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Oslava 100. výročí založení republiky
Tak jako i na jiných místech naší
republiky i my v Lenoře jsme se zapojili do oslav 100.výročí založení
Československé republiky v předvečer státního svátku, v sobotu 27.října.
Naši hasiči začali již brzy ráno připravovat na odpolední setkání pohoštění. Vybrali jsme pro naši republiku
klasiku – domácí zabijačku. Z nakoupeného masa pod vedením zkušeného řezníka pana Františka Štěpána
připravili výborné jitrnice, jelita, dva
druhy tlačenek a zabijačkovou polévku. Ráno také začal připravovat další
místní pochoutku náš zkušený pekař
pan Sobotovič. Chleba z pece jako
příloha k zabijačkovým pochutinám
neměl chybu. Obdrželi jsme výborné,
krásně vypečené bochníky, na které
účastníci oslav pěli samou chválu.
Ve čtyři hodiny odpoledne bylo vše
připraveno a slavnost mohla začít.
Za vytrvalého mrholení jsem se spolu s několika desítkami občanů sešli
v parku, abychom zde, na čestném
místě, zasadili náš národní strom, lípu
republiky, jako připomínku pro další
generace. Chtěli bychom k lípě umístit pamětní desku, aby připomínala
tuto významnou událost, kterou 100.
výročí založení republiky jistě je. Za
pár let, až naše lípa vyroste, bychom
u ní chtěli umístit lavičky, kde by se
občané setkávali k posezení a poklábosení, jako to dříve bývalo obvyklé
u těchto významných stromů. I přes
nevlídné počasí skalní příznivci dění
v naší obci přišli podpořit tuto akci.
Následně jsme se přesunuli do naší
sokolovny, kde bylo připraveno promítání fotografií. Připomněli jsme si
tím různé události a třeba také změ3-2018

ny v naší obci. Mohli jsme hodnotit,
co zde změnilo nebo vybudovalo.
Dále jsme měli k dispozici obecní kroniky nebo kroniku z vítání občánků v
Lenoře. K dobré pohodě nám zpívala
Ivana Harazimová & Band. Mimo již
zmíněné zabijačkové dobroty a chleba byla nabídka občerstvení obohacena také sladkostmi od našich žen.
Pochvalu si zaslouží slečna Eliška
Procházková, která přinesla krásně
ozdobený a chuťově výborný
dort stylizovaný jako oslava
výročí republiky. Musím jí také
poděkovat, že se poslední
dobou stará o Pomník padlých v 1.světové válce naproti
Zámečku. Tam také vedl náš
lampionový průvod, který byl
rovněž součástí oslav. Nejdříve jsme měli v úmyslu průvod
zrušit z důvodu vytrvalého
deště. Děti se však deště neza-

lekly, a tak jsme z rozsvícenými lampiony došli až k pomníku, kam jsme
položili kytici. Na další bod programu, pečení špekáčků, již ale nedošlo,
v dešti to zkrátka nešlo. A tak si děti
alespoň pochutnaly na dortu. Pak již
následovala volná zábava. Myslím,
že všichni, kteří na tuto oslavu přišli,
nemuseli litovat, že nezůstali doma u
svých televizních přijímačů.
Antonín Chrapan
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Nové zastupitelstvo obce Lenora
Ve dnech 5.10.-6.10.2018 se konaly
volby do Zastupitelstva obce Lenora.
Podle získaných hlasů je složení zastupitelstva obce následující:
Volební strana č.1 – LENORA PRO
1. Vít Urban
113 hlasů
2. Martin Hlouška
80 hlasů
Volební strana č.2 – Lenora žije
1. Antonín Chrapan
191 hlasů
2. František Štěpán
182 hlasů
3. Jiří Pojsl
175 hlasů
4. Monika Janáčová
142 hlasů
5. Dominik Pevný
138 hlasů
Na ustavujícím zasedání obce Lenora dne 1.11.2018 byl starostou obce
zvolen Antonín Chrapan jako uvolněný člen zastupitelstva. Neuvolněným

místostarostou obce byl zvolen Jiří
Pojsl. Také ostatní členové zastupitelstva budou působit jako neuvolnění. Předsedou finančního výboru byl
zvolen Dominik Pevný, členové jsou

František Štěpán a Monika Janáčová.
Předsedou kontrolního výboru se stal
Martin Hlouška, členové jsou Vít Urban a Milan Šimek.
Antonín Chrapan

Poděkování za obdržené hlasy od voličů
Děkuji všem občanům, kteří volili mě osobně nebo
členy našeho sdružení nezávislých kandidátů Lenora žije.
Dosažený volební výsledek nás zavazuje dělat naši práci
pro obec co nejlépe. Budeme se snažit plnit naše povinnosti ke spokojenosti občanů naší obce. Chceme také
dobře spolupracovat se dvěma členy druhého uskupení
nezávislých kandidátů – LENORA PRO. Je před námi mnoho úkolů, které budou vyžadovat velké pracovní nasazení.
Chceme pokračovat v opravě mateřské školy, kde se nutně musí vyměnit stará elektroinstalace za novou, a dále
opravit fasádu, která je v žalostném stavu. Dalším úkolem
je oprava pokud možno co nejvíce místních komunikací a
chodníků, které jsou v majetku obce. Budeme pracovat na
přípravě projektové dokumentace na zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Na střelnici. Po výměně všech 143
svítidel veřejného osvětlení za nová a úspornější máme v
plánu vytipovat místa, kde ještě světla nejsou, a doplnit
je. Již několik let uvažujeme o postavení lávky přes Vlta-

vu v prostoru tábořiště pro bezpečnější cestu do Houžné.
Pokusíme se udělat v první etapě projekt. Sokolovna by si
zasloužila rekonstrukci sociálního zařízení, nový bar nebo
další využití přízemních prostor. Například zřídit zde posilovnu. Pro Zátoň je zde požadavek vybudování čistírny
odpadních vod. Při diskusi na ustavujícím zasedání byl
vznesen požadavek paní doktorky Edity Sedlecké, zda
máme připravenou nějakou náhradu za ní, pokud ona
půjde do důchodu. Po pravdě řečeno, nemáme! Tento
problém se zajišťováním praktického lékaře v menších
městech a obcích je celorepublikový. Musíme se tedy zamyslet a podniknout nějaké kroky k řešení, abychom byli
připraveni, až tato situace nastane. Vážení spoluobčané,
čekáme také od vás nějaké podněty ke zlepšení života v
naší obci. Buď prostřednictvím našich zastupitelů nebo
aktivním zapojením do diskuse na zasedáních Zastupitelstva obce Lenora.
Antonín Chrapan

Pes nalezenec
Několikrát do roka se potýkáme s
tím, že nám někdo na našem katastru vypustí psa, o kterého se již nechce
starat. Obecní úřade, potažmo starosto, postarej se! Pak následuje odchyt
a umístění toulavého psa. Útulky jsou
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přeplněné, a pokud se přece jenom
podaří takového psa umístit, obec
platí útulku nemalé finanční částky.
Nedávno jsme opět odchytli nalezeného psa. Zřídili jsme kotec na bývalém „smeťáku“, nalezence nechali

veterinárně prohlédnout, naočkovat.
Místostarosta Petr Buriánek spolu s
našimi zaměstnanci psa krmili, venčili
a všichni jsme čekali, že si někdo oznámení o nalezeném pejskovi na úřední
desce a webových stránkách všimne a
Lenorské střepiny

pejska se ujme. Nezištně se ozval pan
Stanislav Kolář a obci věnoval nemalé
množství psího krmení. Touto cestou
bych chtěl panu Stanislavu Kolářovi

velmi poděkovat za dar – krmení pro
psy a konstatovat, že jsou mezi námi
lidé, kterým není tato situace lhostejná. K našemu potěšení projevili zájem

o pejska paní Helena Samková se svým
přítelem, kteří si tohoto „nalezence“
vzali za svého, za což jim velmi děkuji.
Antonín Chrapan

JAK SE DOZVÍTE O DĚNÍ V OBCI LENORA?
1. Webové stránky obce www.lenora.
cz - zde naleznete jak veškeré oficiality týkající se provozu obce, tak i
aktuality a plány akcí.
2. SMS – po udělení souhlasu na
obecním úřadu Vám obec zašle
informační SMS vždy, když se zde
bude něco konat, ať už kulturní
akce či prodej slepiček. SMS slouží

jako náhrada obecního rozhlasu.
3. Facebookové stránky obce NOVINKA
– www.facebook.com/obeclenora
4. Facebookové stránky Sokolovny
Lenora – www.facebook.com/sokolovna.lenora
5. Plakáty na tradičních místech v
obci.
6. Lenorské střepiny

7. Ústní cesta - jednoduše si o akcích
řeknete.
Veškeré důležité události jsou vždy
inzerovány na těchto komunikačních
kanálech, nově přibyly facebookové
stránky obce. Pevně věříme, že možnost
dostat se k informacím má již opravdu
každý, jak s nimi naložíte je na Vás.

SPOLEK ŽEN LENORA - NOVÁ ÉRA?
Opět přišel čas rekapitulací, hodnocení a plánování.
Tentokrát bych se v následujících řádcích ráda věnovala
především budoucnosti a principům našeho fungování.
Čím se Spolek žen zabývá?
Jsme spolkem, který zajišťuje/podílí se na zajištění kulturního a společenského života pro občany Lenory všeho
věku.
Jak získáváme finance pro naši činnost?
Obec Lenora nám každoročně přispívá z rozpočtu v
průměru 12 000,-. Další finance získáváme z veselení se na
Masopustní zábavě a z dobrovolného vstupného na různé
dětské akce typu karneval. Členské příspěvky nevybíráme,
resp. je jimi čas strávený přípravami akcí, různé pečené
dobroty a jiné dobrovolné hmotné vklady (např. ručně vyráběné dekorace na dětské dni).
Co ze získaných financí pořizujeme?
V první řadě jsou to materiály pro vytváření akcí pro
děti, ceny pro děti a nutné výdaje spojené s pořádáním Masopustní zábavy. To obvykle znamená pořízení drobností
pro děti účastnící se akcí v celkové hodnotě cca 3.000,-,
dále výdaje na občerstvení (džusy, minerálky, zmrzlina).
Masopustní zábava je samozřejmě nákladnější, samotná
kapela stojí 10 000,-, k tomu pořízení nápojů k prodeji, výzdoba atp. Celkový náklad na pořádání Masopustní zábavy
se přesahuje 20.000. Zároveň by to měl být nejvýraznější
příjem do spolkové pokladničky, ze které se následně financují akce pro NAŠE děti.
Bez Vás to nezvládneme
V minulém vydání Lenorských Střepin jsem zmiňovala
velmi nízkou účast na této i jiných akcích. Ráda bych zdů3-2018

raznila, že vše pořádáme zcela dobrovolně, bez zištných
myšlenek. To znamená, že bez Vaší podpory (na základě
informací v odstavcích výše) se jednoduše neobejdeme.
Je vcelku jedno, jakou podobu má, jestli jsou to pomocné
ruce, upečená dobrota, nápad či finanční příspěvek.
Rádi byste přiložili ruku k dílu?
Jste-li dáma či dívka, rády Vás přivítáme v našich řadách,
kde ctíme tradice, hodnoty a zároveň se vyvíjíme, abychom
svou nabídkou uspokojily tužby dnešního, moderního lidu.
Jste-li muž či chlapec, oceníme Vaše silné pomocné paže
i technické myšlení. Máte-li kdokoliv nějaké návrhy, nápady, přání či připomínky, nebojte se nás kontaktovat. Zpětná
vazba je velmi důležitou součástí vývoje.
Spolek žen + SDH Lenora + Obec Lenora + VY
Jak bylo nastíněno výše, je zapotřebí, abychom spolupracovali, posílili svoje vztahy a tím podpořili zrníčko
kulturního a společenského života v Lenoře v růstu. Proto
jsme nakloněny, možná spíše odhodlány spojovat všechny organizace a spolky působící v naší “Lenorsko-Zátoňsko-Houžensko-Kaplicko-Vlčíjámovské” kotlině a Vás tak,
aby se ve vzduchu vznášel pozitivně naladěný duch společného žití. Dnešní doba není lehká, svazují nás různá
omezení, opatření, peníze a tak dále. I přesto všechno je
ale dobré nepěstovat chmury, naopak je cíleně a aktivně
tlačit do tmavých koutů prostřednictvím úsměvu, pozdravení, sounáležitosti, podpory, všímání si potřeb druhých
a uvědomování si krás kousku světa, ve kterém žijeme.
Těšíme se na Vaši společnost v posledních týdnech letošního roku a vyhlížíme nadějný start roku příštího. Jménem
Spolku žen Vám ze srdce přeji příjemně prožitý adventní
čas, plný lásky a úsměvu.
Magda Chrapanová, Spolek žen Lenora
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Mateřská škola Lenora
V letošním školním roce bylo zapsáno 23 dětí, z toho
12 dětí předškolních.
MŠ vzdělává děti od 2,5 do 7 let (děti s odloženou
školní docházkou) dle školního výchovného plánu
„Čtvero ročních dob v MŠ“. Veškeré vzdělávání a činnosti
tudíž vycházejí z přírody kolem nás, vždyť i naše MŠ se
nachází uprostřed krásné Šumavy. Proto také už několik
let spolupracujeme s NP Šumava, který pro naše děti připravuje celoroční vzdělávací programy. V letošním roce
máme vybraných 5 programů, na které se děti vždy těší.
Čas plyne jako voda, jak říká jedno přísloví a podzim
nám za chvíli řekne „sbohem“ a advent bude za dveřmi.
Letos (trochu s předstihem) jsme udělali malou anketu
mezi dětmi. Otázka zněla: Na co se nejvíce těšíš na Vánoce? A protože malé děti jsou jako malé opičky, hodně
odpovědí bylo podobných, no posuďte sami…
Míša (6 let) - nejvíc se těším, až budeme s maminkou
zdobit byt na Vánoce
Hanička (7 let) - těším se pečení cukroví s maminkou
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Natálka (5 let) - já se nejvíc těším na Ježíška
Emička (5 let) - těším se na pečení cukroví
Kuba (5 let) - já se taky těším na zdobení stromečku
David (5 let) - nejvíc se těším na dárky
Honzík (5 let) - těším se na pečení cukroví
Verunka (5 let) - já se těším, až budeme mít doma ozdobený stromeček
Kryštof (5 let) - až budu s maminkou zdobit stromeček
Nicolas (4 roky) – já se nejvíc těším na dárky
Matýsek (4 roky) - já se těším na dárky
Lukášek (4 roky) - nejvíc se těším na Vánoce
Kačenka (4 roky) - já se těším na perníčky
Šarlotka (3 roky) - ……neodpovídá…….
František (2 a ¾ roku) - já nevím…..
A já myslím, že se všichni těšíme na to, že budeme se
svými blízkými a doufám, že budeme všichni zdraví a že
ten Ježíšek zase letos přijde……
Marcela Vachtová, Vedoucí učitelka MŠ Lenora
Lenorské střepiny

Zprávy ze školy a školky
Školní rok 2018/2019 běží v plném
proudu, do mateřské školy je zapsáno
23 dětí, o které se stará vedoucí učitelka Marcela Vachtová. Paní učitelku
Janu Bártovou, která se stala místostarostkou ve Volarech, vystřídá na dobu
určitou Štěpánka Žáková. Do lavic v
základní škole usedlo 31 žáků. V říjnu
jsme absolvovali s naší partnerskou
školou z Jandelsbrunnu třídenní jazy-

kový kemp v Přední Výtoni, kde se žáci
mohli více seznámit a najít si kamarády ze sousední země. Nezúčastnění
žáci měli adaptační kurz s vychovatelkou Lenkou Jančovičovou. Celý školní rok se budeme věnovat školního
projektu „Objevujeme svět“, každý
měsíc žáci plní určité úkoly k vybrané
zemi. K personální změně došlo nejen
ve škole – na pozici asistentky pro 5.

ročník je paní Naděžda Hettnerová,
ale i ve školní kuchyni. Bude nám vařit paní Jana Labaštová, přeji jí mnoho
úspěchů v nové práci. Všem zaměstnancům, dětem z MŠ i žákům přeji
úspěšný školní rok 2018/2019. Těšíme
se na spolupráci s rodiči, zřizovatelem
a všemi přáteli školy.
S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha,
ředitel školy

Anketa dobrovolní hasiči roku
Náš sbor se v dubnu letošního
roku přihlásil do 8. ročníku ankety
Dobrovolní hasiči roku 2018. Anketa
je rozdělena do dvou kategorií. Na
sbory dobrovolných hasičů za kulturní, preventivní a výchovnou činnost a na výjezdové jednotky sborů
3-2018

za výjezdy k mimořádným zásahům.
Náš sbor poslal přihlášku do obou
kategorií. Když nás na konci září informovali, že jsme postoupili do finále v oblasti výjezdové jednotky
sborů, byli jsme velmi překvapeni.
Postoupili jsme mezi 25 nejlepších z

celé republiky a mezi 5 nejlepších v
oblasti jih a západ Čech (Karlovarský,
Západočeský a Jihočeský kraj). Hned
poté se spustilo celorepublikové hlasování, které trvalo do 25. října. Po
ukončení hlasování nás informovali
symbolicky 28. října o výsledcích. V
5

naší oblasti jsme skončili nejhůře třetí
a čekal nás slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků v Brně. Tomu ještě předcházela jedna cesta do Brna
na natáčení krátkého medailonku
o zásahu, za který jsme byli vybráni.

Jednalo se o požár domu v Houžné
v říjnu loňského roku. Odměnou za
tento zásah jsou finanční prostředky
na pořízení hasičské techniky nebo
vybavení a také samotné hasičské vybavení. Celkem se rozdělovalo 1 750

000 Kč,- a 600 000,- ve vybavení.
Náš sbor obdržel finanční částku
40 000,- Kč a hasičské vybavení, radiostanici a nářadí na vnikání do uzavřených prostor.
Jiří Pojsl, SDH Lenora

Postřiky herbicidy v obcích skončí
Roundup! Zničí všechno zelené i s kořeny. Posledních
deset let se ale totální herbicidy s účinnou látkou glyfosát používají i na urychlení dozrávání zrnin před sklizní. Od ledna už to nebude možné. Nová pravidla, která
mají omezit používání, ale hlavně nadužívání chemie
v zemědělství, podepsal ministr zemědělství Miroslav
Toman. „Jde o první z důležitých kroků, kterým chceme
výrazně snížit používání glyfosátu,“uvedl. Ke stejnému
datu přibude i zákaz plošné aplikace této látky. „Bude
je možné (přípravky s glyfosátem) použít pouze cíleně,

když nebude možný jiný účinný postup,“dodal Toman.
Jeho resort však připravuje ještě další zákazy – třeba
opakované používání herbicidu na jednom místě. „Lze
zvážit omezení četnosti aplikace na stejném pozemku,
zákaz používání glyfosátu v intravilánu obcí nebo na
místech navštěvovaných veřejností,“řekl MF DNES ministrův mluvčí Vojtěch Bílý. V praxi by to znamenalo, že
plevel na městských chodnících, v parcích či v okolí škol
by se likvidoval třeba horkou vodou či párou.
MF DNES, 9 Oct 2018, Eva Zahradnická, reportérka

To nejlepší z Šumavy očima průvodce
Už dlouhé roky provází turisty
po Šumavě v režii národního parku i soukromě, téměř deset let sám
vytvářel poměrně známé webové
stránky s tipy na cyklovýlety. Šumavský rodák Josef Pecka teď svoje
zevrubné znalosti regionu shrnul v
knize Toulání Šumavou a Pošumavím, která je výjimečná rozsahem,
autorovým přístupem i třeba praktickým propojením na mapový doprovod na internetu. Nejznámější
místa na Šumavě nelze minout, jak
ale Josef Pecka říká, volil záměrně
cesty, které vedou čtenáře spíš na
méně vyhledávané, přesto ovšem
atraktivní lokality. „Šumava je dnes
přesycená lidmi. Má to své výhody,
dramaticky se třeba zlepšilo zázemí
pro turisty, jako je ubytování nebo
stravování. Ale okolo Železné Rudy,
Modravy nebo Kvildy o lidi doslova
zakopáváte. Přitom se málo ví, že
mimo první zóny se člověk může
vydat vlastní cestou. A pak že níže
položené oblasti okolo hraničního
hřbetu jsou také krásné,“ líčí Pecka.
Ten na Šumavě vyrůstal, jeho otec
byl mistrem v huti lenorské sklárny.
Vystudoval ochranu a tvorbu kra6

jiny na Vysoké škole zemědělské v
Praze a na Šumavu se po čase vrátil.
Jako průvodce jde v sezoně s turisty na celodenní výlet do divočiny
až šestnáctkrát za měsíc. Publikuje,
dělá přednášky s promítáním, podílí
se na vzniku naučných stezek a expozic. Na otázku, která místa má na
Šumavě nejraději, odpovídá, že stejně jako mnozí jiní hlavně slatě, kaňony řek a hraniční hřeben. „Jsou tu
ale také opravdu zajímavé stavební
nebo drobné přírodní památky. A
velmi mě zajímá třeba historie zaniklých obcí,“ doplňuje. Do Toulání
vybral 67 tras pro pěší a cyklisty na
území od Všerubského průsmyku
po Vyšší Brod pod lipenskou přehradou. Zdůrazňuje, že nevznikaly od
stolu, u mapy, ale všechny osobně
prošel nebo projel na kole. Původně
trasy zaznamenával pro své kamarády na webových stránkách Cyklistův průvodce Šumavou. Dříve či
později na ně narazil každý, kdo hledal podrobné informace o výletech
po Šumavě. Peckovy záznamy jsou
mimořádně podrobné a barvité. Jak
sám říká, pracuje s běžně dostupnými zdroji, ale věci nebo souvislosti,

které ho zaujmou, často dohledává
také v archivech. Kromě faktických
popisů u něj najdeme i líčení místních historek a pověstí. A k jeho stylu patří i vlastní fotografie a hlavně
ručně malované mapy, jimiž vybavil
také novou knihu. Na té si navíc s
vydavateli vyzkoušel moderní prvek – u každého výletu je QR kód,
který po přečtení mobilním telefonem navede čtenáře na zákres trasy
do veřejné mapové aplikace. Trasu si tak lze uložit a nechat se vést
i přímo v terénu. K tomu, aby ji dal
dohromady, vyzvali Josefa Pecku
majitelé plzeňského vydavatelství
Starý most. „Znali jsme jeho texty a
spolupracovali jsme s ním na dvou
dílech knihy Tajemství šumavských
vod. S novou knížkou Toulání Šumavou a Pošumavím se ke čtenářům
dostává první výrazně autorsky zaměřený průvodce. Takový charakter
často mívaly knihy z počátků turistiky před nějakými 100-120 lety a my
jsme rádi, že se k takové tradici můžeme vrátit,“ konstatuje Petr Mazný
ze Starého mostu.
Martin Polívka, MLADÁ FRONTA
DNES / pondělí 5. 11. 2018
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Ohlédnutí přes kopec
Již po dvanácté proběhla v Lenoře
o poslední červencové sobotě Slavnost chleba.
Ani letos nebyla obec ochuzena o
provoněnou obec nejen dobrotami z
místní pece, ale i guláškem a jinými
gastronomickými pochutinami. Tradičně od ranních hodin Mistr Velké
lože pecařské Augustin Sobotovič
roztopil pec, aby již po deváté hodině
tedy krátce po zahájení lenorské slavnosti byly první produkty mezi natěšenými lidmi. I letos jich k peci a na
slavnosti přišlo hodně. Připomeňme
si trochu historie něco k peci v Lenoře.
V lenorské peci se tradičně peče
od poslední soboty měsíce dubna
do poslední soboty v prosinci. Tradici zde začal udržovat pan Mráz a po
něm ji převzal a dodnes zde své umění předvádí pan Augustin Sobotovič
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s manželkou Marií a Ludmila Syrová
se svou dcerou Ludmilou. Za svoji
aktivitu získala tato malá skupinka
velkých nadšenců ocenění Velká lože
pecařská a jejich produkty, česnekové placky, housky a chléb získávají
pravidelně nejedno gastronomické
ocenění. Poslední sobota v červenci
to není jen pečení v peci, ale patří k
ní velký kulturní program. U pece to
zpestřili všem Kůrovci z Kašperských
hor a bylo to opravdu velmi pěkné
hraní šumavských, pošumavských,
ale i staročeských lidovek.
Slavnost již dlouhodobě moderuje Daniel Kopál známý moderátor
z televizí i rádií. Ten hned v úvodu
představil program.
Po zahájení s panem starostou
Antonínem Chrapanem vyslali hlídky fedrfechtýřů do obce a slavnost
začala. Na úvod se z pece vydaly na

svět nejdříve houstičky a placky a za
obecním úřadem, kde byl hlavní prostor slavnosti předvedl své žonglařské kousky poprvé Rudy Harden.
Probíhala soutěž o nejlepší guláš
a letos se utkalo šest týmů. V 10.00
bubeník Fedrfechtýřů zavířil paličkami a oznámil, že do obce přijel král
Václav V Vydra zvaný. Jak jinak než
na koni pozdravil král svůj poddaný
lid a u pece se společně se svým sekretářem Jihočeského Pohádkového
království Marcelem Getzem zastavili.
S Mistrem Augustinem a jeho dámami se pozdravil a uznale poděkoval
za dobroty pecí vydané. Bylo to vřelé
povídání a pan král se nechal vyfotit
nejen s mistrem a jeho posádkou, ale
dítky či ostatními poddanými. Po té
přejel před pódium, kde ho pan starosta Antonín Chrapan chlebem a
solí přivítal a slovo mu předal. Václav
Vydra pozdravil přítomné a několika
vtipy i příběhy je pobavil, po té zkontroloval stav gulášů a svůj program
uzavřel autogramiádou a vyhlášením
nejlepšího pohádkového úboru z řad
diváků. Společně s kancléřem Jihočeského království Marcelem Goetzem pohádkově představili novinky
Kapra Jakuba a pan král odejel směrem další trasy. Před poledním časem
předvedl svůj druhý set triků Rudy
Harden, pec vydala první várku chleba výborně propečeného a guláše šly
do finále.
Malování na obličej, skákací hrad,
stánkaři a řemeslníci prodávali a
předváděli své umění. No a odpoledne vše ukončila hudební skupina Lazareth s Lubošem Hrdličkou.
Byl to příjemný den, který končil
za podmračené oblohy, i když začal
za jasného nebe no i to k Šumavě
patří. Naštěstí se nic dramatického
nespustilo a tak to večer k taneční
zábavě všem do rytmu hrála kapela
Kocovina.
Tak tedy díky pořadatelům za pěkně připravenou slavnost a všem co
přišli za hojnou účast.
Ladislav Beran
Ten který to vidí přes kopec
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