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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky další vydání lenešického občasníku. Tradičně se na jeho
přípravě podíleli zástupci škol, spolků a sdružení v obci, za což jim moc děkujeme.
A nyní mi dovolte pár slov k tématu, které trápí snad každou obec. Všechny obce
musí v nejbližší době zareagovat na změny na poli odpadového hospodářství.
Chystaný zákaz ukládání odpadů na skládky i rapidní zvyšování poplatků za likvidaci odpadů tuto potřebu jen zvyšuje.
Jako společnost produkujeme stále více odpadu. Naše obec není výjimkou. Celková produkce odpadů má za poslední tři roky stoupající tendenci. V roce 2016
vyprodukovala obec Lenešice 657 000 kg odpadu, v roce 2017 to bylo již 771 000 kg
a loni 795 000 kg, což je v přepočtu na jednoho obyvatele 530 kg.
Hlavní podíl na celkové produkci odpadů obce má směsný komunální odpad,
jehož odvoz a likvidace je nejdražší. Jeho produkce v roce 2018 činila 289 000 kg
a na celkové produkci odpadů se podílela 36 %. V přepočtu na jednoho obyvatele
se jednalo o 192 kg směsného komunálního odpadu za rok.
Obec Lenešice vydá v roce 2019 za svoz komunálního odpadu (odvoz popelnic a kontejnerů u bytových domů) 1,5 mil. Kč. Za odvoz odpadu ze sběrného dvora 650 tis. Kč.
Z pohledu občana je zásadní informace to, že za likvidaci plastu, papíru, skla,
kovů a nápojových kartonů neplatíme jako obec nic, platíme pouze jejich svoz.
Zároveň obec dostane odměnu podle množství odevzdaného tříděného odpadu
od firmy EKO-KOM.
I přes to, že jsme v třídění odpadu mezi okolními obcemi v lepším průměru,
určitě máme ještě rezervy. A záleží jen na nás, jak velkou částku budeme muset
za likvidaci odpadu zaplatit. Zastupitelstvo pak bude postaveno před rozhodnutí,
jestli zvýšené náklady promítnout do poplatku za odpad občanům či omezit investice do projektů na rozvoj obce.
Jsem si plně vědom, že toto sdělení není nijak pozitivní a může frustrovat ty,
kteří dnes odpad třídí, jak mohou. Věřte, že to není naším cílem, naopak bych chtěl
přivést k třídění odpadu ty, kteří ještě netřídí nebo třídí sporadicky. Rád bych však
touto cestou poděkoval všem, kteří třídí odpad nejen do barevných kontejnerů
(PET lahve, papír, sklo), ale i do pytlů (plasty, TETRA pack, kovové obaly). Zároveň
připomínám, že ve sběrném dvoře je možné zdarma odevzdávat bioodpad a jedlé
oleje, tuky a staré pneumatiky.
Věřím, že společnými silami se nám podaří zvýšit množství vytříděného odpadu, a tím snížit náklady na likvidaci odpadu.
Leoš Procházka, starosta obce Lenešice
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Investiční akce obce:
Ulice B. Němcové
V současné době probíhá rekonstrukce ulice B. Němcové. Práce v ulici začala firma
SčVK obnovením vodovodu a kanalizace. V ulici bylo osazeno nové veřejné osvětlení a v současné době finišují práce na obnově povrchu ulice a chodníků. Rekonstrukce ulice B. Němcové vyjde cca na 4.500.000,- Kč, částečně bude hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.960.000 Kč
Rekonstrukce kotelny I. stupně ZŠ
V měsících červenec a srpen proběhla rekonstrukce plynové kotelny v budově
I. stupně základní školy. Práce provedla firma Megawatt s.r.o. Dubí. Celkové náklady činily 1.100.000 Kč, na akci získala obec dotaci z Ministerstva životního prostředí
ve výši 438.000 Kč.
Dětská hřiště
Na jaře byly instalovány nové hrací prvky na hřišti u Sokolovny, v červenci byla
vybudována nová pískoviště u dětských
hřišť v ulici Za Školkou a u Sokolovny, zároveň došlo k výměně starých herních
prvků u fotbalového hřiště.
Areál bývalého cukrovaru
Zpracování regulačního plánu areálu
bývalého cukrovaru je před dokončením. V současné době probíhají jednání mezi
obcí, SVS a ČEZ o napojení lokality na sítě.
Před uzávěrkou zpravodaje jsme bohužel dostali zprávu, že nám nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena dotace, o kterou jsme žádali na bourání cukrovaru. Budeme proto žádat znovu v novém dotačním titulu, který se otevírá koncem
tohoto roku.
Filmová společnost Film United s.r.o., která zde letos natáčela seriál, má zájem
o prodloužení pronájmu areálu na natáčení dalších dílů. Zastupitelstvo bude o této
žádosti dále jednat.
V srpnu byl v letním kině na prostranství před Sokolovnou promítnut film Ztracená srdce, poválečný romantický film, který se natáčel v našem cukrovaru.
Místní rozhlas
Na přelomu měsíců července a srpna proběhla demontáž starých rozvodů a hlásičů, následně byl firmou Altus+ s.r.o. Most nainstalován nový bezdrátový rozhlas
v ceně cca 500.000 Kč. V současné době je rozhlas ve zkušebním režimu, dolaďuje
se umístění a směrování amplionů, proto uvítáme připomínky ke slyšitelnosti rozhlasu.
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Autobusové zastávky
Na konci dubna byly nově vymalovány
obě autobusové zastávky u nákupního střediska.
Zeleň v obci
V letošním roce bylo vysázeno celkem
43 ks stromů, z toho 20 ks vrby na eurocestě od rybníka k mostku za I. stupněm základní školy, 10 ks javoru okolo
fotbalového hřiště a 13 ks lípy za koleje směr Raná. Zároveň bylo nutné přistoupit
ke kácení suchých stromů v ulici Na Poříčí, práce budou pokračovat na urnovém
háji a za hřbitovem.
Pro zkrášlení náměstí byly před I. stupeň ZŠ instalovány na sloupy veřejného
osvětlení květináče s muškáty, závěsné květináče ozdobily také zábradlí budovy
obecního úřadu.

Probíhající a připravované akce obce:
Ulice Žižkova a Havlíčkovo
Na příští rok je naplánovaná rekonstrukce ulic Havlíčkovo a Žižkova. Práce budou
opět koordinovány společně s firmou SčVK, která provede výměnu kanalizace a vodovodu, poté obec provede rekonstrukci povrchu ulice, chodníků a také vedení
veřejného osvětlení.
Pítko u hřbitova
Zastupitelé obce se shodli na tom, že je
potřeba zrekonstruovat studnu u hřbitova. V současné době je již zakoupeno
nové pítko, které doplní stávající pumpu, zároveň bude upraveno i přilehlé
prostranství.
Zpětný odběr pneumatik
Firma Gregor Lenešice, která má sběrné
místo odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA v sídle firmy na adrese Třebízského 497, zřídila ještě další sběrné místo ve sběrném dvoře. Pneumatiky bez
disků je zde možné odevzdat zdarma v době provozu sběrného dvora.
Tradiční kulturní akce
V měsíci červnu pořádala Obec Lenešice před Sokolovnou velkou párty na počest
Dne dětí. Oslavit svůj svátek přišlo na 300 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. I přes
velké teplo se všichni pustili s nadšením do připravených úkolů a sbírání razítek do
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hrací karty. Hrál se minigolf, střílelo se do branky a koše, chytaly se rybky, trénovala se přesná muška - u myslivců střelba vzduchovkou a u hasičů hašení vodou. Děti
mohly využít i jízdy na koních, ve vláčku, na kolotočích, na houpačkách, řádění ve skákacím hradu. Na závěr si děti vyměnily vyplněnou kartičku za krásný balíček. Radost
se zdvojnásobila, když se na trávníku objevila pěna. Příjemné bylo i zakončení celého
odpoledne, a to osvěžení pod kropící vodou z hasičského vozu. Velký dík za organizaci
a sponzorování tohoto dne patří Obci Lenešice, mysliveckému spolku, hasičům a místním podnikatelům.
V září se konal již druhý lenešický bazárek, který se setkal opět s velkým ohlasem
a prodejní místa byla zcela zaplněna. Kupující si vybírali z pestré řady hraček, oblečení,
potřeb a vybavení pro děti i dospělé.
V říjnu byli pozváni do Sokolovny na malé posezení všichni lenešičtí senioři. Pro potěšení se jim představily v krátkém programu žákyně 2. třídy základní školy a děti
ze třídy Kulíšků mateřské školy. Pak už byla zábava jen jejich a za zvuků známých melodií v podání kapely Prima flám Jiřího Vinše si všichni užívali společný podvečer.
V listopadu Obec Lenešice připravila ve spolupráci s místními hasiči, myslivci, knihovnou a Okrašlovacím spolkem lampionový průvod, který se již stal také tradiční a velmi
vyhledávanou aktivitou naší obce. Do průvodu se zapojilo přes 150 lidí, na které čekaly
na cestě pohádkové postavy, krásné dekorace z místní mateřské školy a úžasné vyřezané dýně, které poskytla základní škola. Celý večer byl zakončen ohňovou show. Lidé
se mohli zahřát dobrým gulášem, polévkou či čajem nebo svařeným vínem. Dlouho si
někteří ještě povídali se svými známými a kamarády a spokojeně odcházeli domů.
V letošním roce jsme s radostí přivítali do nového života 12 miminek, kterým zpříjemnily tuto sváteční chvíli i děti z mateřské školy s recitačním pásmem.
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Divadelní představení Hvězdné manýry rozesmálo celé publikum
Během měsíce května proběhla v naší Sokolovně rekonstrukce pódia. Nově se vymalovalo se, opravila se světla, položil se nový koberec a došlo k výměně opony
a dekoračních látek na zdech pódia.
První si pódium v novém kabátu vyzkoušela v září Divadelní společnost Háta,
která s sebou přivezla hned několik českých hereckých osobností. Tuto kulturní
událost si nenechalo ujít 175 natěšených lidí a chvíli před sedmou hodinou byl sál
sokolovny zcela zaplněn. Komedii Michaela McKeevera můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou, a to i díky skvělým hereckým výkonům. Diváci se smáli po celou
dobu vystoupení a na závěr zazněl velký potlesk ve stoje.
V hlavní roli ředitele hotelu na Palm Beach (rok 1942) zazářil Lukáš Vaculík,
hvězdné manýry slavných zpěvaček předvedly Adéla Gondíková a Vlasta Žehrová,
rolí poslíčků se skvěle zhostili Filip Tomsa a Juraj Bernáth. Další postavy ztvárnili
Radka Pavlovčinová, Zbyšek Pantůček, Pavla Vojáčková a Veronika Jeníková.
A kulturní vyžití bude určitě i nadále. Kromě tradičních obecních akcích, mezi které
patří například rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka pro děti, se mohou
občané Lenešic těšit i na zájezd na vánoční trhy do Drážďan či do Prahy na muzikál
Sestra v akci s Lucií Bílou. Ten se vzhledem k velkému zájmu pořádá ve dvou termínech
26. ledna 2020 (již vyprodáno) a 16. února 2020 (předprodej od 11. listopadu).

Vánoční trhy
v Drážďanech
v úterý 3. prosince
odjezd v 8.00 hod. ze zastávky Lenešice, náměstí
předpokládaný návrat kolem 20.00 hod.
Program: 10.00–14.30 hod. Vánoční trhy
14.30–18.00 hod. Nákupní centrum Elbe Park
Cena: 200 Kč
přihlášky na Obecním úřadě v Lenešicích
(tel. 415 679 411)
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Mateřská škola Lenešice
Naše školka malá je,
mateřská se jmenuje.
Máme se tam všichni rádi,
protože jsme kamarádi.
Hrajeme si, cvičíme,
zpíváme a kreslíme.
V září nám začal nový školní rok 2019/2020. Ve třídě Zvídálků je 25 dětí, ve třídě Kulíšků
je 28 dětí. Kapacita školky je zcela naplněna dětmi ve věku 2,5 – do 7 let. Do školky
v září nastoupilo 26 nových dětí. Na počátku byly nějaké slzičky, ale postupně si dětičky zvykaly na nové, neznámé tváře nejen nových kamarádů, ale i na paní učitelky
a ostatní zaměstnance ve školce.
A co děláme ve školce celý den?

ráno si hrajeme

svačíme

vzděláváme se

cvičíme

jsme venku - Zvídálkové

jsme venku - Kulíškové
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obědváme

odpočíváme

svačíme

hrajeme si a čekáme, kdo si pro nás přijde

Odpolední zájmové činnosti
V rámci vzdělávání nabízí mateřská škola pro své děti také odpolední zájmové činnosti,
a to zcela bezplatně – kroužek anglický, taneční, kroužek flétniček a výtvarný kroužek.
Jana Kolaříková, ředitelka mateřské školy
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Střípky z dění ve škole

Moderní výuka jazyků na ZŠ Lenešice
Na Základní škole Lenešice, okres Louny, se podařilo dokončit výstavbu nové jazykové a multimediální učebny, která byla spolufinancována z prostředků EU a Obce
Lenešice. Tato moderní jazyková laboratoř byla slavnostně otevřena a uvedena
do provozu v úterý 15.10.2019 za účasti zástupců zřizovatele školy, MAS Vladař,
rodičů, žáků, veřejnosti a zaměstnanců školy. Nyní již nic nebrání žákům školy,
aby si zde rozvíjeli své jazykové a komunikační dovednosti s využitím nejmodernější techniky. V celé ČR je zatím jen několik takových učeben a jsme rádi, že
jedna z nich je na naší vesnické škole, která tak drží krok s trendy v současném
vzdělávání. Na slavnostní otevření bezprostředně navázala „Kavárna s OZOBOTY“, na které si příchozí mohli zkusit práci s malými roboty, které škola využívá
při výuce informatiky.
Jana Ledvinová a Kamil Zlatohlávek, vedení ZŠ Lenešice
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Sportovní kroužek v brlohu
V neděli 8. 9. proběhlo první setkání sportovního kroužku. Vyrazili jsme na kolech do cca 10 km vzdáleného Brlohu na prohlídku nádherného Vernerova mlýna.
V mlýně jsme se seznámili s technologií mletí žita a pšenice, prohlédli jsme si mlýnské stroje a pozdravili se s vodníkem a čerty, kteří hlídají mlýnské kolo. Nakonec
jsme si na zahradě opekli špekáčky a posilněni jeli zpátky domů. Za prohlídku mlýna moc děkujeme Stáně Hrnčířové!
Daniela Pechová a Vladimíra Fiřtová, vedoucí kroužku
Klub deskových her na 2. stupni
Podzimní sychravé počasí je ten správný čas ke společnému posezení u stolu a hraní her. Na první schůzce Klubu
deskových her se sešlo tolik hráčů,
že se nakonec hrálo u pěti stolů. Dětem
byla nejprve vysvětlena pravidla každé
hry a poté už se všichni vydali za menším či větším dobrodružstvím her
Ubongo, Jungolino, Monopoly, Dostihy
a sázky a Leu. Příští týden se těšíme
na další zajímavé deskovky!
Daniela Pechová, vedoucí kroužku
„Trocha“ nepohody...
Na dějepisnou exkurzi vyjela 8. a 9. třída do blízkého Terezína. Trochu jsme se připravili, povídali jsme si a zhlédli úryvky o koncentračním táboře a příběhy lidí, kteří
přežili, zjišťovali informace o školní docházce v době Protektorátu.
Zážitek, atmosféra a pocity jsou trochu jiné. Přijímač, zápis, odevzdat věci, převlíknout, odchod. Přijímač, zápis, odevzdat věci, převlíknout, odchod. Nezdržovat.
Další. Vše v němčině. ARBET MACHT FREI. Tento a dalších mnoho německých nápisů nám lehce přivodilo atmosféru doby, také cely, samotky, koupelny a výklad
průvodce. Jen krátkou chvíli jsme se „procházeli“ v malé cele, kde v době války přežívalo 90 vězňů bez možnosti lehnout si, prospat se, umýt se. Nezbývalo jim než
chodit dokola, spát vestoje a přežívat tak dlouhé dny.
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V kině, které kdysi sloužilo zábavě pracovníkům gestapa, jsme zhlédli úryvek z dochovaného filmu, kde je vychválen skvělý život terezínských vězňů; práce na zahrádce, společné pletení, háčkování, četba a další odpočinkové činnosti.
Film byl „připraven“ pro světovou organizaci červeného kříže.
Nepohoda, kterou jsme zažili, byla: deštivé a chladné počasí. Vše však bylo velmi
krátkodobé ve srovnání se životem vězňů v pevnosti Terezín. Už nikdy nic takového.
Jana Ledvinová, ředitelka ZŠ Lenešice

Obec Lenešice zve lenešické děti na

Mikulášskou nadílku
v neděli 1. prosince 2019
od 15 hod. v Sokolovně
Vstupné pro dospělé: 20 Kč
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Hry Mikroregionu Žatecko: Sranda bez plotů
V sobotu 15. června 2019 se konal 19. ročník sportovního klání mezi obcemi
Mikroregionu Žatecko, tentokrát role hostitelů připadla na naši obec Lenešice.
Celkem 15 družstev se začalo sjíždět před místní sokolovnu již v ranních hodinách.
Všichni dorazili s báječnou náladou a veselými kostýmy, ve kterých zazářili na
slavnostním zahájení a skvěle doplňovali jednotlivé úkoly. Organizátorky z řad pedagogického sboru Základní školy v Lenešicích a zároveň vítězky z minulého ročníku si
pro letošní hry připravily soutěže na téma „Párty“. Naše družstvo ve složení: kapitánka Daniela Tegtmajerová, členové Eliška Trhlíková, Nela Patrovská, Lukáš Knop, Václav Frélich, Jakub Juran a Petr Trhlík prokázalo svůj důvtip a odvahu již na slavnostním zahájení, neboť vyrazili ve svých nejlepších pyžamech a s oblíbenými plyšáky.
Během tohoto dne se museli soutěžící zúčastnit čtyř povedených večírků: narozeninové párty, taneční párty, plážové párty a after párty, které slovem doprovázel
moderátor Radek Jirgl. Mezi jednotlivými úkoly se o zábavu postarali hosté zpěvák
a herec Martin Maxa a Drum band Františka Zemana s jejich bubenickou show.
Kolem půl páté byly vyhlášeny výsledky: třetí místo si vybojovalo družstvo Žíželic, druhé místo obsadila obec Deštnice a na pomyslnou bednu vítězů vystoupalo
družstvo Lenešic. Povedlo se tak obhájit loňské prvenství a putovní pohár zůstal
i nadále u nás doma. Lenešické družstvo tedy nastoupí v roli favorita i v příštím
roce v Libořicích.
Všem zúčastněným obcím děkujeme za vzornou reprezentaci a sponzorům
děkujeme za podporu.

organizátoři akce a rozhodčí

vítězné družstvo Lenešic
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Sbor dobrovolných hasičů Lenešice
Na začátku července tohoto roku naše jednotka vyjela
na pomoc s velkým požárem travního porostu a obilného
pole v Zeměchách.
V září jsme se zúčastnili prvního ročníku akce určené
pro širokou veřejnost pod názvem „Den prevence“ v postoloprtské zámecké zahradě. Každý návštěvník si například
mohl vyzkoušet resuscitaci, shlédnout prezentaci proti požárům budov, ukázku
sebeobrany, práci vycvičených psů pro vyhledávání osob v sutinách a prohlédnout si záchranářskou techniku.
Ve stejném měsíci jsme převzali dar pro naši jednotku, tj. 4 kusy dýchacích přístrojů Draeger PSS 4000, od Ústeckého kraje v hodnotě 160 000 Kč.
Během léta jsme se zapojili i do pomoci při organizování akcí v obci. Zajistili jsme
občerstvení na pořádaných hrách Mikroregionu Žatecko, při promítání letního kina,
spolupracovali jsme s obcí na dětském dnu a zajišťovali jsme bezpečný průběh v lampionového průvodu. 12. října jsme pořádali pro naše spoluobčany Česko-německou
zábavu s kamarády z přátelské Obce Niederbobritzsch v Dolním Sasku.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na hasičský ples, který se bude konat
22. února 2020 v místní Sokolovně. Děkujeme za přízeň a podporu Obce Lenešice
a všech příznivců Sboru Dobrovolných hasičů Lenešice.
Antonín Beránek, velitel sboru
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Kroužek mladých hasičů
Kroužek „Mladých hasičů“ při SDH Lenešice je kolektiv dívek a chlapců ve věku
od 5 do 18 let. Scházíme se každý pátek od 17:00 v naší klubovně. V květnu jsme
se zúčastnili letního kola hry „Plamen“, která probíhala celý víkend v Novém Sedle.
Všichni jsme byli velice unavení, ale myslím, že se víkend povedl. V červnu jsme se
už podruhé zúčastnili „požárního útoku“ v Chrabercích.
A jako každoročně jsme se aktivně účastnili hry „Euroregion Krušnohoří“
ve spolupráci s Německem. Letošní kolo pořádali právě kolegové z Německa a my
jsme strávili celý víkend v Německu. Byli jsme ubytováni v krásném rekreačním
prostředí. Disciplíny byly rozmístěny v lese po trase 2x3 km. A jako zpestření pobytu dostaly děti vstup do plaveckého bazénu, kde se super vyřádily.
V srpnu jsme s dětmi odjeli do Počedělic na „Víkendový letní tábor“, který se
koná 1x za dva roky. Na tento víkend se děti vždy velice těší. Letošní ročník byl
velice pěkně vymyšlený. Bylo to v duchu „Co si vyhraješ, to si uvaříš“. Děti v sobotu
plnily různé disciplíny, za které vyhrály např. brambory, koření, kotlík, dřevo, sirky
atd. A večer si z toho uvařily polévku. V neděli probíhaly klasické hasičské disciplíny
(útok dvojic a požární útok).
V říjnu jsme se účastnili podzimního kola hry „Plamen“ ve Vroutku. Zde
jsme postavili 1 pětičlenné družstvo
starších a 3 členy mladších jsme půjčili
různým kolegům (do Domoušic, Cítolib a Nepomyšle) a dále soutěžili 3 dorostenci za jednotlivce.
A co nás ještě čeká? V listopadu
jsme byli pozváni k sousedům do Břvan
na 2. ročník „Dětského branného závodu“. Děti se již velice těší, že to bude trochu jiný závod, než na které jsou zvyklí.
V prosinci se jako každoročně budeme
podílet na vánočních trzích a po novém
roce nás čekají výlety a „Branný závod“
v Cítolibech.
Miroslava Holienková, vedoucí mládeže
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Do knihovny pro poučení i zábavu
Místní knihovna Lenešice je zpřístupněna všem čtenářům každé pondělí od čtyř
do šesti hodin v prostorách u obecního úřadu. Zajímavé knihy zde určitě najdou
jak malí čtenáři, tak i ti sečtělejší.

V rámci knihovny se konají i různorodé akce. V červnu jsme mohli shlédnout skvělé
taneční vystoupení dětí z SK Amadeus Lenešice pod vedením paní Kamily Hlaváčikové
a na začátku září se naši senioři zúčastnili celodenního zájezdu na zámek a zámecký pivovar v Chyši.
V rámci knihovny probíhají i setkání místních dam pod vedením knihovnice
Zdeňky Chovancové, které pro nás společně připravují tradiční výstavy s ochutnávkou. Letošní podzimní nesla název Slané pečení aneb „Sůl nad zlato“. Mohli
jsme ochutnat různé rohlíčky, preclíky, domácí chleba, ale třeba si i odnést recept
na slané muffiny či věnečky a zpestřit tak naše domácí pečení.

setkání u příležitosti oslav konce léta
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Jako každý rok knihovna v říjnu vyhlásila
výtvarnou soutěž na téma „PESTRÝ SVĚT“.
Obrázky libovolných technik mohou tvořit
všechny děti do 15 let a odevzdávat je každé pondělí v rámci otevírací doby. Uzávěrka soutěže je datována k 31. lednu 2020.
Obrázky jsou během jara součástí výzdoby knihovny a jsou vyhlášeni výherci.
Minulý ročník soutěže na téma „Hasiči, záchranáři a policie,“ vítězný obrázek veřejnosti: Tomáš Mézl, 4. třída.

Obec Lenešice organizuje
ve spolupráci se sdružením Nekodklubko
dobrovolnou akci

Pomáháme společným tvořením
Zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť si zpříjemnit volný čas. Stačí si zakoupit potřebné
materiály, stáhnout návody na facebookových stránkách obce a pustit se do práce. Nemusíte tvořit sami, zapojte třeba svoji babičku, vnučku, maminku, dcerku, kamarádku,
zvládnou to i muži.
Hotové výrobky zaneste do konce dubna na obecní úřad či do lenešické knihovny. My je
pak zašleme koordinátorce Nedoklubka, která vše předá těm, kteří je zrovna potřebují.
Tentorkát společně háčkujeme chobotničky a čepičky, nově mohou být čepičky i šité.
Prosíme, dodržujte instrukce v návodech, i materiály, ze kterých tvoříte.
Děkujeme za spolupráci.
Bližší informace:
Štěpánka Budinová, tel.: 602 161 121
Věra Kodlová, tel.: 775 166 364
www.ou-lenesice.cz
www.nedokulbko.cz
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Stavební a kulturní podzim v kostele sv. Šimona a Judy
Začíná padat listí ze stromů, což je
známka nastupujícího podzimu. A stalo
se tradicí, že v tomto období se na kostele čile pracuje. Je to dáno průběhem
uzavírání smluvních vztahů s Ministerstvem kultury.
Věž se zřítila v červenci roku 2008.
Skutečnou příčinou pádu věže nebylo
špatné podloží, jak se mnozí domnívali, ale přestavby, které se uskutečnily
v předchozích staletích.
Nová věž, která kopíruje tu původní,
již ve své hrubé podobě stojí. V letošním roce bude oplechována báň kostela a její špičku ozdobí kříž se zlacenými
paprsky. Do makovice nad bání bude
umístěno poselství dnešní doby, především zpráva o pádu věže a její obnově
a dobové peníze.
Přestože by se mohlo zdát, že se blížíme do závěrečné fáze rekonstrukce,
čekají nás ještě minimálně 3 roky práce
na věži. Její součástí jsou i věžní hodiny,
na jejichž odbíjení mnozí z nás stále nezapomněli. Ty by se na věži mohly objevit již v příštím roce. A protože z vašich podnětů víme, jak moc věžní hodiny očekáváte, rozhodli
jsme se je koupit z veřejné sbírky. Již 3 roky šetříme peníze na věžní hodiny právě z veřejné sbírky. Nyní je na kontě 160 tisíc korun,
což je polovina předpokládané částky.
Ve věži kostela se nacházel i vzácný
kámen s nápisem, který datuje vznik
kostela a jeho příslušnost k postoloprtskému klášteru Porta Apostolorum. Tento kámen snad zázrakem přežil pád věže.
Přestože je značně poničený, je stále čitelný. Rozbor nápisu, který bude sloužit
jako podklad pro restaurátory, provedl
Doc. Jiří Roháček z České Akademie Věd.
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Velice nás těší, že náš kostel nežije jen svojí historií a stavebním životem. Celoroční
pravidelné bohoslužby a podzimní koncerty se staly součástí života naší vesnice.
Letos na jaře jsme se navíc zapojili do Noci kostelů a uspořádali koncert pěveckého
souboru Schola sv. Marka ze Sušan. Ten podzimní, na kterém zahrála kytaristka
Eva Henychová, byl jiný. Nebyl to obyčejný koncert. Bylo to poděkování panu faráři
Preyovi za jeho práci a zároveň dárek k jeho 80. narozeninám. Paní Henychová hrála před plným kostelem, který jí ocenil dlouhým potleskem.
Zdeněk Plaček, předseda sdružení
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Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek
TJ Sokol Lenešice, spolek zve všechny občany k aktivnímu
sportování ve sportovních oddílech Sokola a na veřejných
sportovištích. Přihláška k novému členství do TJ Sokol Lenešice, spolek bude od 20. listopadu k dispozici na webových stránkách Obce Lenešice, v papírové podobě ji najdete
ve vašich schránkách.
Fotbal
V ukončené sezóně 2018/2019 A-tým hrající I.B třídu obsadil skvělé 2. místo, které
je pro nováčka soutěže výborným výsledkem. Poděkování patří všem hráčům, kteří se na umístění podíleli.
Sezóna 2019/2020 bude v I.B třídě pro A-tým pod vedením trenéra Karla Kopřivy daleko náročnější, protože do naší skupiny spadly z I.A třídy kvalitní týmy. Aktuálně utkání v Krásném Dvoře vyhráli naši fotbalisté 0:5 a jsou v tabulce na 4. místě.
Mužstvo B pod vedením trenéra Dominika Charváta postoupilo v sezóně
2018/2019 do III. třídy. Aktuálně se tým nachází v nové soutěži na 5. místě a cílem
v letošním ročníku je skončit v tabulce do čtvrtého místa
Mužstvo starší přípravky pod vedením trenéra Tomáše Čáky na podzim hraje
satelitní turnaje, ve kterých se jim podařilo třikrát zvítězit. Děti trénují od října v tělocvičně ZŠ Lenešice každé úterý a pátek od 17.00 hod., resp. od 16.30 hod.

Asociace Sport pro všechny
Pod vedením paní Pavlíny Vernerové probíhají pravidelná cvičení pro zdravá záda
s posilovací gumou, na karimatkách a na balónech. Můžete si přijít zacvičit do tělocvičny ZŠ každé pondělí a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
Volejbal
Volejbalová smíšená družstva Tělocvičné jednoty Sokol Lenešice, spolek pod vedením paní Dagmar Pešulové uspořádala dva volejbalové turnaje v Lenešicích
na hřišti v ulici Za Školkou. Oba turnaje se vydařily, a proto se můžete těšit na
další v roce 2020.
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Tenis
Lenešičtí tenisté pravidelně hrají a trénují na kurtech v Březně u Postoloprt. V letošním roce se konaly tři turnaje a celkem se jich zúčastnilo 16 hráčů. Zimní turnaj
jednotlivců vyhrál 2. března 2019 Martin Budina a na letním turnaji 8. června 2019
zvítězil Tomáš Zlatohlávek. Soutěžilo se také ve čtyřhře pořádané 7. září 2019 a první místo si odnesla dvojice Vladimír Belan a Jan Huráb.

Setkání oddílů stolního tenisu Lenešice-Remse
V letošním roce jsme přivítali v Lenešicích našeho letitého soupeře ve stolním tenise z družebního města Remse v Německu. Již 42. setkání a přátelské utkání se uskutečnilo v sobotu dne 22. 6. 2019. Tradice vzájemných setkání nebyla ani jednou za celou dobu přerušena!
Tak, jak bylo kdysi dávno nastoleno, následoval po příjezdu našich kolegů včetně zástupců obecního úřadu Remse kulturní program. Letos jsme navštívili lounskou společnost Seko, resp. jejich zvířecí safari. Prohlídka safari i celého zázemí firmy Seko sklidila
velký obdiv. Následovala prohlídka muzea vesnického a zemědělského života v Peruci.
Tato prohlídka zanechala také dobrý dojem a vedla k různým diskusím a porovnáním.
Po poledním občerstvení následovalo tradiční utkání a to:
Lenešice-Dobroměřice A – Remse A
Lenešice-Dobroměřice B – Remse B
V těchto utkáních se projevilo lenešické posílení o hráče Dobroměřic a následovala
jasná vítězství v poměru 15:3 a 14:4.
V průběhu sportovního zápolení navštívili zástupci obou obecních úřadů areál bývalého cukrovaru Lenešice, kde si prohlédli prostředí natáčení celovečerního filmu.
Následně se přemístili do místní mateřské školky. Ředitelka MŠ pí. Kolaříková seznámila naše německé přátele se životem ve školce. Velký dík patří celému kolektivu školky,
který akci perfektně připravil, protože prohlídka všechny velmi zaujala.
Po ukončení obou utkání následovalo vyhlášení vítězů a oba starostové velice
kladně vyhodnotili toto setkání. Starosta Remse pak pozval všechny přítomné na další
turnaj v příštím roce 2020 do Německa. Celé setkání bylo zakončeno slavnostní večeří
s přátelským posezením v kulturním domě.
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Příměstský tábor
Pátý příměstský tábor v Lenešicích se letos konal v termínu od 5. do 10. srpna 2019.
Základní škola Lenešice poskytla zázemí pro 34 táborníků.
O zábavu bylo postaráno: přijela za námi chemická laboratoř, shlédli jsme
i výcvik domácích králíků. Chodili jsme se koupat do naší řeky Ohře, pořádali olympiádu a lenešičtí hasiči nám předvedli, jak se chovat při vzniku požáru
v domácnosti. Podnikli jsme celodenní výlet do Prahy, kde jsme navštívili Zemědělské muzeum a viděli jsme přehlídku dravých ptáků na zámku Korozluky,
Zakončení tábora proběhlo karnevalem s nočním pochodem a bojovou hrou na
závěr. Pořádně jsme si to užili.
Moc děkujeme všem sponzorům, Obci Lenešice, ZŠ Lenešice a pořadatelům
v čele s paní Pavlou Tichou. Příští rok se zase těšíme na super zábavu.
táborníci
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Sport neodmyslitelně patří do naší obce. Pojďme tedy společně nahlédnout
do jeho historie…

zdroj: Tomáš Čáka

Fotbalové mužstvo dorostu, I.A třída, ročník 1963-1964

Zleva stojící: 1. p. Müller (trenér), 2. Ernecker Míla, 3. Hauptvogel Jaroslav, 4. Kuňák Antonín,
5. Bauer Ladislav 6. Svoboda Karel 7. Antropius Míla
Zleva sedící: 1. Uldrich Josef 2. Belan Jan 3. Nezbeda Václav 4. Kuňák Vratislav
Ležící: Hauptvogel Miroslav

Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice, spolek by vás závěrem chtěla pozvat do
Lenešické Sokolovny na Ples sportovců, v současné době s kapelou a účinkujícími
domlouváme volný termín, o kterém vás budeme informovat.
Také bychom chtěli poděkovat svým členům, funkcionářům, trenérům, aktivním
sportovcům a fanouškům všech sportovních týmů. Velké poděkování za podporu
patří Obci Lenešice.
Tomáš Čáka, předseda spolku
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Myslivecký spolek Lenešice
S prvním spadaným listím se myslivecký rok přehoupne do druhé poloviny a začíná se přikrmovat zvěř. V září chodí myslivci na tahy, kde se střílí kachny. Předposlední den v roce, 30. prosince, nás čeká hon na drobnou zvěř. A než se nadějeme,
bude zase měsíc březen. V tento čas se svolává výroční schůze, na které se shrne
průběh celého mysliveckého roku. Během roku ulovíme přibližně 40 ks lišek, 55 ks
černé zvěře, 25 ks kachen, 15 ks bažanta, 6 ks srnčí zvěře, 17 ks mývala severního,
2 jezevce, 5 kun, 3 vrány šedivky a 4 straky. Výčet všech predátorů je veliký - 126 ks.
No a to se pak nemůžeme divit, že chybí v přírodě drobná zvěř.

Myslivecký spolek Lenešice se zapojuje i do akcí v obci. Na dětském dnu jsme
postavili dětmi oblíbenou pojízdnou i klasickou střelnici. Naše polní kuchyně nabídla na lampionovém průvodu teplý punč, čaj a vyhlášený guláš. S občerstvením
pomůžeme i během rozsvěcení vánočního stromu v naší obci.

22

V listopadu pořádáme šest vzdělávacích programů
o myslivosti v místních i okolních základních a mateřských školách. Hravou formou a s pomůckami probouzíme v dětech zájem o přírodu a dění v ní. Velký důraz
klademe i na ochranu přírody a chování v lese.
První sobotu v září se lenešičtí myslivci zúčastnili soutěže ve vaření nejlepšího kotlíkového guláše v Zahrádkách
u České Lípy. Do tohoto klání se zapojilo 14 družstev. Každé si podle vlastního uvážení zvolilo, z jakého masa guláš
na otevřeném ohni uvaří. Každý z návštěvníků pak mohl
ochutnat guláš srnčí, dančí, jelení nebo z divočáka. Za nejlepší, a tudíž první místo,
vyhodnotila porota právě poslední zmíněný kančí guláš s bramboráčky, který do Zahrádek přijeli uvařit naši myslivci. Celou akcí provázela herečka a moderátorka Klára
Jandová, která vítězům přislíbila účast i na klání v květnu 2020 v Lenešicích.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na Myslivecký ples, který pořádáme 18.1.2020
v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje kapela Ventilky a Pumpičky. Těšit se můžete i na bohatou tombolu a samozřejmostí je i náš vítězný guláš. Vstupné na místě 200
Kč, v předprodeji 150Kč. Datum předprodeje bude včas oznámen. Všichni jste zváni.
Pavel Pova, člen sdružení

Třídění odpadu v naší obci
stanoviště kontejnerů
– papír, sklo, PET lahve:
• před sběrným dvorem v ulici Komenského
(i kontejner na textil)
• u nákupního střediska
• za panelákem čp. 143,146 v ulici Husova
• u obecního úřadu
• u hřbitova
• v ulici Za Školkou
• v ulici Jiráskova
• v ulici Poděbradova

do sběrného dvora
se zdarma odevzdává:
•n
 ebezpečný odpad
•k
 ovový odpad
•b
 iologický odpad
• jedlé tuky a oleje
• ž luté pytle – na ostatní plasty
Do pytlů se nedávají PET lahve (ty patří
do kontejneru!)
• oranžové pytle – na TETRA PAK
(krabice od mléka, džusu, vína)
• šedé pytle – na kovový odpad (plechovky od nápojů, konzervy, spreje, plechové zátky a víčka)

Občané mohou využít slevový program – za každý odevzdaný plný pytel obdrží bod, který si vylepí do kartičky a při platbě poplatku za odpad mu bude odečtena sleva 10,- Kč za každý bod.
SBĚRNÝ DVŮR (ulice Komenského):
duben – říjen
středa
16 – 18 hod.
sobota
8 – 11 hod.
neděle
8 – 11 hod.

květen – září
sobota
8 – 12 hod.
neděle
8 – 12 hod.

Žádáme občany, aby vozili odpad v y tříděný. Uložení ostatního odpadu ve sběrném
dvoře je zpoplatněné.
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Základní kynologická organizace Lenešice
Základní kynologická organizace má sídlo v obci Lenešice již 20 let. Už od svých začátků poskytuje pro nováčky kurzy základního výcviku psů. Mezi kurzisty nyní máme
i potencionální mládežníky, což je pro sportovní kynologii v našem kraji dobrá zpráva. Dne 15. září 2019 jsme pro ně upořádali malý závod s hodnotnými cenami. Doufáme, že budou kurzisté nadále chodit, aby takových akcí bylo více. Kurz vedou zkušení
kynologové a výcvikáři, zúčastnit se ho může každou neděli od 930 kdokoliv a s jakýmkoliv pejskem. Kurzisty pak dělíme do tří skupin podle šikovnosti psa. Pokud
byste měli zájem se k nám připojit, rádi vás na našem kynologickém cvičišti uvidíme.

V sobotu 7. 9. 2019 se uskutečnil 24. ročník tradičního závodu „Memoriál Jaroslava
Poláka“. Zúčastnilo se ho 32 závodníků. I když to vypadalo, že počasí bude nepříznivé, nakonec se udělalo krásně. Rozhodčí byli sice přísní, ale féroví. Závod proběhl
v naprosto poklidné atmosféře, výkony závodníků byly vysoce hodnocené a diváci
byli velmi spokojení. Doufáme, že to bude stejné i na jarním závodě „O Pohár starosty obce“, který budeme pořádat již po devatenácté. Během letních prázdnin si
naši členové uspořádali výcvikový příměstský tábor. Probíhal týden v měsíci srpnu
a zúčastnili se ho skoro všichni členové naší organizace. Kynologové se svými svěřenci se velice intenzivně připravovali na nadcházející podzimní závody a zkoušky.
Přejeme jim co nejvíce úspěchů. Velký úspěch zaznamenal tento rok jeden z našich mládežníků, Patrik Brzybohatý, stal se Mistrem republiky mládeže v kategorii
IGP 3. Zároveň měl nejvíce bodů ve všech kategoriích a stal se tak jasným vítězem.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy i do budoucna.
Na závěr bychom rádi poděkovali za celou organizaci obci Lenešice za dlouhodobou podporu činnosti a za skvělou spolupráci.
Za ZKO Lenešice Tereza Pacltová
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domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4.
5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLA KOMÍNŮ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.
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9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární
správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy
začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky
označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).

účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel
a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování
zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě
týrání zvířat,

umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,

bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených
psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu
(např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
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Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal
mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové
pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti
vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může
povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají.
V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí.
V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou
legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až
v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě
v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona
je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes
označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději
do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
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CENA

Pro velký zájem
690 Kč
pořádá obec Lenešice
zájezd na muzikál i v dalším termínu.

Obec
Lenešice
pořádá
zájezd

16. únor 2020 v 15 hodin
předprodej vstupenek od 11. listopadu 2019
na obecním úřadě (tel. 415 679 411)

DVA
TERMÍNY

Praha
divadlo
KARLÍN

rezervace
do následujícího úředního dne

SESTRA
V AKCI
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Letecké snímky obce stále v prodeji

V květnu za příhodného počasí proběhlo letecké snímkování obce Lenešice. Nové
fotosnímky obce si mohou zájemci koupit v kanceláři obecního úřadu za cenu
310 Kč. Lze vybírat ze sedmi různých snímků o velikosti A3.

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

Spojení:

http://www.ou-lenesice.cz
e-mail: obec@ou-lenesice.cz
ID datové schránky: p6ebc7z

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.
4

listopad 2019 | www.adart-reklama.cz

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

