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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostalo se Vám do ruky další vydání lenešického občasníku. Je to první
občasník vydaný v novém volebním období. Pevně věřím, že po celé období bude
zastupitelstvo pracovat společně ve prospěch obce, jednotlivé organizace a spolky
budou svými akcemi občany obce spojovat a všichni si najdou činnost, která pro ně
bude pohodová a uspokojivá. Pro lepší informovanost o dění v obci a ve spolcích
byly instalovány nové vitríny u nákupního střediska, kde si můžete najít podrobnosti
o jednotlivých akcích.
Velmi mě těší, že se občané Lenešic zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Do této akce se zapojilo 60 dobrovolníků, kterým nepořádek ve vsi není lhostejný,
a naplnilo ¾ kontejneru odpadem. Všem zúčastněným moc děkuji a nám všem
přeji, aby Lenešice zůstaly čisté co nejdéle.
Obec Lenešice je součástí Mikroregionu Žatecko. Ten pořádá hry mezi obcemi mikroregionu pod názvem „Sranda bez plotů“. Z loňského 18. ročníku si
z Žíželic přivezlo naše družstvo putovní pohár. V pořádání her se jednotlivé obce
střídají a v letošním
roce připadlo pořadatelství 19. ročníku
na obec Lenešice.
Přijďte podpořit naše
družstvo v sobotu
15. 6. 2019 od 10 hod.
před Sokolovnu, kde
bude obhajovat titul.
Leoš Procházka

INVESTIČNÍ AKCE OBCE:
Rekonstrukce ulice Zájezdní

Největší investiční akce roku 2018 byla dokončena v měsíci listopadu. V rámci
projektu byl firmou HERKUL a. s. zrekonstruován povrch silnice i přilehlé
chodníky, bylo osazeno nové veřejné osvětlení. Zatravňovacími dlaždicemi se
upravila parkovací místa a vytvořila se místa pro zeleň. Náklady na tento projekt
se pohybovaly okolo 3 milionů, přičemž obec využila dotaci ve výši 308 000,– Kč
z Fondu Ústeckého kraje.

Obecní vozy

Současný obecní sekací traktůrek již pomalu dosluhuje, a proto se zastupitelé
rozhodli pro využití posezónní akce a odhlasovali nákup nového sekacího riederu
Stiga Park Pro 540 IX AVD, jehož součástí byl
i sekací traktůrek Stiga Estate 6102 HW, v celkové
výši 260 000,– Kč.
Dále se zakoupil i nový větší užitkový automobil se sklápěčkou značky Renault Master za
cenu 660 000,– Kč pro snazší a rychlejší přepravu
při pracích v obci.

Dětská hřiště

Na podzim minulého roku vyrostlo na prostranství u Sokolovny zcela nové
workoutové hřiště pro starší děti a na začátku jara se mohly těšit i ti nejmenší. Staré
kovové a již nevyhovující prvky byly nahrazeny novými certifikovanými od firmy
Bonita Group Service s.r.o. Dětské hřiště bude ještě doplněno o nové pískoviště,
stejně tak tomu bude i na plácku v ulici Za Školkou. Se stejnou firmou se již plánuje
i výměna dětských herních prvků u fotbalového hřiště.
Náklady na obnovu dětských hřišť v součtu činí 260 000,– Kč.

Obecní policie

Po sepsání veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Lenešice
a Městysem Cítoliby působí obecní policie v Lenešicích
od května 2018. Strážníci nejčastěji řeší problém alkoholu
na veřejnosti, kouření a nepořádek na autobusových
zastávkách, špatné parkování, dopravní situaci v obci a dále
úkoly, které jim operativně zadává starosta obce Lenešice.

Obnova zeleně

Na jaře tohoto roku došlo v naší obci ke kácení 8 kusů
nezdravých stromů, které ohrožovaly bezpečnost veřejnosti
(na nám. Knížete Václava - před II. stupněm ZŠ, v ulici Na Poříčí,
podél Hrádeckého potoka). V květnu však následovala
náhradní výsadba v ceně 92 000,– Kč, a to konkrétně 13 kusů
lípy malolisté na příjezdové cestě do obce od Rané, 10 kusů
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javoru babyky a 20 kusů vrby bílé na cestě podél Hrádeckého potoka. V parku
u budovy I. stupně pyšně stojí i strom svobody, který byl vysazen na podzim
u příležitosti 100. výročí Československa. V tomto místě budou v rámci okrášlení
obce umístěny na čtyři lampy veřejného osvětlení květináče s letničkami. Truhlíky
s květinami rozzáří i zábradlí před obecním úřadem.

Tradiční kulturní akce

V měsíci březnu obecní úřad pořádal pro nejmenší občany tradiční karneval.
Tuto událost si nenechalo ujít sto dětí, které přišly v doprovodu rodičů, prarodičů
a kamarádů. O zábavu se postarala Agentura PIŠKOT z Vejprt, která si pro všechny
připravila pořad plný písniček, různých her a soutěží.

Zapomenout se nemohlo ani na Mezinárodní den žen. Toto setkání v sokolovně
si nenechalo ujít 90 dam, které dostaly od starosty karafiát a za zvuků známých
melodií v podání kapely Prima flám Jiřího Vinše si společný večer velice užily. Velké
díky patří i žákům a paní učitelkám z lenešické mateřské a základní školy, kteří se
postarali o krásnou výzdobu sokolovny a nacvičili milá vystoupení.
V dubnu se konal první lenešický bazárek, který se setkal s velkým ohlasem,
a proto bude tato akce zopakována opět na podzim.

Natáčení filmů v areálu bývalého cukrovaru

V současné době je sepsána smlouva na pronájem areálu s filmovou společností
Film United, která by zde měla do konce září natáčet scény z detektivního příběhu
odehrávajícím se v poválečném období. Zároveň bychom chtěli informovat, že
koncem března přišel do českých kin romantický film amerického režiséra Jamese
Kenta Zraněná srdce, v němž jsou k vidění scény z natáčení v minulých letech
v bývalém cukrovaru.

PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ AKCE OBCE:
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Největší investiční akcí roku 2019 je právě přestavba této ulice. V průběhu měsíce
března firma SčVK Louny již začala s obnovením vodovodu a kanalizace v této
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ulici a následovat budou stavební úpravy provedené firmou Ekostavby Louny
za 4 200 000,– Kč. Bude zrekonstruován povrch silnice i přilehlý chodník, bude
osazeno nové veřejné osvětlení. Zatravňovacími dlaždicemi se upraví parkovací
místa a vytvoří se místa pro zeleň.

Cyklostezka podél cukrovaru do Loun

Příprava výstavby cyklostezky podél cukrovaru směrem na Louny probíhá ve
spolupráci s obcemi Dobroměřice a Louny. V současné době se vybírá a zaměřuje
trasa, kudy stezka povede.
Další body, které zastupitelé chtějí řešit, jsou např. pokládka vylepšeného
asfaltového recyklátu v ulici Bubeneč a na příjezdovou cestu k fotbalovému hřišti,
vybudování nového bezdrátového obecního rozhlasu, oprava nátěru zábradlí
u fotbalového hřiště, rekonstrukce a úprava okolí studny u hřbitova.
S velkým potěšením oznamujeme, že se obec Lenešice dohodla s firmou Gregor
Lenešice s.r.o a došlo tak k rozšíření sběrného místa odběru starých pneumatik.
Nyní je lze bezplatně odevzdávat v sídle firmy Třebízského 497, Lenešice a ve
sběrném dvoře. Máme radost, když se podaří něco pro ochranu krajiny v našem
okolí a něco pěkného v naší vsi. Velice nás mrzí, že pak dostáváme zpátky takovéto
obrázky. Prosíme, važte si svého okolí.

u cukrovaru

ulice Hřbitovní

u komína

ulice Alšova
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Zprávičky z mateřské školy
Ve školním roce 2018/2019 je kapacita Mateřské školy Lenešice naplněna. Ve třídě
Zvídálků je zapsáno 25 dětí ve věku 2,5 – 5 let, druhá třída Kulíšků je v počtu 28 dětí,
pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, tedy děti v posledním roce
před nástupem do základní školy.
Od září do března proběhlo v mateřské škole mnoho akcí, na fotografiích se
můžete na některé z nich podívat.
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hasičská soutěž „Mladý soptík“

vánoční dílničky dětí a jejich rodičů

divadlo „Na hradě straší“ v MŠ

výlet do Jungle Arény v Mostě

sférické kino v MŠ

vystoupení dětí k MDŽ v Sokolovně

V dubnu nám začal dvouměsíční plavecký výcvik v bazénu Postoloprty, oslavili
jsme Velikonoce a připravili čarodějnické odpoledne pro děti s rodiči s následným
spaním dětí přes noc v mateřské škole.

A co ještě připravujeme? V květnu pojedeme na celodenní výlet na Červený
Hrádek u Jirkova, kde shlédneme v zámecké zahradě pohádku „Bajaja“, vyzkoušíme
si některá dávná řemesla a prozkoumáme dračí hnízdo. Pro rodiče chystáme jarní
setkání s písničkami, básničkami a tanečky u nás ve školce. A nebude chybět ani
oslava Dne dětí ve spolupráci se Základní školou Lenešice.
V červnu navštíví naši školku zvířátka, povozíme se na ponících, opět k nám přijede
divadlo s pohádkou. Pro naše předškoláky a jejich rodiče připravíme „Pasování
budoucích prvňáčků“. A se školním rokem se rozloučíme celodenním výletem na
pohádkový zámek v Klášterci nad Ohří.
Jana Kolaříková, ředitelka mateřské školy
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- moderní škola 21. století
Letošní školní rok je provázen projektem: „ZÁCHRANNÝ KRUH 112“, svou
koncepcí navazuje na předchozí celoškolní celoroční tematické projekty.

pedagogický sbor - školní rok 2018 / 2019

Pomalu se blíží konec školního roku a my můžeme bilancovat, co se nám letošní
rok povedlo.
Na podzim byl naším tématem HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR. Rádi bychom
poděkovali Sboru dobrovolných hasičů v Lenešicích, že pro nás připravili
komentovanou prohlídku pro žáky školy pod vedením p. Pazdery. Díky zajištění
p. R. Kastnera byla provedena záchranná akce - evakuace školy při požáru. Žáci
tak sledovali i zažili práci hasičů, mohli se podívat do hasičských aut, vyslechnout
příběhy. Možná si i vybrat své budoucí povolání.
V zimě jsme se věnovali tématu ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA. Všechny třídy zažily
praktickou
přednášku
Dentální
hygiena
s p. M. Holienkovou a se svým zubním kartáčkem.
Někteří si i vysoutěžili nový. Další praktickou
přípravou pro běžný život byla aktivní zážitková
akce pro všechny žáky pod vedením Lenky
Vackové ředitelky Úřadu OS ČČK v Lounech.
Žáci si nacvičili masáž
srdce, první pomoc při zranění, obvazovou techniku,
apod.
Jaro přineslo téma POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
S policisty jsme se setkali v tělocvičně, prohlédli si
policejní výzbroj a trénovali dopravní značky. Aktivně
je využijeme při výletech na kole, na které se chystáme
po návratu ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ V NOVÉM BORU.
Odjíždí 100 žáků naší školy. Vše, co se žáci během roku
naučili, směřuje k účasti na pravidelných soutěžích:
Mladý záchranář, Zdravovědná soutěž a letos
i Branný závod o pohár hejtmana Ústeckého kraje.
Přejeme „Zlomte vaz“.
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V dubnu se také uskutečnil ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.
Jsme rádi, že 18 budoucích prvňáků a jejich rodiče
z Lenešic, Břvan, Dobroměřic a Loun využili možnost
vyučování v méně početné třídě s individuálním přístupem k žákům. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA je též připravena
pro budoucí předškoláky, 4. 6. a 25. 6. 2019 přijímáme
ještě další zájemce.
Poslední měsíce školního roku zlepšujeme svoje
studijní výsledky, jsme potěšeni z přijetí na střední
školy. Věnujeme se dalším činnostem v hodinách a v odpoledních kroužcích.
Jsme moderní škola 21. století, která využívá moderní technologie. Učíme
žáka naučené věci použít v běžném životě, nebát se zkoumat a dělat chyby,
spolupracovat, klást otázky a hledat odpovědi, diskutovat, učíme se respektu
k sobě i ostatním.
„ZÁCHRANNÝ KRUH 112“ – ŠKOLNÍ AKADEMIE – je poslední část našeho projektu.
Zveme vás na představení naší školy dne 21. 6. 2019 v 16 hodin na nádvoří budovy
1. stupně. Uvidíte, co žáci dokáží pod vedením spokojeného pedagogického sboru:
zpívat, tančit, mluvit, spolupracovat, překonávat trému a další.
Děkujeme všem, kteří se nám letos věnujete: rodičům, přátelům školy, hasičům,
zdravotníkům i policistům. Přijměte naše pozvání na podzim do nové učebny
pro jazyky a moderní technologie, která bude v prázdninových měsících postavena
z projektu IROP „JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ“ za podpory ČR, EU
a OÚ Lenešice.
Mgr. Jana Ledvinová, ředitelka ZŠ Lenešice
www.zslenesice.com

lyžařský výcvik Nové Město

výuka v počítačové učebně

ozoboti v matematice

kurz plavání Postoloprty
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LENEŠICE
Na začátku roku 2019
proběhlo na
zamrzlé
Lenešické tůni taktické
cvičení,
kde
naše
jednotka společně s JSDH Dobroměřice
a HZS Louny nacvičovali záchranu osob
na propadlém ledě.
V následujícím měsíci jsme pořádali
již tradiční hasičský ples, který se velice
vydařil. Zúčastnilo se ho přes 300 lidí, nejen
z naší obce, ale i z okolí Loun. Návštěvu neodmítli ani naši kamarádi z přátelské Obce
Niederbobritzsch v Dolním Sasku. Další velkou akcí pro lenešickou veřejnost bylo Pálení
čarodějnic se soutěžemi, občerstvením a hudbou. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila
a zúčastnilo se jí přes 100 dětí. Rádi bychom poděkovali OÚ Lenešice za nákup dárků
a občerstvení pro děti. Po skončení programu před místní sokolovnou následovala
večerní zábava.
Dále naše jednotka zabezpečovala plynulý průběh závodu Memoriálu Karla Raise.
Bylo zapotřebí uzavřít po nezbytnou dobu všechny křižovatky v naší obci pro bezpečný
pohyb sportovců na komunikaci. Na žádost starosty jsme prováděli v době suchých dní
skrápění prašné ulice Boženy Němcové, která právě prochází rekonstrukcí.
Ani kroužek mladých hasičů nezahálí. Děti se v dubnu zúčastnily prvního branného
závodu, také pomáhaly s přípravou hasičského plesu, pálení čarodějnic a zabezpečení
závodu Memoriálu Karla Raise. Nyní se plně připravují na další soutěže v požárním
sportu konané v našem okrese a také na mezinárodní soutěž v Německu.
V letním období sucha naše jednotka jako každý rok
pomůže obci se zaléváním zeleně a velkou prioritou
bude dostavba zadní garáže na pozemku hasičské
zbrojnice. Čekají nás i milá setkání s kolegy; jsme pozváni
k našim hasičským přátelům do Německa na jejich oslavy
a zúčastníme se i srazu hasičských vozidel značky Škoda
706 Rthp, kde naše vozidlo v minulosti dvakrát po sobě
vyhrálo cenu „Nejstarší vozidlo srazu“.

Dosavadní zásahy SDH Lenešice v roce 2019:
3. 2.

dopravní nehoda osobního
automobilu u rybníka v katastru
naší obce
5. 2. požár panelového domu v obci
Postoloprty
4. 4. požár travního porostu
na lounském výstavišti
21.4. požár travního porostu
v katastru naší obce.
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Sbor dobrovolných Jaké spotřebiče můžete například odevzdat
hasičů je registro- najdete v osmisměrce. Schovali jsme jich celkem
devatenáct,dvacátý se ukrývá v tajence.
ván v programu
„Recyklujte s hasiči“
a organizuje v obci
sběrnou akci. Pokud
máte doma staré nepotřebné elektrospotřebiče, odevzdávejte je ve sběrném dvoře nebo kontaktujte hasiče na
telefonním čísle 725 824 644. Tato zařízení musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu. Za sesbírané elektrospotřebiče dostávají hasiči finanční
odměnu, kterou financují naše mladé
hasiče.

Kroužek mladých hasičů se schází
pod vedením M. Holienkové
každý pátek od 17.00 v klubovně.
Noví zájemci jsou zváni!
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Do knihovny nejen pro knihu
V lenešické knihovně se otevírají dveře dětem i dospělým každé pondělí od 16 do
18 hodin. Tuto informaci ví asi každý občan Lenešic, ale věděli jste, že každé první
pondělí v měsíci se zde schází „Dívčí spolek“?
To místní dámy pod vedením knihovnice
Zdeňky Chovancové se setkávají, aby si
nejen popovídaly, ale také se něco přiučily.
Letos se již zúčastnily přednášky o víně,
typologii, genealogii a se Zdeňkem Plačkem
putovaly historií naší obce. Některé
akce nabízejí i veřejnosti. Již dvakrát do
Lenešic přijel Martin Vostřel s povídáním
o lounských spolcích za I. republiky a o jeho
knize Louny na starých pohlednicích.
Možná jste se v dubnu zúčastnili komentované prohlídky historické části Loun
a nebo si přinesli dobroty přímo do knihovny a „férově“ posnídali. Plno zážitků jste
si mohli dovézt i z celodenního výletu, který se konal 18. května 2019, na zámek
v Dětenicích a z procházky Stezkou korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.
Stalo se již tradicí, že dámy zvou do knihovny také na výstavy dobrot, které samy
pro své spoluobčany připravují.
Na podzim jsme mohli ochutnat
makovo-povidlové dobroty a na
jaře pak masopustní. Lahůdky vypadají vždy báječně a ještě lépe
chutnají.
V současné době probíhá v prostorách knihovny výstava dětských
prací výtvarné soutěže. Téma „Hasiči, záchranáři a policie“ bylo vyhlášeno na podzim a zapojit se mohly všechny děti do 15 let, které rády kreslí, malují a tvoří. Ženy
ze spolku již ocenily svých 10 nejlepších obrázků, vy jste měli možnost se zúčastnit
od března do května hlasování o cenu veřejnosti. Vyhlášení a předání ceny ve formě
sladkého dortu proběhne v nejbližších dnech.

Výsledky výtvarné soutěže

1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:
9. místo:
10. místo:
10

Haspeklo David
Arnoštová Anežka
Slámová Kateřina
Sladká Dominika
Duběnková Anfisa
Müller Václav
Macháčková Vanesa
Hess Kryštof
Doskočilová Amálka
Patrovská Stela

vítězná kresba, autor: David Haspeklo, 4. třída

Pomáháme srdcem
Na začátku roku 2019 dostaly dámy, které
se pravidelně scházejí v lenešické knihovně,
od obecního úřadu opožděný vánoční dárek
ve formě purpurových přízí a dutého vlákna.
Přemlouvat je nikdo nemusel, hned se vrhly
do luštění návodů a pustily se do práce.
A cože vlastně vyráběly? Inu to takhle
přišla myšlenka, že bychom mohli, my
lenešičtí, společně podpořit nějaký charitativní projekt. Vybrali jsme si organizaci
Nedoklubko, která věnuje pozornost maminkám po předčasném porodu a jejich
nedonošeným dětem. Konkrétně se háčkovala srdíčka pro potěšení maminek
a chobotničky pro miminka v inkubátorech.
Projekt „Pomáháme společným tvořením“
probíhal v naší vesnici necelých pět měsíců.
Celkem se zapojilo 25 velmi šikovných žen, a to
nejen z lenešické knihovny. Patří jim velký dík,
neboť strávily mnoho svého času s háčkem
v ruce.
K předání dárků jsme využili akce Nedoklubka v Praze „Běh pro miminka do dlaně“. V krásném prostředí letohrádku Hvězda a úžasné atmosféře jsme předali celkem 91 háčkovaných
srdíček, 54 háčkovaných chobotniček a 45
šperků vyrobených z fimo hmoty do rukou
koordinátorky Nedoklubka. Ta se postará, aby
naše dárečky brzy potěšily maminky i miminka v neonatologických centrech.

Již teď víme, že nás tato akce velice naplnila a hodláme v ní přes zimu opět
pokračovat. A nebude se jen háčkovat. Po prázdninách zorganizujeme tvořivý
podvečer, kde se seznámíme s fimo hmotou a z ní pak budeme vyrábět šperky,
jejichž prodejem pak Nedoklubko získá finance pro své aktivity.
Všem šikovným dobrovolníkům mnohokrát děkujeme. Dokázaly jste, že máte
velká srdce.
Štěpánka Budinová, organizátorka akce
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Lenešický okrašlovací spolek, o.s.
Věž kostela opět s barokní bání
V loňském roce vstoupila obnova kostela
sv. Šimona a Judy do své nejsložitější fáze.
A to ztesat a usadit báň.
Jestliže se projektant mohl při návrhu
lodi a věže opřít o celkem přesné
historické plány ze schwanzenberských
archivů, báň kostela nebyla nikde
zmíněna. Znamenalo to porovnat desítky
fotografií a ty porovnat s historickými
zvyklostmi. A z toho vyšel návrh současné podoby báně. Při její výrobě se
v nejvyšší možné míře uplatnily staleté řemeslné postupy. Tyto staré technologie
jsou vhodně zkombinovány s moderními stavebními materiály, aby byla zaručena
dlouhá životnost střechy věže.
Tesařská konstrukce báně vznikala v hale společnosti PP-stavby, firmy
dokončující obnovu našeho kostela, za technického a odborného dozoru řady
expertů. Úplně nejtěžším úkolem bylo její osazení na věž kostela. Po dlouhých
diskuzích se rozhodlo, že skelet bude převezen částečně sestavený a následně
vyzdvižen pomocí jeřábu na věž. Akce začala v září 2018 a úspěšně usazenou báň
mohli obyvatelé Lenešic obdivovat 14. 12. 2018.
Současně probíhala výroba kříže s hrotnicí a makovice. Kříž i makovice se pozlatily a zakovaly do upevňovací konstrukce
zvané hrotnice. Na věž budou osazeny
v další etapě obnovy v roce 2019. Zmíněná etapa zahrnuje dokončení zastřešení
báně, dále osazení již vyrobeným křížem
s makovicí a započne se s oplechováním
celé konstrukce.
Celkové náklady na zastřešení věže
budou 1 200 000,– Kč. Na financování se
podílejí Ministerstvo kultury, Ústecký kraj,
Římsko-katolická církev, Obec Lenešice,
Purkyňova nadace, Lenešický okrašlovací
spolek a drobní přispěvatelé. Díky těmto
donátorům se daří vrátit kostelu původní
podobu nejvýznamnější lenešické památce.
Děkujeme.
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Letošní práce na kostele již začaly, přesto nejsou vidět. Jedná se o zkoumání
nápisového kamene, který dokládá vznik kostela roku 1262. Výzkum vede
doc. Jiří Roháček CSc. z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Závěrem výzkumu bude zpráva pro restaurátora a na jejím základě bude zhotovena
kopie nápisového kamene, která bude vrácena na původní místo ve věži. Originál
bude zazděn do věže v interiéru.
Kromě stavebních prací na kostele se
snažíme i potěšit srdce milovníků hudby organizováním koncertů. Letošní
jarní koncert, který se tradičně pořádal
v lenešickém zámečku společně s Obcí
Lenešice, se nesl v duchu operetních
a muzikálových melodií v podání umělců Plzeňské operety. Hned v úvodu si
mohli diváci zazpívat Straussova Cikánského barona a na závěr Piskáčkovy
České panenky z operety Perly panny
Serafínky.

Zapojujeme jsme se i do akce Noc kostelů. Letos v našem kostele vystoupil
24. 5. 2019 pěvecký soubor Schola sv. Marka ze Sušan v doprovodu kytar a flétny.
Další koncert chystáme na období svátku sv. Šimona a Judy (28. říjen), patronů
lenešického kostela.
Zdeněk Plaček, předseda sdružení
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Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek
TJ Sokol Lenešice, spolek projde v letošním roce další významnou
změnou. Upravila se pravidla o zpracování osobních údajů GDPR, která nám v případě nových zákonů ukládá souhlas stávajících a nových
členů s ochranou osobních údajů. Bude zveřejněna přihláška k novému členství
do TJ Sokol Lenešice, spolek.

Fotbal

Oddíl kopané pod vedením trenéra A mužstva Karla Kopřivy hraje I.B třídu
a po 19. kole je na druhém místě soutěže. Vzhledem k reorganizaci všech soutěží
provedené řídícím orgánem FAČR, která zaručuje do čtvrtého místa nesestupovou
pozici, je umístění pro náš klub velmi dobré. Před námi je však několik důležitých
utkání, která musíme zvládnout a zajistit si setrvání v soutěži pro další ročník.

Mužstvo B, hrající 4. třídu, se umístilo v základní části na prvním místě a bude hrát
nadstavbovou část o postup do III.třídy. V nadstavbové části se hraje šest utkání
doma – venku a mužstvu zůstávají body
ze základní části. Trenér Dominik Charvát v soutěžním ročníku má jediný cíl,
a to je postup do vyšší soutěže.
Mužstvo starší přípravky na jaře hraje
satelitní turnaje, které byly nově rozlosovány. Odehrány byly již dva turnaje
v Lenešicích a Postoloprtech. Děti trénují na fotbalovém hřišti v úterý a v pátek od 17. hodiny pod vedením trenéra
Tomáše Čáky.
Fotbalový oddíl v soutěžním ročníku
2018-2019 uspořádal 45 domácích utkání na hřišti v Lenešicích a celkově mužstva
odehrála 89 utkání ve všech soutěžích.
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Stolní tenis

Pro uplynulou sezonu došlo k výrazné změně, a to k fúzi s oddílem stolního tenisu
Dobroměřice. Tímto krokem vznikla větší databanka hráčů a úspěch se dostavil
ve formě vítězství dvou mužstev v celé soutěži.
A-mužstvo (divize Ústeckého kraje) obsadilo konečné 8. místo v soutěži. Toto
umístění je v bezpečných vodách od sestupových starostí. Nejlepším hráčem byl
Jaroslav Reichl s 55% úspěšností. Vítězem celé soutěže se stal Baník Most.
B-mužstvo (krajský přebor) zvítězilo v této soutěži a to nevídaným skóre
318:78 bodů. Hráč Jan Filín se stal lídrem celé soutěže s úspěšností 95 %, hned
za ním se umístil další lenešický hráč Vilda Ledvina s úspěšností 92 %. Nejúspěšnější
čtyřhrou celé soutěže se stal debl Zlatohlávek-Ledvina s úspěšností 85 %.
C-mužstvo (okresní přebor) taktéž vyhrálo svoji soutěž. V důležitých zápasech
vypomohl z B týmu Láďa Cibulka, jinak rozhodla vyrovnanost celého týmu.

Asociace Sport pro všechny

Pod vedením Pavlíny Vernerové probíhají pravidelná cvičení na karimatkách
a balónech v tělocvičně ZŠ každé pondělí a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.

Volejbal

Volejbalová smíšená družstva Tělocvičné jednoty Sokol Lenešice, spolek
pod vedením Dagmar Pešulové pravidelně trénují a zúčastňují se volejbalových
turnajů v soutěžích Laso Litvínov a Nemak Most. Pořádají také volejbalový turnaj
v Lenešicích.

Tenis

Lenešičtí tenisté hrají a trénují
v Březně u Postoloprt, kde pořádají
turnaje dvojic a čtyřhry v tenisovém
areálu manželů Sunkovských.

Sportovní akce v roce 2019
• 8. června

- tenisový turnaj
Tenisový turnaj Lenešice Open
6. ročník „LENEŠICE OPEN“
• 22. června
- fotbalový turnaj 10. ročník „LENEŠICKÁ KOPAČKA“
• 22.– 23. června - 41. setkání stolních tenistů Lenešice a Remse
• 20. července
- volejbalový turnaj
• 5. – 10.srpna
- „LENEŠICKÝ TÁBOR“
(hlavní organizátorka p. Pavla Tichá, tel. 603 421 902)
• 7. září
- tenisový turnaj ve čtyřhře
Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice, spolek by na závěr poděkovala všem
svým členům, funkcionářům, trenérům, aktivním sportovcům a fanouškům všech
sportovních týmů. Velké poděkování za podporu patří OÚ Lenešice.
Tomáš Čáka, předseda spolku
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Myslivecké sdružení Lenešice
Věděli jste, že myslivecký rok nekončí a nezačíná
jako kalendářní rok v lednu, ale až v měsíci březnu?
Je tomu právě proto, že vše kolem nás se začíná probouzet ze zimního sevření. V honitbách se objevují
první zajíčci a začíná tok bažantů. My, myslivci, v tuto
dobu provádíme sčítání zvěře a na základě údajů pak
plánujeme myslivecké hospodaření. Myslivecký hospodář si založí novou evidenci o ulovené a uhynulé
zvěři. Dále se desinfikují takzvané zásypy, do kterých
se na podzim sype obilí pro bažanty. Také v honitbě
nesmí chybět kamenná sůl, která musí být zvěři k dispozici po celý rok. Osazujeme naše políčko topinambury, lidově zvanými židovské brambory. Snažíme se
být nápomocní i v blízkém okolí naší vsi. Chodíme pomáhat panu Dittrichovi se sběrem kamení na polích
a pořádáme úklidy odpadu, který neukáznění občané odhodí v okolí Lenešic (našeho revíru). 16. 3. 2019
jsme zapojili společně s obcí do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, povedlo se nám
sebrat 51 pneumatik a naplnit jeden velký kontejner na odpad ve sběrném dvoře.
V současné době má několik členů našeho sdružení doma líhně a snaží se odchovat
novou generaci bažantů. Tlak predátorů je tak veliký, že není v silách bažantí zvěře se
rozmnožovat přirozenou cestou. Každý rok vypouštíme do volné přírody na 200 bažantů
a 200 kachen březňaček.
Každý rok spolupracujeme s OÚ Lenešice, např.
na dětském dni máme pojízdnou, ale i klasickou střelnici, při rozsvěcení vánočního stromku zajišťujeme teplý
punč a čaj pomocí polní kuchyně a na lampionovém průvodu přidáváme k pití ještě výborný guláš. V květnu jsme
uspořádali na zahájení srnčí sezóny již druhý ročník soutěžního klání ve vaření zvěřinového guláše. Připravoval
se pokrm ze srnčího, z divočáka, ale i z jelena siky. Počasí
nám přálo, lidé se bavili a v kotlících nezbylo ani trošku.
Již se těšíme na září, kdy se zúčastníme takovéto soutěže i v Zahrádkách u České Lípy.
Naši členové Karel Čermák a Pavel Pova navštěvují
žáky ve školách i školkách s naučným programem,
ve kterém si s dětmi povídají o myslivosti, o chování
v přírodě a nabádají k její ochraně. Ačkoli je to pro
ně časově náročné, hřeje je výsledek spokojených
a pobavených dětí. Velký dík patří panu Fůsovi, který
jim do hodin zapůjčuje vycpané trofeje, které pak
dělají povídání atraktivnější. Děti se o dění v lese
zajímají, třeba z nich vyroste náš další kolega.
Pavel Pova, člen sdružení
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Základní kynologická organizace Lenešice
Kynologická soutěžní a zkoušková sezóna
se tradičně zahajuje v měsíci březnu.
Neznamená to však, že by se přes zimu se
psy nepracovalo. Výcvik probíhá na našem
cvičišti celoročně. Pravidelný veřejný výcvik
s oblíbenou psí školičkou se koná každou neděli, za každého
počasí od 9.30 hodin dopoledne na kynologickém cvičišti
v Lenešicích. Máme radost z toho, že zájemců o výcvik základní
poslušnosti stoupá a naše školička se rozrůstá. Můžete se v ní
pod vedením našich výcvikářů naučit základní ovladatelnosti
svého psího miláčka, povelovou techniku a vše další potřebné
pro společné pohodové soužití s vaším psem bez ohledu na
jeho plemeno.
V tomto roce pořádáme naše dva tradiční závody. První z nich, obranářský závod
„O pohár starosty obce“, se konal v sobotu 11. května 2019 a pořádali jsme ho již
po osmnácté. Memoriál Jaroslava Poláka bude pak na programu v sobotu 7. září 2019.
Rovněž se jedná o závod obranářský, což znamená, že psi nebudou provádět pachové
práce, ale budou soutěžit v poslušnosti a obraně ve vypsaných kategoriích dle národního
zkušebního řádu.

V dubnu jsme již uspořádali dvoje zkoušky
z výkonu a dlužno říci, že naši psovodi byli
úspěšní. V listopadu se pokusíme tento
úspěch zopakovat. Kynologické ukázky naší
práce můžete shlédnout na několika dětských
dnech, které jsou pořádány v okolních obcích.
Zázemí cvičiště se snažíme neustále
zvelebovat, aby podmínky pro kynologický
výcvik byly co možná nejlepší. Za podporu
velice děkujeme obci Lenešice.
Za ZKO Lenešice Ivana Derflerová
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Památný strom Linda
od minulosti po současnost
Základní údaje:
druh:
topol bílý (Populus alba L.)
stáří:
110 let
výška stromu: 28 m
obvod kmene: cca 700 cm
lokalita:
na levém břehu Ohře mezi lokalitou
Na brodech a štěrkovnou u Dobroměřic
Dne 14. září 1989 byl na plenárním zasedání Okresního národního výboru v Lounech topol bílý pro své stáří a vzrůst zařazen na seznam chráněných přírodních
památek a chráněných přírodních výtvorů. Byl zde uveden pod názvem „Linda Na
brodech“, který mu vydržel až do současnosti.
Během let byl několikrát kontrolován jeho zdravotní stav a byly na něm provedeny nutné úpravy a ošetření. V roce 1999 byl zdravotní stav památného stromu
označen za „dobrý“, zařízl se odlomený kmen, ořezaly se suché větve a byla provedena konzervace. V roce 2008 byla odlehčena koruna redukčním řezem a kosterní
větve byly svázány vazbou cobra. V této době zdravotní stav stromu již spadal do
kategorie „silně poškozený“.
V závěru roku 2018 provedla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
i Městský úřad Louny, odbor životního prostředí terénní šetření, v němž došli k závěru, že zdravotní stav topolu je „havarijní“. Pravděpodobně při silných poryvech
nárazového větru došlo k rozlomení kmene na dvě části, celým kmenem se tak táhla trhlina, přes kterou byla vidět dutina kmene a v ní pokročilá destrukce vnitřního
dřeva. Koruna stromu byla nasazena na nestabilní základ. Toto významné poškození topolu se stalo nebezpečné pro své okolí a bylo i důvodem k zrušení ochrany památného stromu. V únoru roku 2019 byl topol bílý pokácen, o bezpečné rozřezání
a odvoz na rozštěpkování se postaral lenešický Sbor dobrovolných hasičů.

červen 2016
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Z obecní kroniky...
Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec. V současné době
se v Lenešicích o tuto knihu stará Ing. Jan András, který do ní zaznamenává zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro budoucí generace.
My jsme nahlédli o sto let zpátky a přinášíme malou ukázku ze zápisu roku 1919.

Oslava výročí prohlášení samostatnosti
V předvečer výročí prohlášení samostatnosti české uspořádalo
obecní zastupitelstvo a míst. školní rada slavnost v sále
obec. hostince „u Pošty“. Slavnost tato byla s plným
porozuměním všech vrstev občanstva navštívena a průběh
její vynikl skvělým jejím provedením.
Pořad slavnostního večera:
1. Pí. Eliška Koláčná přednesla procítěně recitaci básně:
Massarik – osvoboditel.
2. Přednáška prof. Linharta z Loun
3. Pí. Ot. Náprstková přednesla Nerudovu báseň:
„Jen dál , jen dál.“
4. Po ukončení pořadu zapěna všemi přítomnými nár.
hymna „Kde domov můj.“

Pokud se Vám takovéto čtení líbí a chtěli byste se dozvědět o tomto roce více, např. zda
bylo deštivé počasí, jaký byl plat dělníků či kdo byl zvolen v roce 1919 starostou, navštivte
webové stránky obce: www.ou-lenesice.cz - záložka OBEC - HISTORIE.

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 21. 9. 2019 od 19 hod. v Sokolovně
představení Divadelní společnosti Háta

Bližší informace k předprodeji vstupenek budou zveřejněny prostřednictvím
SMS a letáčků v druhé polovině června.
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Korespondenční adresa:
Obecní úřad Lenešice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice

Kontakty:
Telefon úřadovna:
starosta

415 679 411
415 679 435
720 020 051

e-mail:
obec@ou-lenesice.cz
internetové stránky: www.ou-lenesice.cz
ID datové schránky: p6ebc7z

Úřední hodiny:
8,00 – 11,30

12,00 – 17,00 hod.

Úterý

není úřední den

Středa

8,00 – 11,30

12,00 – 17,00 hod.

Čtvrtek

8,00 – 11,30

12,00 – 17,00 hod.

Pátek

není úřední den
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