022 byl pro
všechny úspěšný v tom, že jsme se
mohli konečně vzdělávat v prezenčním režimu. Do mateřské školy bylo
přihlášeno 28 dětí. I v tomto školním
roce byla mateřská škola organizována ve dvou odděleních. Na pozici
učitelů MŠ byly Markéta Fučíková
a Barbora Mrázová (školní asistent
a Tvořivá dílna při ZŠ) a Štěpánka Žáková, kterou po odchodu na mateřskou dovolenou vystřídal Petr Pankratz. Vedoucí paní učitelkou byla
Marcela Vachtová. Děti v MŠ zažily mnoho zajímavých akcí, např.
vzdělávací programy od ŠUNAP
Vimperk, divadelní představení,
výlet do Vodňan na vzdělávací
program „Život u vody“, a další.
Základní školu navštěvovalo 29 žáků a do školní družiny
23 účastníků. Školní rok byl pro
všechny náročný, protože se doháněly nedostatky způsobené
pandemií Covid-19. Přesto jsme
jej všichni zvládli. Novinkou byly
hodiny anglického jazyka, které
vedl rodilý mluvčí Richard Cook.
Při školní družině působí pěvecký
kroužek pod vedením paní Lenky
Jančovičové, který měl připravený program na vítání občánků,
vystoupení pro seniory a zpívání
v hornovltavickém kostele. I školáci
měli možnost účastnit se různých
školních projektů a výjezdů, např.
do Prachatického muzea, kde měli
možnost seznámit se s různými
technikami zdobení vajec a s historií Zlaté solné stezky. Navštívili
jsme společně s MŠ Sladovnu v Písku. Žáci se účastnili přírodovědné,
recitační, pěvecké a výtvarných
soutěží. V měsíci březnu k nám nastoupil jeden žák z Ukrajiny Sergej
a jeho sestra do MŠ. O pestrou stravu se staraly paní kuchařky Labaštová Jana a Hanzalová Hana, pod
vedením Liliany Dalíkové, která je
zároveň školnicí v MŠ. Děkuji paní
Růženě Čadkové za práci na pozici
školnice ZŠ.
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Školní rok jsme všichni uzavřeli
v místní Sokolovně, pasovali jsme
předškoláky na školáky a zároveň
jsme se rozloučili s končícími žáky
5. ročníku, kteří byli obdarováni od
učitelů pamětním listem a knižní odměnou, dary dostali i od Spolku žen
Lenora. Všichni budou od září 2022
navštěvovat ZŠ Volary. Tři písně nám
zazpívali školáci a pěvecký kroužek.
Pěkné prázdniny nám popřál i pan
starosta Antonín Chrapan.

Děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům za
pracovní nasazení v tomto školním
roce. Stejně tak jim přeji pěknou
dovolenou a všem dětem nádherné
prázdniny. Odchozím zaměstnancům přeji mnoho úspěchů na novém pracovišti.
Všem pěkné prázdniny a v září na
shledanou, s pozdravem
Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy
(foto Miroslav Pecka)
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Pomník A. Hartauera
V letošním roce uplyne 85 let od
slavnostního odhalení pomníku Andrease Hartauera. Z tohoto důvodu
jsme nechali pomník vyčistit a zrenovovat, aby dostal znovu hezký
vzhled. První slavnost, kterou jsme
s paní starostkou Jaroslavou Krnákovou pořádali v roce 2007, bylo na základě 70.výročí odhalení pomníku.
Další ročníky se konaly již v duchu
pečení chleba. A. Hartauer při vzpomínce na Šumavu složil píseň, která
se stala hymnou pro všechny šumaváky. Pro připomínku uvádím text,
německém originále, a v češtině.

Antonín Chrapan

Tief drin im Böhmerwald
Tief drin im Böhmerwald,
Da ist mein Heimatort,
Es ist gar lang schon her,
Dass ich von dort bin fort.
Doch die Erinnerung,
Die bleibt mir stets gewiss,
Dass ich den Böhmerwald
Gar nie vergiss!

Na krásné Šumavě
Na krásné Šumavě,
tam víska je malá
a už po dlouhý čas
stojí opuštěná.
Však přece vzpomínka
zůstala v mém srdci,
že já na Šumavu
zapomenout nechci.

Das war im Böhmerwald,
Wo meine Wiege stand,
Im schönen, grünen Böhmerwald.

Vždyť tam na Šumavě
kolébka má stála,
v krásné, zelené Šumavěnce.

O sel‘ge Kinderzeit,
Kehr einmal noch zurück,
Wo spielend ich genoss
der allerhöchste Glück,
Wo ich am Vaterhaus
Auf grünen Wiese stand
Und weithin schaute auf
Mein Heimatland.

Můj drahý tatíček,
ten na to vždycky dbal,
abych tu Šumavu
navždycky miloval.
Jak milo, útulno
v té malé dědince
nevyměnil bych ji
ani za tisíce.

Das war im Böhmerwald,
Wo meine Wiege stand,
Im schönen, grünen Böhmerwald.

Vždyť tam na Šumavě
kolébka má stála,
v krásné, zelené Šumavěnce.

Nur einmal noch, o Herr,
Lass mich die Heimat seh‘n;
Den schönen Böhmerwald,
Die Täler und die Höh‘n;
Dann scheid ich gern von hier
Und rufe freudig aus:
Behüt‘ Gott Böhmerwald,
Ich geh nach Haus!

Ach Bože, Bože můj,
kdy spatřím domov svůj,
tu zlatou Vltavu,
zelenou Šumavu.
Až já půjdu nazpět,
radostí zapláču,
pozdrav teď Šumavě
zdaleka poslat chci.

Das war im Böhmerwald,
Wo meine Wiege stand,
Im schönen, günen Böhmerwald.

Vždyť tam na Šumavě
kolébka má stála,
v krásné, zelené Šumavěnce.

Jarní úklid kolem Lenory 2022
Tradiční úklidová akce kolem Lenory a řeky proběhla
za velmi nepříznivého počasí v dopoledních hodinách
v sobotu 7. 5. 2022. Sběračů, čističů se nakonec i přes
déšť zúčastnilo celkem 9, včetně 3 dětí. Nasbíralo se
přibližně 10 velkých pytlů a několik kusů větších předmětů. Vyčištěny byly cesty v centru obce, pomník A. H.,
parkoviště, park, dětské hřiště, okolí cyklostezky, cesty
v Houžné, okolí náhonu, břehy řeky a parkoviště u soutoku. Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu a čas,
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který obětují ke zvelebování svého okolí, kde žijí. Pokud
není někomu lhostejné, v jakém prostředí žije a nespoléhá se pouze na to, že to někdo uklidí, máme k dispozici z minulých let ještě spoustu tvrdých pytlů a rukavic
včetně dámských a dětských velikostí. Podzimní termín
úklidové akce se předběžně uskuteční v sobotu 8. října – sledujte plakáty, hlášení rozhlasu nebo FB stránky
Obec Lenora.
Za MO ČRS Lenora Filip Chrapan
Lenorské střepiny

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu
V dubnu jsme obdrželi studii ve dvou variantách lávky přes Vltavu, která by vedla od čističky odpadních vod
u pošty po náspu do kempu v Houžné. První variantou je
kolmá lávka o třech polích s délkou přemostění 50,6 m.

Nosná konstrukce hlavního pole působí jako ocelový oblouk s dolní mostovkou. Pochozí šířka lávky jsou 3 m. Orientační náklady na vybudování této varianty lávky jsou
cca 15,2 mil. Kč bez DPH v cenové úrovni roku 2021.

Druhou variantou je lávka o základních parametrech
shodná s variantou jedna. Nosná konstrukce je uvažována jako spojitý parapetní nosník. Hlavní nosníky jsou obdélníkového tvaru z lepeného dřeva, nebo s podvariantou provedení klasické ocelové příhradové konstrukce se
stejným dřevěným obkladem jako u varianty lepeného
nosníku. V dolní části jsou hlavní nosníky spojeny pomocí
dřevěných příčníků, na ně se osadí podélníky z dřevěných

hranolů, na které budou připevněny fošny tl. 50 mm tvořící pochozí část. Orientační náklady na vybudování této
varianty lávky jsou cca 16,8 mil. Kč bez DPH v cenové
úrovni roku 2021. Náklady na vybudování takovéto lávky
jsou nemalé, třeba se někdy najdou potřebné prostředky
a případně vhodná dotace. V současné době je to však
bohužel nereálné.
Antonín Chrapan
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Výsadba stromů 2. etapa
V dubnu letošního roku opět
proběhla výsadba stromů v intravilánu obce. Výsadba byla financována z dotační „Výzvy č. 4/2021:
Výsadba stromů - individuální
projekty“ Národního programu Životního prostředí. U cesty kolem
fotbalového hřiště, která je hojně
využívána k procházkám a zároveň
v parných dnech není ze západní strany chráněna žádnou zelení,
bylo vysazeno 13 stromů, lípy srdčité, duby letní, javory mléče a javory babyka. U víceúčelového hřiště,
také pro chybějící stín, bylo také
vysazeno 5 javorů babyka. Dalším
cílem jarních výsadeb bylo doplnění stromořadí lip srdčitých u cyklostezky. Na začátek i konec cesty bylo
vysazeno celkem 8 lip srdčitých
a nahrazena jedna stávající, která
neprospívala. Větší množství stromů bylo vysazeno v okolí Mateřské
školy, parku a dětského hřiště. U silnice bylo doplněno k již arboristicky ošetřeným javorům a jasanu, 7
javorů klenů. Tato alej je vytvořena
s ohledem na historický ráz, v minulosti tuto cestu také lemovala řada
vzrostlých jasanů. Dále mezi břízy
lemující dětské hřiště a park, kde
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v průběhu let vznikly mezery, bylo
vysazeno 6 lip srdčitých a 4 javory
kleny tak, aby při případném dožití stojících bříz zůstala zachována
příjemná ochrana prostoru před
sluncem a zároveň nebyl narušen
vzhled místa. U vstupu do zahrady
MŠ byly vysazeny ovocné stromy,
slivoň, dvě jabloně a třešeň. U autobusové zastávky byla vysazena lípa
srdčitá, která poskytne stín, stane
se dominantou prostoru a zároveň
jednoho dne nahradí stojící jasan,

který postupně prosychá. Poslední
lokalitou jarní výsadby byl prostor
pod bytovými domy č. p. 100 a 101,
kde byly vysazeny 3 jeřáby ptačí.
Bohužel, i přes dobrou péči při
výsadbě a pravidelnou zálivku, některé stromy výsadbu nepřežily.
Chyba byla zjištěna na straně dodavatele sadebního materiálu a stromy budou nahrazeny novými na
podzim tohoto roku nebo na jaře
roku příštího.
Magda Chrapanová

Lenorské střepiny

Co připravujeme
Pracuje se na projektové dokumentaci ZTV „Na Střelnici“, která bude hotova do konce roku. V příštím roce by se
mělo začít se stavbou samotného zasíťování 8 menších stavebních parcel.
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu Multifunkčního hřiště pod sokolovnou.
Tuto akci jsme vysoutěžili ve výběrovém řízení ve výši 1 636 303,- Kč bez
DPH. Z kapacitních důvodů firmy Český trávník s.r.o., která bude stavbu provádět se začne na podzim se zemními
pracemi a dokončí se na jaře příštího
roku. Další dvě akce Parkoviště pod
bytovkou č.p. 100 za cenu 268 056,-Kč

bez DPH a Lenora-obnova vodovodu
za cenu 1 222 495,- Kč vysoutěžila firma Astrid Volary s r.o.. Práce začnou
během července a srpna. Zadali jsme
objednávku na vypracování projektové dokumentace na Opravu chodníku
před obecními domy č.p. 100 a 101
a místní komunikace vedoucí od hlavní silnice k hasičárně, pro případ, že
bude možnost zažádat o dotaci, abychom byli připraveni a měli potřebné
dokumenty pro žádost. Po zveřejnění
vhodného dotačního titulu zrealizujeme revitalizaci zeleně v okolí bytových
domů č.p. 100 a 101.Pravděpodobný

termín realizace podzim 2022, nebo
jaro 2023. Po ukončení prací přípojek
elektřiny u zahrádek za nádražím začneme s opravou cesty mezi zahrádkami od nádraží k pomníku A.Hartauera.
Budeme dokončovat druhou etapou Revitalizaci parteru u MŠ opravou
hlinitopísčitého mlatu před vstupními prostory do MŠ, chodníček ze žulových kostek směrem k dětskému
hřišti, úpravu stávajícího schodiště do
suterénu objektu, instalace solárního
veřejného osvětlení, nové lavičky a odpadkový koš.
starosta Chrapan

Radarové měření rychlosti vozidel v obci
Více než rok se snažíme realizovat dopravní opatření
v podobě měření rychlosti represí, vedoucí ke zklidnění dopravy v obci a tím i ke zvýšení kvality života obyvatel. Po
vícero jednání se zástupci města Prachatice jsem 30.června
2022 obdržel od pana starosty Ing. Martina Malého vyjádření, že náš zájem o měření a zpracování přestupků aktuál-

ně převyšuje kapacity městského úřadu i městské policie
v Prachaticích. Pan starosta nás ubezpečuje, že na nás nezapomněli a že hledají cestu, jak nám vyjít vstříc. Věří, že řešení naleznou a prozatím nás prosí o pochopení a trpělivost.
K definitivní dohodě by rádi došli počátkem roku 2023.
starosta Chrapan

Poděkování
Dovoluji si poděkovat vedení obce
Lenora, především panu starostovi
Antonínu Chrapanovi, za letitou podporu prachatického hospice sv. Jana
N. Neumanna. Bez finanční podpory
obcí a měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi obtížně,
neboť úhrady zdravotních pojišťoven

pokryjí sotva polovinu potřebných
nákladů.
Finanční pomoc obce využíváme
ve prospěch vašich obyvatel. Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici
doprovodili řadu vašich sousedů.
Dalším jsme pomohli prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich

jsme naplnili slib, který dáváme přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za
každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou sami. Svět
se díky vám stal hezčím. Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice

Výstava fotografií
v infocentru
V rekonstruovaných prostorech infocentra
máme zapůjčenou od Správy NP Šumava fotografie Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava od fotografa Radka Plíhala, které
vznikly v rámci dokumentace projektu Stabilizace památných stromů v CHKO Šumava.
1-2022
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