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Jaká byla letošní slavnost chleba?
O pomoc při hodnocení slavnosti jsem požádala
12 respondentů. Vybrala jsem jak rodiny s dětmi, tak
seniory či zástupce střední generace, jak místní, tak i ty,
kteří do Lenory zavítají jen občas. A zaslala jim následující dopis:
Vážení přátelé,
připravuji říjnové vydání Střepin, kde se budeme věnovat mimo jiné i letošní slavnosti chleba. Ráda bych vás
poprosila o zodpovězení několika otázek do malé ankety o slavnosti. Můžete odpovídat každý sám za sebe,
nebo, pokud se v odpovědích shodnete, odpovězte

společně jako manželé. U odpovědí bude uvedeno Vaše
jméno. Pro naše čtenáře bude jistě zajímavé, jak vidí slavnost jejich spoluobčané. Pro nás, organizátory, budou
Vaše odpovědi vodítkem pro pořádání budoucího ročníku. Své odpovědi můžete přinést osobně na obecní úřad
nebo vhodit do schránky obecního úřadu, poslat poštou
nebo ideálně poslat mailem na adresu starostka@lenora.
cz Odpovědi očekávám do pondělí 15.8. 2016.
Děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek léta
Mgr. Jaroslava Krnáková, starostka obce
Pokračování na str. 2

Vítězové gulášového klání, zleva zástupce družstva na třetím místě František
Lang, vítězné družstvo ve složení Robert Sedlecký, Libor Sedlecký a Filip
Chrapan a zástupce družstva , které vybojovalo druhé místo, Jaroslav Maďar.

Spokojení návštěvníci slavnosti
3-2016

Železný Zekon
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Otázky:
1. Jak vnímáte skutečnost, že Lenora má svoji slavnost
chleba?
2. Co se Vám na letošní slavnosti líbilo?
3. Co se naopak nepovedlo?
4. Máte nějaký nápad, jak slavnost v budoucnu vylepšit?
5. Myslíte si, že by se měla tradice slavnosti chleba udržet
i v budoucnu?
6. Považujte vstupné ve výši 50 Kč za přiměřené vzhledem k celodennímu programu slavnosti?
Z 12 oslovených odpověděli tři, jejichž odpovědi nyní
otiskujeme a moc za ně děkujeme:
Manželé Vetýškovi, Lenora 84
1. Stejně tak jako správnou rodinu stmelují její tradice
a společné zážitky, tak také život obce utváří především kulturní tradice. A tak tradiční slavnost chleba
je to, co Lenoru odlišuje od mnoha obyčejných obcí
a ukazuje, že Lenoráci jsou ta správná rodina.
2. Opět to byla slavnost opravdu pro všechny a každý si
tu mohl najít „to svoje“. Prostě je to celodenní zábava
pro všechny generace. A Zekon toho byl pádným důkazem - senzační, úžasný, jedinečný…
3. Povedlo se asi všechno, i ta závada na zvukovém zařízení působila tak nějak lidsky.
4. U mnoha návštěvníků by jistě měla úspěch i nějaká
rocková kapela a kluci z Marimba Live Drums by mohli klidně přijet znovu a jistě by byli opět skvělí.
5. Samozřejmě ano! Tradic si máme vážit, být na ně hrdí
a pěstovat je. Vždyť kdekoli v republice se řekne Lenora, hned se ozve – ano, tam je ta tradice pečení
chleba, že jo? A to potěší, že jo?
6. Zorganizovat takovouto akci a zajistit kvalitní kulturní
program stojí spoustu úsilí a peněz, takže vybírání odpovídajícího vstupného je zcela normální. Dokonce je
to přímo nutné pro udržení dobré úrovně. Vzhledem
ke kvalitnímu celodennímu programu pro všechny generace se jeví výše vstupného jako velice příznivá.
Sieglinde Kraliková, Lenora
1. Slavnost chleba má svou tradici již po mnoho let
a sdružuje místní i původní občany a zároveň reprezentuje naši obec v širokém okolí i za hranice Česka.
Má význam jak kulturní a stmelující, tak i poznávací.
Nejen, že lidé si mohou prohlédnout ukázku pečení
domácího chleba v místní peci, ale i se mohou zúčastnit různých kulturních akcí.
2. Letošní slavnost se zvláště povedla. A nejen to. Byla
obohacena novou soutěží ve vaření domácího guláše. Místní obyvatelé utvořili družstva a soutěžili mezi
sebou, kdo uvaří nejlepší guláš. Jedno ze soutěžních
družstev mělo dokonce obyvatele ze sousedního
města Volar. Tato soutěž vynesla sice vítěze, ale ve finále byly všechny výtvory vynikající.
3. Celá slavnost se velmi vydařila, ale postrádala jsem
kytici položenou na pomníku A. Hartauera.
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4. Slavnosti chybí ucelené zahájení celé akce, např. slavnostním průvodem, kterého by se účastnili jak zastupitelé v čele se starostou, tak i místní spolky, s praporem
obce a místních spolků, vedoucí k pomníku Andrease
Hartauera. Na tomto místě by proběhlo položení květiny na pomník a během tohoto procesu by byla zazpívána píseň „Tam na krásné Šumavě“, kterou pan Hartauer složil a stala se šumavskou hymnou.
5. + 6. Ano. Tato tradice by měla být zachovaná a vstupné 50 Kč se mi zdá přiměřené vzhledem k tomu, jaký
bohatý program ta akce má.
Romana Krpálková Košíková
Slavnost se nám moc líbila. Chleba sice úplně nepatří
k historii Lenory, ale akce se ujala, a myslím, že od začátku
byla uchopena hezky :-) Platit vstupné se mi moc nelíbilo,
ale dobré bylo, že se platilo pouze v dopoledních hodinách (během hlavního programu). Lufťáci,, kteří se přišli
podívat, zaplatili a místní „babičky“ mohly přijít až odpoledne, kdy zejména pro ně hrála dechovka, a vstupné neplatily.
A jak se slavnost líbila nám organizátorům? Hodně. I když řečeno slovy pana profesora z Pelíšků: „Dobrá
hospodyně musí být vždycky nespokojena“ , která pronesl v debatě o nocích a knedlíčcích. Tak i my jsme nějaké
chybičky našly. Počasí však vyšlo na jedničku. Účinkující
dorazili všichni a ve správný čas, bubeníci z Marimby dokázali diváky dostat do rytmu a zejména Železný Zekon
děti i dospělé nejen výborně pobavil, ale ještě předvedl
neuvěřitelné silácké kousky. Mažoretky dodaly eleganci
a krásu a kuchaři připravili skvělý guláš. Prachatický deník
věnoval gulášovým aktérům celou stranu. A opět mě láká
použít okřídlené hrabalovsko - menzelovské rčení z Postřižin: „Bylo to příjemné, uvolněné odpoledne.“ A já dodávám: plné slunce, vůně chleba a guláše a dobré nálady.
Věřím, že to podobně vnímalo oněch 1300 návštěvníků
slavnosti, kteří do Lenory v tento den zavítali.
A tento krásný den by vůbec nebyl, kdyby nebylo
našich sponzorů:
JIHOČESKÝ KRAJ, PEKÁRNA KLAS PRACHATICE, PEKÁRNA ŠUMAVA VOLARY, PEKÁRNA CAIS VLACHOVO
BŘEZÍ, REKON INSTA SPOL.S R.O. Volary, ČEVAK,a.s.,
České Budějovice, G-PROJECT s.r.o. České Budějovice,
ENERGIE AG TEPLO Vimperk, s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ KAREL BAUER,s.r.o., Staré Prachatice, ELIM, SPOL.S R.O.
Volary, INGETOUR, půjčovna lodí a raftů, B SOLAR, LUBOŠ BANDÍK, OTO ELEKTRO, Volary, PETR BLAHOUT,
stavební práce, RESTAURACE U GROBIÁNA, Lenora,
PAVEL FILO, LENORA, ANTONÍN CHRAPAN, Lenora,
PENZION IDA Zátoň, JEDNOTA COOP Vimperk, VOTUS,
půjčovna lodí a raftů, LESY ČESKÉ REPUBLIKY, a.s.
Moc děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.
Jaroslava Krnáková
Lenorské střepiny

Projekty roku 2016
V těchto dnech finišujeme s naplánovanými stavebními akcemi.
Nejnáročnější z hlediska účasti
zaměstnanců obce, potažmo školy, byla výměna oken v mateřské
škole. Probíhala od 1.8. 2016. Hlavní část oken, celkem 47 kusů, byla
nainstalována ještě před smluvním
termínem. Úklid po takové akci je
nesmírně náročný. Bourací práce
totiž přesáhly běžný rámec, protože se vyměňovala špaletová okna
za nová jednoduchá. A vyměnit
špaletové okno za jednoduché znamená notný kus zedničiny. Přesto
zaměstnankyně školky Liliana
Dalíková, Růžena Čadková a Věra
Habichová s pomocí zaměstnanců obce zvládly úklid na jedničku.
Společnými silami jsme dokázali
školku otevřít 1. září. Přízemní krbová místnost se špaletovými okny
a dveřmi musela počkat na výměnu do konce září. Nyní už se i tady
skvějí okna v plné nádheře. Během
této rozsáhlé akce byl vyměněn
koberec v herně za nový a byly vymalovány některé místnosti. V jídelně pro školáky se objeví nová
podlaha i nábytek. Do konce roku
budou zhotovena i okna a dveře
do plynové kotelny a také vchodové dveře do školní jídelny. Přesto se
vnější vzhled školky příliš nezmění.
Fasáda i střecha jsou v tak neutěšeném stavu, že nová okna nikterak
nevynikla. A tak už nyní plánujeme
žádosti o dotaci na novou střechu,
popř. i fasádu. Dotace nám zdaleka
nepokryjí veškeré náklady. Budeme
rádi, podaří-li se nám získat alespoň
30%. I z toho důvodu zatím nejsme
schopni odhadnout, zda střechu
i fasádu zrealizujeme v příštím roce
nebo budeme muset fasádu odsunout až na rok 2018.
Odstavná plocha u zdravotního střediska byla naopak bleskovou akcí, kdy během jediného týdne firma STRABAG vybourala staré
betony, vybudovala odvodňovací
žlaby a nové vpustě, položila podkladové vrstvy a nakonec nový asfaltový koberec.
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Stav před opravou

V průběhu prací

Práce u zdravotního střediska

Zato se stavebními úpravami
nového vodovodního řadu jsme
měli starostí víc. Nejošemetnější
byla práce v chodníku před domy
č.p. 25 a 35, kde jsou uloženy snad
všechny sítě, na které si vzpomenete. Zastupitelé se hned v září
sešli a odsouhlasili nad rámec původních plánů vybudování nového
chodníku. Střed obce tak doznal

pozitivních změn, jak z hlediska estetiky, tak i bezpečnosti a pohodlí
chodců.
Na stavebních akcích Rekonstrukce zpevněné plochy u zdravotního střediska a Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Lenora,
stejně jako i na kulturní akci Lenorská slavnost chleba, se finančně
podílel Jihočeský kraj.
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Je nutno konstatovat, že i když
nejsou dotace z JČ kraje nikterak závratné - zpravidla dosahují 30-50 %

celkových nákladů, nebyli bychom
schopni bez těchto peněz mnoho
akcí vůbec realizovat. Navíc oproti

jiným dotacím jsou administrativně
méně náročné.
Jaroslava Krnáková

Změny v zastupitelstvu
Obec Lenora má ve svém čele nového člena. Josef Košík složil slib zastupitele na jednání dne 27.9.
2016. Nahradil tak ve funkci Václava Kováře, který
v polovině září rezignoval na mandát zastupitele.
Prvním náhradníkem za sociálně demokratickou

stranu byl Václav Henzelín. Ten však mandát odmítl.
Druhý náhradník Josef Košík mandát přijal, a tak je
od 27 9. 2016 Zastupitelstvo obce Lenora opět v plném počtu.
Jaroslava Krnáková

Nový jízdní řád
Nový jízdní řád, platný od
11. prosince, usnadní dojíždění
školákům do Volar na sedmou
hodinu a studentům do Prachatic. Podařilo se nám zajistit
vlakové spojení do Volar s odjezdem z Lenory cca v 6.16 hod.
a příjezdem do Volar v 6.30 hod.
Tento spoj bude jezdit jen ve
školních dnech, stejně jako ten
odpolední v 15.20 hod. z Volar a
následně v 15.37 hod. z Lenory
zpět. Studenti budou moci využívat tyto spoje pro denní dojíždění do a z Prachatic. Ranní spoj
bude mít ve Volarech přípoj jak
do Prachatic (Číčenic) s odjezdem z Volar v 6.45 hod., tak do
Českých Budějovic (přes Český
Krumlov) a Stožce s odjezdem

z Volar v 6.40 hod. Ještě připomenu již existující přímý odpolední autobusový spoj z Prachatic ve 13.40 hod., nebo pozdější
vlakové spojení z Prachatic ve
14.30 hod. a následným přestupem ve Volarech v 15.20 hod.
Ale bohužel něco za něco.
Od nového jízdního řádu už
nebude jezdit dopolední spoj
z Volar v 8.09 hod. do Lenory
a zpět v 8.26 hod. z Lenory. Přes
příslib JIKORDu, že spoje budou
jezdit ve všechny pracovní dny,
tedy i o prázdninách, zůstalo
omezení na školní dny. Proto
jsme žádali JIKORD o posunutí
dopoledního „školního“ spoje o dvě hodiny tak, aby školní
vlak sloužil i pro školáky.

Ostatní spoje vlakové i autobusové by měly být zachovány ve
stávajícím rozsahu. Rád bych ještě připomněl změnu v názvech
železničních zátoňských zastávek. Od nového jízdního řádu se
pro lepší orientaci přejmenuje
Zátoň (u Idiny pily) na Zátoň –
Boubín a Zátoň zastávka (nad Zátoní) na Zátoň.
Připomínky a náměty na úpravu jízdního řádu je třeba podávat
na obecním úřadu nebo u svého
obecního zastupitele. Tyto požadavky pak vzneseme při setkání
zastupitelů obcí se zástupci JIKORDu. Zbývá jen popřát spolehlivého a včasného dosažení cíle
a hlavně bezpečný návrat.
Petr Buriánek

Nesoudíme. Pomáháme.
...Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi na
výběr: buď dítě nebo on. Nevím, co mám dělat.
Byt patří příteli a nevím, kam bych šla... Jana
Bezplatná telefonní linka 800 108 000
Jde o rozsáhlý projekt, který realizuje Hnutí Pro
život ČR prostřednictvím poradny na lince pomoci. Jedná se o pomoc maminkám, které čekají
nečekaně dítě a okolí je nutí k umělému potratu.
Prakticky jde o to zprostředkovat odbornou radu,
konkrétní profesionální i lidskou pomoc při běžných úzkostech z nečekaného těhotenství, špatných výsledků prenatálních testů, strachu z partnera, obav o bydlení. Zvláštní přístup vyžadují ženy
po potratech, trpící postabortním syndromem.
Poradna v roce 2015 poskytla bezplatně pomoc
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305 ženám. Prokazatelně pod tlakem bylo 25 %
žen v době těhotenství. Více než 37 % žen se na
Linku pomoci obrátilo ale až po potratu, k němuž
byly donuceny partnerem, zastrašováním v rodině,
obavami z budoucnosti a ekonomické situace. Průměrná doba terapie postabortivního syndromu je
10 měsíců. Sedm případů představovalo otevřené
násilí. Více než 99 % žen uvedlo, že by volily jinou
cestu, kdyby jim byla včas nabídnuta.
Stále se hovoří o samozřejmosti a nutnosti „svobody volby“, jde-li o rozhodnutí pro umělý potrat.
Je však třeba si uvědomit, že svobodné rozhodování vypadá jinak. Tuto skutečnost si již mnozí lidé
uvědomují. Konzultantky poradny nabízejí profesionální podporu a pomoc těm, které si potřebují
Lenorské střepiny

bez tlaku okolí ujasnit svou situaci a zvážit všechny možnosti. Je důležité, aby veřejnost věděla, že
je tu nezisková organizace, která nabízí alternativu
k všeobecně zažitým a často i proklamovaným řešením nejen nečekaných těhotenství. Poradna pro
ženy na lince pomoci pracuje již několik let. Na bezplatnou telefonní linku se v určených hodinách mohou dovolat všechny ženy, které jsou v tísni, především v případě nečekaného těhotenství. Snažíme
se, aby se nabídka pomoci dostala prostřednictvím
informačních letáků do celé společnosti. Setkáváme se s pochopením většiny lidí, které jsme oslovili.
Projekt „Nesoudíme, pomáháme“ podporuje
přes 30 měst a obcí včetně Magistrátu hl. m. Prahy a 67 umělců, vědců a veřejných pracovníků.

Například Martin Dejdar, Naďa Urbánková, Andrea
Kerestešová, Petra Černocká, David Vávra, Daniela Drtinová, Prof. Tomáš Tláskal, Prof. Max Kašparů
a další.
Velmi si vážíme záštity primátora statutárního města Jihlavy pana PaeDr. Ing.Rudolfa
Chloupka, dvou jeho náměstků a dalších starostů obcí a měst nejen kraje Vysočina.
Stránky projektu : nesoudimepomahame.cz, bezplatná
telefonní linka 800 108 000
Vedoucí projektu: Jaroslava Trajerová, 607870457,
jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz
Referentka pro samosprávy,zdravotnictví a místní tisk:
Sylva Bernardová, 605322076, sylva_b@volny.cz

Máme povinnost sekat trávu všichni,
nebo musí jenom někdo?
Vážená paní starostko,
předem tohoto dopisu si dovolím Vás srdečně pozdravit.
Rozhodoval jsem se dlouho,
zda Vám tento dopis zašlu a nakonec jsem se rozhodnul, tak
učinit. Reaguji na Vaše neustále
poukazování a rady občanům
obce, co mohou a co musí. Problém se týká sekání trávy a starání se o své pozemky, které mají
být posekané k určitému datu.
Na toto ostatně poukazujete
každý rok v Lenorských Střepinách a učinila jste tak i letos,
kde mimo jiné jste ještě přidala
článek Roundup ano, či ne. Co se
týká sekání trávy a starání se o
pozemky, tak paní starostko než
tento článek pošlete občanům
obce, tak si nejprve, jako správný hospodář prosím ukliďte
v uvozovkách na svém a potom
někoho kritizujte, či poučujte.
Do dnešního dne (15. 7. 2016)
nemáte, jako obec posekaný
pozemek p. č. 316/1, který se nachází nad místem novostaveb,
které jsou nad tratí. Samozřejmě
nejsou k tomuto datu posekané
ještě další pozemky, mezi kterými jsou pozemky i vrcholných
zastupitelů obce. Je 15 dní po
3-2016

termínu, kdy by měly být všechny pozemky podle údajné vyhlášky, či zákona posekané, ale
obec na to asi zapomněla, nebo
zřejmě nemá povinnost. To Vám,
jako vrcholné představitelce
obce nevadí, že to k dnešnímu
dni ještě není posekané?
Krátce se vyjádřím k Roundupu, který sám okolo svého domu
v určitém množství také používám a který Vy vyloženě kritizujete. Myslím si paní starostko,
že je to prostředek schválený
a povolený používat k hubení
plevele, či trávy, a tak jeho používáním nedělají občané nic
nelegálního, či zakázaného. Tento prostředek používají i různé
obce a firmy k hubení plevele a
je možné ho normálně i zakoupit, tak co je na tom špatného?
Vím, že se Vám tato věc nelíbí,
ale musíte si prosím uvědomit,
že vlastník pozemku si na svém
pozemku může udělat, co chce,
pokud neporušuje nějaký zákon, či vyhlášku, tak to prosím
také respektujte.
Myslím si, že v rámci obce,
bych mohl ukazovat na různé
věci, které se mi nelíbí, a určitě
bych také každé Střepiny něja-

kým článkem a fotografií vyplnil,
či obohatil, ale proč bych to dělal? Žijeme tady společně a jako
občané potřebují obec, tak obec
také potřebuje občany. Proto se
navzájem prosím respektujme
a nevystřelujme šípy, které vystřeleny vůbec být nemusí. Vážím si Vaší práce, kterou jste pro
obec za několik let ve své funkci
udělala a určitě to nebylo vše,
tak jednoduché, jak se zdá, a tak
jsem přesvědčen, že i Vy si vážíte všech občanů obce a věřím,
že do budoucna budete ve věcech ve kterých má obec sama
s odpuštěním „máslo na hlavě“
trochu zdrženlivější a budete
jednat s respektem k samotným
občanům, protože logika věci
mi říká, když mají povinnost
dělat něco všichni, tak opravdu
všichni.
Věřím, že tento můj dopis
není nic špatného v tom, aby
byl otisknutý v budoucím čísle
Lenorských Střepin o co Vás žádám. Věřím, že neprojde cenzurou a bude otisknutý. Předávám
kopii i jednomu ze zastupitelů
obce.
S pozdravem a poděkováním
Miroslav Švec, Lenora 138
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Lenora zarostlá nebo hezky udržovaná?
Napadá mě tisíc argumentů, jak oponovat Miroslavu Švecovi. Já však věřím svému čtenáři, že si dokáže
udělat úsudek sám. Každý, kdo porovná Lenoru před
deseti lety a Lenoru dnes, musí vidět ten obrovský
rozdíl, co se týče sečení a údržby pozemků v obci a
v nejbližším okolí. A každý, kdo ví, o jakém chemicky
ošetřeném pozemku je řeč, udělá si vlastní názor o
vhodnosti použití Roundopu v tomto měřítku a v této
koncentraci. Nevěřím, že samotný pan Švec byl tenkrát s výsledkem zásahu spokojen. Termín posečení
do 30.6. se týká pozemků označených jako ostatní plocha, avšak pro trvalé travní porosty platí termín 30.7.
a to je případ pozemku 316/1, o kterém je řeč v článku
pana Švece. V tomto termínu byl již řádně posečen.
Některé pozemky podléhají zas jinému managmentu, který určuje NPŠ dle výskytu zvláště chráněných
druhů. Ale zpět k trávě. Velmi souhlasím s myšlenkou
Miroslava Švece: „logika
věci mi říká, když mají povinnost dělat něco všichni,
tak opravdu všichni“. Přála
bych si, aby si ti, kteří nechávají své sousedy zarostlé v trávě, kopřivách
a svízeli, uvědomili, že to
je velmi nefér, a uvědomili si to sami, bez toho, aby
k tomu byli úředníky nuceni. Platí to i pro ty, kteří
sice mají v okolí svého domova udržovaný trávník,
ale vlastní další pozemky,
např. v zástavbě uprostřed
obce, na které jim jaksi nezbývá čas. Jejich zanedbané pozemky pak dělají vizitku nám všem jako obci.
A návštěvník zvenčí jen
tiše žasne, cože to tu v obci
máme - viz foto. Naštěstí

už je to dnes výjimka. Pravdou je, že současný stav mě
stál spoustu dopisů a „poučování“, jak to vidí Miroslav
Švec. Věřte mi, že bych byla šťastná, kdybych takové
dopisy psát vůbec nemusela. Přála bych si, abychom
dosáhli rozumného a slušného kompromisu. Aby
plochy, kde žijeme, kde se potkáváme, byly upravené. A naopak abychom přírodě blízké porosty, např.
blízko lesa, meze i křovinaté prosty ponechali přírodě
a živočichům tam žijícím. Vždyť i oni potřebují někde
a z něčeho žít. Dnes už se začíná brojit proti velkoplošnému sečení vegetace. Doporučuje se postupovat šachovnicově, tzn. kus posekat dříve, kus později,
jinak celá společenstva hmyzu přijdou naráz o potravu a hynou, protože není, kam se přestěhovat. Už teď
se mluví o katastrofálním úbytku např. motýlů. Co
bude následovat, nenajdeme-li zdravý kompromis?
Jaroslava Krnáková

Úspěch základních škol prachatického okresu ve sběru
druhotných surovin
Ve školním roce 2015/2016 vypsala naše společnost pro školy již 3. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Bylo osloveno cca 300 škol okresu Prachatice, Litoměřice a města Šluknova s dosažitelnosti
60 km od míst, kde naše společnost má své provozy.
(Vimperk, Liběšice a Šluknov)
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Mimořádného výsledku dosáhly v rámci celkového
umístění školy Jihočeského kraje, potažmo okresu Prachatice. Připomínám, že tato soutěž je vedena ve dvou kategoriích, a to v kategorii celkového množství odevzdaných
druhotných surovin a v kategorii průměru na žáka. Druhá
kategorie byla zavedena z důvodu té skutečnosti, aby se
Lenorské střepiny

mohly této soutěže zúčastňovat i školy s menším počtem
žáků. Krom zaplacení každého kilogramu (dle ceníku) je
tato soutěž sponzorována i finanční odměnou ve výši 60 tis.
pro obě kategorie, a to vždy pro prvních pět umístění.
V kategorii celkové množství odevzdaných druhotných surovin se umístilo do 30. místa celkem
21 jihočeských škol, z toho 12 škol z prachatického
okresu. Pro informaci uvádím školu a celkově odevzdané množství:

8. místo
9. místo
11. místo
12. místo
18. místo
20. místo
24. místo
27. místo
29. místo

2. místo
3. místo
6. místo
14. místo
19. místo
20. místo
21. místo
22. místo
27. místo
28. místo
29. místo
30. místo

Zároveň bych chtěl všem zúčastněným školám
poděkovat za účast a pogratulovat k dosažení mimořádných výsledků. Za uvedený školní rok naše společnost vyplatila přes 800 tisíc Kč včetně odměn. Uvedené výsledky mne opravňují být optimistou i pro
další, tj. 4. ročník této soutěže, která prakticky začala již
25. června 2016, a školy již od nás obdržely propozice
pro školní rok 2016/2017.
Závěrem chci dodat, že prioritou pro naši spolupráci
se školami zůstávají exkurze. Zde kromě perfektně vybavené učebny cca pro 50 dětí nabízíme prohlídku celého
našeho nového technologicky moderního provozu. Každé škole jsou nabídnuty propagační materiály EKO-KOMu a.s. Praha, se kterým naše společnost úzce spolupracuje. Veškeré exkurze jsou zdarma a financuje je právě
EKO-KOM a.s. Praha. Spolupráci se školami vidíme jako
podstatnou pro budoucnost s hospodařením s odpady
v naší republice.
Pobl Jiří
předseda představenstva Jihosepar a.s. Vimperk

ZŠ Vodňanská Prachatice
ZŠ Netolice
ZŠ Čkyně
ZŠ Stachy
ZŠ Zdíkov
ZŠ Vlachovo Březí
ZŠ Husinec
ZŠ Ktiš
ZŠ Horní Vltavice
ZŠ Lenora
Gymnazium SOŠ Vimperk
ZŠ Lhenice

33680kg
24180kg
18360kg
9 380 kg
5 940 kg
5 180 kg
4 520 kg
4 270 kg
2 260 kg
2 150 kg
1 900 kg
1 900 kg

V kategorii celkového průměru na žáka se umístilo celkem
22 škol Jihočeského kraje, z toho 13 škol okresu Prachatice.
Rovněž pro informaci uvádím školu a průměr v kg na žáka :
1. místo
3. místo
6. místo

ZŠ Ktiš
ZŠ Horní Vltavice
ZŠ Netolice

247,84 kg
118,95 kg
96,72 kg

ZŠ Vodňanská Prachatice
ZŠ Lenora
ZŠ Čkyně
ZŠ Stachy
ZŠ Zdíkov
ZŠ Husinec
ZŠ Vlachovo Březí
ZŠ Lhenice
ZŠ Gymnazium a SOŠ Vimperk

89,81 kg
84,80 kg
81,96 kg
79,49 kg
32,64 kg
26,43 kg
15,74 kg
10,56 kg
7,85 kg

Klub metané Lenora
Zářijové Mistrovství ČR družstev na Včelné ukončilo letní sezonu. Jaká byla?
Na Mistrovství CR MIX a na meziklubových turnajích úspěšná,
bez úspěchu Mistrovství ČR Kluci

Bronzové družstvo z Mistrovství ČR MIX
3-2016

Zúčastnili jsme se 7 meziklubových turnajů - super umístění
v 5 turnajích 3x 1.místo
1x 2.místo
1x 3.místo,

zbylé dva turnaje byly odehrány s horším průměrem. Účastí na
květnovém Mistrovství ČR MIX
(tým Petr, Arno, Ilona, Sandra)
jsme získali bronzovou medaili.
Družstvo kluků (Petr, Arno, Pepa,
Láďa) z Mistrovství CR medaili nepřivezli, umístili se až na 6. místě.
Za celou letní sezonu je ale
největším úspěchem KM účast
nejmladšího člena klubu Petra
Buriánka na mezinárodním turnaji mládeže Grand Prix v Německu - Regen, kterého se zúčastnilo
11 států světa. Peťo, KM Ti fandí
v reprezentaci mládeže CR.
S koncem letní sezony začíná
již 20. září sezona zimní prvním
tréninkem na ledě na zimním stadionu ve Vimperku. Těšíme se na
led.
Za KM Lenora
Ilona Šiteriová
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Obec Lenora zve do sokolovny i jinam
15.10. 2016 09.00

Badmintonový turnaj, pořádají lenorští skauti

29. 10. 2016 18.00

LAMPIONOVÝ PRŮVOD, ohniví draci divadla Kvelb a táborák

12. 11. 2016 20.00

JIMI BAND, tradiční benefiční koncert pro lenorskou sokolovnu

21. 11. 2016 17.00

ADVENTNÍ DÍLNA, vánoční tvoření pod vedením lektorek NPŠ

27. 11. 2016 17.00

ADVENTNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

4. 12. 2016 17.00

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU, zahraje Bouček a Artego

10. 12. 2016 10.00

VÁNOČNÍ TENISOVÝ TURNAJ, pořádá SAK Lenora

17. 12. 2016 15.00

VÁNOČNÍ KONCERT, pořádá Spolek žen Lenora

31. 12. 2016 20.00

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA, hraje Přímý přenos,pořádají hasiči Lenora

Školní rok 2016/2017
První měsíc školního roku je za námi. Rád bych
se však nejprve vrátil k jeho přípravám v letních
měsících. V srpnu došlo k očekávané výměně oken
v budově mateřské školy. Touto cestou bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na
následných úklidových pracích. Především velký dík
náleží paní Lilianě Dalíkové, která se ujala vedení
úklidového týmu ve složení zaměstnanců Čadkové
Růženy a Habichové Věry, dále obecních zaměstnanců paní Morocové a Procházkové. Velký dík patří též
panu Hudakovi, který flexibilně a ochotně nastoupil
k provedení malířských prací. Tento měsíc byla dosazena poslední okna a začátkem měsíce října dojde
k výměně podlahy ve školní jídelně. A jaké další změny nás čekají tento školní rok? Do mateřské školy je
letos zapsáno 22 dětí, proto byla přijata nová paní
učitelka Pavlína Hovorková z Borových Lad, zároveň
nově povede kroužek anglického jazyka pro předškoláky. Vedoucí mateřské školy zůstává paní Marce-
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la Vachtová, které též děkuji za přípravu výukových
prostor po stavebních úpravách. Základní školu navštěvuje 28 žáků. Vloni jsme se plavili na školní lodi
a poznávali okolí, letos plujeme vzduchem na školní
vzducholodi, kterou můžete vidět v přízemí budovy.
Organizace školního roku je téměř stejná, došlo pouze ke změně složení ročníků následovně: první oddělení (1. a 2. ročník) vyučuje paní učitelka Mgr. Ivana Pruknerová z Prachatic, druhé oddělení (3., 4. a 5.
ročník) vyučuje Mgr. Zbyněk Jícha. Výchovné předměty vyučuje a školní družinu vede paní Lenka Wagnerová. Od října otvíráme zájmové útvary: německý
jazyk, keramickou dílnu a pěvecký kroužek. Logopedickou péči zdarma zajišťuje každý sudý čtvrtek
PhDr. Jana Tláskalová z Vimperka. Projekty a granty
zůstávají stejné a přibydou i nové, bližší informace
naleznete na www.zsamslenora.cz. Každý rok sbíráme starý papír, karton a plastová víčka (občané
mohou nosit před základní školu průběžně během
roku). Složení nově a regulérně zvolené školské rady: za pedagogy Marcela Vachtová, za
zřizovatele Petr Buriánek a za rodiče Lenka
Havelková. Přeji mnoho úspěchů v tříletém
působení. Zájemci o Jazykovou akademii
z řad veřejnosti a organizaci kurzů naleznou
informace na webových stránkách školy.
Všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům přeji úspěšný školní rok. Děkujeme
všem sponzorům za podporu ve školním
roce 2015/2016 a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha,
ředitel školy

Lenorské střepiny

