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Vážení spoluobčané,
snažil jsem se dodržet mé sliby 

z minulých střepin. Lenorská slavnost 
chleba se myslím povedla, přišlo hod-
ně lidí a počasí nám také přálo. V září 
jsme společně se Spolkem žen a SDH 
Lenora pořádali Sousedské slavnosti 
na fotbalovém hřišti. Zde již neby-
la tak velká účast, i  když počasí také 
přálo, ale bohužel moc sousedů ne-
přišlo. Nevím proč se tak stalo. Hlav-
ně pro děti bylo na hřišti plno lákadel 
a bohaté pohoštění. V úterý 21.září se 
uskutečnilo odložené Vítání občánků 
za rok 2020 a  následně 11.listopadu 
řádné vítání za tento rok. Na sobotu 
23. října jsme pořádali pro naše seni-
ory setkání v naší sokolovně. Podzim 
byl spojen s  ukončením naplánova-
ných stavebních prací. Dokončili jsme 
tyto akce „Oprava vodoinstalace MŠ 
Lenora“, „Oprava místní komunikace, 
parkoviště a  chodníků u  bytových 
domů u nádraží“, „Úprava prostranství 
před MŠ Lenora“ a také akci „Dodávka 
a montáž strojních česlí na ČOV Sklár-
na Lenora“. Ještě jsme připravovali 
na první adventní neděli slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu, ale 

Úprava prostranství před MŠ Lenora

Slovo starosty

Předmětem projektu byla revitalizace parteru objek-
tu Mateřské školy v  obci Lenora, konkrétně tedy etapa 
č. 1 s názvem: Parkoviště a příjezdová cesta. V této etapě 
byl řešen vjezd a oprava parkoviště, které nově disponuje 
10 místy k parkování včetně místa pro osobu s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Nová konstrukce je dlažba 

ze štípaných kostek. V  rámci této akce jsme také opravili 
příjezdovou asfaltovou komunikaci z hlavní silnice a  také 
prostor pod sběrnými nádobami na tříděný odpad. Původ-
ní záměr byl trochu jiný, ale nepovedlo se nám odkoupit 
garáž v řešeném území. V příštím roce chceme pokračovat 
etapou č. 2, dokončení úpravy prostranství u MŠ Lenora.

z  důvodu apelu hejtmana jsme tuto 
akci zrušili. Následně jsme také zrušili 
divadelní představení divadla Bouček 
z Vimperku s  názvem Peklo s  nevěs-
tou z  důvodu karantény v  naší škole 
a  školce. Divadlo mělo být v  sobotu 
4. 12. i  s  rozdáváním mikulášských 
balíčků. Domluvili jsme se, že divadlo 
bude někdy na jaře, až se zlepší epide-
miologická situace. Na příští rok opět 
připravujeme některé stavební akce. 

Vše bude záležet na obdržených dota-
cí a také kolik budeme moci z našeho 
rozpočtu investovat.

Přeji všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků, klid a  spo-
kojenost v  kruhu blízkých. Do nové-
ho roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, 
rodinnou pohodu a  naplnění všech 
očekávání, ať už v osobním nebo pra-
covním životě.

Antonín Chrapan
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Oprava místní komunikace, parkoviště a chodníků 
u bytových domů u nádraží 

Tyto opravy jsme provedli z části z dotace z Ji-
hočeského kraje a zbytek z finančních prostředků 
obce. Projekt „Oprava povrchu MK-3c Lenora“ byl 
podpořen z  rozpočtu Jihočeského kraje v  rámci 
programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních 
komunikací pro rok 2021. Celkové výdaje na opra-
vu komunikace byly ve výši 1 205 837,- Kč, z toho 
50% byla dotace a 50% z prostředků obce. Druhou 
část projektu, chodníky, jsme platili z prostředků 
obce ve výši 391 113,-Kč. Obdrželi jsme poděko-
vání od SVJ Lenora 46 prostřednictvím předsedy 
pana Stanislava Koláře v  tomto znění: „velmi dě-
kujeme za rozšíření parkoviště a rekonstrukci pří-
jezdové komunikace 
a  pěší zóny kolem 
domu čp. 46. Součas-
ný stav je nesrovna-
telný s minulým.

Oprava vodoinstalace MŠ Lenora
Havarijní stav rozvodů vody a  ka-

nalizace v  mateřské škole nás donu-
til provést její výměnu. Akce musela 
být naplánovaná přes prázdniny, aby 
v  září mohla školka a  kuchyně opět 
fungovat. I  přes určité těžkosti v  do-
dávkách materiálu se to nakonec 

povedlo. Dodatečně byl instalován 
pouze Lapák na tuky z kuchyně. Tyto 
lapáky se musí instalovat u  větších 
kuchyní, jako jsou například školní ku-
chyně a restaurace, aby tuky a nečisto-
ty nebyly přímo odváděny do obecní 
kanalizace. Jednak dochází k ucpává-

ní kanalizace a  také k  rozmnožování 
potkanů. Celkové výdaje akce byly 
ve výši 1 073 582,-  Kč. Z  rozpočtu Ji-
hočeského kraje, z Programu obnovy 
venkova v roce 2021 jsme obdrželi do-
taci ve výši 280 000,- Kč, zbytek jsme 
zaplatili z obecního rozpočtu.

Odpady
Téma, které se pořád opakuje. Zastupitelstvo obce 

schválilo dvě obecně platné vyhlášky o odpadech. V jed-
né schválilo navýšení sazby ročního poplatku ze sou-
časných 600 Kč na 700 Kč. I  tak bude obec stále ročně 
doplácet ročně 250 000 Kč z  obecního rozpočtu. Cena 
za likvidaci směsného odpadu se stále navyšuje. Velkou 
část a také tu nejtěžší směsného odpadu tvoří biosložka, 
zbytky potravin. Pokud to jde a máte kompostéry, prosím 
umisťovat tyto zbytky do kompostérů. Také posekaná 
tráva, listí, a zbytky rostlin nepatří do popelnic. Druhá vy-
hláška stanovuje obecní systém odpadového hospodář-

ství na území obce. Každý je povinen odpad nebo movi-
tou věc, které předává do obecního systému, odkládat na 
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými 
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo 
movitých věcí zákonem o odpadech. Ve vyhlášce se do-
čtete jakým způsobem a  kde se určitý odpad likviduje. 
Možná jste již všimli, že u  zdravotního střediska máme 
nový žlutý kontejner na textil. Ten je větší než současný, 
a  hlavně jsem dostal slib, že bude pravidelně vyvážen, 
což u současného provozovatele neplatilo a pytle s tex-
tilem se tam hromadily.
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Spolek žen Lenora
Zdravíme vás naposledy v tomto 

roce, který se, stejně jako rok přede-
šlý, vymykal z průběhu, na který jsme 
byli všichni dříve zvyklí. Letní nadše-
ní ze znovunabyté volnosti a obno-
vy společenského života vystřídaly 
podzimní obavy, že strávíme další 
konec roku o  samotě. Je to pro nás 
všechny výzva k vzájemné podpoře 
a  zároveň k  zamyšlení se, jak moc 
nám chybí společenský život. Spolek 
žen je kulturním spolkem, který se 
o vás, občany Lenory, po této strán-
ce stará moc rád. I  pro nás je toto 
období těžké, především proto, že 
v  současnosti jedinou výdělečnou 
akcí, ze které fi nancujeme činnost, 
je Masopust. V letošním roce jsme se 
z oslav Masopustu radovat nemohli 
a prozatím vše nasvědčuje tomu, že 
je v ohrožení i Masopust 2022. Naše 
možnosti zatraktivnit pořádané akce 
kupříkladu fi nančně náročnějším 
hostem/atrakcí/hudbou se tak znač-
ně tenčí. Termín pořádání Masopust-
ního průvodu a zábavy je však stano-
ven na 26. 2. 2022 a o týden později 
Dětský karneval.

Ohlédnutí za rokem 2021
V poslední době při pořádání akcí 

spolupracujeme s Obcí a s SDH Leno-
ra a je to radost – děkujeme! V červ-
nu s námi děti prošly Stezku, hledaly 
fáborky, na pěti stanovištích se mu-
sely zamyslet například nad tím, co 
nepatří do přírody a zkoumaly barev-
nost přírodnin. V září jsme společně 
s Obcí Lenora a SDH Lenora pořádali 
Sousedské slavnosti na fotbalovém 
hřišti. V říjnu jsme se sešli u vydaře-

ného Lampionového průvodu, kde 
se sešlo odhadem 80 -100 účastníků 
a byla to nádhera. Přálo nám i poča-
sí a po průchodu obcí na děti čekal 
oheň a buřty „U Májky“, které zajistil 
SDH Lenora.

Hledáme šikovné ruce a  hlavy 
plné nápadů

Rády do svých řad i mimo ně při-
vítáme nové členky a  pomocníky. 
Zajímá tě kulturní dění? Jsi mladá/ý 
a  cítíš, že nám tady chybí akce tře-
ba pro věkovou kategorii 20 - ? Je ti 
tak akorát a chtěl/a bys zažít a spo-
lutvořit akce pro všechny, kdo žijí 
v Lenoře a okolí? Máš prostě jen ná-
pad, co by se dalo tvořit, pořádat? 
..Co nabízíme? Tvůrčí činnost, kdy 
můžeš zhmotnit své představy o zá-
bavě a  trávení volného času. Ukrojí 
ti to pár víkendů a plánovacích dnů, 
ale odměnou ti bude uspokojení 
z  dobře vykonané práce, tvoření 
a  spokojený úsměv akcí „obdarova-
ných“ návštěvníků. 

Podněty, nabídky pomoci (mate-
riál, ruce, fi nance) a zájem o členství 
a  přímou účast na činnosti Spolku 
žen přijímáme na szlenora@email.
cz, fb Spolek Žen Lenora nebo oslov-
te přímo některou z našich řad.

Bohužel se často stává, že ačkoliv 
je tu snaha různých uskupení vytvá-
řet příležitosti k  rozproudění spole-
čenského a kulturního života, z dru-
hé strany však nepřichází odezva. 
Nejdu tam, protože: ten a onen tam 
také nejde, je to určitě jen pro děti, je 
to určitě jen pro důchodce,  ..dosaď-
te cokoliv. I prostá účast je oceněním 

snahy, že tu mezi námi jsou lidé, kte-
ří se bez nároku na odměnu, z dobré 
vůle a s dobrým úmyslem, snaží zno-
vu zažehnout plamen společenské-
ho dění v Lenoře. Nevzdáváme se, je 
před námi spousta práce. Především 
je zapotřebí najít průsečík kulturní 
nabídky a poptávky a k tomu potře-
bujeme vaší pomoc.

Poselství pro příští rok – pomá-
hejme si, buďme si blíž a  udělejme 
si ten čas, který nám byl vyměřen na 
Zemi, co nejhezčím. 

Za Spolek žen vám přeji pevné 
zdraví, spokojenost a  pohodu do 
roku 2022.

Za Spolek žen M. Chrapanová

ZŠ a MŠ Lenora
V současné době navštěvuje základní školu 27 žáků 

ve dvou odděleních, mateřská škola je i  letos ve dvou 
odděleních v počtu 26 dětí. Paní učitelku Mgr. Štěpánku 
Žákovou zastupuje za mateřskou dovolenou nový pan 
učitel Petr Pankratz. Nejbližší akce pořádané mateřskou 
školou jsou např. Adventní dílna (25. 11.), přijede k nám 
Mobilní planetárium i pro ZŠ (26. 11.) Mikulášská nadílka 

(3. 12.), Pečeme cukroví (8. 12.), Vánoce pro zvířátka (15. 
12.), Vánoční nadílka (21. 12.). Základní škola nabídne do 
konce kalendářního roku následující akce, např. Zpívání 
u vánočního stromu (28. 11.), Mikulášská nadílka (3. 12.), 
Výchovný koncert pořádaný ZUŠ Volary, Vánoční tvoření 
a Zpívání před školou (21. 12. dle možností), Nadílka pro 
lesní zvěř (22. 12.). V ZŠ vyučuje anglický jazyk od listo-
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padu rodilý mluvčí pan Richard Cook. V rámci projektu 
„Podpora digitálních kompetencí žáků v  ZŠ Lenora“ se 
žáci vzdělávají na nových počítačích v rámci vý-
uky hlavních předmětů a při přírodovědě a vlas-
tivědě. Tím reagujeme na změny v  rámcovém 
vzdělávacím programu v  oblasti IT a  na kon-
cepční změny v oblasti vzdělávání v ČR.  V další 
etapě počítáme s vybavením IT techniky mateř-
skou školu. 

Co se týče testování žáků na Covid-19, probí-
há screeningovou metodou samotestů. Termíny 
jsou zatím plánovány na pondělí 22. 11. a 29. 11. 
2021. Pokud bude u  žáka zjištěn pozitivní test, 
budou ihned kontaktováni zákonní zástupci, 
kteří musí ihned kontaktovat praktického léka-
ře pro děti a dorost. Jihočeské nemocnice jsou 
připraveny každé pondělí a úterý dopoledne na 
provedení PCR testu. Vyhrazený čas je určený 
s vazbou na plošné testování ve školách (infor-
mace z dopisu zaslaném Jčk dne 19. 11.2021).  

Všem občanům přejeme vše dobré v této těžké době. 
S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

Vítání občánků
V tomto roce proběhlo dvojí Vítání občánků, jednak za rok 2020, 

kdy jsme nemohli vítání organizovat a potom za rok letošní. Za loň-
ský rok jsme slavnostně přivítali Kristiána Štima, Valentýnu Ruso, 
Kateřinu Mácovou, Cindu Furišovou, Leontýnu Vacíkovou a Terezu 
Šindelářovou. A v roce 2021 se narodili a slavnostně jsme přivítali 
Martina Jaroše, Teodora Knížka, Antonína Hanuše, Marii Švehlo-
vou, Davida Juráška, Dominika Smékala, Jakuba Kligera, a Václava 
Chrapana. Při vítání navodily hezkou atmosféru děti z  naší školy 
pod vedením paní učitelky Lenky Jančovičové. Přispěli hezkými 
básničkami a písničkami, za což jim děkuji. Jako odměnu od obce 
obdržely všechny narozené děti 2 000,-Kč a malý dárek. Maminky 
kytičku. Narození nového občánka je velkou událostí nejen pro ro-
diče, ale vnímáme ji také jako důležitou událost pro naši obec.   

Antonín Chrapan

222 202020212121 555
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Stolní tenisté
Stolní tenisté A  týmu po 

úspěšném postupu do regionál-
ního přeboru 1, se v  premiéře 
nejvyšší okresní soutěže roční-
ku 2019 – 2020 umístili na čtvr-
tém místě ve složení Ivo Blaško, 
Pavel Vostřez, Martin Hlouška, 
Petr Filuš a  Václav Kovář.  Další 
ročník 2020 – 2021 byl po slibně 
po dvou odehraných a vítězných 
kolech ukončen z důvodu epide-
mie covidu a  souvisejících vlád-
ních opatřeních. Letošní ročník 

Regionální přebor I - 2021-2022

1. TJ Šumavan Vimperk B 3 2 1 0 0 34:20 8
2. TJ Křišťál Lenora A 3 2 1 0 0 36:18 8
3. Ederstav Prachatice 3 1 2 0 0 32:22 7
4. TJ Netolice A 3 1 2 0 0 30:24 7
5. Tělocvičná jednota So-

kol Lhenice B
3 2 0 0 1 30:24 6

6. SK ARBORE VOLARY A 3 1 0 2 0 29:25 5
7. TTC Libín Prachatice - C 3 1 0 2 0 24:30 5
8. Aptar Čkyně - Zálezly A 3 1 0 2 0 22:32 5
9. Tělocvičná jednota So-

kol Lhenice C
3 1 0 2 0 18:36 5

10. TJ Tatran Volary A 3 0 0 3 0 15:39 3

Regionální přebor II - 2021-2022
1. TJ Šumavan Vimperk C 5 3 1 1 0 54:36 12
2. TJ Sokol Zdíkov A 4 3 1 0 0 46:26 11
3. Tělocvičná jednota Sokol 

Lhenice D
5 3 0 2 0 51:39 11

4. TJ Slávia Prachatice B 4 3 0 1 0 49:23 10
5. Aptar Čkyně - Zálezly B 4 3 0 1 0 43:29 10
6. TJ Slávia Prachatice C 4 2 0 2 0 47:25 8
7. TTC Libín Prachatice - D 4 2 0 2 0 39:33 8
8. TJ Netolice B 3 1 0 2 0 18:36 5
9. TJ Křišťál Lenora B 5 0 0 5 0 17:73 5
10. SPV STRUNKOVICE N. BLA-

NICÍ „A“
4 0 0 4 0 14:58 4

nám opět začal, můžeme hrát, 
tak ať nám to vydrží až do kon-
ce sezóny bez komplikací s covi-
dem. Tenistům našeho B týmu se 
také podařilo postoupit z  regio-
nálního přeboru 3 do přeboru 2, 
když ročník 2019 – 2020 vyhráli 
ve složení Pavol Jegyinák, Luboš 
Bandík, Zdeněk Talafous, Martin 
Hlouška. Ročník 2020 - 2021 do-
padl pro B tým špatně, protože 
nestihl odehrát ani jeden zápas 
než se zakázalo sportovat. Tak 

uvidíme, jak se jim bude dařit v  letošním 
ročníku kdy do naše oddílu stolního teni-
su přišli tři noví hráči a to Václav Kubát, Jiří 
Voráček a Ladislav Bárta. 

SDH Lenora
V letošním roce naše jednot-

ka SDH Lenora zasahovala u 20 
událostí. Většinou se jednalo 
o technickou pomoc ale i jeden 
požár ve Volarech. Nejčastěji 
jsme likvidovali následky silných 
bouřek. Společně s  SDH Volary 
a  leteckou záchrannou službou 
jme zachraňovali vodáky na roz-
vodněné Vltavě u  obce Dobrá. 
Účastnili jsme se i  vyhledávání 
ztracených osob, naštěstí s dob-
rým koncem. V lednu jsme spo-
lečně s dalšími pěti jednotkami 
zasahovali u  požáru truhlářské 
dílny ve Volarech.

Rád bych poděkoval všem, 
co ve svém volném čase, které-
ho máme všichni málo, zasaho-
vali. 

K naší činnosti patří i pořádá-
ní či zajišťování kulturních akcí 
v obci. Téměř po roce a půl jsme 
mohli uspořádat Václavskou zá-
bavu. Těší mě i dobrá spolupráce 
se svazem žen. 

Ke 20.11.2021 měl náš sbor 
43 členů. Přivítali jme i dva nové 
členy. 

Rád bych poděkoval obci 
za nemalou fi nanční podporu, 
bez které bychom se neobešli. 
Z počtu zásahů je vidět že si onu 
podporu zasloužíme. 

Za SDH Lenora Vám všem 
přeji hodně zdraví a  štěstí do 
příštího roku a  klidné a  zdravé 
prožití svátků vánočních. 

František Štěpán 
starosta SDH Lenora
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Klub metané
Loňská sezóna 2020 asfaltová 

i  ledová se nekonala. Trénovat jsme 
začali opět letos na jaře, dohrávalo 
se zrušené Mistrovství ČR 2020-2021 
asfalt i  led, dojeli jsme si zahrát na 
Včelnou „Sportovní den“, zahraniční 
i domácí soupeři nás přehráli, z 18 ti 
týmů jsme skončili na 8. místě, jako 
trénink dobrý. Na zářijovém Mi ČR 
asfalt jsme vůbec neuspěli - 7. místo. 
Zadařilo se ale na dohrávání ledové 
sezóny 2020-2021 Mistrovství ČR ve 

Milostivé léto
Jde o příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že za-

platím původní dluh s malým poplatkem navíc a stát mi od-
pustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, 
který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně 
snížit. Je platná od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během 
této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy 
původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný 
v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jisti-
ny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který 
činí 750 Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem 
daně s přidané hodnoty). Vše ostatní, tedy úroky, penále, pří-
slušenství či poplatky stát odpouští a  se splacením původní 
částky bude dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. 
ledna 2022 nesplatí svůj dluh na

jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál. 
Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky splňu-
jící všechny níže uvedené podmínky: dluh je vymáhán 
exekučně soudním exekutorem, povinným (dlužníkem) 
je fyzická osoba a oprávněným (věřitelem) je Česká re-
publika, územní samosprávný celek, zdravotní pojišťov-
na, Český rozhlas nebo Česká televize, a další subjekty 
uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 
Sb. Více se dozvíte na https://exekuce.justice.cz/milos-
tive-leto/

Pokud tedy někdo dluží na nájemném naší obci 
a není v insolvenci, pouze v exekuci, může tuto šanci vy-
užít. Pro více informací se můžete obrátit na náš obecní 
úřad.

Vimperku. Kluci Petr, Honza, Pepa, 
Radek přivezli bronzovou medaili. 
Nepřekvapí-li nás NIC, startujeme se-
zónu led 2021-2022.

 Od založení našeho klubu máme 
stále jen 13 členů. Škoda, že nejsme 
všichni aktivní. Oddíl metané v Leno-
ře byl založen v roce 1965 jako první 
v republice, i z tohoto důvodu by se 
zde měla tradice metané zachovat. 
Metaná potřebuje omladit.

předseda KM Petr

Skautský podzim
Hned v  prvním zářijovém týdnu 

se konala naše první schůzka. Uspřá-
dali jsme i  Den otevřené klubovny, 
abychom přiblížili skautskou činnost 
i  dalším dětem v  Lenoře. A  hned 
potom jsme se vypravili hledat les-
ní skřítky. Jak jsme zjistili, bylo jich 
tady dřív hodně, ale vlivem zhoršení 
ovzduší i mezilidských vztahů se nějak 
začali vytrácet. A věřte nebo nevěřte, 
našli jsme jich v lese nad pomníkem 
ještě docela dost. Děti slíbily, že se 
budou starat přírodu i  její obyvatele 
tak, aby tu skřítkové mohli zůstat. Od 
krásné Zvonečkové víly pak dostaly 
indice k nalezení odměny za pomoc, 

a protože všechny děti byly šikovné, 
odnesly si domů pěkný dárek.   

A  pak už jsme se zase scházeli 
na pravidelných schůzkách a  těšili 
se z  toho, že můžeme být opravdu 
spolu, ne jen propojeni přes počítač.  
Abychom dostáli slibu skřítkům, že 
se budeme starat o  přírodu, vyrazili 
jsme do chlumské pískovny. Tam po-
máháme připravit prostředí tak, aby 
se sem mohl vrátit vzácný Modrásek 
černolemý, který zde dříve žil. Po-
mohli jsme i  lidem nemocným rako-
vinou při Květinovém dni. Spolu s vo-
larskými skauty jsme získali pro Ligu 
proti rakovině téměř deset tisíc ko-

run. Za poznáním šumavské přírody 
jsme vyrazili do okolí Zátoně, a v zá-
toňském zámečku jsme prožili krásné 
podzimní prázdniny.  O prvním listo-
padovém víkendu jsme uspořádali 
tradiční závody Běh za Basumským 
dortem, na který zveme oddíly z Vim-
perka a Prachatic A protože náš oddíl 
je již dlouhá léta pořadatelem těchto 
závodů, sešli jsme se v klubovně a ve-
čer před závody nazdobili třípatrový 
dort a  ještě stihli nakreslit diplomy. 
Na závody se nás sice sjelo méně než 
v  jiná léta, mnoho dětí i  vedoucích 
z  okolních oddílů bylo již v  karanté-
ně, ale přece jsme prožili nádherný 
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Pozvánka do oddílu
Vyprávění o  našich akcích by mohlo 
pokračovat, a  třeba vás také nadchlo, 
co všechno se dá podniknout. Jestli 
je tomu tak, určitě neváhejte a  přijďte 
mezi nás. Schůzky máme každou stře-
du od 15.30, a už teď plánujeme kupu 
akcí na zimu – krmení zvířátek, výpra-
vy na běžkách, přivezení Betlémského 
světla, oslavu Vánoc a následně i před-
silvestrovský pobyt uprostřed lesů….

Pokud máte zájem, ozvěte se vedoucí 
oddílu Bc. Lucii Wagnerové (tel.: 728 
284 636) nebo e-mailem: skautibou-
bin@seznam.cz.

Určitě rádi přivítáme další zájemce 
o naši činnost.

Co připravujeme
Zadali jsme vypracování studie lávky 

přes Vltavu od čističky odpadních vod 
u pošty po náspu do kempu v Houžné. 
Obdrželi dva návrhy. Jedna varianta 
s  obloukem je celokovová, druhá má 
dvě alternativy, celodřevěná nebo kom-
binace kov a dřevo. Nyní se studie dál 
zpracovává a do konce roku by měla být 
hotová i s vyjádřením zainteresovaných 

institucí. Obdržíme také předběžné roz-
počty jednotlivých variant. Potom se 
rozhodneme, zda necháme zpracovat 
projektovou dokumentaci ke staveb-
nímu řízení. Musíme vyhodnotit, zda 
bude v našich investičních možnostech 
se pustit do této stavby. Chystáme také 
vybudování menšího dětského hřiště 
v parku pod nádražím u domu čp. 40. 

Děti z této oblasti to mají k našemu dět-
skému hřišti u mateřské školky daleko. 
Pro naši základní školu a školku zase při-
pravujeme projekt multifunkčního hřiš-
tě na míčové hry s umělým povrchem 
pod sokolovnou. Zde  je v  současné 
době pouze trávník, který nemá využití. 
Záleží jak uspějeme s dotacemi. 

starosta Chrapan

Letní skautský tábor
Balit se na tábor, když nevíte, zda se bude moci uskutečnit, je také ta-

ková zvláštní situace. Přesto jsme vše připravili a  koncem června sbalili 
táborové věci. V druhé polovině července jsme pak vyrazili za táborovým 
dobrodružstvím na naše oblíbené tábořiště v blízkosti Libínského Sedla. 
Připravení našich příbytků bylo již snadné, a tak jsme se mohli pustit do 
dalších táborových staveb.  Na louce brzy vyrostla nejen dvě krásná indi-
ánská tee - pee, ale také táborový kruh, a nad táborem i hřiště. Už po jeho 
dokončení jsme se těšili, jak tu sehrajeme spoustu parádních her – míčo-
vých i jiných, oblíbeným se stalo na příklad ringo a další, většinou netradič-
ní a méně známé hry. Letos nás během tábora provázel indiánský náčelník 
Hiawatha, měl pro nás kupu úkolů a díky jeho instrukcím, někdy ovšem 
podaným fakt zapeklitě, jsme se dostali až k místům indiánského pokladu. 
Naučili jsme se i pravou indiánskou hru lacrosse, a přes rozpačité začátky 
nám koncem tábora už docela šla. Počasí nám vcelku přálo, a tak rybník 
u tábora byl každou chvíli obléhaný nejen nadšenými plavci, ale také nej-
různějšími plavidly. Večery patřily někdy hrám, jindy zpívání a vyprávění 
u ohníčku, ať už rozdělaném v táborovém kruhu nebo v týpku. A pokud 
jsme se za tmy nevydali na pozorování do lesa nebo nepřekonávali strach 
při bojovkách, byly naše noci pod oblohou posetou hvězdami klidné 
a plné krásného snění. Vždyť nad naším spánkem bděla odvážná hlídka.

víkend, i sluníčko nám přálo, ač celý tý-
den před závody pršelo.

A  tou zatím nejčerstvější akcí byla 
oslava 17. listopadu na Boubíně, kam 
jsme vystoupali spolu s  vimperskými 
skauty a připomněli si, že již přes třicet 
let smíme skautovat, poznávat přírodu 
a  pomáhat jí, a  roznášet lidem radost. 
Tak ať nám to vydrží!


