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Člověk je mistr ve vytváření odpadů. Navzdory 
kampaním o nutnosti chovat se ekologicky je od-
padu stále mnoho, do schránek stále putují re-
klamy, stále se vydávají tiskoviny, které nikdo 
nečte, obaly u zboží jsou někdy větší než samot-
né zboží atd. Koncový zákazník, tedy občan, se 
musí s odpady nějak vyrovnat. Už se vcelku na-
učil třídit, ale pořád je to málo ve srovnání např. 
s Německem, kde je třídění na daleko vyšší úrov-
ni. A tak pořád v popelnicích nacházíme plasty, 
sklo i papír. Přitom naše síť kontejnerů na tříděný 
odpad je poměrně hustá a vybavená zbrusu no-
vými nádobami. S kovovým odpadem je to horší. 
Co se týče větších předmětů, jsou lidé zvyklí že-
lezo shromáždit a na jaře předat našim hasičům 
při pravidelném svozu. Také není problém se do-
mluvit se zaměstnanci obecního úřadu a šrot 
předat kdykoliv do našeho kontejneru, který od-
vážíme několikrát ročně. Přemýšleli jsem i o 
možnosti přistavit do jednotlivých sběrných hnízd 
speciální kontejnery na drobný kovový odpad. 
Při zkoumání takové možnosti jsme ovšem nara-
zili na překážky. Kov se shromažďuje do šedých 
nádob. Velký kontejner mít nemůžeme, protože 
nedisponujeme technikou na vyvážení, musela 
by to tedy být obyčejná popelnice. Pro uživatele 
však šedá popelnice znamená jasný signál, že do 
ní mohou vhazovat směsný odpad. Další zkuše-
nost je, že se okolo konzerv se zbytky potravin 
shromažďují hlodavci a také tu bude patrně větší 
zápach. Pochybný je i efekt třídění - konzervy 
jsou velmi lehké, navíc pokud jsou ve směsném 
odpadu, který se vyváží do spaloven, dokáží je 
ve spalovnách dodatečně separovat chemickou 
cestou. (Tady si musíme přiznat, že spalování se 
nás zatím netýká, ovšem jen do roku 2024, kdy 
by mělo být skládkování defi nitivně zakázáno). 
Proto jsme myšlenku speciálních nádob na drob-
ný kovový odpad zavrhli, nicméně kdo bude chtít 

tento odpad přesto separovat, nic mu nebrání, 
aby jej předal našim pracovníkům, kteří v pon-
dělí od 14.00 do 15.00 budou na obecním dvoře 
(bývalý smeťák) a ti jej přidají do kontejneru. 
Nejtěžší složku směsného odpadu tvoří biood-
pad. Snažili jsme se tomu odpomoci distribucí 
domácích kompostérů. Na jaře nainstalujeme 
kompostéry i k bytovým domům 100,101 a 102 
(ke kotelně) a k č.p. 87, aby měli možnost odklá-
dat bioodpad z kuchyně lidé žijící v bytových do-
mech bez možnosti kompostování na zahrádce. 
Uvidíme, zda se popelnicím uleví.
Stále také požadujeme na popelářích, aby odvá-
želi popelnici pouze v případě, kdy je minimálně 
ze tří čtvrtin zaplněná. Pokud tomu tak není, po-
pelnici by neměli vyvézt. Problém však je, že lidé 
popelářům lidově řečeno nadávají a s argumen-
tem, že si vývoz uhradili, požadují vyvézt třeba i 
čtvrtku popelnice. A to je skutečně velmi krátko-
zraké. Jak jsme si již kdysi vysvětlili, obec platí 
nejen za množství odpadu, ale i tzv. manipulační 
poplatek za počet vyvezených popelnic. Takže ti 
potížisté sice mají pocit, že si to na popelářích 
„vyštěkali“, sami, pravda, také nezaplatí více než 
500,- Kč za rok, ale obci se jejich jednání prodra-
ží. V roce 2014 obec za odpady doplatila téměř 
90 000,- Kč, přesto poplatky za odpady nezvýši-
la! Nenuťte obec zdražovat. Znovu apeluji na 
všechny občany, organizujte si vývoz sami - při-
stavujte k vývozu jen plné popelnice. Mějte 
prázdné či poploplné popelnice uschované 
v boxech nebo otočené zády tak, aby bylo 
jasné, že vývoz nepožadujete. Bude to jasné 
popelářům, odpadnou otázky z naší strany: „Proč 
jste vyvezli, když nebyla plná?“ a z opačné stra-
ny reakce od popelářů: „My nebudeme poslou-
chat, jak nám lidé nadávají!“. Většinou mají 
lidé vše ve svých rukou, stačí jen chtít. 

Jaroslava Krnáková

Odpady - stále žhavé téma
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V loňském podzimu v měsíci říjnu opět pořádala 
obec Horní Vltavice zájezd pro seniory. Cílem zá-
jezdu, kterého se zúčastnilo i 20 seniorů z naší 
obce Lenora, byla západní část Šumavy. První za-
stávkou byl výstup na vrchol Pancíře až do výše 
1215 metrů nad mořem. Proto bylo nutno vyžá-
dat si od Lesní správy Železná Ruda povolení ke 
vjezdu pro autobus. Vrchol Pancíře byl ukryt v 
husté mlze, ale pro účastníky byla otevřená dře-
věná vyhlídková věž 18 metrů vysoká. Po krátké 
přestávce jsme odjeli na hrad a zámek Velharti-
ce. To už se ranní mlha rozptýlila a nás přivítalo 
krásné slunečné počasí. I když bylo po turistické 
sezóně, bylo nám umožněno navštívit a prohléd-

nout si celý objekt hradu a zámku s odborným 
historickým výkladem. Společný oběd byl připra-
ven ve stylové dobové hospodě Na staré kovár-
ně. Také jsme navštívili místního řezbáře, kde si 
řada seniorů zakoupila upomínkové dřevěné su-
venýry. Při zpáteční jízdě autobusem po Šumavě 
jsme navštívili nově otevřenou oboru pro vlky na 
Srní. To byla poslední zastávka našeho výletu. 
Defi nitivní signál k odjezdu domů dala lovecká 
fanfára na trubku. Senioři děkují Obecnímu úřa-
du Lenora za zprostředkování zájezdu - kulturní 
akce společně s obcí Horní Vltavice. 

Za lenorské seniory Ladislav Markovec

I letos O Nejlepší koláč? Ne, letos O nejlepší 
guláš a k němu dobrý chléb! I když je teprve 
únor, můžete se již teď dozvědět první důležité 
informace o programu Lenorské slavnosti. Něko-
lik let jsem pořádali soutěž O nejlepší koláč. Zpr-
vu byla účast veliká, ale postupně chuť něco 
upéci slábla, a přestože jsme měli pro soutěžící 
hezké ceny, pekařů ubývalo. Připomeňme si, čí 
koláč byl v historii soutěže vyhodnocen jako nej-
lepší: Libor Sedlecký, Ladislava Paraiová, Magda 
Pospíšilová, Dita Chrapanová, Štefan Strapek, 
Hana Chrapanová.

Přiznejme si, že pečení koláčů a buchet je domé-
na spíše žen. A proto jsme se rozhodli, že je čas 
dát šanci i mužům, aby ukázali, jaký talent v nich 
dřímá. A k mužům se více než křehký moučník 
hodí poctivý hovězí guláš. A co se hodí ke guláši? 
Výborný chléb, kterým naše chlebová slavnost 
přímo oplývá. Samozřejmě i ženám je vstup do 
soutěže povolen, stejně jako pekli chlapi koláče, 
mohou ženské uvařit skvělý guláš!

Jak bude soutěž O nejlepší guláš vypadat?
Soutěžit budou nikoliv jednotlivci, ale mužstva, 
ideálně o třech lidech - hlavní kuchař, jeho asis-
tent a třetí, který přikládá pod oheň, nosí vodu 
atd. Vezmou-li si k sobě ještě např. občerstvova-
tele nebo ochutnavače, záleží na nich. Ale pozor, 
aby nedopadli jako ve fi lmu Slavnosti sněženek a 
o guláš předčasně nepřišli.
 
Ráno mužstva vyfasují 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. Pokud bude 
vedro nebo naopak déšť, mohou si soutěžící vy-
pomoci vlastním slunečníkem.
 
Okolo 9.00-10.00 mohou začít družstva vařit. Na 
úplné uvaření guláše budou mít celkem 5 hodin. 
Okolo 14.00 odevzdá anonymně každé družstvo 
porci guláše porotě a ta vybere vítězný vzorek. 
Za svou práci se odmění gulášem i jednotlivá 
družstva. Vítěz pak docela určitě obdrží odměnu, 
dá se předpokládat, že to bude nějaké tekuté 
osvěžení po celodenní pilné práci u ohně. Ostatní 
návštěvníci slavnosti budou moci ochutnat guláš 
za mírný peníz. O chleba na slavnosti chleba 
nouze jistě nebude.

Jak se ke gulášovému klání přihlásit?
Právě proto, že se taková akce musí řádně při-
pravit, obracíme se na Vás již nyní. Musíme vě-
dět, kolik bude družstev, abychom věděli, kolik 
masa musíme koupit, kolik ohnišť a dřeva připra-
vit. Až se dají jednotlivá družstva dohromady, 
mohou se přihlásit veliteli hasičů Jiřímu Pojslovi 
(e-mail: JPojsl@seznam.cz) nebo přímo na obci 
(e-mail: starostka@lenora.cz) Hasiči si totiž vez-
mou organizaci spolu s obcí soutěž na starost. 
Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Budeme se na 
Vás i Váš guláš těšit.

Jaroslava Krnáková

Podzimní zájezd seniorů 23.10.2015

Lenorská slavnost chleba 30. července 2016 
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I letos Obec Lenora vyčlenila ve svém rozpočtu 
na rok 2016 částku na podporu sportovních klu-
bů a jiných zájmových organizací. Žádosti o pří-
spěvek mohou jednotlivé organizace podávat do 
29.2. 2016. Na nejbližším zastupitelstvu budou 
žádosti vyhodnoceny a peníze rozděleny.

Součástí žádosti musí být:
• Identifi kační údaje žadatele
• Počet aktivních členů spolku či oddílu
•  Popis pravidelné činnosti spolku + výčet aktivit 

v roce 2015
• Popis aktivit, na něž žadatel žádá příspěvek
•  Rozpočet aktivit, na něž je požadován příspě-

vek a celková výše požadovaného příspěvku.

Jaroslava Krnáková

Příspěvky
pro sportovní kluby 
a zájmové organizace

V prosinci 2015 celkový počet uchazečů o za-
městnání stoupl na stav 1 652 osob (nárůst 
o 287 osob oproti listopadu 2015). Pro srovnání: 
k 31.12.2014 bylo v evidenci 1 910 uchazečů, 
což značí letošní výrazný pokles o 258 uchaze-
čů. 
Míra nezaměstnanosti činila 4,4 % a je 3. nejniž-
ší v Jihočeském kraji po okrese Písek, kde činila 
4,3 % a po okrese České Budějovice, kde činila 
4,0 % (za ČR činí 6,2 %, za Jihočeský kraj 
5,1 %). V pořadí okresů ČR se jedná o 16. nej-
nižší míru nezaměstnanosti (nejnižší je v okrese 
Praha-východ - 2,6 %, nejvyšší v okrese Bruntál 
- 11,6 %).
Počet hlášených volných pracovních míst se zvý-
šil na 910 tj. o 25 míst více než na konci předcho-
zího měsíce. Celkový počet je výrazně ovlivněn 
vysokým počtem nahlášených míst s požadav-
kem na umístění cizinců, který činí 298 volných 
míst (převážně řidičů TIR).
Průměrná délka evidence je 342 dní.
Počet uchazečů s evidencí delší než 5 měsíců 
k 31.12.2015 je 602. 
Počet uchazečů s evidencí delší než 12 měsíců 
k 31.12.2015 je 364. 
Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměst-
nanosti činí 6 460 Kč.

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je 41,4 
let.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo k 31.12.2015 
658 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,8 % všech 
uchazečů vedených v evidenci.

Evidováno k 31.12.2015 bylo celkem 910 
volných pracovních míst.
 
V nabídce volných pracovních míst jsou nejčet-
nější tyto profese:
 Řidiči TIR: 327 volných míst 
 Prodavači a pokladní: 22 volných míst
 Číšníci a servírky: 24 volných míst
 Kuchaři: 37 volných míst

Struktura volných pracovních míst dle požadova-
ného vzdělání:
 Základní: 483 volných míst
 Vyučení: 282 volných míst
 SO s maturitou: 68 volných míst
 Vysokoškolské: 9 volných míst
Informace o vývoji nezaměstnanosti v České re-
publice v elektronické formě jsou zveřejněny na 
internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat

Zdroj: Úřad práce Prachatice

Informace o nezaměstnanosti 
v okrese Prachatice k 31.12.2015

  Srdečně Vás zveme na

BENEFIČNÍ PLES ČSSD

26.2.2016
od 20:00 hod.

hraje: PŘÍMÝ PŘENOS

BOHATÁ TOMBOLA

Výtěžek bude věnován dětem 
a důchodcům z Lenory.
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V listopadu roku 2015 založili rezignovaní meta-
náři CMK Lenora nový spolek s názvem KLUB 
METANÉ LENORA. KM rozšiřuje členskou základ-
nu o dětský tým, který má zatím jednoho člena. 
Náborem na jaře bychom mezi sebou rádi přiví-
tali nové členy, děti i dospělé. Trénujeme pravi-
delně o víkendech na sportovním hřišti. Přijďte si 
zkusit metat! I když zimní sezóna ještě neskon-
čila, účastí na turnajích na zimním stadionu ve 

Vimperku jsme zatím obsadili 2. místo - Pohár 
Českého svazu metané, 3. místo - Blanicko-otav-
ský pohár a na Mistrovství ČR odehrálo družstvo 
Kluci 1. kolo. Druhé kolo odehrají až po uzávěrce 
Střepin. Přivezou kluci z Mistrovství ČR zase me-
daili?

Za KM Ilona Šiteriová

Metaná

Málokterá obec naší velikosti se může pochlubit 
tak bohatým kulturním životem jako Lenora. 
Jakmile se přehoupnou prázdniny, mohou děti i 
dospělí navštívit spoustu aktivit od cestovatel-
ského pořadu přes tvůrčí dílny, taneční zábavy 
až k divadlu. S potěšením zaznamenáváme, že si 
nás nacházejí diváci odjinud. Nejvíce cizích dora-
zilo na Bajaju Víti Marčíka. Když vybírám vstup-
né, zajímám se, odkud k nám jedou - je to např. 
Zdíkov, Volary, Strážný. Někdy zavítají turisté, 
kteří přijeli na Kvildu na dovolenou třeba z Plzně 
a jedou za zábavou k nám do Lenory. I první po-
lovina roku 2016 je opravdu bohatá. Víkendové 
termíny v sokolovně jsou od února do května 
takřka úplně zadané. Tak doufáme, že se Vám 
bude nabídka obce a našich spolků líbit a dobře 

se pobavíte ať na masopustní, hasičské nebo ry-
bářské zábavě, na plesu soc. demokratů, veliko-
nočním Víťovi Marčíkovi či skautských a jiných 
turnajích.

Jaroslava Krnáková

Benefi ční koncert JIMI BANDU v Lenoře koncem 
listopadu zahájil předvánoční velkorysou nabíd-
ku kulturních akcí v Lenoře. Ani tentokrát si JIMI 
BAND za své vystoupení nic neúčtoval a výdělek 
z koncertu přenechal obci. Celkem za vstupné a 
tržbu obci, resp. sokolovně, vydělal 12 905,- Kč. 
Vloni jsme ze zisku pořídili zatemnění. Letos by-
chom rádi za tyto peníze zakoupili alespoň něko-
lik nových stolů. Ty staré drží již jen silou vůle. 
Za pomoc ovšem musíme poděkovat nejen JIMI 

BANDu, ale též našim hasičům, kteří si vzali na 
starost přípravu sálu a zajištění občerstvení. Ha-
siči jsou ostatně pravou rukou obce i při organi-
zování mnoha jiných akcí. Paradoxem je, že na 
koncertě byli v převaze mimolenorští návštěvní-
ci. S lehkým smutkem na duši tak vnímám fakt, 
že na naši vlastní sokolovnu nám přispívají lidé 
odjinud.

Jaroslava Krnáková

Kultura u nás

JIMI BAND v Lenoře

Již několik let se snažím zachytit naši lenorskou 
historii do kroniky. Je to práce krásná, i když ně-
kdy docela náročná. Jde o to, aby nic z toho, co 

se stalo, událo a přihodilo, nebylo zapomenuto a 
nechybělo v obrazu naší obce, až se jednou ně-
kdo bude snažit zjistit, jak a čím jsme v daném 

Naše kronika
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Začátek ledna patří mj. již tradičně celorepubli-
kové Tříkrálové sbírce. Náš skautský oddíl se do 
akce také zapojuje. Nejinak tomu bylo i letos a 
tak jsme druhý lednový víkend mohli v Lenoře 
vidět skupinky tří králů v nádherných králov-
ských oblecích, aby pomohli vimperské charitě, 
konkrétně pak Domovu klidného stáří v Pravětí-
ně, na který sbírka cílila. Jednu skupinku tří krá-
lů jsme zastavili a poprosili je, aby nám akci více 
přiblížili.

Zdravím Tři krále, jak se vám dnes 
koleduje?
Letos je docela teplo, takže je to fajn. Jen občas 
trochu mrholí. Ale baví nás to, každý rok se na to 
těšíme a užijeme si to. 

Jak vlastně probíhá vaše koledování?
Vždy u někoho zazvoníme, zazpíváme mu tříkrá-
lovou koledu, obdarujeme ho bílým zlatem a ka-
lendáříkem na rok 2016, a pokud člověk chce, 
může přispět do kasičky. Vybíráme na Dům klid-
ného stáří v Pravětíně. Nakonec pro ty, kteří 
chtějí, napíšeme požehnání na dveře svěcenou 
křídou.

Co vlastně přesně znamená 
to „K+M+B 2016“?
Většina lidí si myslí, že to jsou počáteční písme-
na jmen Králů: Kašpar, Melichar, Baltazar. Ale ve 
skutečnosti to vyjadřuje požehnání: „Kristus ať 
požehná tomuto domu“. Je to z latiny: Kristus 
mancionen benedicat, proto ta tři písmena. Chce-
me tím popřát, ať se celé rodině po celý rok 
daří.

Na internetu jsem nedávno četl, že peníze 
jdou na uprchlíky, jak to vlastně je? 
To ne, my sbírkou pomáháme vimperské charitě, 
kam také pak všechny kasičky s penězi odevzdá-

váme. Charita to pak předá do Pravětína, kde za 
tyto peníze nakoupí vybavení pro seniory nebo 
pro pečovatelky.

Máte krásné obleky, připravovali jste si je 
sami? 
Koruny jsme si vytvořili včera večer, ale při jejich 
tvorbě občas zapomeneme, že si pak pod ně be-
reme čepice, tak je musíme další den ještě pře-
dělávat, protože jsou moc malé . A obleky 
nám ušila paní Králiková, za což jí moc děkuje-
me. Jsou perfektní.

Co se vám na akci nejvíce líbí?
K: Asi to, že tím přímo pomáháme něčemu kon-
krétnímu, to je super pocit.
M: Také je hrozně hezké, když vidíme, jak se 
hodně lidí těší na naši návštěvu, jsou na nás 
moc milí a mají radost. Z toho pak máme my 
ještě větší radost! Myslím, že o tom to celé hlav-
ně je - udělat si navzájem radost a zároveň tím 
pomoci.

Vojtěch Wagner

Tříkrálová sbírka

roce žili, co nás těšilo i trápilo, co jsme podnikali. 
Mnoho lidí, zástupců spolků či organizací si již 
zvyklo - a za to jim velmi děkuji - koncem kalen-
dářního roku posílat mi přehled své činnosti, 
svých úspěchů, někdy i nezdarů (vždyť takový je 
život ). Vás ostatní pak prosím, pokud máte 
něco, co cítíte, že je pro naši obec podstatné a 
rozhodně by v kronice chybět nemělo, pošlete mi 
své připomenutí dané události - na e-mail, poš-
tou či osobně, jak je vám příjemné. 

Těším se i na každoroční zaslání údajů o činnosti 
všech našich obecních spolků, občanských sdruže-
ní či politických stran. Moc děkuji za pomoc a tě-
ším se na všechny příspěvky, podněty a nápady.

Kontakt:  e-mail: alwag@seznam.cz
mob.: 728 284 636

Alena Wagnerová, kronikářka obce
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OBEC LENORA ZVE DO SOKOLOVNY I JINAM
6.2.2016 od 20.00 hod.

Masopustní zábava - pořádá Spolek žen Lenora

13.2.2016 od 14.00 hod.
Maškarní karneval - pořádá Spolek žen Lenora

26.2.2016 od 20.00 hod.
Benefi ční ples sociálních demokratů

4.3.2016 od 19.00 hod.
Moravské pašije - velikonoční představení Víti Marčíka pro malé i velké 

12.3.2016 od 13.30 hod.
Terra Mystica - turnaj deskových her, pořádá skautský oddíl Lenora

19.3.2016 od 20.00 hod.
Hasičská Josefovská zábava - pořádají hasiči Lenora

2.4.2016 od 10.00 hod.
Skautský turnaj ve vybíjené - pořádá skautský oddíl Lenora 

9.4.2016 16.00 hod.
Setkání seniorů

10.4.2016 od 16.00 hod.
Ať žijí duchové - pohádka lenorských dětí pro všechny Lenoráky, 

 režie: Lenka Wagnerová, zvuk: Míra Pecka, účinkují děti i dospělí z Lenory

16.4.2016 od 20.00 hod.
Rybářská zábava - k 70. výročí založení Rybářského spolku Lenora

21.5.2016 od 9.00 hod.
Posuň své hranice - sportovní den pro všechny, pořádá skautský oddíl Lenora 

Sledujte, prosím, plakáty pro případ změny termínů.

Změna programu vyhrazena.


