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Úvodem
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou druhé číslo Lenešického občasníku. Ohlasy na první vydání,
které jsme zaznamenali, byly vesměs kladné. Pochopili jsme, že občané si přejí
dozvědět se o dění v obci co nejvíce, a proto jsme se rozhodli vydat druhé číslo ještě
v tomto roce. Obsahuje opět informace o investičních akcích, které byly v tomto
roce realizovány, a dále články spolků, sdružení a škol, které o to projevily zájem.
Plánované akce na rok 2017 budou zveřejněny po projednání zastupitelstvem obce.

Investiční akce v roce 2016
Kanalizace Jiráskova
Na jaře tohoto roku došlo ke konečné úpravě povrchu celé části komunikace,
která byla zasažena výkopovými pracemi. Tato úprava si vyžádala finanční částku
1.215 tis. Kč. V současné době je celá akce připravena ke kolaudaci, která proběhne
do konce letošního roku.
Obnova komunikací 2016
Na akci Obnova komunikací 2016 byla získána dotace z Fondu Ústeckého kraje
ve výši 300 tis. Kč. Celkové náklady na akci činí 2.157 tis. Kč. Akce byla rozdělena na
2 etapy: ulice Jiráskova (Mlýnek) a ulice Komenského (krátká spojovací ulička s ulicí
Dlouhá)
Ulice Jiráskova (Mlýnek)
V ulici nejprve proběhla pokládka nového vodovodního potrubí, kterou financovaly
a provedly Severočeské vodovody a kanalizace Louny, a poté byly vybudovány nové
chodníky a asfaltový povrch na celé komunikaci včetně odvodnění celé lokality. Bylo
vybudováno i nové veřejné osvětlení.
Ulice Komenského (krátká spojovací ulička s ulicí Dlouhá)
Dokončení úpravy povrchu po loňské pokládce nové kanalizace a vodovodního
řádu, které provedly a financovaly Severočeské vodovody a kanalizace Louny,
proběhlo v září. Byly vybudovány nové chodníky, nové veřejné osvětlení a položen
asfaltový povrch na komunikaci.
Ulice Jiráskova (u palírny)
V této části po majetkovém vypořádání byl celý prostor vydlážděn zámkovou
dlažbou a kompletně odvodněn. Akci financovala obec a stála 377 tis. Kč.
Nádražní ulice
V měsíci září a říjnu provedly Severočeské vodovody a kanalizace Louny na vlastní
náklady výměnu kanalizačního a vodovodního řádu. Po dokončení této akce byla
provedena úprava celé lokality. Byly realizovány nové chodníky, stání pro osobní
auta před nádražím, nové veřejné osvětlení a samozřejmě nový asfaltový povrch
na celé komunikaci. Akci financovala obec a stála 1.751 tis. Kč.

Hřiště v ulici Za Školkou
Akce proběhla v měsíci listopadu, protože obec získala dotaci od MMR ve výši
400 tis. Kč. Byl upraven stávající povrch asfaltového hřiště (hřiště bylo rozšířeno) tak,
aby se mohl položit nový umělý pružný povrch, který splňuje požadavky na míčové
hry. Obec celou akci dofinancovala částkou 328 tis. Kč.

Mateřská škola Lenešice
Prázdniny uplynuly jako voda a začal nový školní rok, rok 2016/2017.
Adaptace nově přijatých dětí do naší mateřské školy proběhla úspěšně, bez větších
problémů. Nově příchozí děti se pomalu seznámily s prostředím tříd a možnostmi
jejich využití a především s paní učitelkami, které budou pro ně jistotou a oporou
po celý zbytek školního roku.
Co připravujeme?
V příštích měsících chystáme pro děti zajímavé naučné pořady o ochraně životního
prostředí, o správné ústní hygieně, o lidském těle, budeme chodit cvičit do tělocvičny
ZŠ Lenešice a samozřejmě nás navštíví i loutková pohádková představení.

Maňáskové divadlo ve školce

Ukázka výcviku psů

Vystoupení dětí na OÚ Lenešice – „Vítání
nových občánků“

Lenešičtí hasiči ve školce
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V současnosti se celá mateřská škola připravuje na blížící se vystoupení dětí
u příležitosti rozsvícení vánočního stromku před OÚ Lenešice a na vánoční jarmark.
S tím letošním jarmarkem nám pomohou i rodiče našich dětí. Budou společně se
svými dětmi v mateřské škole vyrábět vánoční dekorace, ozdoby, svícny.
A kde už jsme v novém školním roce byli a co jsme viděli a zažili? 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.

Jízda na ponících ve školce

Hudební pořad „Písničková hodina“

Pohádka „Žabí království“ ve školce

Vystoupení dětí v Sokolovně pro seniory
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Návštěva u hasičů v Lounech

„Indiánské řádění“ ve školce

ZŠ v pravěku
Děti ze ZŠ Lenešice se v pondělí 24. 10. ocitly v pravěké době. Ve chvíli, kdy děti
vstoupily do tělocvičny, jejich oči upoutala pravěká zvířata v životní velikosti. Nejvíce
děti zaujal velký mamut s ohromnými kly. Vedle mamuta stála kočkovitá šelma

Pravěk
šavlozubá a pravěký člověk. Děti se dozvěděly, jak lidé v pravěku žili, jaké nástroje
používali na lovení zvěře, mohly si vyzkoušet pravěké oblečení, jak se vyráběla
mouka a prohlédnout si zbraně k lovení zvěře. Těšíme se na další projektový den
– STAROVĚK.
Křenková, Špeciánová, Fiřtová Z., Fiřtová V
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Neviditelná výstava
Letošní listopad začala skupina žáků 2. stupně velmi hezky. Společně se třemi
vyučujícími jsme vyjeli do Prahy na exkurzi Neviditelná výstava, konanou v prostorách
Novoměstské radnice. Po několika projektech věnovaných císaři Karlu IV. jsme
tak nejenom prošli Karlovo náměstí na Novém Městě Pražském a nahlédli přímo
do interiérů radnice, kterou nechal tento panovník nově vystavět, ale hlavně jsme
měli šanci zjistit, jaký je každodenní život nevidomých.
Nejdříve jsme byli seznámeni se systémem
Braillova písma a různými způsoby dalšího
dorozumívání s nevidomými občany, včetně
prohlídky různých pomůcek jejich běžného života.
Viděli jsme bezpečnostní pomůcky do kuchyně,
počítače pro nevidomé, seznámili nás s dvěma
druhy jejich náramkových hodinek atd.
Z naší výpravy 48 lidí byly po čtvrthodině
oddělovány skupinky po osmi, které se společně
s nevidomými průvodci Jardou, Zuzkou a Terezou
vydávali na hodinovou procházku absolutně
tmavým světem. Ostatní si pak v hlavním sále
krátili čekání různými deskovými hrami s úpravou
pro nevidomé a pomocí škrabošek vyzkoušet
svou šikovnost.
Za hlavními prohlídkovými dveřmi čekal na každou osmici průvodce, který nám
vysvětlil, jak postupovat tmavými místnostmi. Bylo třeba mít jednu ruku před tělem,
abychom neohrozili kamaráda před sebou, druhou se pak podle pokynů průvodce
dotýkat pravé či levé stěny místnosti. Prošli jsme postupně neuvěřitelnými světy,
počínaje domácí předsíní a kuchyní, kde jsme měli za úkol poznávat rukama
jednotlivé domácí předměty a spotřebiče, až po myslivnu a lesní pěšinu s mostkem
a skutečnou vodou pod ním. Nejděsivějším se nám zdál hluk ulice, který autenticky
doprovázel část, jíž jsme měli projít do další pasáže. V předposlední části jsme se
octli v galerii, kde jsme měli za úkol uhádnout podle tvarů známé sochy a plastiky,
od Věstonické venuše a Sfingy až po Michelangelova Davida. Velkolepým závěrem
pak byla neviditelná kavárna, kde jsme si za mince schované v kapsách mohli koupit
občerstvení, včetně vynikající horké čokolády a také finálně popovídat s naším
průvodcem. Jednotlivé skupinky se tak třeba dozvěděly detaily o jednotlivých psích
rasách vhodných ke spolupráci s nevidomými, o zvláštnostech českých mincí,
podle kterých je nevidomí rozlišují při placení, či o tom, jestli je těžší se nevidomým
narodit, či se jím během života stát.
Všichni průvodci byli velmi vstřícní a přátelští, pobyt s nimi nám určitě doslova
„otevřel oči“.
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Přestože nás po návratu do světlých prostor radnice trochu bolely, do jednoho jsme
byli moc rádi, že se můžeme vrátit do světa barev a slunce. Tenhle hezký pocit jsme
pak oslavili v nedaleké cukrárně.
Denisa Hart Noheylová

ČLOVĚK NA PLANETĚ ZEMI
Ve vzpomínkách nás všech, kteří již jsme dávno opustili základní školu, je učitel
člověk, který vyloží látku, procvičí ji a pak vyzkouší na známky. Na podkladě těchto
zkušeností pak přežívá další z mýtů ve vzdělávání, že dobrým učitelem je hlavně ten,
kdo umí dobře vysvětlit látku a udržet si kázeň ve třídě.
Na naší škole v Lenešicích se snažíme o to, aby se z nás učitelů stali převážně
režiséři a do hlavních rolí byly po celou dobu obsazování naši žáci. Letošní školní
rok bude probíhat v duchu celoročního projektu Člověk na planetě Zemi a dalších
dílčích projektů zařazených do tématu. Kdo z vás přišel na naší zahajovací
školní slavnost, viděl, že i učitelé školy chtějí jít příkladem. V desetiminutovém

programu zavedli pedagogové školy nejen naše prvňáčky, ostatní žáky i rodiče
pomocí stroje času do několika historických období po sobě jdoucích. Každá
historická doba- pravěk, starověk, středověk, novověk i doba moderní nám
přinesla spoustu zajímavostí, o kterých se po celý školní rok budeme zajímat.
Chceme naše žáky vzdělávat efektivně a to tak trochu vyžaduje, aby tradiční
učitel“ vyklidil pole“ jak se lidově říká a přenechal je žákům, jejich komunikaci
a aktivitě.
Děkujeme všem, kteří přišli s námi zahájit začátek nového školního roku. Prvňáčkům
přejeme, aby se jim v naší škole líbilo. Ostatním školní rok plný radosti.
Zdeňka Jelińská
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Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice
Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice zve všechny občany, sportovce k celoročnímu
pohybu v naší obci na sportovištích, volných prostranstvích a pořádných akcích.
Fotbal
Oddíl kopané zahájil podzimní část ročníku 2016/2017 se dvěma mužstvy mužů
a dětí. Pod vedením trenéra A mužstva Karla Kopřivy je mužstvo na 7. místě OP
a drží první místo v zisku bodů na hřištích soupeře. Naopak v domácích zápasech
před domácími fanoušky není úspěšné a to je velké zklamání jak pro trenéra, vedení
a fanoušky.
Mužstvo B, hrající 4. třídu
hraje se střídavými úspěchy
a trenér Jan Baur pracuje
na
ustálení
mužstva
ve středu tabulky.
Družstvo starších žáků,
zúročuje na konci sezóny
vytrvalost a účast hráčů
na trénincích. Poslední dvě
vítězství je také zásluha
trenéra Dominika Charváta.

Mužstvo mladší přípravky hraje mistrovskou soutěž první sezónu a zatím se
rozkoukává a chodí trénovat do tělocvičny v úterý a pátek od 16.30 – 17.45 hod.
pod vedením trenéra Václava Belana.
Stolní tenis
Tenisté hrající Krajský přebor II. třídy B je na prvním místě a bude chtít udržet
vedoucí pozici. Mužstvo B, hrající okresní přebor 1. třídy se nachází ve spodních
patrech tabulky a musí zabrat.
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Asociace sport pro všechno
Cvičení na karimatkách a balónech vede Pavlína Vernerová. Společná cvičení
probíhají v tělocvičně ZŠ každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hod.
Volejbal
Družstvo pod vedením Dagmar Pešulové, hraje víkendové turnaje s pravidelnými
dobrými výsledky na stupních vítězů. Mužstvo se začíná přesouvat do sportovních
hal a bude reprezentovat Sokol na zimních turnajích.
Ples
Tělovýchovná jednota Sokol Lenešice zve všechny občany v obci na ples Sportovců
4. února 2017 od 20.00 hod v doprovodu skupiny Golf.
Akce v roce 2016 – 2017
17. listopadu – lampiónový průvod
4. února – Ples Sportovců
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, Mysliveckému
sdružení, SDH a Lenešickému okrašlovacímu spolku při pořádání akcí pro všechny
občany v Lenešicích.

TJ Sokol – Lenešický tábor pro děti
Lenešický tábor pro děti proběhl ve dnech 8. – 12. 8.2016 a zúčastnilo se ho 30
dětí z Lenešic a okolí. Celý týden jsme si všichni moc užili: výlet do Plzně,
návštěvu kina a veslařského klubu v Lounech, přehlídku modelů letadel modelářů
v Dobroměřicích, zajímavé povídání se členy Mysliveckého sdružení Lenešice
a spoustu různých her a soutěží. Tábor jsme zakončili táborákem, opékáním buřtíků
a veselým ohňostrojem.
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Moc děkujeme všem, bez jejichž podpory by nebylo možné tábor zorganizovat:
Obec Lenešice, ZŠ a Jídelna ZŠ Lenešice, Myslivecké sdružení Lenešice, RC Modelář
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Dobroměřice, Veslařský klub Ohře Louny, Klempířství Novák Lenešice, Rodinná
farma Karel Dittrich Lenešice, Petr a Vladimíra Fiřtovi Lenešice, FRAMATO
– František Mašek Lenešice, České-matrace.cz Tereza a Tomáš Maškovi Lenešice,
Karel a Zuzana Veihandovi Lenešice, Zásobárna Lenešice, Restaurace u Kaiserů
Lenešice, MIKO – Milena Korousová Lenešice, Restaurace u Vlků Lenešice, Pavel
Antropius Lenešice, Palírna u rybníka Luboš Petříček Lenešice, Leoš Procházka
Lenešice, AVENTA CZ a Libuše Mrázová, Řeznictví u Vincíků Lenešice, T-Mobile Jiří
Smetana, ČEZ M. Nováková, Adéla Mužíková Dobroměřice.
Velké díky patří také našim pomocnicím – Kateřině Novákové, Tereze Dörflerové,
Elišce Dörflerové a Dominice Peterkové.
Tábor se dětem i nám moc líbil a už se těšíme, že se za rok zase sejdeme!!!
Organizátorky Lenešického tábora Pavla Tichá, Petra Dörflerová, Marcela Sadílková
a Jana Nováková.

Obec Lenešice
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na odvoz a likvidaci odpadu bylo zastupitelstvo
nuceno přistoupit od 1. 1. 2017 ke zvýšení poplatku za odpad:

550,- Kč – za každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
550,- Kč – za nemovitost (ve vlastnictví fyzické osoby) určenou nebo sloužící

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

550,- Kč – za cizince, který má v obci pobyt
Úleva od poplatku:
Úleva 200,- Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovrší před datem 1.1. příslušného
kalendářního roku věku 70 let.

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 04. 2017.
!!! Občané, kteří třídí odpad, MAJÍ SLEVU 10,- KČ ZA KAŽDÝ ODEVZDANÝ PYTEL
PO PŘEDLOŽENÍ KARTIČKY S NALEPENÝMI BODY!!!
Popelnice jsou vyváženy 1 x za 14 dní (každý lichý pátek)
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – ČASTÉ DOTAZY
Musím před vhozením do žlutého pytle kelímky od jogurtů a jiných potravin
důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí, stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte
nebo z kelímku pořádně vyškrábete. Ale lepší je lehce vypláchnout obal
vlažnou vodou, protože při delším skladování doma by mohly být cítit. Navíc
mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.
Mohu do modrého kontejneru na papír vhazovat skartovaný papír?
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý
jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí
i biologické nečistoty.
Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný
uzávěr?
Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte
do oranžového pytle.
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do žlutého kontejneru vkládat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte,
nasaďte víčko a to již neutahujte. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím
zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou
vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná
o znečištěný obal.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky
kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy, zcela spotřebujete.
Do žlutého pytle na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit.
Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním
kancelářské svorky?
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách jsou
při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění odloučeny.
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a plechovkami?
Plechovky a hliníková víčka vhazujte do šedého pytle. Stejně jako použité
spreje, osvěžovače vzduchu, zátky od skleněných lahví, plechová víčka
a veškeré menší kovy. Větší množství kovového odpadu můžete odnést
do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
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Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají
se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné.
Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými
tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je
nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé
další kombinované papírové obaly.
Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí
nádobí, můžete jej vhodit o žlutého pytle na plasty. V případě, že tak
neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž
značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací
olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru
a až ve větším množství odevzdat.
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte
do směsného odpadu.
Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík
od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací
různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly
do směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté
(a můžete je vhazovat i s víčky) do oranžových pytlů.
Co mám dělat s prázdnými obaly od prostředků na hubení hmyzu
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří
do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní
sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje
oranžová výstražná značka na obalu.
Co je pravdy na tom, že do modrého kontejneru na papír nepatří ruličky
od toaletního papíru nebo kartony od vajec?
Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané
kartonáže) patří do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat.
Celulózové vlákno, které je v těch obalech je totiž na recyklaci příliš krátké.
Toto samé platí pro kapesníčky, dětské pleny apod.
Co mám dělat, když mi zbyde molitan nebo polystyren?
Tyto materiály v malém množství lze vložit do žlutého pytle, pokud máte
velké množství, musíte je odvézt do sběrného dvora.
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Co patří do bioodpadu?
Bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního
rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky
od vajec, apod.), ale nepatří sem například zbytky z masa a kostí nebo tekuté
a silně mastné potraviny. To je totiž odpad, který může mít hygienická rizika
a do bioodpadu nepatří.

Vstupné pro dospělé 20 Kč
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Obec Lenešice Vás zve

na pozastavení u příležitosti

Při poslechu vánočního pásma, které si připravily děti mateřské a základní
školy, se můžete zahřát vánočním punčem

Prodej dětských výrobků před obecním úřadem

Sokolovna - hraje skupina TRAXAS - vstupné 50,-- 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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