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Úvodem
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo Lenešického občasníku. Proč jsme se rozhodli
k tomuto kroku? Chceme totiž, aby se k co nejvíce občanům naší vesnice dostaly
pravdivé informace o dění v obci. Účast občanů na pravidelných jednáních
zastupitelstva je minimální a tak dochází k tomu, že se mezi občany šíří informace
nepravdivé nebo částečně zkreslené. Chceme tedy, abyste se dozvěděli, jaké akce
proběhly, jak byly financovány a jaké jsou záměry vedení obce. Součástí života naší
vesnice je samozřejmě činnost spolků, sdružení, škol apod. Proto v tomto prvním
vydání dostávají prostor, aby si občané udělali představu o jejich působení. Obsah
dalších vydání tohoto občasníku budeme samozřejmě přizpůsobovat reakcím
občanů na toto první vydání. Budeme rádi, když se k nám dostanou vaše názory, co
se vám na tomto způsobu podávání informací líbí nebo co by se mělo změnit nebo
co vám v něm chybí. Čekáme na vaše reakce a těšíme se na spolupráci.

Vedení obce a rozdělení jednotlivých výborů
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Investiční akce v roce 2015

Zateplení požární zbrojnice
Tato akce byla realizována v měsících srpen až říjen a obec na ni získala dotaci
z OPŽP ve výši 1 469 tis. Kč. Celkové náklady na tuto akci dosáhly částky 1 871 tis. Kč.
Stavbu provedla firma Termocon s.r.o. Novosedlice. Byla provedena výměna
veškerých oken, dveří včetně garážových, zateplení celé budovy včetně nové fasády,
výměna části pozednice a krovů, zateplení půdy a výměna některých klempířských
prvků. Před budovou byl vyměněn chodník za zámkovou dlažbu.

Kanalizace Komenského ulice
V měsících červenec a srpen byla provedena výměna kanalizačních a vodovodních
rozvodů v části ulice Komenského. Jednalo se o spojovací uličku k ulici Dlouhá
a o celou část od této křižovatky až k rybníku. Akci provedla firma Vodohospodářská
stavební společnost Chomutov a financovala ji SVS.
Kanalizace Jiráskova ulice
Akce, na kterou bylo vydáno stavební povolení před 13 lety a od té doby bylo
několikrát prodlouženo, protože obec neměla dostatek finančních prostředků
na realizaci. Protože se podařilo získat dotaci od Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje ve výši 4 mil. Kč, rozhodlo zastupitelstvo stavbu realizovat a doplatit.
Stavbu provedla firma Ekostavby Louny v měsících srpen až prosinec. Od počátku
stavbu provázely mnohé komplikace, které souvisely se skutečným umístěním
stávajících inženýrských sítí a starými kanalizačními odbočkami od jednotlivých
domů do Hrádeckého potoka. Navíc z důvodu velké dopravní zátěže této silnice na
Břvany musela být stavba provedena při úplné uzávěře od křižovatky u rybníka až
po Břvany, která byla časově velmi omezena. Proto byla celá akce časově rozdělena
a bude dokončena až na jaře 2016. V tomto roce bylo provedeno položení hlavního
kanalizačního řádu, byla instalována čerpací stanice a připraveny všechny přípojky
k jednotlivým domům. Silnice byla provizorně opravena v místech výkopů asfaltem
tak, aby nebyla ztížena zimní údržba. Celkové náklady na práce provedené v roce
2015 byly 6 728 tis. Kč (2 423 tis. Kč dotace zatím z celkových 4 mil. Kč)
Komunikace Komenského
Tato stavba byla provedena v návaznosti na výměnu kanalizačních a vodovodních
rozvodů ve zbývající části silnice. Akci provedla firma Ekostavby Louny v měsících
říjen až prosinec. Byl položen nový asfaltový povrch, byl vybudován nový chodník
ze zámkové dlažby oddělený zeleným pruhem od silnice, v celé této části bylo
instalováno nové veřejné osvětlení včetně kabeláže a byl položen nový rozvod
obecního rozhlasu. Celá stavba stála obec 2 379 tis. Kč.

Plánované akce a projekty pro rok 2016
Ulice, kde bude řešen povrch komunikací včetně veřejného osvětlení a zeleně:
Komenského – spojovací k ulici Dlouhá
Jiráskova – část Mlýnek k trati
Nádražní
Chodník a parkování před prodejnou potravin „U Čendy“ a restaurací U Kaiserů
Projekty:
rekonstrukce Sokolovny
chodníky Husova a Dlouhá ulice
Studie a regulační plán objektu bývalého cukrovaru
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Mateřská škola Lenešice

Vchod

Třída Zvídálkové

Třída Kulíšků

Herna

Mateřská škola Lenešice, příspěvková organizace, poskytuje předškolní vzdělávání
dětí ve věku od 3 do 6 let. V současné době má mateřská škola zapsaných 53
dětí ve dvou třídách – třídě Zvídálků a třídě Kulíšků. O děti pečují 4 pedagogické
pracovnice a 3 provozní pracovnice (kuchařka, školnice, vedoucí školní jídelny).
Celá budova mateřské školy je zařízena novým nábytkem, vybavení hračkami
a učebními pomůckami je moderní a funkční. Součástí mateřské školy je i rozlehlá
zahrada, která je vybavena pro sportovní a pohybové vyžití dětí.
V rámci předškolního vzdělávání pracujeme dle vlastního vzdělávacího programu
s názvem „Po celý rok spolu“, poskytujeme dětem zájmové kroužky (hra na flétničky,
výtvarný a taneční kroužek, výuku angličtiny, plavecký výcvik), vzděláváme je na
vlastní interaktivní tabuli.
Každý den v mateřské škole pro děti znamená novou informaci, zajímavou činnost
nebo životní zkušenost. Mimo tuto denní činnost připravujeme pro děti zábavné
akce, vystoupení pro rodiče a veřejnost, výlety do blízkého okolí, vzdělávací
programy zaměřené na poznávání života zvířat, ochrany přírody, zdravého způsobu
života.
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V příštích měsících chystáme pro děti celodenní výlet do Ústí nad Labem, kde si
ve spolupráci s dopravní policií vyzkoušíme na dopravním hřišti bezpečnost
silničního provozu.
Pro rodiče a děti zábavné odpoledne na „čarodějnicích“ spojené s nočním spaním
dětí v mateřské škole, sportovní výlet do „Bludiště v korunách stromů“ s lanovou
dráhou. Také k nám přijede k sférické kino s pohádkou „Začarovaný korálový útes“
a navštívíme pohádkový zámek v Ploskovicích.
A kde už jsme všude byli a co jsme viděli?

Výstava lega na Červeném Hrádku

Klaun Ála v mateřské škole

Jungle aréna v Mostě

Karneval v MŠ

Divadlo v MŠ

Zábavné centrum v Praze „Žirafa“
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V Lenešicích to jede…
U nás v Základní škole v Lenešicích se zaměřujeme na všestranné vyučování
s možností vyzkoušet si vše v praxi. Najdete nás ve dvou budovách na náměstí
Knížete Václava. Škola je nyní spojena s číslem 10. Máme 10 tříd – letos jsme otevřeli
dvě 1.třídy – a také 10 let zkušeností s přípravnou třídou.
V letošním školním roce jsme mimo jiné věnovali evropským projektům. Zaměřili
jsme se na čtenářské dílny, nové vybavení a práci ve školních dílnách, na BLENDED
LEARNING – moderní metodu výuky jazyků a etickou výchovu. Výsledkem projektů
je zvýšení zájmu o čtení u žáků, nové knihy v knihovnách školy, nové pomůcky
v dílnách a zlepšení manuální zručnosti žáků a také zvýšení zájmu pracovat rukama.
Mnozí se zlepšili v jazycích a etickou výchovou vylepšujeme vztahy mezi sebou.
Prostředí u nás je bezpečné.
Velkou tradicí je u nás v Lenešicích celoroční zaměření na jedno téma. Loni jsme se
věnovali pirátům. Školní rok jsme zakončili velkolepou pirátskou show pro veřejnost
s názvem „Ostrov pokladů“. Letošní téma je Manéž. Mottem je citát Eduarda Basse:
„Cirkus je krásné zařízení, ale žádá, aby se v něm umělo všechno.“
Projekt Manéž je součástí vyučování, odpoledních i víkendových aktivit, výjezdů ze
školy i projektových dnů. Vše, co jsme se během roku naučili, vyrobili a připravili,
můžete zhlédnout na závěrečném představení pro veřejnost MANÉŽ 17. 6. 2016 na
nádvoří 1. stupně v 16:00. Těšíme se na vás.
Mgr. Jana Ledvinová, ředitelka
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Plavání s Bublinou
Děti ze 3. a 4. třídy ZŠ Lenešice se již pravidelně na jaře zúčastňují plaveckého
výcviku v bazénu v Postoloprtech. Pod vedením zkušených lektorek z Bubliny se
děti během 10 dvouhodinových lekcí s vodou skamarádí a naučí se základy plavání
i skoků do vody. Není nouze ani o legraci při vodních hrátkách, všechny děti se rády
jdou nahřát do sauny. Na konci výcviku mohou všechny děti říci – jsme plavci!
Pavla Vaiglová
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Místní knihovna Lenešice
Nejdříve několik základních údajů. V knihovně je 4 350 knih, které jsou majetkem
obce.
Další cca 2 000 knih je z lounské knihovny. Každé tři měsíce vyměňujeme cca
300 – 400 nových knih jsou to převážně novinky. V knihovně nejsou vybírány žádné
poplatky za půjčení knih na rozdíl od knihovny v Lounech.
V knihovně probíhají také různé akce. Např. letos v lednu proběhla výstava
„květinové variace“ p. Vlasty Vaškové. V únoru byla výstava na téma „odpolední
čaj“ s ochutnávkou pečiva. Takovéto výstavy s upečenými dobrotami jsou pořádány
ve spolupráci s místním kroužkem žen a konají se minimálně dvakrát do roka.
Jsou také pořádány
různé výstavy obrazů, dětských kreseb
a jiné.
V sobotu 14. května
proběhla akce „Férová snídaně“ (snídaně
v trávě).
Z. Chovancová
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Sbor dobrovolných hasičů Lenešice
Hasiči jsou stálou a pevnou součástí života v obci. Kromě pořádání tradičních akcí
jako je ples a pálení čarodějnic se podílejí na všech akcích, jako je dětský den,
lampionový průvod, Mikulášská pro děti. Velkým přínosem pro obec je stále se
rozvíjející práce s dětmi a mládeží. Mládežnické družstvo má již 24 členů (mladší 9,
starší 13, dorost 2).
Družstva mládeže se pravidelně zúčastňují různých soutěží na úrovni okresu se
střídavými výsledky. Nejlepší umístění dosáhlo družstvo mladších v soutěži „O pohár
starosty obce Lenešice“, kde skončilo na 2. místě. Práce s mládeží je obohacována
o různé výlety, setkání hasičů, akce v sokolovně, branné závody apod. Úspěšně se
rozvíjí spolupráce s partnerskou německou obcí Niederbobritzsch, kde v minulém
roce proběhly návštěvy na obou stranách.

Oslavy ke 140. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Lenešice
Dne 18. 6. 2016 bude Sbor dobrovolných hasičů Lenešice ve spolupráci s obcí
Lenešice pořádat oslavy ke 140. výročí založení sboru. Návštěvníci se mohou těšit
na spanilou jízdu moderní a historické techniky, která bude probíhat od hasičské
zbrojnice k Sokolovně. Bude následovat bohatý doprovodný program, např. ukázky
techniky profesionálních a dobrovolných hasičů, zábavné atrakce pro děti, živá
hudba, občerstvení a mnoho dalšího. Na závěr oslav proběhne uvnitř Sokolovny
taneční zábava. Těšíme se na Vaši účast.
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Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice
Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice zdraví všechny fanoušky a sportovce v naší
obci. I v letošním roce jsme připravili mnoho sportovních utkání a také několik akcí
pro rodiny s dětmi. Překvapením, doufejme, že příjemným, bude pro návštěvníky
fotbalového hřiště zrekonstruované hygienické zařízení. Sokol Lenešice v roce 2016
prezentují tyto oddíly - kopaná, stolní tenis, volejbalový tým a Asociace Sport pro
všechny.

Fotbal
Oddíl kopané vstupuje do jarní části se dvěma mužstvy mužů a dětí. Mužstva Sokola
nastoupí v jarní části k 36 utkáním. Fotbal Sokola Lenešice je součástí Fotbalové
asociace České republiky se svými 85 členy. Trenér A mužstva Karel Kopřiva bude
spolu s trenérem B mužstva Janem Bauerem pracovat na co nejlepších umístěních
obou týmů.
Po přípravě na zimním turnaji v Postoloprtech na UMT vstoupilo A mužstvo,
hrající okresní přebor, do jarní části vítězstvím nad mužstvem Blažimi 3:1. V našich
výkonech budeme pokračovat a chceme Vás diváky pobavit na našich utkáních
dobrým fotbalem.
Mužstvo B, hrající 4. třídu zahájilo začátek sezóny remízou 3:3 s mužstvem Koštic,
které se netajilo postupovými ambicemi.
Družstvo starších žáků, které pilně trénovalo v průběhu zimní přestávky, zahájilo
své utkání 3. 4. 2016 v Perštejně. Mužstvo začíná kolektivně hrát a budeme jim
a trenérovi Dominiku Charvátovi držet palce v nadcházejících mistrovských
utkáních. Musíme konstatovat, že přivést děti ke sportování začíná být velmi těžké.
Začali jsme budovat mužstvo mladší přípravky, které má tréninky každé úterý
a pátek od 17.00 hod. pod vedením trenéra Františka Kuceje, Tomáše Čáky.
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Stolní tenis
Tenisté hrající Krajský přebor 1. třídy a 2. třídy hrají svá utkání v průběhu sezóny,
která trvá od září do dubna, v místní Sokolovně. Mužstvo B hrající 2. třídu skončilo
na pěkném 5. místě a v A mužstvu ještě není dohraná soutěž, ale předpokládané
umístění bude ve středu tabulky. Na tréninky mládeže chodí 9 dětí, které vede Jakub
Vlček a Miroslav Ulrich. Do utkání A, B mužstva nastupuje 14 mužů pod vedením
Milana Ďuračky staršího.

Asociace sport pro všechny
Cvičit do tělocvičny ZŠ na karimatkách a balónech dochází 8 děvčat, které vede
Pavlína Vernerová. Společná cvičení probíhají každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hod.

Volejbal
Volejbalové družstvo pod vedením Dagmar Pešulové, hraje okresní soutěž ve
volejbale a zúčastňuje se amatérské volejbalové ligy v Kadani. Tým 14 hráčů se
pravidelně umísťuje na stupních vítězů.
Tělovýchovná 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.

Akce v roce 2016
8. května
29. května
25. června
8. – 12. srpna

– pochod na Hazmburk
– dětský den
– Lenešická kopačka
– příměstský tábor v Sokolovně
(bližší informace u paní Tiché, tel.: 603 421 902)
20. listopadu – lampiónový průvod
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Zpráva Lenešického okrašlovacího spolku za rok 2015
Průběh obnovy kostela sv. Šimona a Judy v roce 2015
V roce 2015 se práce soustředily na obnovu věže. Na zaklenutém druhém podlaží
začalo růst vlastní těleso věže a to až nad úroveň hřebene střechy lodi. Stavba byla
provizorně zakryta lehkou střechou . Místo pro kámen popisující vznik kostela bylo
vynecháno. Na toto místo bude vsazena kopie výše zmíněného kamene. V současné
době probíhá přesná rekonstrukce textu.
Stavební práce v celkové výši 575 000,– Kč a byly hrazeny Ministerstvem kultury,
Obecním úřadem Lenešice, Biskupstvím litoměřickým, Krajským úřadem,
Purkyňovou nadací, Farností Lenešice a Lenešickým okrašlovacím spolkem, o.s.
Další akce
Duben byl ve znamení prvního koncertu na lenešickém Zámečku s názvem Má
vlast aneb ohlédnutí za dílem Bedřicha Smetany. Klavírní mistrovství zde předvedl
lenešický rodák Vladimír Heuller. Akce se zúčastnilo přes 50 posluchačů.
25. října 2015 se kostel sv. Šimona a Judy rozezněl zpěvem chomutovského kvarteta
Paškál. Repertoár byl složen z duchovních písní a spirituálů.
V adventním čase jsme se spolu se základní školou zapojili do celostátní akce
Česko zpívá koledy. Plně obsazený kostel vyslechl nejen známé koledy, ale i žáky
nastudované vánoční zpěvy mimo předepsaný repertoár.
Lenešice 30. 4. 2016

Zdeněk Plaček, předseda sdružení
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Základní kynologická organizace Lenešice
Základní kynologická organizace Lenešice je spolek zabývající se sportovní kynologií
sdružený v Českém kynologickém svazu.
Cvičíme cviky poslušnosti, stop a obrany dle národního i mezinárodního zkušebního
řádu (NZŘ, IPO). Členové našeho spolku mají se svými svěřenci značné úspěchy
a v posledních dvou letech se nám podařilo úspěšně rozvinout i práci s mládeží.
Naše kynologické cvičiště slouží jako zázemí pro kynologickou mládež Ústeckého
kraje.
Pro širokou veřejnost pořádáme oblíbené kurzy základní ovladatelnosti psa.
Obsahem těchto kurzů je výcvik základní poslušnosti a ovladatelnosti psa jeho
majitelem. Kurz tvá tři měsíce a může se ho zúčastnit kdokoli s jakýmkoli plemenem.
Naučíme vás základní povelovou techniku, jak zacházet se psem, eliminovat
problematické chování psa. Po skončení základního tříměsíčního kurzu můžete
pokračovat jako dlouhodobý kurzista.
Naše organizace žije velice aktivním životem, v květnu pořádáme tradiční obranářský
závod „O pohár starosty obce“. První týden v září, letos 3. září 2016, pořádáme již
XXI. ročník Memoriálu Jaroslava Poláka. Memoriál je velkým závodem, ve kterém
se psi představí ve všech oddílech národního zkušebního řádu, a je věnován
památce zakladatele naší organizace. Zvláštností obranářského závodu je soutěž
psů veteránů.
Pravidelný výcvik, který vedou naši výcvikáři, probíhá každou neděli od 9.30 hod.,
v areálu kynologického cvičiště v Lenešicích. V letním období se scházíme ještě
ve čtvrtek v podvečer k individuálnímu výcviku. Na požádání provádíme také ukázky
kynologického výcviku v rámci celého okresu Louny.
Kynologické cvičiště neustále zvelebujeme a snažíme se našim členům, kurzistům
i závodníkům vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich kynologickou práci.
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Myslivecké sdružení Lenešice
Myslivecké sdružení je spolehlivým partnerem vedení obce při pořádání různých
akcí, jako je dětský den, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu
apod. Každoročně pořádá Myslivecký ples a Poslední leč.
Myslivecký spolek sdružuje 20 členů a právo myslivosti vykonává na rozloze
2 020 ha včetně vodních ploch na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené s Honebním
společenstvem, které je držitelem honitby a zastupuje zájmy vlastníků polností.
V minulém roce 2015 bylo sloveno:
61 divočáků
11 srnčího
13 bažantů
43 lišek
Kachny se v tomto roce nelovily.
Z důvodu zlepšení zazvěření revíru bylo vypuštěno 200 ks slepic bažanta, obec se
na této akci finančně podílela částkou 10 tis. Kč.

Informace o sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů:
Občané mohou bezplatně ukládat vytříděný odpad a to:
Do barevných plastových kontejnerů umístěných po obci:
modrý – papír, žlutý – PET lahve, zelený – sklo.
Do igelitových pytlů (obdržíte je ve sběrném dvoře nebo na obecním úřadě):
žlutý – plasty (nepatří sem PET lahve!!!), oranžový – nápojové kartony,
šedý – kovový odpad
Pytle se odevzdávají ve sběrném dvoře a za každý takto odevzdaný plný pytel
lze obdržet slevovou známku v hodnotě 10 Kč.
Ve sběrném dvoře lze bez poplatku odevzdat kompletní elektrické spotřebiče,
jako jsou ledničky, televize apod., dále pneumatiky, kovový odpad a biologicky
rozložitelný odpad.
Provozní doba ve sběrném dvoře od dubna do října:
středa 16 – 18 hod. sobota a neděle 8 – 11 hod.
V obci jsou umístěny i dva boxy na přebytečný textil.

Upozornění občanům:
V obci platí vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle
které jsou občané povinni užívání veřejného prostranství předem ohlásit. Žádost je
možné vyzvednout na obecním úřadě nebo stáhnout na webových stránkách obce.
Stejným způsobem lze získat i žádost o pronájem sokolovny.

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

Spojení:
Telefon úřadovna: 415 679 411
Telefon starosta: 415 679 435
720 020 051
fax:
415 679 435

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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