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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z minulosti zůstal v obci jeden
nedořešený problém, budova fotbalových kabin u hřiště. Jak asi všichni
víte, dluh, který zůstal po nezaplacení
stavebních prací, se řešil exekucí sokolovny.
Tato patřila spolku TJ Křišťál Lenora,
který objednal výstavbu kabin. Obec
nakonec sokolovnu koupila v dražbě,
tím se potom umořily dluhy, které na
kabinách vázly. O kabiny se však dál
již nikdo nestaral, myslím hlavně dotažení stavebního řízení do kolaudace
objektu.
Majitelem je podle zákona ten, kdo
zažádal o stavební povolení, a to je TJ
Křišťál Lenora. Kabiny čím dál, tím více
chátrají. Obec Lenora majitelem není,
proto ani do kabin nemůže investovat,
nebo se o ně nějakým způsobem starat. Řešením by bylo, aby bývalé vedení a výbor spolku TJ Křišťál Lenora, které žádalo o stavební povolení, svolalo
valnou hromadu podle platných stanov a rozhodlo, jak dále naloží se svým
svěřeným majetkem. Musí se také zaregistrovat na krajském soudu podle
nových podmínek, který upravuje občanský zákoník po roce 2013. Vyzývám
tímto všechny členy této tělovýchovné jednoty ke společnému jednání a
vyřešení této politováníhodné kauzy.
Nenecháme přeci zničit budovu do
které byly investovány jistě nemalé
prostředky. Pojďme společnými silami
dotáhnout stavební řízení do kolaudace stavby, zápisu do katastru nemovitostí a případném převodu majetku
do vlastnictví obce. Děkuji za vstřícné
jednání zainteresovaných občanů.
Antonín Chrapan
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Lenorská slavnost chleba
v sobotu 27. července 2019
Lenorskou slavnost chleba podpořil Jihočeský kraj z grantu Podpora kultury částkou 35 000 Kč.
Dovoluji si Vás srdečně pozvat na
naši 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. Od
Jihočeského kraje jsme obdrželi dotaci na tuto akci ve výši 35 000 Kč,

přičemž přibližný rozpočet na akci
je 100 000 Kč. Rozdíl z části uhradíme ze vstupného, část pokryjí obecní peníze a také tradiční sponzoři,
kteří budou uveřejnění na podiu v
den konání akce.
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.
Na co se můžete letos těšit?
Na atrakce – Bungee running,
soutěžící má připojené speciální gumové lano za postroj a snaží se doběhnout co nejdále ve vymezeném
území. Čím dále dojde, tím více ho
lano táhne zpět. Shoď ho, jedná se
o atrakci, která vás potěší zábavnými
souboji dvojic, které stojí na vyvýšeném podstavci a snaží se vyvést soupeře z rovnováhy dlouhým bidlem
s vypolstrovanými konci. Poražený
padá do nafukovací žíněnky. Nafukovací skákací hrad nám poskytne jako sponzorský dar společnost
E.ON. Na hřišti pod sokolovnou bude
další atrakce Bungee Trampoline
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4 v 1, která bude provozována soukromou firmou. Děti se opět mohou
těšit na pečení obřadního pečiva-dílna pro děti. Soutěže a naučný
program organizuje Národní park
Šumava v podání enviromentálního
střediska ve Stožci. Nebudou chybět pekařské výrobky z regionálních
pekáren, soutěže pro diváky, soutěž
družstev ve vaření guláše. Hudební
produkce „Dělání všechny smutky
zahání“ a Muzikohrátky pro děti i
dospělé – účinkuje skupina Doremi
Č.Budějovice. Řemeslné a prodejní
stánky jsou samozřejmostí. Odpoledne hraje kapela Jiří Schelinger revival a skupina Lazareth. Zkrátka snažíme se o příjemný letní den strávený
ve vzájemné pospolitosti a pohodě.
Antonín Chrapan

Soutěž o nejlepší guláš
Slavnost chleba 2019
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:
8:30 – 9:00
9:00 – 12:45
12:45
13:00 – 13:10
13:15
13:30

přidělení surovin a místa pro vaření
vaření guláše
odevzdání gulášů k vyhodnocení
vyhodnocení gulášů porotou
vyhlášení výsledků a předání odměn
prodej gulášů návštěvníkům Slavnosti chleba

Jednotlivá družstva budou uvařené guláše prodávat
za pomoci dobrovolných hasičův 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 24.7. přímo na obecním úřadu
nebo mailem: obec@lenora.cz nebo mistostarosta@lenora.cz
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Zprávy z obce
Ředitelství silnic a dálnic ČR z Českých Budějovic ukončila
rekonstrukci hlavní silnice v obci. Obec využila uzavírky při
této rekonstrukci a nechala opravit chodník před obecním
úřadem u silnice I.třídy č.39. Opravu provedla firma Strabag
a.s. za cenu 98 302 Kč bez DPH. Správa železniční dopravní
cesty v červnu opravila železniční přejezd u obecního úřadu. Podle předchozí dohody se obec také podílela na této
akci. Nechala udělat nový asfaltový povrch z obou stran přejezdu za částku 68 077 Kč. Další akcí byla oprava výtluků na
místních komunikacích a zalití spár. Tuto akci prováděla firma ASFALT OK GROUP s.r.o. z Českých Budějovic technologií
SILKOT. Tato oprava nás stála 86 432 Kč bez DPH a vyčištění a
zalití spár v délce 505 m za cenu 35 350 Kč. Obdrželi jsme dotaci z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Obnova a pořízení informačních panelů a ukazatelů v obci Lenora“. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 102 293 Kč. Dotace bude
poskytnuta maximálně ve výši 71 605 Kč. V současné době
probíhá pasportizace a vypracování projektu. Realizace
bude dokončena nejpozději do 30.9.2019. V rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na realizaci akce
„Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na
technické zázemí obce Lenora“. Dotace bude poskytnuta ve
výši 260 000 Kč. V loňském roce jsme začali první etapou přestavby, letos bychom chtěli celé dílo dokončit. Ve výběrovém
řízení jsme již vybrali zhotovitele, stavební firmu Petr Blahout
ze Lštění. Také jsme vybrali stavební firmu na zakázku „Oprava tří bytových jader v č.p.100“, a to firmu Jan Machovec z
Bavorova. Nyní ještě připravujeme dvě investiční akce, na
které jsme neobdrželi dotace z Ministerstva pro místní roz-

voj, na které jsme žádali příspěvek. První
je oprava fasády a
hydroizolace základů u budovy Mateřské školy v Lenoře.
Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že se pokusíme v letošním
roce zadat poptávku
na „Výkopové práce
a hydroizolace pod
úrovní terénu“ na
budově MŠ. Druhou
je oprava místní komunikace od č.p.82
k č.p.85. Zastupitelstvo obce Lenora
se také seznámilo
na svém zasedání
ZO dne 28.5.2019 s
informací o návrhu
projektu pro obnovu provozu v areálu
bývalé sklárny Lenora tlumočený přímo
na zasedání panem Ing. Jaroslavem Pubalem. Podkladem
byl i e-mailem zaslaný návrh projektu, který popisuje řešení
budoucího provozu, který se týká inovativní výroby dutého
hranolu a s tím související technologie.

Konec školního roku 2018/2019
V pátek 28. 6. jsme se všichni
sešli v sokolovně, abychom se rozloučili s uplynulým školním rokem.
Při zhlédnutí prezentací mateřské
a základní školy jsme si připomněli, co jsme za celý školní rok dělali,
jakých akcí, projektů, soutěží a aktivit jsme se účastnili. Bylo jich doopravdy mnoho i díky zapojení do
projektu OP VVV Šablony II, který
nám umožňuje účastnit se výjezdních programů a programů přímo
ve škole a další činnosti. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
místním občanům a spolkům, kteří
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nám dělali garanty k různým projektům v MŠ i ZŠ. Po prezentacích
následovalo rozloučení s žáky pátého ročníku, kteří budou pokračovat
školní docházku ve Volarech a Vimperku. Všichni jim přejeme mnoho
úspěchů. Loučení vystřídalo vítání
nových prvňáčků, kteří posílí naše
řady od září. Celkem jsme pasovali 9
předškoláků na školáky, 7 jich zůsta-

ne v Lenoře a 2 se rozdělí do Horní
Vltavice a Volar. Následovalo poděkování všem zaměstnancům celé
organizace, paní knihovnici Lence
Havelkové, panu starostovi Antonínu Chrapanovi, jeho spolupracovnicím a zastupitelstvu obce. Velký dík
patří také obecním zaměstnancům,
kteří nám v případě potřeby vždy
vyjdou vstříc a našemu strážci bu-

dovy panu Schröderovi. Děkuji za
činnost školské radě, která končí a
v září bude volena nová. Jmenovitě
nemohu poděkovat všem, ale kdo
ví, že nám s čímkoliv v tomto roce
pomohl a podílel se na různých aktivitách a sponzorství, ať přijme poděkování. Teď už přeji všem krásně
léto a příjemný odpočinek pod letním sluncem. V září na viděnou.

S.T. Křišťál LENORA
Klub stolního tenisu byl v ročníku 2018-2019 ve složení Jegyinák Pavol, Hlouška Martin, Filuš Petr, Vostřez
Pavel, Kovář Václav a posila Blaško Ivo velmi úspěšný.
V prosinci jsme se zúčastnili vánočního turnaje ve
Vimperku a za účasti top družstev z okresu, kteří hrají nejvyšší soutěž, se našemu klubu ve složení Blažko,
Vostřez, Hlouška a Jegyinák podařilo celý turnaj vyhrát a odvézt si do Lenory putovní pohár. V samotné
soutěži, která má I., II. a III. skupinu, jsme ve druhé skupině obsadili 1. místo a tím i vytoužený postup do nejvyšší soutěže, ve které chceme naše výsledky potvrdit
dobrým umístěním. V nové sezoně 2019-2020 přibude
druhý tým, tak mu popřejme, ať se mu též daří.
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Spolek žen
Zdravíme Vás podruhé v
roce 2019 a opět přicházíme s
krátkým reportem o naší činnosti. Tradičně jsme s chlapci
a děvčaty procházeli v předvelikonočním čase Lenorou,
připomněli si velký svátek a
řehtáním nahradili zvuk zvonů, které odletěly do Říma.
Společně s Vámi a Vašimi dětmi jsme se 30. dubna rozloučili se Zimou a přivítali Jaro,
Máj a zaplašili zlé čarodějné
síly. O měsíc později jsme na
fotbalovém hřišti oslavili Den dětí a rády bychom poděkovaly všem, kdo nám s přípravou, organizací a provedením
akce pomohli, bez vás by to nešlo, díky! Děti si pochutnaly na ovoci a domácí mátové šťávě, podívaly se pod ruce
zkušených policistů, záchranářů, hasičů a cvičitelů psů.
Vyzkoušely si obvazy zavázat končetiny, dopravní a vojenský výcvik, střelbu z vodního děla, míření na terč paint-

ballovou pistolí a jízdu na čtyřkolce. Největší úspěch mělo
vodní dělo, v jehož proudu si děti pěkně zaběhaly a my
proto slibujeme, že při zařazení takovéto mokré atrakce
do příštích akcí, dopředu vyzveme k přibalení náhradního
oblečení
Přejeme Vám krásné léto, za Spolek žen
Magda Chrapanová

Jarní úklid kolem Lenory – Ukliďme Česko
V polovině dubna jsme s úklidovými nadšenci opět
zatočili s (bohužel) běžným odpadem povalujícím se kolem řek, silnic a lenorských obydlí a také s několika starými
černými skládkami. Těch pomalu ubývá, i když každý rok
se na nějakou narazí. Horší je to se stále stejnými místy,
kde se objevuje odpad, především lokalita u železničního
přejezdu směrem na Volary, okolí hlavní silnice a strouha
u fotbalového hřiště. Co s tím zatím nevíme, jisté je, že to
každý rok uklidíme a budeme doufat, že naše snaha nezůstane u hříšníků nepovšimnuta. Rádi bychom připomenuli, že i obyčejný „vajgl“ je nebezpečným odpadem,

rozkládá se velmi dlouho a nepatří tak ani do přírody
(včetně parku), ani do kanálu. Zajímavým odpadem, který sice neuklízíme, ale všichni o něm ví, jsou psí výkaly. V
letošním roce jsme nasbírali téměř polovinu kontejneru
na velkoobjemový odpad, který zařizovala obec v rámci
každoročního sběru. Tímto bychom chtěli poděkovat i
pracovníkům obce za pomoc se svozem. Děkujeme všem
zúčastněným dobrovolníkům, se kterými jsme si kvůli
nepřízni počasí buřty letos neopekli, ale pár piv jsme za
odměnu vypili. Těšíme se v příštím roce, nepořádku zmar!
Za MO ČRS Lenora, Filip Chrapan

Sbor dobrovolných hasičů v Lenoře
V letošním roce jsme společně s
obcí žádali o 2 dotace z Jihočeského
kraje. Jednalo se investiční dotaci na
výměnu garážových vrat v požární
zbrojnici a o neinvestiční dotaci na
plovoucí čerpadlo a zásahové oblečení pro naši výjezdovou jednotku.
Obě tyto dotace jsme obdrželi v plné
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výši. Výměna všech tří garážových
vrat proběhne v srpnu a celkové náklady jsou 211 000,- Kč. Z toho 70%
zaplatí Jihočeský kraj. Z druhé dotace
jsme pořídili výkonné plovoucí čerpadlo za 36 000 Kč a 5 ks vícevrstvých
zásahových kabátů a 13 zásahových
kalhot. V současné době máme kom-

pletně vybaveno 13 členů naší jednotky. Celkové náklady neinvestiční
dotace jsou 153 000 Kč a opět 70%
zaplatí Jihočeský kraj. V letošním roce
jsme již zasahovali u 8 mimořádných
událostí a z toho byl jeden požár lesa
ve Stožci.
Jiří Pojsl, SDH Lenora
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