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Lenorská slavnost chleba v sobotu 28. července 2018
Lenorskou slavnost chleba podpořil Jihočeský kraj
z grantu Podpora kultury částkou 25 000,- Kč.

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na
naší Slavnost chleba. Stalo se již tradicí, že poslední červencová sobota patří v Lenoře k setkávání jak místních, tak
i turistů na oblíbené akci. Velkým lákadlem je pečení v naší historické obecní peci, kde bude možnost pozorovat
pekařského mistra při pečení ručně
motaných housek, česnekových placek a především originálního chleba.
Všechny produkty z pece jsou pouze
k ochutnání, pečivo neprodáváme. K
voňavému gastronomickému zážitku
bude hrát u pece kapela. Návštěvnost
rok od roku vzrůstá a věřím, že komplikace v podobě probíhající rekonstrukce hlavního silničního tahu v obci, ji
neovlivní. Od Jihočeského kraje jsme
obdrželi dotaci na tuto akci ve výši 25
000,-Kč, přičemž přibližný rozpočet na
akci je 90 000,-Kč. Rozdíl z části uhradíme ze vstupného, část pokryjí obecní peníze a doufám, že akci podpoří
nejen tradiční sponzoři.
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Vstupné na slavnost je rozděleno
podle barvy zakoupených náramků:
• modrý 30 Kč - předprodej
v lenorském Infocentru
• červený 50 Kč - zakoupený
na místě v den slavnosti
• žlutý 20 Kč - děti 11-15 let
a senioři nad 65 let
Děti do 10 let uvítáme na Slavnosti
zdarma.

Soutěž první - O nejvěrnější
pohádkový převlek
Bude se hodnotit nejvěrnější
ztvárnění některé z pohádkových bytostí. Těšíme se na malé i velké princezny, draky, víly, bludičky, čarodějnice, černokněžníky, čerty, vodníky,
zkrátka všechna kouzelná stvoření.
Soutěž druhá - Namaluj Pohák
kového krále, jak peče chleba
v obecní peci
K účasti na této soutěži je zapotřebí barvami zachytit Pohádkového
krále, kterak peče chleba v naší obecní peci. Podepsané výkresy se budou
odevzdávat v Pohádkové kanceláři při
slavnostech a budou zde vystaveny.
Soutěž třetí - O nejlepší guláš
v divotvorném hrnci
Soutěž O nejlepší guláš se již
stala tradicí a proto ji zařazujeme
do programu i v letošním roce. Aby
se ale tento ročník přeci jen mírně

Co bude nového?
Pohádkové soutěže!
Letošní ročník nám zpestří Pohádkový průvod vedený Pohádkovým
králem Václavem V. Vydra zvaným.
Král pohádkové akademie (herec
Václav Vydra) přijede na koni, společně se svou družinou, šermířskou
skupinou Ferdfechtýři, pozdravit naši
slavnost. U této příležitosti vyhlašuji
dvě soutěže, které budou na slavnosti hodnoceny právě Pohádkovým
králem.
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odlišil od předešlých, vyzýváme
všechny Guláš Mistry: Pokuste se i
vy zahalit do pohádkových převleků. Jak asi chutná guláš uvařený
od party zkušených vodníků nebo
čarodějnic? Vaše snaha bude samozřejmě oceněna.
Na co se můžete těšit dále?
Pro děti bude k dispozici skákací hrad, proběhnou hudební vystoupení doprovázené soutěžemi.
Z objednaných atrakcí se můžeme
těšit na Aerotrim, přístroj simulující stav beztíže. Surf simulátor zase
imituje divokou jízdu na rozbouřeném moři. Surfové prkno se naklání a naklápí, úkolem soutěžících je
udržet se na simulátoru co nejdéle.
Kejklíř a ekvilibrista Rudy Harden
nám předvede nejen své umění,
ale také povede pro přítomné zá-

jemce školu žonglování v trvání 40
minut. Děti se opět mohou těšit na
pečení obřadního pečiva-dílna pro
děti. Samozřejmě nesmí chybět
celá řada pekařských výrobků nejen
z naší pece a tématické soutěže pro
diváky. Řemeslné a prodejní stánky
budou, jako každý rok, příjemně
doplňovat toto chlebové setkání.
Odpoledne zahraje kapela Lazareth, jihočeská kapela fungující
od roku 2012, složená z otřelých
muzikantů od rocku ( Rostík Urban
- Vodovod, Extrakt) přes folk (Petr
Žižák - 4zdi) písničkáře (Lubomír
Hrdlička - Nezmaři, M+L) až country (Petr Netušil - Přeska, Sebranka),
která hraje vše na co si vzpomenete od country (Nedvěd, Robert
Křesťan, Vlasta Redl...), popu (Elán,
Mňága a žďorp, Čechomor...), rocku

(Katapult, Olympic, Divokej Bil...).
Více zde: https://www.lazareth.cz.
Snažíme se připravit příjemný letní
den strávený ve vzájemné pospolitosti a pohodě. Doufáme, že i počasí bude na naší straně.
Hlavní smysl naší akce zůstává
stejný - setkání především místních občanů, cosi jako obdoba tradiční poutě. Zároveň u nás chceme
přivítat i turisty, kteří mají zájem
poznat Lenoru. Zájemci o gulášové
klání se mohou přihlásit do soutěže
O nejlepší guláš. Jak bude soutěž
probíhat a jak se přihlásit, naleznete v dalším článku. Orientační program slavnosti je na poslední straně
Střepin. Na oficiálním plakátu bude
uvedeno časové zpřesnění.
Antonín Chrapan

Soutěž O nejlepší guláš v divotvorném hrnci
Soutěžit budou tříčlenná družstva. Ráno v 9.00 družstva nafasují cca 2 - 3 kg hovězího masa na guláš, cibuli,
olej a pitnou vodu. Přidělíme jim ohniště 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 dochucovadla (sůl, pepř, paprika, jiné koření či přísady), každý podle svého receptu. V 12.30 odevzdá anonymně každé družstvo porci guláše porotě a ta vybere vítězný vzorek. Za svou práci se odmění gulášem i jednotlivá
družstva. Zbytek si mohou návštěvníci slavností zakoupit.

Jak už bylo zmíněno výše, Aby se tento ročník přeci jen mírně odlišil od předešlých, vyzýváme všechny Guláš Mistry:
Pokuste se i vy zahalit do pohádkových převleků. Jak asi
chutná guláš uvařený od party zkušených vodníků nebo
čarodějnic? Vaše snaha bude samozřejmě oceněna. Vyhlášení soutěže bude v 13.00. Jednotlivá družstva se mohou
přihlásit do 25.7. přímo na obecním úřadu nebo mailem:
obec@lenora.cz . Organizaci soutěže si vezmou na starost
lenorští hasiči. Budeme se na Vás i Váš guláš těšit.
Antonín Chrapan

Spolek žen Lenora
Sotva jsme se po zimě trochu nahřáli, polovina roku
2018 je za námi. Co se od posledního březnového vydání Střepin za účasti Spolku žen událo? Ve svátečním
velikonočním týdnu chlapci a děvčata od Zeleného
čtvrtka do Bílé soboty pravidelně obcházeli ves s krásně hlasitým řehtáním, aby jím nahradili zvonění zvonů,
které dočasně "odletěly do Říma". Řehtadla měli všelijaká, malá, větší i řehtací trakaře. To vše doprovodila
tradiční hlasitě vyřčená říkanka spílající Jidášovi a děti
byly na závěr odměněny za svou službu koledou.
Na začátku června Spolek žen připravil pro děti
Pravěký dětský den. Ačkoliv nám příliš nepřálo počasí,
účast byla hojná a děti se usmívaly, jako by snad žádný déšť ani nepřišel. Namaskovaní pravěcí človíčkové
si vyzkoušeli ulovit mamuta, překonat past po laně,
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Lenorské střepiny

vyrobili si pravěký šperk, ukázali, že se dobře orientují
v pravěké terminologii a mimo jiné si zahráli na archeology. Zajisté jste si všimli krásných kreseb, doprovázejících celou pravěkou stezku. Namaloval a věnoval
nám je pro tento účel pan Jiří Teichmann, Rinaldino,
malíř pravěku a my mu tímto ze srdce děkujeme!
Děkujeme i Vám za podporu a účast na akcích, připravujeme pro Vaše děti i pro Vás další zajímavá setká-

ní. O všech budoucích akcích Vás budeme včas informovat prostřednictvím plakátů, na fb stránkách Sokolovny
Lenora, na webových stránkách obce Lenora a, pokud
jste v registru informací od obce prostřednictvím emailu
či sms (Viz. článek níže: Zasílání informací z obce), i touto
cestou. Při pohledu do budoucnosti jsme plny optimismu
a těšíme se na další společně strávené chvíle.
Magda Chrapanová, Spolek žen Lenora

Zprávy z obce
V současné době začala na objektu Mateřské školy v Lenoře výměna
střešní krytiny. Termín dokončení
je naplánován na září. Chtěl bych
touto cestou poprosit o opatrnost,
pokud budete kolem stavby procházet. Další stavbou je oprava povrchu
hlavní silnice v průtahu obcí. Akce
je rozdělena na dvě etapy. V první
bude úplně uzavřen úsek od odbočky na Zátoň až k odbočce na Vlčí
Jámy a jeden jízdní pruh od začátku
Lenory ze směru od Volar až k obecnímu úřadu. Zde budou řídit dopravu semafory. Uzavřený úsek se bude
objíždět přes Zátoň a Horní Vltavici.
Občané bydlící v uzavřeném úseku
budou mít, dle příslibu firmy provádějící opravu, zachovány přístupy k
nemovitostem. Ve druhé etapě se
bude opravovat úsek od obecního
úřadu až k odbočce na Zátoň. V tuto
chvíli ještě nevíme, jaká zde budou
dopravní omezení. V každém případě se budeme muset obrnit trpělivostí a doufat, že vše proběhne bez
problémů.
Z rukou ministra životního prostředí, pana Mgr. Richarda Brabce,
jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Snížení světelného znečištění- Rekonstrukce veřejného osvětlení Lenora. Výše dotace

je 1.800. 402,- Kč, to je 85% z celkových uznatelných nákladů, které činí
2.118.121,-Kč. Bude rekonstruováno
veřejné osvětlení v počtu 143 ks svítidel včetně výměny 7 ks výložníků.
Nyní jsme ve stádiu výběrového řízení na zhotovitele. Celou akci bychom
rádi ukončili do konce letošního roku.
Dětské hřiště v Zátoni se dočkalo nového herního prvku. Vysloužilá houpačka se skluzavkou byla
nahrazena novou, kterou dodala
a instalovala firma Luna Progress
Zdenice. Stejná firma dodala i nové
houpadlo na pružině na dětské
hřiště pod mateřskou školou. Obec
za oba herní prvky zaplatila dohromady 66.455,-Kč.
Obec Lenora obdržela v uplynulé
době od jednoho majitele pozemku
v řešeném území žádost na zpracování Územní studie č.6 Houžná.
Územní studie řeší koncepci veřejné infrastruktury (dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti aj.). Po
následném poptávkovém šetření u
majitelů dotčených pozemků, jsem
obdržel vesměs záporná vyjádření
vůči záměru zpracování této studie.
Výsledek jsem oznámil na odbor
územního plánování v Prachaticích.
Obdržel jsem překvapivou odpo-

věď. Mám nyní informovat občany,
že podle názoru krajského úřadu v
současné době nevyplývá z územního plánu obce Lenora žádná povinnost zpracovat pro dané území
územní studii jako podmínka pro
rozhodování v území. To znamená,
že vlastníci pozemků a stavebníci
mohou realizovat své záměry, resp.
žádat o příslušná správní rozhodnutí, podle svých představ.
Na březnovém zasedání Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky
na činnost místních spolků a sdružení takto: oddíl stolního tenisu 10
000,- Kč, Club metané Křišťál Lenora 10 000,-Kč, Klub metané Lenora
13 000,- Kč, Spolek žen v Lenoře 15
000,-Kč. Také byl schválen nákup
použité speciální automobilové
cisterny Tatra 815 CAS od Městyse
Ledenice za kupní cenu 900.000,Kč. V letošním roce může obec
počítat s obdrženými dotacemi
– 230.000,-Kč na Stavební úpravy
a změnu účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce
Lenora, 25.000,-Kč na Lenorskou
slavnost chleba, 65.000,-Kč na Zásahové vybavení pro jednotku SDH
Lenora. Poskytovatelem těchto dotací je Jihočeský kraj.
Antonín Chrapan

Ukončení školního roku 2017/2018
Další školní rok je za námi a všechny děti se dočkaly
očekávaných prázdnin. V pátek 29. 6. jsme se všichni sešli
v sokolovně, abychom zavzpomínali na tento školní rok.
Po přivítání následovaly prezentace akcí mateřské školy
a základní školy. Učitelky mateřské školy se rozloučily s
2-2018

předškoláky, kteří byli zároveň pasováni na žáky prvního ročníku. Rozloučili jsme se s žáky pátého ročníku,
kteří přestupují do základních škol s 2. stupněm Volar
a Vimperku. Tito žáci dostali pamětní listy a dárky na
památku, podarováni byli i paní Němcovou za SPOZ.
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Na závěr jsme se rozloučili prázdninovou písní a ve třídách si rozdali zasloužené vysvědčení. Touto cestou bych
chtěl všem zaměstnancům poděkovat za spolupráci, aktivní a vlídný přístup k vykonávané práci. Děkuji rodičům
a sponzorům za podporu a pomoc při organizaci společných akcí a soutěží. Velký dík patří také zřizovateli, obecním zaměstnancům a panu Schröderovi. Závěr bych rád

věnoval naší kuchařce paní Věře Habichové, která se s
námi loučí. Přeji jí mnoho úspěchů v nové práci, osobní
pohodu a především zdraví.
Pěkné prázdniny všem dětem, příjemnou dovolenou
všem dospělákům a v září na viděnou.
S pozdravem
Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

Sbor dobrovolných hasičů Lenora
Za poslední rok se toho v našem sboru hodně událo.
V srpnu 2017 nám zastupitelstvo obce přidělilo i třetí
garáž v bývalé kotelně. Ihned poté jsme začali s přestavbou a výsledek jste si mohli prohlédnout při oslavě svátku sv. Floriána, který jsme společně oslavili v půlce května. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem členům,
kteří se zapojili do práce a také našim spoluobčanům,
kteří nás podpořili a přispěli tím k rychlejšímu průběhu
přestavby. Poděkování patří především panu Vávrovi,
Šimonovi, Voráčkovi a Mondekovi. Za těch 9 měsíců jsme
zde odpracovali mnoho hodin.
Na podzim jsme se společně s obcí domluvili na obnově naší techniky.
Místo naší Avie, která nám kvalitně sloužila dlouhých
38 let jsme společnými prostředky pořídili Ford Tranzit
s valníkovou nástavbou. V zimních měsících jsme provedli nástavbu s plachtou a od března už byl nový vůz
plně v provozu. Bude sloužit především k technické pomoci jako jsou například spadlé stromy. Také na čerpání
a doplňování vody. Mnoho práce na přestavbě vykonali
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otec a syn Procházkovi, kterým patří také velké díky.
Na podzim se nám také naskytla možnost zakoupit
novější cisternu a omladit tak opět naši techniku. Zastupitelstvo nám vyšlo vstříc a celou částku našlo v rozpočtu. Tímto bych jim chtěl jménem všech hasičů poděkovat za spolupráci. Nová cisterna Tatra 815 disponuje
9 000 litry vody a přispěje ke zlepšení požární ochrany
nejen v naší obci. Tímto chci také požádat občany, aby
neparkovali před hasičskou zbrojnicí. Máme nyní větší
auto a občas zde někdo stojí, což nám komplikuje výjezd k zásahu.
V loňském roce se náš sbor zase o několik členů rozrostl a především omladil. Do budoucna také plánujeme dětský hasičský kroužek.
Tradičně se náš sbor zapojuje do kulturního života v
obci. Také v příštích letech tomu nebude jinak. Doufáme, že nás opět přijdete podpořit na naše kulturní akce.
Lenorské střepiny

Naše výjezdová jednotka měla také několik
zajímavých zásahů. Zmínil bych především požár
bývalého nočního klubu v Houžné, kde jsme zasahovali s veškerou technikou a pro Avii to byl úplně poslední zásah u nás. Také nedávný zásah na

Soumarském mostě. Zde jsme prováděli evakuaci osob ze
zatopeného kempu. Za zmínku stojí také účast na Hasičské
Fontáně v Praze. Pro nás to byla zajímavá zkušenost a samotná akce byla velmi povedená.
Jiří Pojsl

Úprava jízdního řádu a výluky
Již od 10.6. platí malá, ale pro nás pozitivní změna jízdního řádu na železnici. Změna spočívá ve zrušení omezení platnosti letních a víkendových spojů
společnosti GWT. To znamená, že spoj s odjezdem
z Lenory v 11.02 hod. do Volar (z Vimperka v 10.18
hod.) a vlaky do Strakonic s odjezdem v 9.02 hod.
a ve 13.02 hod (z Volar v 8.47 hod. a 12.47 hod.) jezdí
denně do konce platnosti jízdního řádu 8.12.2018.
Omezení zůstává u prvních ranních spojů, a to s odjezdem z Lenory do Strakonic ve 4.50 hod. a 5.54
hod. (z Volar ve 4.35 hod. a 5.39 hod.) jen v pracovní
dny, stejně tak spoj do Volar s odjezdem z Lenory v
7.23 hod. Vlakový spoj do Strakonic s odjezdem z
Lenory v 6.44 hod. (z Volar v 6.30 hod.) zůstává víkendový. Školní spoje do Volar s odjezdem z Lenory
v 6.13 hod. a 15.39 hod. a spoj s odjezdem z Volar v
15.22 hod. o prázdninách nejezdí. Dříve zmiňovaný
rychlík společnosti KŽC, který měl jezdit v letní sezoně v sobotu z Prahy a v neděli zpět, z finančních
důvodů také nejezdí. Přestože podle jízdního řádu
měl rychlík v červnu jet, dopravce KŽC vlak nevypravil a cestující ve stanicích čekali marně i na náhradní přepravu.

Bohužel červnové přívalové deště způsobily podemletí a
mírný sesuv železničního svršku tratě nad kláštereckým viaduktem mezi Lipkou a Vimperkem, z toho důvodu je v úseku
Lipka – Vimperk – Bohumilice v Čechách zavedena náhradní
autobusová přeprava. Zprovoznění úseku Lipka – Vimperk je
plánováno na konec října. Další nepřetržitá výluka (plánovaná) bude na trati Volary – Černý Kříž od 1.8. do 19.9. z důvodu
rekonstrukce mostu přes Studenou Vltavu u Černého Kříže.
Opět i letos v letní sezoně jezdí cyklobusy společnosti
GW bus Jihotrans z Českých Budějovic do Kvildy přes Český
Krumlov (červená linka) každou sobotu do 22.9. a neděli do
2.9., přes Prachatice (šedá linka) v pracovní dny do 31.8. Tyto
cyklobusy zastavují v naší obci jen v Lenoře u železniční stanice, kde mají návaznost na vlaky společnosti GWT, a v Zátoni. Odjezdy ve směru Kvilda jsou z Lenory žst. v pracovní
dny v 9.04 hod. a 15.10 hod. a o víkendech 9.22 hod. a 15.10
hod., ze Zátoně odjezd v 9.10 hod. (o víkendech v 9.28 hod.)
a v 15.30 hod. Zpět z Kvildy je odjezd v 9.55 hod. a 17.50 hod.
Tolik o změnách v jízdním řádu a o sezonních spojích. Ať
už se vydáte na výlet jakýmkoliv dopravním prostředkem,
přeji vám nádherný zážitek a vždy se vraťte v pořádku a ve
zdraví zpět.
Petr Buriánek

Jarní úklid kolem Lenory
Druhý ročník jarního úklidu
v rámci celorepublikového úklidového projektu "Ukliďme svět,
ukliďme Česko" je úspěšně za
námi. Účast byla mnohem vyšší než v loňském roce, celkem
23 účastníků + silná podpora od
miminka v kočárku. To je celkem
o 9 šikovných párů rukou více. Akci
zorganizovala a podpořila místní
rybářská organizace Lenora, díky
níž jsme se na závěr slunečného
dne mohli příjemně občerstvit.
Rádi bychom všem zúčastněným
poděkovali - děláte svět krásnějším a čistším.. Abychom odpadkově zhodnotili letošní ročník,
musíme mírně posmutněle konstatovat, že některá místa, kde se
2-2018

v loňském roce uklízelo (například
strouha při cestě na fotbalové
hřiště, okolí silnice, odpočívadlo
u přejezdu), se stále těší velké
přízni milovníků pohledu na nejrůznější druhy odpadků v zeleni.
Nicméně, velmi pozitivní zjištění
je, že na velké většině ploch uklizených v loňském roce,
se nový velký odpad
neobjevoval.
Stále
však nacházíme nová
ložiska starých skládek, především zajde-li se hlouběji do křoví
a lesů (např. kvanta
starého lina, koberců
a plachet již prorostlých kořeny mladých

smrků, přikrytých vrstvou mechu).
Více účastníků = více sesbíraného
odpadu. Dvě naplněné dodávky pytli s drobnějším odpadem
a plno starých plechů, skel, linolea, pletiva, starých matrací, sedaček z aut a dalších větších kusů.
Rukavice a pytle poskytli hlavní
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organizátoři celorepublikového
úklidu Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s partnery, sponzory a podporovateli (podrobnější
informace na www.uklidmecesko.
cz). Odpad byl odvezen do místního sběrného dvora a na náklady Obce Lenora byl zlikvidován v

rámci současně probíhajícího sběru velkoobjemového odpadu.
Uvědomujeme si, že po mnoha
letech, kdy se odpad příliš neřešil, bude chvíli trvat, než se podaří
uspokojivě okolí vyčistit. Uvědomujeme si i to, že ne pro všechny je "vajgl v trávě" nepřijatelný.

Nicméně se nevzdáváme se a věříme, že s vaší milou pomocí za pár
let úspěšně zvládneme mít uklizený svět, uklizený domov, uklizenou
Lenoru.. DĚKUJEME!
Magda Chrapanová,
Filip Chrapan,
MO ČRS Lenora

Zasílání informací z obce
Z důvodu nabytí účinnosti
obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4.
2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních
údajů), bychom Vás touto cestou chtěli požádat o vyslovení souhlasu se zasíláním SMS,
nebo emailových zpráv na Vaše
telefonní číslo nebo emailovou

adresu. Připomínáme možnost
dostávat informace o dění v naší
obci pomocí SMS zpráv na vaše
telefonní číslo, nebo email. Někteří z našich občanů již tuto
službu využívají.
Přejete si, abychom Vám zasílali informace o dění v obci?
Z výše uvedených důvodů,
ochrany osobních údajů, je nutná
nová registrace přímo na obecním úřadě, kde vyplníte a podepíšete Váš souhlas se zasíláním
zpráv. Další možností je vytisknout a vyplnit tiskopis - Souhlas

se zpracováním osobních údajů
obec Lenora, který je umístěn na
www.lenora.cz a zaslat buď poštou nebo oskenovaný e-mailem
na obec@lenora.cz. V případě
neudělení souhlasu jsme povinni Váš současný kontakt a osobní údaje spojené s tímto účelem
vymazat z naší databáze a od
25.5.2018 Vám nemohou být
nadále zasílány informační SMS
z oblasti kultury, sportu a společenských událostí pořádaných
nebo konaných na území obce.
Obec Lenora

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej: 24. srpna a 17. října 2018
Lenora – u vlak. nádraží - 13.10 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 728605840,
http://www.drubezcervenyhradek.cz
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 359,86 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky
environmentálnímu
vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 359,86 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
8,73 MWh elektřiny, 619,98 litrů
ropy, 33,32 m3 vody a 0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 1,61
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,91 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i
těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10
2-2018

vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je

pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké
obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo
má zájem třídit vysloužilé elektro
si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
obec Lenora
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Obec Lenora Vás zve na
Lenorskou slavnost

SLAVNOST CHLEBA
Sobota 28. července 2018

Program
9.00
9.30
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00

Zahájení – seznámení s programem a soutěžemi
Ekvilibristické vystoupení Rudy Harden, Fedfechtýři
Hudební vystoupení pro děti
Pohádkový průvod– Pohádkový král Václav V. Vydra zvaný
Žonglování Rudy Harden
Hudební vystoupení pro děti, Soutěže
Po celý den
Autogramiáda Václava Vydry, Soutěže
• Pečení chleba, placek a houstiček v
Vyhodnocení soutěže o nejlepší guláš
obecní historické peci za doprovoLazareth – hudební vystoupení
du kapely.
• Soutěž družstev O nejlepší guláš v
divotvorném hrnci
• Soutěž Namaluj pohádkového krále jak peče chleba v obecní peci
Vstupné slavnosti
• Soutěž O nejvěrnější pohádkový
Vstupné slavnosti
převlek
Vstupné na slavnost je rozděleno podle
• Pekařské výrobky regionálních pebarvy zakoupených náramků:
káren, ochutnávka různých druhů
chleba
• modrý 30 Kč - předprodej
• Pečení svátečního pečiva, tvořivá
v lenorském Infocentru
dílna
• červený 50 Kč - zakoupený
• Program a soutěže Národního parna místě v den slavnosti
ku Šumava v podání environmen• žlutý 20 Kč - děti 11-15 let
tálního střediska ve Stožci
a senioři nad 65 let
• Sklářské muzeum v Lenoře, Den
otevřených dveří v brusírně skla
Děti do 10 let uvítáme na Slavnosti zdarma.
• Stánky, občerstvení, řemeslníci atd.
• Aerotrim – simuluje stav beztíže,
Surf simulátor, Skákací hrad
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