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OBČČČASNÍÍÍK OBECNÍÍÍHO ÚÚÚŘŘŘADU LENORA

Letos podesáté se sejdeme na Lenorské slavnosti 
chleba, byť první ročník červencového setkání  v  roce 
2007 proběhl v duchu odhalení  kamene u Hartauerova 
pomníku a nápad spojit toto setkání symbolicky s chle-
bem a naší tradicí pečení přišel až o rok později. Protože 
Střepiny již do té doby nevyjdou, dovoluji si Vás srdečně 
pozvat již dnes. Kuchaři a zájemci o gulášové klání mají 
nejvyšší čas přihlásit se do soutěže O nejlepší guláš. Jak 

bude soutěž probíhat a jak se přihlásit, naleznete v dal-
ším článku.  Už nyní můžeme nabídnout orientační pro-
gram slavnosti, naleznete jej na poslední straně Střepin. 
V červenci pak věnujte pozornost údajům na plakátu, 
kde bude uvedeno časové zpřesnění.

Lenorskou slavnost chleba podpořil Jihočeský 

kraj  z grantu Podpora kultury částkou  30 000,- Kč. 

Jaroslava Krnáková
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Soutěžit budou nikoliv jednotliv-
ci, ale mužstva, ideálně o třech lidech 
– hlavní kuchař, jeho asistent a třetí, 
který přikládá pod oheň, nosí vodu 
atd. Vezmou-li si k  sobě ještě např. 
občerstvovatele nebo ochutnavače, 
záleží na nich. Ale pozor, aby nedo-
padli jako ve fi lmu Slavnosti sněže-
nek a o guláš předčasně nepřišli. 

Ráno mužstva vyfasují cca 2 - 3 kg 
hovězího masa na guláš, cibuli, olej 
a pitnou vodu. Přidělíme jim ohniš-
tě a dřevo, pracovní stůl a zbytek už 
bude na nich. Z domova si tedy musí 
přinést hrnec, nejlépe nějaký starší 
– bude se vařit na ohni, nůž a  do-
chucovadla (sůl, pepř, paprika, jiné 
koření či přísady), každý podle své-

Výměna oken v mateřské škole 

Největší akcí v letošním roce bude výměna oken v ma-
teřské škole. Projekt výměny oken se rodí v těžkých boles-
tech. Již před lety jsem poptávali fi rmu a žádali o dotaci 
na výměnu oken. Ovšem dotaci jsme nedostali a rozpočet 
byl tenkrát nad naše síly. Od léta loňského roku jsme  o ok-
nech začali uvažovat znovu. Dotaci pouze na okna nelze 
dostat, proto jsme zkoušeli získat dotaci na zateplení ob-
jektu, jejíž součástí by byla  nová okna, fasáda a střecha, 
tedy všechno to, co budova potřebuje nejvíce.  Budovu 
prozkoumal jak projektant, tak auditor. Z technického hle-
diska by se bývalo dalo zateplení řešit  s  tím, že by byly 
zachovány všechny zdobné prvky na fasádě a budova by 
neutrpěla na své historické kráse. Součástí zateplení by 
byl i návrh větrání v budově.  Bohužel Státní fond život-
ního prostředí vypsal výzvu s takovými požadavky, že se 
ukázalo velmi obtížné je splnit. Potřebného ukazatele se 
dalo docílit jedině provedením zateplení v místech, kde se 
to příčilo zdravému rozumu, např. venkovní terasa nebo 
klenby ve sklepích. Všechna tato zateplení nad rámec zvý-
šila rozpočtovou cenu natolik, že by to pohltilo celou do-
taci. Proto jsme  od záměru zateplení odstoupili a soustře-
dili se na prostou výměnu oken. I tady se zastupitelé velmi 
dlouho rozhodovali, zda dát do objektu okna plastová či 
dřevěná, památkáři by bývali dokonce nejraději stávající 
okna repasovali nebo doporučili dát dřevěná špaleto-
vá. Cena špaletových oken je však  zhruba dvojnásobná 
oproti jednoduchým. Nakonec jsme došli ke kompromi-
su. Takřka do celého objektu dáme dřevěná jednoduchá 
okna s  dvojitým sklem, jen v  hlavní reprezentační míst-
nosti v přízemí budou nová okna dřevěná špaletová. Stej-

ho receptu. Pokud bude vedro nebo 
naopak déšť, mohou si soutěžící vy-
pomoci vlastním slunečníkem. 

Okolo 9.00 – 10. 00 mohou za-
čít družstva vařit. Na úplné uvaření 
guláše budou mít celkem 5 hodin. 
Ve 13.00 odevzdá anonymně každé 
družstvo porci guláše porotě a ta vy-
bere vítězný vzorek. Za svou práci se 
odmění gulášem i  jednotlivá druž-
stva. Vítěz pak docela určitě obdrží 
odměnu, dá se předpokládat, že to 
bude nějaké tekuté osvěžení po ce-
lodenní pilné práci u  ohně. Ostatní 
návštěvníci slavnosti budou moci 
ochutnat guláš za mírný peníz. O 
chleba na slavnosti chleba nouze jis-
tě nebude. 

ně tak byl problém s barvou. Zvenčí bylo jasné, že je barva 
bílá. Ve většině místností školky jsou zevnitř také bílá. 
Ale špaletová okna v krbové místnosti jsou nyní podivně 
dvojbarevná. Dotázali jsme se ve známé architektonické 
kanceláři v Českých Budějovicích. Doporučení architekta 
bylo jednoznačné, cituji: „Doporučuji okna a špaletové dve-
ře  jak v exteriéru, tak v interiéru pojednat do bílé barvy včet-
ně vnitřních špalet. Návaznost na dřevěné tmavé obložení 
v  interiéru nebude vadit, naopak celá místnost se prosvětlí 
a  výplně otvorů se stanou rozzářenýma „očima“ budovy.“ 
Jenže odborník přes památkové objekty radí zase trochu 
jinak, volně reprodukuji: Asi bych doporučoval respektovat 
stávající stav. Jak zatím všechno naznačuje, pojednat vnitřní 
strany vnitřních oken bíle by byl zásadní odklon od původ-
ního autentického stavu, kdy v podstatě vnitřní okna tvořila 
jeden souvislý plášť s vnitřním dřevěným obložením. Obavy 
z ponurosti prostoru jsou trošku pohledem člověka přelomu 
20. a 21. století, tehdejší pohled byl asi poněkud jiný a já se 
s tím setkávám pracovně na Hluboké na každém kroku. Do 
toho zhotovitel říká, že se nikdy nepodaří trefi t do stejné-
ho barevného odstínu nových oken a stávajícího oblože-
ní stěn. A teď babo raď! Snad tedy budově neuškodíme, 
ať zvolíme jakékoliv řešení, každé má své opodstatnění. 
Soutěž máme za sebou, výměnu 50 kusů oken a dveří pro-
vede Truhlářství Karel Bauer, Staré Prachatice za cenu cca 
1 200 000,- Kč včetně DPH. Koncem července se začnou 
montovat nová okna a do konce srpna musíme zvládnout 
úklid tak, aby mohl v klidu začít nový školní rok. A poté 
rovnou začneme plánovat opravu střechy, fasády a okenic 
na rok 2017.

Jaroslava Krnáková

Jak se ke gulášovému klání při-

hlásit?

Právě proto, že se taková akce 
musí řádně připravit, obracíme se 
na Vás již nyní. Musíme vědět, ko-
lik bude družstev, abychom vědě-
li, kolik masa musíme koupit, kolik 
ohnišť a  dřeva připravit. Až se dají 
jednotlivá družstva dohromady, 
mohou se přihlásit veliteli hasičů 
Jiřímu Pojslovi (mail: JPojsl@se-
znam.cz) nebo přímo na obci (mail: 
starostka@lenora.cz) Hasiči si totiž 
vezmou organizaci soutěže spolu 
s  obcí na starost. Čím dříve se při-
hlásíte, tím lépe. Budeme se na Vás 
i Váš guláš těšit.

Jaroslava Krnáková

Soutěž o nejlepší guláš

Projekty obce v roce 2016
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Odpadové hospodářství obce 
Lenora je provozováno podle obec-
ně závazné vyhlášky obce Lenora 
1/2015 o  stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem.

Komunální odpad se třídí na složky:
- biologické odpady rostlinného 

původu
- papír včetně nápojových kartonů
- plasty včetně PET lahví
- sklo
- nebezpečné komunální odpady
- objemný odpad
- elektroodpad
- kov
- směsný komunální odpad

Jednotlivé složky odpadu se 
ukládají na pevně stanovená místa. 
Odvoz a  ukládání odpadů zajišťují 
fi rmy oprávněné k této činnosti: 

Papír, plasty a sklo jsou tříděny do 
barevných plastových nádob. Všech-
ny nádoby na tříděný odpad v  naší 
obci jsou takřka nové díky společnosti 
EKO –KOM , a.s., která je obci bezplat-

ně zapůjčila. Společnost EKO-KOM je 
oprávněna zajišťovat sdružené plnění 
povinnosti zpětného odběru a využití 
odpadu z  obalů.  Společnosti EKO-
-KOM se pravidelně  odesílají hláše-
ní o  množství vytříděných odpadů. 
Společnost EKO-KOM také pravidelně 
vyhlašuje soutěž v množství vytřídě-
ných odpadů. Kromě toho, že vítězná 
obec obdrží odměnu, znamená to 
i  podstatné snížení ostatního komu-
nálního odpadu, tím pádem i snížení 
plateb za tento odpad a v neposlední 
řadě šetrný přístup k  životnímu pro-
středí. V obci je rozmístěno  6 sběr-
ných hnízd. Samotný svoz tříděného 
odpadu zajišťují pro naši obec Tech-
nické služby Vimperk. 

Nebezpečný odpad, elektro-
odpad a  objemný odpad se shro-

mažďuje na určeném místě dvakrát 
ročně, vždy na jaře a  na podzim. 
Nebezpečný odpad obec odveze do 
sběrného dvora ve Vimperku, popř. 
na skládku do Vodňan. Objemný od-
pad nechá obec odvézt na skládku 
do Vimperka nebo na Libínské Sed-
lo. Elektroodpad vyveze společnost 
RETELA do svého zpracovatelského 
závodu.  V létě roku 2016 bude k dis-
pozici kontejner na sběr drobného 
elektroodpadu od společnosti ASE-
KOL. Bude umístěn ve sběrném mís-
tě u obecních garáží pod bytovkami 
č.p. 31,32 a 33.

Biologické odpady mají občané 
možnost ukládat v  kompostérech, 
které distribuovala obec  jednotli-
vým žadatelům. Občané žijící v by-
tových domech mají možnost uložit 

Rekonstrukce odstavné plochy u  zdravotního 

střediska

Navzdory tomu, že se jedná o  opravu stávajícího 
stavu, provází nás neuvěřitelně mnoho úřadování. Bě-
hem přípravy projektu se ukázalo, že se neobejdeme 
minimálně bez ohlášení a  to zatím nedostaneme, pro-
tože pozemek, na němž se plocha nachází, je veden jako 
zahrada. Museli jsme tedy nechat geometricky oddělit 
zatravněnou plochu a vybetonovanou plochu a zažádat 
o vynětí ze zemědělského půdního fondu, poté na katas-
tru zapsat jako ostatní plochu a pak bychom měli získat 
ohlášení ke stavbě. Navíc musíme jednat s Ředitelstvím 
silnic a  dálnic, s  odborem dopravy JČ kraje  a  krajskou 
Policií ČR. Budeme doufat, že dáme vše potřebné včas 
dohromady, tak aby zhotovitel vzešlý z probíhajícího vý-
běrového řízení mohl práce během srpna až září provést.

Na tuto akci nazvanou Rekonstrukce odstavné 

plochy u  zdravotního střediska obdržíme dota-

ci z  Programu obnovy venkova od JČ kraje ve výši 

220 000,- Kč, tzn. více jak třetinu  plánovaného rozpočtu. 
Uvidíme, jaká nakonec bude vysoutěžená cena a  kolik 
budeme ve skutečnosti doplácet z obecního rozpočtu. 

Stavební úpravy rozvodného vodovodního roz-

vodného řadu v obci Lenora

Jedná se o úpravu části vodovodního řadu z č.p. 87 do 
č.p. 51 směrem ke zdravotnímu středisku. I na tuto stavbu 
probíhá výběrové řízení. Dotaci ve výši 300 000,- Kč  ob-

držíme od Jihočeského kraje z grantového programu 

Obnova vodohospodářské infrastruktury. I v  tomto 
případě je dotace zhruba třetinová oproti předpokláda-
ným nákladům. Z menších akcí pracujeme na realizaci 
územních studií v lokalitách 45 a 54 dle územního plánu, 
které by měly upřesnit rozmístění budoucích stavebních 
parcel v obci. Na tento projekt jsme získali fi nanční pod-
poru ze Státního fondu životního prostředí  ČR z Pro-

gramu podpory obcí ležících v  regionech národních 

parků v  předpokládané výši 150 040,- Kč. Konečná 
částka bude vyplacena podle skutečných nákladů. 

Společně s Mikroregionem Horní Vltava –Boubínsko 
realizujeme projekt Technika a  vybavení veřejného 

prostranství, na nějž je možno získat dotaci z  Pro-

gramu obnovy  venkova JČ kraje. Díky němu budeme 
moci získat nový křovinořez a elektrocentrálu. 

Jaroslava Krnáková

Odpadové hospodářství obce Lenora
  2011 2012 2013 2014 2015

Směsný odpad t 168,24 168,9 171,67 189,35 197,94
Objemný odpad t 6,08 2,23 1,86 3,05 6,72
Elektroodpad t 4.22 4,82 2,04 3,22 5,58
Papír t 15,276 18,131 16,212 9,62 12,745
Plast t 13,141 10,96 11,165 10,156 10,562
Sklo + kartony t 2,23 14,8 10,47 8,56 10,02
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Bez čistírny odpadních vod si už 
dnes skutečně nedovedeme před-
stavit fungování obce naší velikosti. 
Je skvělé, že jsme se do stavby před 
deseti lety pustili. Žádná čistírna 
však nemůže pracovat, pokud nemá 
vhodné podmínky. To záleží i  na 
uživatelích, tedy na nás všech, kteří 
vypouštíme do kanalizace odpady. 
Může se to zdát úsměvné, ale legrace 
končí, když se do kanalizace dostá-
vají věci, které tam nemají co dělat,  
a  ty pak zapříčiňují poruchy či ale-
spoň zdání toho, že čistírna nefun-
guje. V čem je hlavní problém? Vlh-
čené ubrousky a dětské jednorázové 
pleny, dnes masivně používané. Již 
před časem jsme ve Střepinách pro-
sili, abyste je do odpadu nevhazova-

V dubnu zahrály lenorské děti pro 
své spoluobčany nádherné divadlo.

Společně s dospělými zněly míst-
ní sokolovnou písničky ze známého 
fi lmu Ať žijí duchové jako muzikál, 

V našem okolí se často můžete setkat s použitím „ron-
dapu“. Tento prostředek zlidověl v našich domácnostech 
stejně jako kdysi  DDT. Je jasné, že dochází k jeho nadu-
žívání a  že se ne vždy dodrží předepsaná dávka ředění. 
Ostatně na vlastní oči se o takovém neuváženém použití 
můžete přesvědčit na parcele v lokalitě Nad Tratí, kde už 
několik let neroste tráva a  horko těžko se tam začínají 
uchytávat nejodolnější plevele. Až nyní se dočkali zado-
stiučinění ti, kteří před RoundUpem varovali. Světová 
zdravotnická organizace bije na poplach. Glyfosát, což je 

li. Namotávaly se na nože umístěné 
na čerpadlech, až se čerpadla ucpala 
a vypadla z provozu. Nože jsou tam 
umístěné na rozmělňování hrubých 
nečistot, ovšem s vlhčenými ubrous-
ky si poradit nedokážou. Proto bylo 
nutno přistoupit k úpravě čerpadel.

Na trasách kanalizací jsou i  tzv. 
odlehčováky. Ty slouží k  odvádě-
ní přebytečné vody v  případě deš-
tě. Nečistoty, které se v  době sucha 
usazovaly v  trubkách, se v  případě 
silnějšího deště dají do pohybu. Zvý-
šená hladina vody a  proud je nese 
trubkami,  a  aby nedošlo k  zahlcení 
kanalizace a  následnému vyvalení 
fekálií do domácností, musí být na 
trase odlehčovací komory, kterými se 
přebytky přepadem odvádějí do vo-

chemický název přípravku, přidala na seznam látek, které 
pravděpodobně způsobují rakovinu. Dále mohou způ-
sobovat neplodnost a alergie. Jeho stopy má v těle šest 
z deseti Čechů. Vzhledem k tomu, že se blíží termín, kdy 
je třeba bující zeleň zpacifi kovat, věřím, že lidé dají před-
nost sekačkám, kosám, srpům, křovinořezům atd., a k po-
užití RoundUpu se budou uchylovat jen výjimečně. Do 
30.6. by měly být plochy uvnitř obce poprvé posečeny. 

Jaroslava Krnáková 

doteče. Parametry komor počítá pro-
jektant, jsou tam stanoveny přesně 
spočítané hodnoty včetně výše přeli-
vové hrany. Do vodoteče se tak krát-
kodobě skutečně dostává něco málo 
z  kanalizace. Ovšem zkuste se podí-
vat, jaké zbytky se nám pak objevují 
na březích náhonu: opět se na scénu 
dostávají vlhčené ubrousky, které 
se prostě v  kanalizaci nerozpadnou 
a vyplavené pak září v okolí odlehčo-
vací komory. Neznamená to tedy, že 
čistírna nebo odlehčovák nefungu-
jí, ale právě naopak. Znovu Vás tedy 
žádáme, vlhčené ubrousky i  ostatní 
hygienické potřeby podobného cha-
rakteru do kanalizace nevhazujte, pa-
tří do koše a poté na skládku

Jaroslava Krnáková

Čistírna odpadních vod

RoundUp ano či ne?

Ať žijí duchové jako muzikál zaplnil 
Lenorskou sokolovnu k praskutí

který zaplnil Lenorskou sokolovnu 
k prasknutí.

Děti místní základní a  mateřské 
školy připravily pro své spoluobčany 
příběh plný písníček dvojice Zdeněk 

Svěrák a Jaroslav Uhlíř, kdy pan Zde-
něk Svěrák zrovna slavil krásných 
osmdesát let a toto vystoupení by se 
mu určitě líbilo.

Vše začalo schůzí, kde se řešil pro-

bioodpad do velkých kompostérů 
umístěných u  č.p. 101, 87, 79,  41 
a  na obecním dvoře u  železniční 
tratě. Tam je také v letních měsících 
v době vegetace umístěn velkoob-
jemový kontejner na biologický od-
pad.

Kovový odpad je pravidelně sbí-
rán každoročně na přelomu dubna 
a května místní jednotkou SDH a ná-
sledně odevzdán k recyklaci přísluš-
né fi rmě. 

A konečně směsný komunální 
odpad, kterého je největší množství, 

je vyvážen v  týdenních intervalech 
prostřednictvím Technických služeb 
města Prachatice.  Obec pravidelně 
informuje občany v  místním tisku 
o  nutnosti třídit a  přistavovat k  vý-
vozu jen plné nádoby. 

Obec Lenora
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V loňském roce oslavila Velká lóže pecařská 15. výročí. 
Velká lóže pecařská byla založena v roce 2000 panem Vác-
lavem Mrázem a od té doby s krátkou přestávkou vyvíjí 
svou činnost v oblasti turismu.

U lenorské pece se pravidelně scházejí každý měsíc 
od dubna až do prosince příznivci lenorského pečení. Při-
cházejí zdaleka i zblízka, aby ochutnali, co se upeklo v le-
norské peci. Přijíždějí návštěvníci i ze zahraničí (blízkého 
i dalekého, za zmínku stojí Kanada).

Od roku 2002 provozuje pečení vyučený pekař Augustin 
Sobotovič. I přes rozpačité začátky nabralo lenorské pečení 
docela pěkných obrátek a to v důsledku zájmu sdělovacích 

prostředků, ať už televize nebo regionální tisk, rozhlas atd., 
ale hlavně díky návštěvníkům, kteří šíří svoje zážitky ústním 
podáním dál. Domnívám se, že děláme bohulibou činnost 
pro reprezentaci Lenory obce jako takové.

Členové Velké lóže pecařské reprezentují Lenoru 
i  mimo své hlavní působiště v  rámci Jihočeského kraje 
a dále šíří svoje – dovoluji si to nazvat uměním – i  mimo 
Jihočeský kraj, dokonce i v zahraničí, např. Finsterau Skan-
zen nebo Massing Skanzen. Tato spolupráce je na velmi 
pěkné úrovni.

Abychom se jenom nechválili, někdy se stane, že nesta-
číme uspokojit všechny zájemce, kteří přijdou do Lenory 

blém, komu dát hrad, zda Jouzovi, 
vedoucímu sámošky, nebo dětem 
jako klubovnu. Problém hradu Brtník 
tedy začal jako vždy úplně stejně. I 
zde byl začátek velmi těžký, neboť 
Černá kronika hlásala, co vše se kde 
událo. Domácí umělci si samozřejmě 
do příběhu přidali, jak se to dělává, 
své blízké okolí. A tak z Kvildy až do 
Lenory se děly věci a  v Lenoře byl 
dokonce na životě ohrožen i  místní 
otužilec Míra Pecka, koupající se ve 
studené Teplé Vltavě. Tato negativa 
měla brát dětem naději a  pro začá-
tek vzala, ale to byl jen začátek. Pří-
běh, jak ho známe v pěkné domácí 
úpravě z pera Lenky Wagnerové, se 
vydařil a  mnohým výkonům bylo 
tleskáno již v  průběhu vystoupení. 
Nástup rytíře Brtníka z Brtníku s jeho 
dcerou Leontýnkou, nehoda s  pá-
dem do sklepení, vytažení autem 
i  Alpův nápoj to vše bylo i  v lenor-
ském příběhu. Na konec i  hrad do-
staly děti. Po získání hradu mládeží 
se začaly dít kouzla a čáry a hrad se 
dostával do původního stavu. Nej-
dříve hajný lesa pán Radvanovické-
ho revíru se dohodl s  dětmi na do-
vozu dřeva na hrad za práci v  lesní 
školce. Kouzlem, které si rytíř Brtník 
směl vybrat jen jednou za sto let, se 
postavila střecha a skřítkové dělníci 
lesa makali jak o závod. Samozřejmě 
nechyběla scéna s  pribináčky a  ne-
hoda Jouzy, který tak nedojel. Jak 
to vše dopadlo? No přeci dobře, jen 

rytíř z Brtník zůstal dál napospas své-
mu krásnému historickému osudu. 
Dlouhý Janek dal Leontýnce kopreti-
nu a tak vstoupila do řad nás smrtel-
níků a  hned nastoupila do lenorské 
školy, kam ji ředitel školy Zbyněk Jí-
cha přijal.   

V závěru zazněla ústřední píseň 
z pohádky Princezna ze mlejna, kte-
rou všichni vzpomněli na Pavla Slo-
bodníka, který s  lenorskými umělci 
byl u  všech předešlých představení, 
ale to letošní bohužel již nestihl a jeho 
štace skončila  na divadelní scéně, od-
kud není návratu. Bylo to moc krásné 
a dojemné gesto pro kamaráda a ko-
legu, který nás nikdy nenechal na ho-
ličkách, jak dodala Lenka Wágnerová.

Nádherné vystoupení, které všech-
ny nadchlo. Dlouhotrvající aplaus 

a poděkování umělcům bylo nádher-
né a opravdovým a vřelým poděková-
ní za výborně připravené dílo.

Poděkování patří Mírovi Pecko-
vi, mistrovi zvuku, Františku Zacho-
vi jako rytíři Brtníku z Brtníku a  jeho 
manželce za úvod i  závěr, Ladislavu 
Markovcovi v  roli hajného, Pavlu Fi-
lovi co by učiteli, Martinovi Škvainovi 
staršímu jako Jouzovi a všem dalším 
kteří přidali pomocnou ruku, a velké 
poděkování dětským účinkujícím, 
kteří byli skvělí a vynikající. 

Závěrečné poděkování patří vám, 
rodičům, za to, jak jste děti na zkouš-
ky a přípravu celého skvělého příběhu 
vozili a  jak jste nám pomáhali, a  tak 
i vám velký dík,  zdůraznil na závěr ře-
ditel základní školy Zbyněk Jícha.

Ladislav Beran

Ohlédnutí za činností Velké lóže pecařské 
se sídlem v Lenoře
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na pečení, buďto přijdou pozdě nebo se neumí protlačit 
v davu. Naše práce je náročná hlavně na čas. Před peče-
ním samotným je třeba zabezpečit soustu práce, která už 
pak při pečení není vidět. Musí se připravit pec, kvásek, 
prosít mouka, ale také tu mouku musí někdo přivézt. Stej-
ně tak  i dříví na otop pece musí někdo  dopravit a vysklá-
dat do prostoru za pecí.

Trošku do nedaleké historie. V roce 2006 došlo k ne-
čekané události. 26.9.2006 se trefi l kamion do naší pece 
a  tak trochu ji pocuchal fasádu. Poškodil i  část krovu 
a ujel. Bylo to poměrně brzo ráno, takže žádní svědkové, 
i když prkýnka ze střechy byla daleko rozmetaná. Ale nic 
není tak špatné aby to nebylo na něco dobré. V roce 2007 
proběhla rekonstrukce pece. Když jsme sundali původní 
historický krov, tak se mi až postavily vlasy na hlavě, ne-
boť vazný trám za komínem byl ohořelý, profukovaly od-
tahové kanálky a mohlo dojít v brzké době k požáru této 
pece. Pec se zrekonstruovala nejen z  rozpočtu obce Le-
nora a dotace z JČ kraje, ale také díky sponzorskému daru 

od „Grobiána“a od manželů Sobotovičových. Také děkuji 
Petru Venclovi za odborné poradenství a aktivní účast při 
realizaci opravy. 

Ta „pícka“ nám funguje dál, abychom mohli i  nadále 
šířit povědomí o Lenoře.

V letošním roce se bude konat Lenorská slavnost chle-
ba 30.7.2016 a bude spojena se soutěží o nejlepší guláš 
a náš tým k tomu upeče dobrý chléb.

Loňský rok byl pro nás tak trochu rozhodující z tohoto 
důvodu, že podle nového občanského zákoníku jsme se 
museli přeregistrovat z  občanského sdružení na spolek. 
V současné době máme všechno vyřízené a jsme zaregis-
trovaní u  Krajského soudu v  Českých Budějovicích jako 
spolek Velká lóže pecařská, která podle stanov má působit 
po celé České republice i s možností zahraniční spoluprá-
ce. Na závěr přeji nám, pracovníkům Velké lóže pecařské, 
aby se nám práce dařila ke spokojenosti všech návštěvní-
ků Lenory

Předseda spolku Augustin Sobotovič

V Lenoře se 26.1.2016 konal bene-
fi ční ples s  tombolou, který pořádali 
zastupitelé za ČSSD Lenora. Polovina 
z  veškerého výdělku byla věnována 
Základní a  Mateřské škole Lenora  
a našim lenorským důchodcům polo-
vina druhá. Celkový  výdělek přitom 
byl  14000 Kč. Ples navštívilo pouhých 
50 lidí, kteří se chtěli nejen pobavit, 

V letošním roce chtěl Spolek žen pře-
kvapit novým programem Z pohádky do 
pohádky, který se měl uskutečnit v příro-
dě. V dopoledních hodinách jsme připra-
vili všechna stanoviště ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů v  Lenoře, 
avšak počasí nám nepřálo, a na poslední 
chvíli jsme museli celou akci přesunout do 
sokolovny. Začátek byl sice opožděn o půl 
hodiny, avšak děti o  nic nepřišly. Hudbu 
zajistil jako vždy pan Miroslav Pecka, tak-
že byly děti nakonec s náhradním progra-
mem spokojeny. Došlo i  na slíbené opé-
kané buřty, které nám zajistil tým pana 
Sobotoviče, který nám je upekl v  místní 
peci. Dětem moc chutnaly. Za to bych mu 
chtěla moc poděkovat.

Spolek žen Lenora
Sieglinde Kraliková

ale i přispět na dobrou věc. Díky nim, 
tombole a  sponzorům jsme mohli 
předat 7000 Kč řediteli školy a  7000 
Kč p. Markovcovi.

Sponzoři plesu: Sklářská huť 
Mauth, Restaurace U Grobiána, Hlouš-
ka M., Sklářská huť Barbora, Okno-
therm, Sklářská huť Milná, Elim s.r.o, 
Havlíček Jirka, Vávra Jaroslav, Bidwest, 

rodina Markovcova, Jednota SD Vim-
perk, Chrapan Tonda, Sedlecký Karel, 
Jirman Jiří, Prazdroj, Auto Hazuka, Sa-
lámy Juráš, Uni shop Icha, OMW, Švec 
Miroslav, Pašava, Gábor Jan, Barvy 
Háva, p.a paní. Grygárkovi, SDH Leno-
ra, Made, Polanský velkoobchod, Vic-
toria Tip. Všem patří velké poděkování.

Martin Hlouška

Benefiční ples

Dětský den
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Již tradičně se uskutečnilo velikonoční řehtání, 
tentokrát ovšem u  zrenovovaného kříže v  Křížovém 
lesíku. Zúčastnilo se dvacet dětí s novými mistry Eliš-
kou Pěstovou, Andreou Zemanovou, Petrem Jurášem 
a Miroslavem Švecem. Děti prošly Lenoru od čtvrtka 
do soboty celkem šestkrát. Letos bylo řehtání velmi 
slyšet díky novým řehtacím trakařům, které nechal 
vyrobit Lukáš Sedlecký, zač velice děkujeme. Mám ve-
likou radost, že i starší mládež žije touto tradicí a spo-
lupracuje s  námi. Chtěla bych poděkovat také všem 
spoluobčanům za bohatou pomlázku a za stálé udr-
žování jedné z nejstarších tradicí obce.

Sieglinde Kraliková

Skautský turnaj ve vybíjené

Míčové hry jsou oblíbené v  každém 
věku a  vybíjená, jedna z  nejznámějších 
z nich, provázela asi dětský věk každého 
z nás. Už před léty si tedy i skauti řekli, že 
by nebylo od věci uspořádat občas tur-
naj mezi jednotlivými skautskými oddíly 
našeho okresu. Nejprve jsme se střídali 
na různých místech a  v různých tělo-
cvičnách, ovšem poté, co byla opravena 
lenorská sokolovna, už nikdo nechce ji-
nam. A tak letos jsme se sešli na turnaji 
v Lenoře již potřetí. Přijeli zástupci oddí-
lů z Vimperka, Prachatic, Volar a zahanbit 
se nedali ani místní. Přes třicet dětí hravě 
zaplnilo sokolovnu a po registraci a loso-
vání vypukly vlastní boje. Probíhaly celé 
dopoledne, po krátké polední pauze se 

Květinový den

Liga proti rakovině pořádala letos již dvacátý ročník Květinového dne. 
Zprávy o něm se dozvídáme z novin i televize. Ani v naší obci nejsme o ky-
tičky měsíčku lékařského ochuzeni. I v tomto roce je nabízeli skauti druhou 
májovou středu. Všichni tak máme možnost ozdobit svůj byt hezkou kytič-
kou, případně ji přidat do sbírky k minulým ročníkům, ale hlavně pomoci 
lidem, kteří s touto zákeřnou chorobou bojují. Peníze putují na léčení, draž-
ší léčebné přístroje či léky, rekonvalescenční pobyty a na výzkum.  V lenor-
ské kasičce bylo letos nastřádáno za jediné dopoledne za prodej kytiček 
bezmála čtyři tisíce korun, to je jistě moc hezké. Účelem letošní sbírky byla 
pomoc nemocným s rakovinou prsu, a že se nejedná jen o problém žen, 
o tom nás informovaly letáčky, které spolu s kytičkou malí skauti rozdávali. 
Tak snad se nám nemoc bude vyhýbat, a naše penízky pomůžou těm, kteří 
boj s ní nevzdávají. Díky všem, kdo pomohli, za dobré srdce.

 Lucie Wagnerová 

ještě zájemci vrhli na turnaj ve fl orbalu. 
Kdo zrovna nehrál a  nefandil, mohl si 
něco hezkého u stolečků v přísálí vyro-
bit, zájem byl hlavně o náramky kumihi-
mo a  srdíčko coby dárek pro maminky 
k  blížícímu se svátku. Ke slavnostnímu 
vyhlášení výsledků se dostavil i předse-
da krajské rady Junáka, takže letošní klá-
ní bylo opravdu slavné. Florbalový zápas 
vyhráli místní, zatímco pohár za vítězství 
ve vybíjené putoval do Prachatic, a  to 
již po třetí! Takže nás čeká asi pořádný 
trénink, abychom si ho už příště uhlída-
li. Ale akce to byla i tak pro nás všechny 
krásná, a k večeru opouštěli všichni Le-
noru s hezkými zážitky a příslibem, že za 
rok přijedou zase.     

  Katka  Wagnerová

Velikonoční řehtání

Skautský oddíl Lenora
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Turnaj v deskových hrách Terra Mystica

V sobotu 12. března jsme se sešli v lenorské sokolovně, 
abychom změřili své síly v turnaji deskových her. Nejprve 
jsme si dali rozehřívací kolo, kdy jsme se rozdělili na menší 
skupinky a zahráli si několik her, jako je třeba Metro, Wizard, 
Vikingové či Fazole, a tím si tak nastartovali mozkové buňky 
a byli připravení na následný turnaj. Poté jsme se rozdělili 
podle věku do několika skupin a pustili se do hraní. Ti starší 
bojovali ve hře Trans Evropa  a Trans Amerika. V této hře je 
hlavním úkolem vymyslet co nejlepší železniční propojení 
evropských a amerických metropolí. Mladší účastníci sou-
těžili ve hře Carcassonne, kde je třeba postavit co největší 
města a  nejdelší silnice. Všichni se pořádně snažili, proto 
do poslední chvíle nebylo vůbec jasné, kdo bude vítězem. 
Za své snažení si každý odnesl pamětní list a malou cenu, 
ti nejlepší pak vyhráli i deskovou hru dle vlastního výběru. 
Na závěr jsme si ještě zahráli hry na přání, aby si každý při-
šel na chuť. Proto nechyběly hry zábavné a vtipné, ale i hry 
strategické.

za 2. skautský oddíl Boubín Hana Wagnerová

Krajem kněžny Eleonory

Přijměte pozvání na turistický pochod okolím naší krás-
né Lenory. Skauti pro vás připravili turistický pochod, na 
němž navštívíte dle svého uvážení blízká či vzdálenější mís-
ta Lenorska a Boubínska. Doufáme, že putování zpříjemní 
školákům, jejich rodičům i dalším nadšencům vstup do no-
vého školního roku.

Připraveny jsou trasy 5 km, 1O a  20 km. Putování se 
uskuteční v sobotu 3.září 2016, start je od 7 do 10 před le-
norskou sokolovnou.

Vyrazit může každý sám, nebo s partou kamarádů či se 
svou rodinou. Odměnou budou hezké zážitky a  pamětní 
list na první ročník našeho podzimního putování.

Alena Wagnerová

Podzimní sportovní den

Přijměte pozvání na sportovní turnajový den, v  rámci 
něhož se uskuteční turnaje v badmintonu, ultimate frisbee 
a softbalu pro všechny ve věku 6-18 let. Akce se uskuteční 
v sobotu 15. 10. 2016 v areálu fotbalového hřiště v Lenoře a v 
lenorské sokolovně.  Zahájení proběhne v 9:00 na fotbalovém 
hřišti. Turnaj v badmintonu je určen pro jednotlivce a smíše-
né páry a jeho kapacita je 16 účastníků v každé kategorii. Tur-
naj v ultimate frisbee je pro 4-členné týmy. Jeho kapacita je 
8 týmů. Turnaj v softbalu je určen pro 5-členné týmy a jeho 
kapacita je 8 týmů. Přihlášky na všechny turnaje posílejte na 
emailovou adresu skautiboubin@seznam.cz, případně bude 
možné se přihlásit na místě. Je možné se zúčastnit jednoho 
či více turnajů. Je možné se přihlásit jak s celým týmem, tak 
sám (budeš následně do nějakého týmu zařazen). Na skvělé 
výkony se těší pořádající skautský oddíl Lenora.

Vojtěch Wagner

Posunuli jsme své hranice

Počasí o květnových víkendech přímo vybízelo k vše-
možným venkovním aktivitám a nejinak tomu bylo i v so-
botu 21. května. Sluníčko začalo ukazovat svoji sílu již od 
ranních hodin a modrá obloha dávala tušit, že nás čeká 
nádherný den. Prostě ideální počasí. Už jen nazout spor-
tovní tenisky, do batohu dvě lahve vody a hurá do lenor-
ského areálu sportů posunout své hranice. Tak byl totiž 
nazván sportovní den, který pro nás připravil skautský od-
díl. Aby si na své přišli všichni sportovní nadšenci, byl den 
rozdělen na dvě části. Dopoledne patřilo královně sportů 
– atletice. Všichni si mohli své hranice posunout v pětibo-
ji, který otestoval všestrannost. 60-metrový sprint, skok 
do dálky, hod kriketovým míčkem, překážkový běh a na-
konec závěrečný 400-metrový běh. Některé výkony byly 
opravdu dechberoucí a pětiboj tak působil jako důstojná 
předzvěst blížících se olympijských her. Vítěz byl sice jen 
jeden, ale pochvalu si zaslouží všichni, kdo se nebáli a do 
disciplín se vrhli naplno. 

Odpoledne patřilo milovníkům týmových sportů.  Tur-
naj v basketbalu ukázal, že i u nás jsou nadějní basketba-
listé, kteří se pod košem neztratí. Poklonu si za své výko-
ny zaslouží všichni, neboť vedro umocněné asfaltovým 
povrchem hřiště bylo opravdu enormní. Turnaj v ultimate 
frisbee pak byl především ve znamení fair play a dobré ná-
lady – přesně v duchu tohoto mladého sportu. 

Parádní výkony všech po celý den znamenaly jediné – 
každý, kdo přišel, opravdu posunul své sportovní hranice 
a možnosti zas o kousek dál. A přestože všichni jistě své tělo 
regenerovali po zbytek víkendu, mohli být šťastní a spoko-
jení, neboť dle slov jednoho z našich nejlepších sportovců 
všech dob Emila Zátopka: „Ta chvíle po doběhnutí je to nej-
hezčí vyčerpání, jaké jsem kdy cítil“.   

Vojtěch Wagner
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Školní rok 2015/2016 utekl jako 
voda a  kvapem se blíží jeho konec. 
Dovolte mi, abych trochu zbilanco-
val, co se událo. Uvádím pouze vý-
běr.  V mateřské škole proběhly např. 
následující akce: karneval, divadlo, 
děti pekly s  rodiči cukroví, vánoční 
besídka pro rodiče a  přátele školy, 
vánoční zpívání před školou, beseda 
se zástupci PČR (prevence), besídka 
ke Dni matek a  mnoho dalších zají-
mavých akcí. Z akcí v  základní škole 
vybírám např. následující: vzdělá-
vací akce Národního parku Šumava 
jak výuka, tak i  naučné výlety (jsme 
partnerskou školou), orientační běh 
Borová Lada, výlov rybníku v Třeboni 
s návštěvou zámku, tradiční výlet do 

zimního Pasova, beseda o Anglii (při-
pravila V. Hlinková), hudební kroužek 
a  místní občané připravili muzikál 
„Ať žijí duchové“. Byli jsme zapojeni 
do projektů: Ovoce do škol, Madeta: 
Školní mléko, sběr papíru, Ekoškola, 
Kam patřím, Klub čtenářů albatros 
a Fragment. Žáky 4. a 5. ročníku a dal-
ší zájemce o anglický jazyk zábavnou 
formou učil jednou za 14 dní Michael 
Gnann ze SRN. Některé výše uvedené 
akce proběhly společně s mateřskou 
školou, nevyjímaje velice zdařilý vý-
let do Hluboké nad Vltavou (ZOO). 
Do úplného konce školního roku nás 
ještě čeká turnaj ve vybíjené, trojboj 
v Horní Vltavici a cizojazyčná besídka. 
V létě proběhne výměna oken v ma-

teřské škole, proto je i letos celé léto 
provoz uzavřen. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem 
pedagogickým a  provozním zaměst-
nancům za úžasnou spolupráci v tom-
to školním roce a  popřát dostatečný 
odpočinek během dovolené. Všem 
dětem a  školákům přeji pěkné letní 
prázdniny a mnoho bohatých zážitků. 
Děkuji zřizovateli, všem sponzorům, 
paní knihovnici a rodičům za fi nanční 
i materiální podporu a spolupráci. Vel-
ký dík patří také všem občanům, kteří 
nám donesli starý papír. Na závěr bych 
všechny chtěl pozvat na vystoupení 
hudebního kroužku v Sokolovně, kte-
ré se uskuteční 18. 6. od 16 hod. 

Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

Konec školního roku
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Ve skončeném ročníku 2015-2016 
jsme měli opět 3 družstva. A tým v OP2 
skončil na 4. místě ve složení  Vostřez 
Pavel, Hlouška Martin, Filuš Petr, Kovář 
Václav. B tým v OP3 skončil na 10. mís-
tě ve složení Jegyinák Pavol, Jančovič 
Patrik, Lejsková Nikola, Mikeš Jaroslav, 
Kovář Jakub, Sekan Zdenek, Sekan 
Štěpán. A konečně naše dětičky,které 
se konečně dočkaly vlastní soutěže 
OP starších žáků,  v  první 
sezoně skončily na 4. místě 
ve složení Horáková Bar-
bora, Zemanová Andrea, 
Pěstová Eliška, Dalík Miro-
slav, Glomb Marek, Švec 
Miroslav.

Na konci sezony jsme 
dětem udělali takzvanou  
dopinklou, která se konala 
na zahradě a díky sponzo-
rům jsme dětičkám předali 
dresy do nové sezony.V 
listopadu 2015 se děti zů-
častnily turnaje v  Netoli-
cích - 1. místo Zemanová 
A., 2. Pěstová E.

V březnu 2016 byl turnaj ve Vola-
rech – 2. místo Zemanová A., 3. Horá-
ková B., 4. Pěstová E. Na závěr se ko-
nal turnaj doma v Lenoře, který jsme 
uspořádali 15.5.2016 v  místní soko-
lovně, kterou nám zdarma propůjčila 
obec . Na 3. místě se umístila Horáko-
vá B., 4. Zemanová A., 5. Pěstová E. Po 
předání cen naše děti předaly Barče 
dárkový koš na rozlučku (starší žáci 

hrajou do 15 let). Ceny nám věno-
vali sponzoři. Poháry – Sklářská huť 
Barbora, které dekoroval Jegyinák 
P., věcné ceny – Elim s.r.o.,Hlouška 
M.,Sklářská huť Mauth, Sklářská huť 
Tasta, Jednota Lenora a  naši barma-
ni Filová P., Hloušková D. Ozvučení 
a foto zajistil Pecka M.

Všem děkujeme.
Martin Hlouška

Šumava na nohou je spolek, za 
kterým stojí skupina lidí, kteří bez 
nároku na odměnu, rozhodli, že bu-
dou pořádat koncerty a celý výtěžek 
z nich věnují na věcné dary pro posti-
žené děti ze Šumavy. Jde jim o to, aby 
mohli spojit – pomoci dětem s  těž-
kým zdravotním postižením a  jejich 
rodinám a dát druhým příležitost, aby 
sami pomohli a ještě se přitom bavili.

Loni při prvním ročníku získali 
podporu pro 6 dětí. Prostředky z pro-
deje vstupenek na Koncert šly všech-
ny do veřejné sbírky, ve které se nako-
nec vybralo cca 200.600 Kč. S pomocí 
grantu od NADACE JISTOTA se po-
dařilo věnovat každému dítěti dary 
v  hodnotě 47.433 Kč. O úspěšném 
výsledku celé akce svědčí to, že nad 
ní letos převzal záštitu Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Druhý ročník Koncertu Šumavy 

na nohou s  hlavním hostem veče-
ra Ewou Farnou, se bude konat 9. 7. 
2016 v KD Cihelna Vimperk. Koncert 
bude pro Martinku, Rozálku, Kubíka, 
Daníka a Vládíka. Děti se 3. a 4. stup-
něm zdravotního postižení. Podporo-
vané děti jsou z Vimperku, Chluman, 
Čkyně, Klatov a  Horšovského Týna. 
Protože spolek chce pomáhat i začí-
najícím kapelám zahrají také When It 
Rains ze Strakonic a prachatičtí Lucky 
Brew.

Pokud byste chtěli pomoci, stačí si 
koupit vstupenku a přijet se pobavit 
9. 7. 2016 do Vimperka. Vstupenky 
jsou k  dostání ve Vimperku, Pracha-
ticích a Strakonicích. Přespolní si mo-
hou vstupenku koupit na ticketon.cz. 
Lístek stojí 290 Kč v předprodeji a 350 
Kč na místě.

I v  letošním roce půjde celá část-
ka vybraná ze vstupného do veřejné 

sbírky. To znamená, že každá koruna 
ze zakoupené vstupenky přispěje na 
nový invalidní vozík pro Martinku, Ro-
zálce na tříkolku pro děti, které nemo-
hou jezdit na kole. Daníka nepřijmou 
do školky bez speciální fi xační sedač-
ky, Kubíkovi pomůže pobyt v lázních 
zaměřené na pohybovou terapii. Vlá-
díka čeká operace, na základě které se 
rozhodne, zda se mu bude hodit ko-
čárek pro velké děti anebo se poprvé 
postaví na nožičky a my mu budeme 
s radostí shánět chodítko.

Jestli-že byste rádi podpořili Kon-
cert Šumava na nohou nezávisle na 
dalších organizacích, můžete nám 
poslat příspěvek na účet 267 414 
472/0300.Další informace o  samot-
ném spolku, podporovaných dě-
tech a koncertu se můžete dočíst na 
www.sumavananohou.cz.

Děkujeme.

S.T. Křišťál Lenora

Bude i letos Šumava na nohou
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V lednu 1976 bylo započato 
s  adaptací budovy MNV. Občané, 
kteří bydleli v prvním patře této bu-
dovy, se přestěhovali do nových bytů 
u nádraží. V prvním patře byly zaříze-
ny kanceláře MNV, místnost pro zase-
dání komisí, zasedací síň, klubovna, 
sklad IPCHO a  ve třech místnostech 
instalována MLK. Přízemní část bu-
dovy se adaptuje pro stálou výstavu 
skla.

V témže měsíci byla také zahá-
jena výstavba internátu pro mladé 
pracovníky skláren na pozemku pod 
Sokolovnou. Při této akci byla také 
provedena demolice starých kůlen.

Dne 16.ledna 1976 bylo započato 
s  rekonstrukcí silnice Lenora-Zátoň-
-Horní Vltavice. Po dokončení rekon-
strukce, která je však plánovana na 
deset let, má být zavedena autobuso-
vá linka Kvilda-Borová Lada-Horní Vl-
tavice-Zátoň-Volary-Prachatice, která 
urychlí spojení naší obce s okresním 
městem.

Příznivý růst populace se projevil 
i v naší obci a dosavadní prostory ma-
teřské školy nestačí na umístění všech 
dětí předškolního věku. Proto bylo 

v březnu započato s adaptací č.64 pro 
potřeby MŠ. Pro tento účel bude vyu-
žita celá budova a kapacita MŠ bude 
rozšířena z  dosavadních 30 dětí na 
45 a jeslové třídy z 12 dětí na 22.

Závod Český křišťál potřebuje po 
rekonstrukci další pracovníky a  tím 
se také zvyšuje potřeba bytů v  naší 
obci. Dne 9.března se konala na MNV 
jednání spojené s výběrem staveniš-
tě pro dalších 42 bytových jednotek, 
které se v této pětiletce budou stavět 
v prostoru nad tratí.

Celostátní směny na úpravu obce 
byly svolány na 3. a 10. dubna, pod-
zimní směna na 9.října. Občané pra-
covali na úklidu veřejných prostran-
ství, u pomníku Rudé armády, v parku 
u  školy a  u nádraží, u  zdravotního 
střediska, byla provedena demolice 
kůlen u  MNV, upraveno prostranství 
za pohostinstvím s.Hynka, kde byla 
postavena autobusová čekárna. Tím 
byla odstraněna nevhodně umístě-
ná zastávka před prodejnou Masny. 
Z hlediska dopravní bezpečnosti byl 
také poražen strom v  zatáčce u  Zá-
mečku. Od zavedení nového jízdního 
řádu zajíždějí autobusy z  Vimperka 

na křižovatku do Houžné, což uvítali 
naši občané a studenti, kteří navště-
vují školy ve Vimperku.

Pod vedením s.Břetislava Kašpa-
ra se započalo s  úpravami zelených 
ploch kolem bytové výstavby u  ná-
draží, kde byly vysázeny keře a  růže 
v v hodnotě 10 000 Kč.

V měsících září a  říjnu byla vyas-
faltována komunikace podél hřiště 
k nové lávce přes Vltavu a prostranství 
u  MNV, které bude sloužit jako par-
koviště pro návštěvníky stálé výstavy 
skla. Hodnota díla je 140226,38 Kč.

Dne 1.září 1976 bylo zahájeno vy-
učování ve škol.roce 1976-77, který je 
významný tím, že bylo započato s vý-
ukou podle nové koncepce.

Na sedmi tanečních zábavách 
a  plesech si zatančilo 1737 návštěv-
níků.

V tomto roce byl také zastaven 
provoz kina. Odstěhoval se promítač 
s. Jan Beránek. Prostory kina v  sále 
Sokolovny nejsou příliš přitažlivé 
a návštěvnost představení byla malá. 
Uvažuje se o zřízení „minikina“ v Klu-
bu mladých.

Z archivu vybral a přepsal A. Chrapan

Velmi nás těší, že se sportovní asfaltové hřiště v  sou-
sedství fotbalového hojně využívá. Kromě metanářů tam 
každou chvíli vidíme mládež, jak hraje fotbálek. Jenže se 
zároveň objevují problémy. Uražené tyče na plotě, povo-
lené pletivo. Jak se zdá, nebude to jen obyčejné používání, 
ale nejspíše tak trochu vandalismus. Zhotovitelská fi rma už 
nám sice dvakrát tyče opravila, plot podle možností napnu-
la, vše zdarma, ovšem zároveň tvrdí, že lenorské hřiště je 
výjimkou. I když v průběhu roku postaví několi podobných 
hřišť, nikde se jim závady tohoto typu neobjevují. Že by si 
někdo z místních borců dokazoval, jakou má sílu? Bohužel 
vandalismu nasvědčuje i to, že opakovaně dochází k poško-
zení kabin – vykopaná prkna ze zábradlí na terase jsou tako-

vým evergreenem. Nezbývá, než aby si solidní mladí spor-
tovci tak trochu hlídali své hřiště sami a nebáli se upozornit 
na ty tzv. siláky, kteří si potřebují takto pochybným způso-
bem zvyšovat sebevědomí. Psychologie je jasná – když ne-
dokážu vyniknout v něčem pozitivním, musím si zvýšit ego 
jinak. A plaňky v zábradlí nebo tyče v plotě jsou v tu chvíli po 
ruce. A je to přece super legrace, která je samotné nic nesto-
jí! Vždyť on to nějaký moula zas opraví. Mimochodem, víte, 
proč se takovým ničitelům pro zábavu říká vandalové? Van-
dalové byli germánský kmen, který se v 5. století nechvalně 
proslavil bezuzdným pleněním a ničením Říma. Neznali pí-
semnictví a nic se po nich nedochovalo 

Jaroslava Krnáková 
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