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Slovo starosty
Vážení občané,
ve zpravodaji, který právě držíte v ruce, najdete informace o činnosti obce a organizací
v obci. Dovolte mi pár slov úvodem.
Naše obec ve spolupráci s myslivci a základní školou se účastní aktivního úklidu
obce a jejího okolí. Je bohužel mezi námi stále množství těch, kteří odhazují odpadky
kdekoliv. Jistě nás netěší procházka či jízda na kole s pohledem na papíry, nedopalky
podél cest. Vždyť hození odpadků do koše nemůže být přece takový problém a pohled
na čistou obec potěší.
Líbí se mi, jak se občané zapojují do systému třídění odpadu. Čím více odpadu
se vytřídí, tím více peněz se vrací od společnosti EKO-KOM. V roce 2015 jsme od
společnosti EKO-KOM obdrželi 73 tis. Kč, v roce 2016 již 116 tis. Kč a v roce 2017
krásných 218 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ceny za směsný komunální odpad se každý
rok stále zvyšují, je třídění odpadu pro obec opravdu důležité.
Snažíme se zvelebovat obec opravou komunikací, údržbou zeleně a celkovým
úklidem obce. Chtěl bych poděkovat občanům, kteří nám pomáhají průběžným
úklidem okolí svého bydliště a pejskařům, kteří uklízejí po svých miláčcích.
Leoš Procházka

Investiční akce:
Ulice Za Školkou kolem hřiště
Byla dokončena úprava vjezdů k nemovitostem a parkovacích ploch u nich, vjezdy
byly provedeny ze zámkové dlažby a částečně ze zatravňovacích tvárnic, parkovací
plochy pak ze zatravňovacích tvárnic, byla rovněž položena zámková dlažba na cestu
ve svahu u Müllerů.
Wolkerova ulice
Záměrem úprav bylo zřízení ploch k parkování hlavně v okolí křižovatky s ulicí
Smetanova, kde docházelo k nepříjemným dopravním situacím při průjezdu autobusů
a větších automobilů. Byl vybudován nový chodník okolo stodoly firmy Dittrich do
„branky“ a položen nový chodník u nákupního střediska, vše ze zámkové dlažby. Na
část zelených ploch byly položeny zatravňovací tvárnice a tím vytvořeny plochy pro
parkování osobních automobilů.
Obě akce realizovala firma Pavel Antropius Lenešice za celkovou částku 1.424 tis. Kč.
Dopravní hřiště u MŠ
Akce měla dvě etapy, v první etapě firma Ekostavby Louny provedla pokládku nové
asfaltové plochy na starém dopravním hřišti a ve druhé etapě položila odborná firma
4SOFT Tanvald speciální povrch (guma + umělá hmota), ve kterém byly zabudovány
různé herní a dopravní prvky. Celkové náklady činily 1.529 tis. Kč, na akci byla Ústeckým
krajem poskytnuta dotace ve výši 300 tis. Kč

Ulice Jana Švermy
Byla řešena kompletně včetně nové pokládky kanalizace a rozvodů vody, které
provedl SČVK Louny, firma Ekostavby Louny provedla nový asfaltový povrch,
nejdůležitější zásah byl proveden na plácku před garážemi naproti domu Mildorfů,
kde byl položen nový chodník a na plochu byly položeny zatravňovací tvárnice. Dále
došlo ke zřízení možnosti parkování osobních automobilů mimo silnici na plochách
u nemovitostí po celé délce, kde zatravňovací tvárnice nahradily části chodníků,
došlo i k vybudování nových vjezdů k přilehlým nemovitostem ze zámkové dlažby.
Zároveň byl řešen parkovací prostor před hřbitovem, prostor pro parkování byl
rozšířen a na celém prostoru položen nový asfalt, byly vybudovány nové vjezdy
na oba hřbitovy ze zámkové dlažby. V celé ulici bylo obnoveno veřejné osvětlení.
Veškeré úpravy provedla firma Ekostaby Louny, náklady činily 3.096 tis. Kč, Ústecký
kraj poskytl dotaci ve výši 259 tis. Kč.
Parkoviště „U Čendy“ Husova ul.
Po dlouhých přípravách a dohadování byl konečně vyřešen pohyb aut a chodců
v prostoru před „Restaurací U Kaiserů“ a obchodem s potravinami „U Čendy“. Byl
vybudován nový chodník, který navazoval na chodník od nádraží podél prodejny
a restaurace a napojen na starý chodník směrem ke „Křížku“. Dále byla vytvořena nová
parkovací místa pro podélné stání (dříve auta stála koly částečně na silnici a částečně
na chodníku). Bylo upraveno prostranství mezi obchodem a panelákem a vytvořeno
nové parkoviště pro návštěvníky obchodu, restaurace a obyvatel paneláku. Práce
provedla firma FARETRA Domoušice, celkové náklady činily 802 tis. Kč.

Obnova zeleně
V rámci obnovy zeleně došlo ke kácení bříz u hřiště v ulici Za Školkou a kaštanové aleji
mezi nádražím a Dobroměřicemi. Kácení vyvolalo velké emoce u občanů, ale jednalo
se o staré nezdravé stromy, které ohrožovaly bezpečnost.
Po kácení následovala velká výsadba. Kaštanová alej na Dobroměřice byla
nahrazena 19 ks lípy malolisté, v Nádražní ulici bylo vysázeno 7 javorů, u hřiště v ulici
Za Školkou bylo vysázeno 20 okrasných třešní.

Kompostéry
V minulém roce jsme bohužel nedostali dotaci na nákup kompostérů pro občany.
Vzhledem k tomu, že byly vypsány další programy, podali jsme ihned novou žádost
o přidělení dotace. Vyhodnocení budeme znát v červenci letošního roku. V případě, že
nám bude dotace přidělena, počítáme s okamžitým vypsáním výběrového řízení na
dodavatele kompostérů a dodáním kompostérů na podzim roku 2018.

Obecní policie
S Městysem Cítoliby byla projednána možnost působení obecní policie i na území
obce Lenešice. V současné době je sepsaná veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Lenešice
a Městysem Cítoliby, která musí být schválena krajským úřadem. Počítáme s tím, že by
obecní policie mohla začít působit v měsíci květnu.
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Natáčení filmů v areálu bývalého cukrovaru
Areál se příležitostně krátkodobě pronajímá filmovým společnostem. V průběhu
loňského roku proběhla natáčení od společností z Anglie a Ameriky, letos natáčela
společnost z Dánska.

Připravované a probíhající akce
Ulice
Na letošní rok se připravuje rekonstrukce ulice Zájezdní, v dalším roce ulice
B. Němcové a dále ul. Žižkova a Knížete Václava. Práce se koordinují s firmou SČVK,
takže se při rekonstrukci opraví i vodovodní řád a kanalizace. Zároveň se zbudují
nové chodníky a vjezdy a obnoví se veřejné osvětlení. Snažíme se získat dotace
a tím snížit náklady obce na opravu ulic.
Rekonstrukce chodníků v ulicích Husova a Dlouhá – v současné době se zpracovává
projektová dokumentace, vyřizují majetkoprávní vztahy k pozemkům a probíhá
jednání s krajským úřadem ohledně případné koordinace s opravou silnice.
Areál bývalého cukrovaru
Probíhají práce na vytvoření regulačního plánu zástavby v areálu bývalého
cukrovaru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – SMS INFOKANÁL
Vážení občané,
v souvislostí s novou právní úpravou ochrany osobních údajů si vás dovolujeme
požádat o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování
o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Tento souhlas můžete vyjádřit přeregistrací v době od 9. 4. 2018 formou SMS
zaslanou na tel. 415 679 411 ve tvaru:
REG JMENO PRIJMENI LENESICE NAZEV ULICE Tx
nebo osobně na OÚ.
V příloze jsou přiloženy podrobnosti. Bližší informace získáte na obecním úřadě, tel.
415 679 411, e-mail: obec@ou-lenesice.cz
Upozornění
Pokud nevyjádříte souhlas do 10. 5. 2018, budete ze systému SMS InfoKanálu obce
vyřazeni!
V případě, že dosud nevyužíváte službu SMS Infokanál, můžete se k odběru
informačních sms přihlásit dle přiložených pokynů.
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SMS InfoKanál – obecní rozhlas „do kapsy“
Služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná
čísla vašich mobilních telefonů formou SMS. Služba je pro občany zdarma, občan
hradí pouze registrační SMS dle svého tarifu. Databáze telefonních čísel není
poskytována dalším stranám!
Při registraci se můžete rozhodnout pro odběr SMS dle témat:
T1 VŠECHNY ZPRÁVY
T2 OZNÁMENÍ (havárie, odstávka vody, elektrické energie, plynu)
T3 POZVÁNKY
Tvar registrační SMS zprávy je:
REG JMENO PRIJMENI LENESICE NAZEV ULICE Tx
x = číslo tématu
Příklad: REG JAN JANOUSEK LENESICE KNIZETE VACLAVA T1
velikost písma nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte
diakritiku
Registrační SMS odešlete na číslo: 415 679 411.
Zasláním registrační SMS, případně písemnou registrací na OÚ dáváte: Souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ nebo
ODREG na číslo 415 679 411, případně osobně na Obecním úřadě v Lenešicích.
Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
INFORMOVANÝ SOUHLAS – SMS INFOKANÁL
Služba je určena pro občany Lenešice ve věku nejméně 16 let. Registrací do
služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování
o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích
apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech;
informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových
organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ nebo
ODREG na číslo 415 679 411, případně osobně na Obecním úřadě v Lenešicích.
Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační
a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě
havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou
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předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším
subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání,
a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě
oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto
záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační
údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány
v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.
Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv
můžete kontaktovat Obecní úřad Lenešice, tel. 415 679 411, obec@ou-lenesice.
cz, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce gdpr.dpo@
email.cz. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat
provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer,
místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400

Mateřská škola Lenešice
Na podzim 2017 bylo ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy Obcí
Lenešice dokončeno nové multifunkční hřiště s prvky pro dopravní výchovu.
Toto hřiště využívají nejen děti z mateřské školy, ale i žáci 1.stupně ZŠ Lenešice.

Co připravujeme?
• Od dubna nás čeká dvouměsíční plavecký výcvik v bazénu Postoloprty, připravujeme
se na čarodějnické odpoledne pro děti s rodiči s následným spaním dětí přes noc
v mateřské škole;
• Chystáme se na výlet na Boží dar, kde si projdeme „Ježíškovu cestu“ s plněním úkolů;
• Máme naplánované vzdělávací pořady zaměřené na prevenci sociálně patologických
jevů (mezilidské vztahy, drogy, nebezpečný pes, bezpečnost dětí v silničním provozu);
• Shlédneme několik divadelních představení nejen v mateřské škole, ale i v Praze
v divadle Spejbla a Hurvínka, v Jimlíně na zámku Nový Hrad pohádku „Pasáček vepřů“.
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A kde jsme už byli a co jsme viděli?

Pohádka v MŠ

Jungle aréna Most

Šmoulí karneval

interaktivní pořad Ledové království

na návštěvě v 1.třídě

na návštěvě v přípravné tříd
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Základní škola
OZOBOTi u nás ve škole
Na počítačovém kroužku jsme se seznámili s OZOBOTEM. Nevíte, kdo
nebo co to je? Rádi vás seznámíme. OZOBOT je robotická „hračka“,
která se dá naprogramovat. OZOBOT ke komunikaci využívá unikátní
barevný jazyk, který se skládá z červené, modré a zelené. Každá barva
přitom znamená pro OZOBOTA jiný povel. Nakreslili jsme mu dráhu,
kudy má jet a přidali pokyny pro „jízdu jako šnek“, „turbo“, „pirueta“
a další a další. Moc nás to baví. Třeba budeme mít jednou OZOBOTA
doma a bude nám vozit z kuchyně svačinu.
Jana Ledvinová

Protiválečný plakát
Výtvarná výchova v devítce byla minulý pátek ve
znamení uvolněné plakátové tvorby. Inspirovali
jsme se probíraným dějepisným učivem a přenesli
se společně do 30. let minulého století, kdy byla
celá Evropa ohrožena vzrůstající vlnou německého
nacionálního socialismu. Za pomoci několika
výtvarných technik (práce s černobílými fotografiemi,
muchláž, koláž, sprejování, kresba tuší apod.) jsme
každý vyrobili dobový plakát velikosti A2, který byl následně vystaven v prostorách
chodby 2. stupně. V zadání se musela objevit žlutá a červená sprejová barva, židovská
Davidova hvězda, kterou bylo povinně označováno oblečení židovských obyvatel,
postava Adolfa Hitlera a pochodující vojenská jednotka německé armády – Wehrmachtu.
Všechny plakáty byly velmi nápadité, každý si v dobových materiálech našel odlišný
způsob zpracování a zkusili jsme odlišnost práce na apelové technice oproti běžné
kresbě či malbě.
Denisa Hart Noheylová
Přípravka je prima
V přípravné třídě nás to baví. Učíme se počítat, psát,
paní učitelka nám čte pohádky, malujeme, zpíváme,
ale nejvíce nás baví svačinková přestávka. V dubnu
nás čeká zápis do první třídy. Moc se těším, už všechno
umíme!
Miluška Špeciánová
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Aktivity Sboru Dobrovolných Hasičů
obce Lenešice za uplynulý rok 2017
Jako každoročně byl tento rok zahájen
hasičským plesem, poté následovalo pálení čarodejnic, dětský den atd.
Naši mladí hasiči se, jako každý rok zůčastňovali soutěží v požárním sportu.
Ve dnech 1. – 3. 9. 2017 družstvo mladých hasičů reprezentovalo naši obec
na mezinárodní soutěži pořádané Euroregionem Krušnohoří, která se konala
v městečku Mittweida ležícím v zemském
okrese střední Sasku v Německu. Soutěže se zůčastnilo 8 družstev ze Spolkové
republiky Německo a 8 družstev z České Republiky. Každé družstvo bylo složeno z 5
členů a muselo být smíšené, děvčata i chlapci dohromady. Soutěž spočívala v mnoha
hasičských i nehasičských dovednostech, jako např. spojování savic do kruhu na čas,
jízda na raftech, poskládání co nejvíce pivních přepravek na sebe, či určování technických prostředků, které hasiči používají. Naši mladí hasiči soutěžili ve dvou družstvech,
kde se naše mladší družstvo umístilo na 13. místě a družstvo starších se umístilo na
krásném 2. místě.
Naše jednotka se ve dnech 8. – 10. 7. zůčastnila 14. srazu hasičských vozidel značky
Škoda 706 RTHP, kde náš sbor získal 2. místo v soutěži tahání Matýska, 2. místo v hodu
startérem do dálky a 1. místo za nejstarší vozidlo značky Škoda 706 RTHP.
Dne 10. 9. se naši mladí soptíci zůčastnili ukázky kynologů ve vyhledávání ztracených osob v rujnách bývalého cukrovaru Lenešice.
Dále se naše jednotka zůčastnila asistence při natáčení dvou zahraničních filmů
v bývalém cukrovaru.
Byl pořízen nový dopravní automobil zn. Mercedes
Sprinter, který nahradí již dosluhující dopravní automobil
značky Avia. Toto vozidlo bylo financováno Hasičským
Záchranným Sborem ČR, krajským úřadem Ústeckého
kraje, obcí Lenešice a částečně naším sborem.
Dále náš sbor získal darem od Hasičského Záchranného
Sboru Ústeckého kraje velitelské vozidlo zn. Suzuki Jimny.
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Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek

TJ Sokol Lenešice musel v roce 2016 – 2017 projít několika
změnami, se kterými bychom Vás rádi seznámili.
Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice se na valné hromadě 8. 12. 2016 přejmenovala a zvolila původní název
Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek. Na valné hromadě 27. 1. 2017 byl přijat do spolku Tenisový oddíl a do
výkonného výboru zvolen za nový klub bývalý výborný
fotbalový hráč a současný tenista Martin Budina. V roce 2017 byl výkonným výborem zvolen nový znak Tělocvičné jednoty Sokol Lenešice, spolek.
V roce 2017 slavil TJ Sokol Lenešice, spolek výročí 110 let od založení, které jsme
oslavili sportem na pořádaných kulturních a sportovních akcích. Závěr oslav jsme přesunuli netradičně do roku 2018, kde jsme uzavřeli pořádáním plesu 27. ledna 2018.

Fotbal
Oddíl kopané pod vedením trenéra A mužstva Karla Kopřivy si po 14. kole okresního přeboru upevnil první místo v OP. V posledním důležitém utkání s Krásným
Dvorem 31. 3. 2018 jsme dokázali soupeře porazit 4:3 na domácím hřišti. Cílem
mužstva je hrát o postup do 1. B třídy, ale máme před sebou ještě několik důležitých utkání, které rozhodnou o výsledku našeho cíle.
Mužstvo B, hrající 4. třídu, se drží na druhém místě tabulky a bude v jarní sezóně usilovat o přední postupové příčky.
Mužstvo mladší přípravky na jaře bude usilovat o vítězství v mistrovských utkáních a dělá fotbalovou radost trenérům a rodičům. Trénovat chodíme na hřiště
v úterý a pátek od 17.00 hod. pod vedením trenérů Václava Belana a Tomáše Čáky.

Stolní tenis
V právě ukončené sezóně 2017 – 2018 skončilo A–mužstvo v Divizi ve středu tabulky. Celou sezónu odehrálo A–mužstvo v sestavě Beránek Václav st., Filín Jan,
Koželuh Jindřich, Ledvina Vilém, Zlatohlávek Jaroslav, Uldrich Miroslav, Fiala Dušan,
Cibulka Vladimír.
B–mužstvo odehrálo tuto sezónu v soutěži Krajský přebor 2. tř. sk. B, kde skončilo jako A mužstvo uprostřed tabulky. Za mužstvo nastupovali Zlatohlávek Jaroslav, Vlček Jakub, Obr Jaroslav,
Uldrich Milan, Uldrich Miroslav, Cibulka Vladimír, Fiala Dušan, Ďuračka Milan st.
Dne 16. – 17. 6. 2018 se bude konat další mezinárodní utkání našeho klubu ve městě Remse (Německo) na jejich hřištích.
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Asociace sport pro všechny
Cvičení na karimatkách a balónech, které vede Pavlína Vernerová, probíhá
v tělocvičně ZŠ. Společná cvičení probíhají každé pondělí a čtvrtek od 19 – 20 hod.

Volejbal
Volejbalová smíšená družstva Tělocvičné jednoty Sokol Lenešice, spolek pod
vedením paní Dagmar Pešulové a Jiřího Ekrta se zúčastňují volejbalových turnajů
pořádaných v Lounech, Mostě, Litvínově, Postoloprtech a Jesenici.
Tělocvičná jednota Sokol Lenešice by na závěr ráda poděkovala všem svým členům,
funkcionářům, trenérům, aktivním sportovcům a fanouškům všech sportovních týmů.
Velké poděkování za podporu patří OÚ Lenešice, firmě AGROFAGMA Karel Dittrich,
Mysliveckému sdružení Lenešice, SDH Lenešice a Lenešickému okrašlovacímu spolku
při pořádání akcí pro všechny občany v Lenešicích.
Tomáš Čáka, předseda

Sportovní akce v roce 2018
16. června
23. června
6. – 11. srpna

– tenisový turnaj 5. ročník LENEŠICE OPEN
– fotbalový turnaj 9. ročník LENEŠICKÁ KOPAČKA
– LENEŠICKÝ TÁBOR
(hlavní organizátorka paní Pavla Tichá tel. +420 603 421 902)

Kulturní akce v roce 2018-2019
3. června 2018 – DĚTSKÝ DEN
26. ledna 2019 – P
 LES SPORTOVCŮ
OBEC Lenešice
při sponzorské účasti hasičů, myslivců
a místních podnikatelů
pořádá pro lenešické děti

dne 3. června 2018 od 14.00 hod

Zábavné odpoledne s bohatým programem před Sokolovnou

PŘI PŘÍCHODU SI DĚTI VYZVEDNOU
POUKÁZKY NA OBČERSTVENÍ A NA HRY
!!!!!!!!! VŠECHNY DĚTI, RODIČE i PRARODIČE !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!! SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ !!!!!!!!!!!!!!!!
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Letní tábor
Termín letošního tábora je plánován na 6. – 11. 8. 2018
Pod vedením a záštitou Sokol Lenešice v areálu ZŠ Lenešice.
Zázemí budeme mít v tělocvičně a jídelně ZŠ školy. Za tuto možnost moc děkujeme.
Děti můžou využít páteční přespání v tělocvičně. Čeká nás řada výletů a her.
Letošní téma tábora je cestování v čase. Podíváme se do historie i do budoucnosti.
Plánujeme výlet za kamarády a zažijeme velké dobrodružství se spoustou her. Moc
se těší Pavla, Jana, Petra, Marcela, Míša, Jirka a další pomocníci.
Přihlášku najdete na Obecním úřadě a v jídelně školy u p. Sadílkové.
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Lenešický okrašlovací spolek
Kostel sv. Šimona a Judy 2016 až 2018
Nejednoho z Vás, kteří sleduje dění kolem kostela v Lenešicích z menší či větší dálky,
již asi napadla otázka proč se nic na jaře roku 2016 nic nedělo. Rok 2016 byl opravdu
rokem, kdy poprvé od pádu věže v roce 2008 utichla zednická kladívka na věži
kostela a věž nepovyrostla ani o píď. Hlavní příčinou je insolvenční řízení stavební
společnosti Pegisan, která lenešický kostel až doposud velice vzorně obnovovala.
Přes naše urgence firma na stavbu nenastoupila. “Záchranných prací“ roku 2016 se
ujala společnost PP-stavby z Jimlína a začala stavět klenbu 3. nadzemního podlaží,
která je nutná pro ztužení věže. Tím se snížilo riziko její destabilizace.
Bohužel ani začátkem května 2017 společnost Pegisan na stavbu nenastoupila. Proto
bylo nutné začít konat tak, aby v tomto roce byl konečně vidět kus práce. Vypověděli
jsme smlouvu plzeňské společnosti a veřejně vypsali nové výběrové řízení, které
zaštítila společnost Europrojekty Most. Do výběrové komise byli jmenováni zástupci
církve, Obecního úřadu Lenešice a Lenešického okrašlovacího spolku – každou instituci
zastupoval jeden člen. Otevírání obálek se uskutečnilo na Obecním úřadě v Lenešicích.
Zájem o dostavbu lenešického kostela projevily 4 firmy. Všechny splňovali odborná
kritéria. O pořadí ve výběrovém řízení rozhodovala nejnižší nabídnutá cena. Vítězem se
stala firma PP stavby Jimlín s cenou dostavby 5 658 000,- Kč.
V září proběhl kontrolní den, na kterém bylo stavbyvedoucímu předáno
staveniště. Tím započalo další stavební období, které skončílo těsně před
adventem. Během následujících 2 měsíců tak jsme mohli pozorovat, jak nám
roste věž. A kam až? No až k vrcholu, to jest římsu věže. Vynechána byla románská
sdružená okna. Důvodem jsou pískovcové sloupy, jejichž zbytky je třeba předat do
rukou restaurátorům. Ve věži by se tak mohli objevit během roku 2019.
Jakou podobu bude mít věž?
Přestože dosáhla své původní výšky vzbuzuje množství otázek. Jednou z nich je jakou
bude mít podobu? Proč jsou nejvyšší okna takto veliká? Podobou bude věž téměř totožnou
s věží před pádem. Rozdíl je v použitém materiálu. Místo kamene nyní zdíme z cihel. Proto
také západní průčelí dozná pohledové změny a bude omítnuto. Hrubá stavba věže je
postavena, ale práce je před námi ještě hodně. V letošním roce plánujeme zastřešit věž
barokní bání, osadit okna ve věži a pádem poničené okno v lodi kostela. Tato etapa stavby
bude finančně nejnáročnější etapou (nová báň vyjde cca na 1 200 000,- Kč),
Současně probíhají práce na nápisovém kameni. Podle zachovalého originálu
bude vytvořena jeho kopie a umístěna do věže na původní místo. Originál bude
následně zazděn v interiéru věže.
Jak bylo zmíněno, je třeba opravit pádem polámané románské sloupky
sdružených oken věže. Ty je nutné nejprve poskládat a nechat prohlédnout
restaurátorem. Následně určit a s orgány památkové péče projednat způsob
opravy. Do věže by se mohli vrátit příští rok.
Naše plány s obnovou kostela nejsou dány jen jednoročním výhledem. Dodržení
plánu rekonstrukce kostela bude nejvíce záležet na financích, které se podaří pro daný
rok shromáždit.
Zdeněk Plaček, předseda sdružení
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Plán rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
2018 Z
 astřešení věže kostela barokní bání, osazení oken věže a lodě kostela,
restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže (1.etapa)
2019 V
 nitřní elektrické rozvody ve věži, vnitřní a vnější omítky, montáž věžních
hodin, restaurování nápisového kamene a novorománských sloupků věže
(2.etapa)
2020 Položení dřevěných podlah věže a kamenné dlažby v přízemí věže
2021 V ýroba schodiště a žebříků věže kostela, restaurátorský průzkum omítek
a maleb lodi kostela
2022 Oprava interieru kostela a vnější části lodě kostela
Po celé období budeme dále usilovat o získání finančních prostředků obnovu
varhan a výrobu nových zvonů. Dále bychom chtěli pokračovat v restaurování
movitého inventáře kostela.
Koncerty a vánoční koledy, které se již staly v našem kostele tradicí budou
pokračovat i v následujících letech.

Kostel se dostal do současné podoby i díky veřejné sbírce,
ve které se vybralo 300 000 Kč!

Na obnovu kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích můžete přispět zasláním peněz
na účet: 2900039719/2010
nebo zasláním SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS SIMONAJUDA 30
DMS SIMONAJUDA 60
DMS SIMONAJUDA 90
nebo pravidelnou měsíční částkou, která bude posílána měsíčně:
DMS TRV SIMONAJUDA 30
DMS TRV SIMONAJUDA 60
DMS TRV SIMONAJUDA 90
na obnovu kostela připadne částka 29, 59 nebo 89 korun
Trvalou DMS lze zrušit zasláním SMS ve tvaru:
STOP SIMONAJUDA
Průběh rekonstrukce můžete sledovat na internetové adrese www.lenos.cz

O Mysliveckém sdružení Lenešice
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s činností a záměry mysliveckého spolku.
Myslivecky hospodaříme v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Lenešice,
o výměře 2020 ha. Dříve byla v honitbě hlavní zvěří zvěř drobná, hlavně zajíc a bažant
a kachny. Ze zvěře spárkaté to byla zvěř srnčí, úlovky zvěře černé (divoká prasata) bývaly
vzácností. V dnešní době je situace diametrálně jiná. Zajíci se drží na hranici udržení
populace, ačkoliv se již neloví skoro třicet let. Bažanti se díky naší podpoře, vysazování
odchovaných a zakoupených zvířat udržují v počtu, který nám umožňuje jejich lov.
Stavy srnčí zvěře se dlouhodobě udržují stejné, ročně lovíme okolo 15 kusů. Bohužel
zhruba stejný počet zvěře je usmrceno na silnicích. Zvěř černá je naší nejhojnější zvěří,
přes intenzivní lov (za poslední roky 60–70 ks ročně) její počty u nás v revíru neklesají.
Její početnost je ovlivněna hlavně způsobem hospodaření v krajině, současný stav
pěstování plodin v obrovských lánech, kde má jak potravu, tak úkryt ji vyhovuje.
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Bohužel je i významným predátorem, což se spolu s vysokým počtem lišek (úlovek
kolem 50 ks ročně) výrazně projevuje na stavech drobné zvěře. Navíc se zde objevují
další, nepůvodní druhy, které se také podílí na predaci drobné. Je to především psík
mývalovitý, mýval severní, norek americký. Velké škody na rybách působí kormoráni.
Náš spolek se snaží stavy predátorů snižovat, mimo jiné jsme koupili umělé betonové
nory, které nám lov usnadňují. Zvěři však také pomáháme, udržujeme políčko pro
zvěř, které máme pronajato od obce, v době nouze zvěř přikrmujeme. Snažíme se též
aktivně zapojovat do života v obci, pořádáme ples, poslední leč, pomáháme s dětským
dnem, s rozsvícením vánočního stromu či lampionovým průvodem. Spolupracujeme
také s hasiči, snažíme se pomoci zemědělcům formou sběru kamení atd. Ve spolupráci
s obcí se 21.4 chystáme na úklid černých skládek, neboť nám není jedno, v jakém
prostředí svého koníčka provozujeme. Na závěr bych chtěl poděkovat obci Lenešice
za její podporu v naší činnosti.
Vladimír Kůrka, myslivecký hospodář.

Základní kynologická organizace Lenešice

Základní kynologická organizace Lenešice je spolek zabývající se sportovní kynologií
sdružený v Českém kynologickém svazu.
V letošním roce pořádáme již XVII. ročník obranářského závodu O pohár starosty
obce, na který vás srdečně zveme v sobotu 12. května. od 9.00 hod. Dalším závodem,
který tradičně pořádáme, je již XXIII. ročník Memoriálu Jaroslava Poláka. Na tento závod
se můžete přijít podívat na naše kynologické cvičiště v sobotu 1. září. A v letošním roce
poprvé budeme pořádat nejvyšší krajskou soutěž, Krajský závod dospělých a mládeže,
v sobotu 29. září. Mezi kynologickou veřejností jsou akce pořádané naší organizací
velmi oblíbené a tak se závody těší velké účasti závodníků, což nás velice těší.
Ovšem nejenom velkými akcemi žije kynologická organizace. Pro širokou veřejnost
pořádáme tříměsíční kurzy základní poslušnosti a ovladatelnosti psa. V tomto kurzu
se pod vedením našich výcvikářů naučíte základní povelové technice, získáte základy
pro výchovu a výcvik svého miláčka a ve výcviku u nás můžete pokračovat i po
skončení kurzu. Výcvik probíhá každou neděli od 9.30 hod. na kynologickém cvičišti
v Lenešicích. Členové organizace se věnují výcviku svých psů, se kterými organizaci
reprezentují na kynologických akcích v rámci našeho kraje i celé republiky.
Členové organizace také zajišťují kynologické ukázky pro veřejnost, které většinou
probíhají v rámci organizace dětských dnů v jednotlivých obcích v rámci okresu Louny.
Cvičiště neustále zvelebujeme a snažíme se tak našim členům a kurzistům zajistit co
nejlepší zázemí pro výcvik. Velice si vážíme podpory obce Lenešice, které se nám dostává.
Ivana Derflerová, Za ZKO Lenešice

Korespondenční adresa:
Obecní úřad Lenešice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice

Telefon úřadovna: 415 679 411
Telefon starosta: 415 679 435
720 020 051
fax:
415 679 435
http://www.ou-lenesice.cz
e-mail: obec@ou-lenesice.cz
ID datové schránky: p6ebc7z

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30

12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.
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