Poďakovanie
Vážení občania obce Lesenice. Dnes, keď držíte
v rukách prvé vydanie občasníka obecného úradu
Lesenice, mám už za sebou 9 mesiacov vo funkcii
starostu obce. Som presvedčený, že za takúto krátku dobu
nie je v žiadnom prípade možné robiť obsiahle
hodnotiace závery. Je to však dostatočná dlhá doba na to,
aby som zistil, že úlohy sa zvládajú lepšie v dobrej
spolupráci s Vami, s občanmi tejto obce. Chcem preto
vysloviť úprimné poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste aj
za toto krátke obdobie prispeli k dosiahnutiu, hoci
niekedy na prvý pohľad aj drobných výsledkov.
Poďakovanie patrí aj našim spoluobčanom, ktorí sa
zúčastňujú v obci na aktivačných prácach. Domnievam
sa, že vďaka nim sa darí v obci udržiavať aspoň na tých
najfrekventovanejších miestach slušný poriadok, čo
oceňujú aj návštevníci obce.
Vašu pozornosť si však dovolím nasmerovať aj na
oblasť, ktorej sa hovorí verejný poriadok. Je to veľmi
citlivá oblasť. Mnohí z Vás sa jej radšej vyhnú, ako by sa
mali dostať do konfliktných situácií. Je však nevyhnutné,
aby všetci tí, ktorí narušujú verejný poriadok, vedeli, že
u svojich spoluobčanov nenájdu pochopenie, ale dôrazné
odsúdenie.
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Rubrika
Starosta informuje

Vážení spoluobčania,
Pri stretnutiach s Vami som zistil, že máte záujem nielen
vedieť, čo sa v našej obci deje, ale chcete aj pomôcť pri
odstraňovaní väčších i menších problémov. Z toho dôvodu som sa
rozhodol vydávať obecné noviny štvrťročne, aby ste boli
informovaní o najdôležitejších udalostiach.
Verím, že obecné noviny vzbudia Váš záujem a budú pre
Vás príjemným a užitočným spoločníkom. Prinášame Vám
novinky zo spoločenského života, šport i pozvánky na podujatia
rôzneho charakteru. Nájdete v ňom množstvo informácií o našej
obci a jej aktivitách. Účelom vydania tohto časopisu je väčšia
informovanosť medzi našou komunitou. Dúfame, že si ho obľúbite
a budete mať oň záujem.

 v budúcom čísle ( 01/2008 ), ktoré vychádza v januári, bude
zverejnený zoznam občanov, ktorí nezaplatili dane a poplatky.
 od budúceho čísla Vás budeme informovať o zasadnutiach
obecného zastupiteľstva

Ponuky služieb podnikateľov v obci:
Macková Iveta - poskytuje domácu ošetrovateľskú
starostlivosť s príslušnou odbornosťou.
Objednávanie služieb: Lesenice 109,
Každý pracovný deň v čase od 8:00 – 14:00
KONTAKT: 0905 403 918

Starosta obce Bc. Majdán Ladislav
Gyurkovicsová Valéria - predaj výrobkov ALOE
VERA, bezplatné finančné poradenstvo, sporenie,
poistenie EZP, dôchodok
KONTAKT: 0905 193 644

Štatistický prehľad obyvateľov za rok 2006
skupina
deti
dorast
ženy
muži
ženy
muži
Počet obyvateľov spolu

vek
0 – 14
15 – 18
19 – 60
19 - 60
61 -100
61 -100

počet
64
46
156
77
157
38

538

Lőrincz Alexander –
vodoinštalácia
t.č.:0907299373

Ľudovít
Gyurkovics – klampiarske
práce, opravy, údržba
Kontakt : Lesenice 38,
t.č.: 0905 236 482
Macko Slavomír – predaj
počítačov.
Kontakt:0905 506 949

Spoločenská rubrika
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Rubrika

Milí občania,
je tu pre Vás pripravená spoločenská rubrika. Budú sa v nej nachádzať
inzeráty, blahoželania, oznamy, reklamy, pozvánky a rôzne súťaže.
Touto cestou Vás informujeme, že v prípade záujmu o podanie
inzerátov, blahoželaní, oznamov a pozvánok, sa môžete hlásiť na
Obecnom úrade.
OZNAM
Obecný úrad v Leseniciach
oznamuje občanom, že od
októbra 2007 dáva do prenájmu
3 – izbový byt pri Základnej
škole

OZNÁMENIE !
Dňa 3. septembra 2OO7 sa otvorila družina pre žiakov Základnej
školy. Vychovávateľkou je slečna Alena Berecká
zo Slovenských Ďarmôt.

Po mojom nástupe sa uskutočnilo rokovanie v Novom Meste nad
Váhom s majiteľmi sociálno-prevádzkovej budovy. Úspešné bolo až
3. kolo. Dňa 26.2.2007 sa podpísala kúpno-predajná zmluva pred
notárom v Novom Meste nad Váhom. V priebehu niekoľkých dní sa
začala rekonštrukcia
budovy a čistenie trojrohu. Za pomoci
pracovníkov aktivačnej činnosti sa začalo veľké obecné upratovanie
okolo bývalej sušičky a rekonštrukcia vodárničky. Opravili sa výtlky na
miestnych komunikáciách. Začalo sa vysádzanie stromčekov, kosenie
verejných priestranstiev a jarkov.
Uskutočnilo sa rokovanie s obvodným lekárom a detskou
lekárkou v záujme zvýšenia zdravotnej starostlivosti v obci. Rozvážajú
sa obedy z jedálne materskej školy pre dôchodcov.
Inštalovali sa rozhlasy v ulici „novej“ a dokončili sa šatne na
miestnom futbalovom ihrisku. Pokračovalo sa v čistení jarkov. Začalo
sa rokovanie ohľadom radovej výstavby.
Byt pri Základnej škole sa pripravuje do prenájmu, z toho dôvodu
sa reinštalovali počítače do budovy Základnej školy.

Na webovej stránke www.lesenice.sk máte
možnosť sledovať čerstvé aktuality o našej obci
a písať e-maily starostovi
Starosta obce Bc. Majdán Ladislav

Novinky
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ŠPORT

Futbalový turnaj

Tanečný krúžok
V septembri sa otvoril tanečný krúžok pod vedením
Mariany Penkeovej. Tancovať sa bude nielen na moderné,
ale aj na ľudové pesničky. V krúžku budú tancovať
dievčatá, z ktorých sa utvoria skupiny. V budúcnosti sa
plánuje prijať aj chlapcov na spoločenské tance.
Vystupovať budú pri rôznych príležitostiach. Prvé oficiálne
vystúpenie bude na Deň otvorených dverí na novom
Obecnom úrade. Dúfame, že našu obec budú
reprezentovať aj v susedných dedinách.

Veríme, že ich vystupovania potešia každého.
Jedáleň v materskej škole
Žiakov Základnej školy čakala novinka v novom školskom
roku. Od 17. septembra 2007 chodia deti Základnej školy na
obedy do jedálne Materskej školy. Je to výhodné najmä pre
rodičov, pretože sa nemusia strachovať, že by ich dieťa nemalo
dostatok stravy v škole.

8. júla 2007 sa v našej obci
uskutočnil futbalový turnaj o
POHÁR STAROSTU OBCE. 1. miesto Nenince
Futbalové družstvá boli zo 2.miesto Balašské Ďarmoty
susedných dedín
Nenince, 3. miesto Lesenice
Opatovská Nová Ves a Balašské 4.miesto Opatovská Nová Ves
Ďarmoty.
Nechýbalo
ani
občerstvenie a to až 3 druhy
guľášu, ktorý uvarili poľovníci.
Počasie sa vydarilo, o čom svedčí aj veľká účasť priaznivcov futbalu.
Bodkou za vydareným dňom bola bohatá tombola.

Na jeseň odohrané zápasy FC Poľnohospodár Lesenice:
05.08.2007

Kamenné Kosihy - Lesenice

4:0

12.08.2007

Lesenice - Bátorová

3:2

19.08.2007

Bušince - Lesenice

1:0

26.08.2007

Lesenice – Stredné Plachtince

4:2

02.09.2007

Opatovská Nová Ves - Lesenice

5:3

09.09.2007

Lesenice - Čebovce

3:0

16.09.2007

Záhorce - Lesenice

2:4

23.09.2007

Príbelce - Lesenice

8:1

30.09.2007

Lesenice – Veľká Čalomija

Veterné mlyny
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Zo života obce
Sociálno-prevádzková budova

Začiatkom septembra bol starosta našej obce oslovený košickou
firmou zastúpenou projektovým manažérom Vladimírom Demjanom
o možnostiach výstavby veterného parku. Naše katastrálne územie je
vhodným miestom na výstavbu veterného parku – na výrobu elektrickej
energie. Na ôsmom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta
predvolal projektového manažéra, aby podal bližšie informácie
o výhodách veterného parku. Na návrh projektového manažéra sa
naskytla možnosť, formou exkurzie, spoznať už existujúci park
v Čechách v obci Břežany pri Znojme. Na tejto exkurzii sa zúčastnil
starosta našej obce spolu s niektorými poslancami z obecného
zastupiteľstva. Starosta obce Břežany, ktorý sa tiež zúčastnil exkurzie,
im osobne podal bližšie informácie o výhodách týchto mlynov.
V našej obci by mal byť tento veterný park položený smerom
k záhradkám. Veterný park bude pozostávať zo 7 veterných mlynov.
Prvý mlyn bude vo vzdialenosti 1200 metrov od obytných častí. Z toho
dôvodu hlučnosť a činnosť týchto veterných mlynov nebude zasahovať
do života obce a obyvateľov. O realizácii tejto výstavby sa bude
rokovať 12. októbra 2007 o 17:00. Každý občan sa môže dobrovoľne
zúčastniť a bližšie sa informovať o tejto výstavbe. Na tomto zasadnutí
sa definitívne rozhodne o výstavbe veterného parku. Informácie zo
zasadnutia Vám poskytneme v najbližšom čísle.

Finančné prostriedky, ktoré sa vynaložili na
rekonštrukciu sociálno – prevádzkovej budovy:
Kúpa budovy :
300 tis. Sk
Oprava a nákup materiálu: 700 tis. Sk
Touto cestou sa vyslovuje veľká vďaka pracovníkom aktivačnej
činnosti, bez pomoci ktorých by sa rekonštrukcia budovy predĺžila.

Radová výstavba
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
vybudovanie radovej výstavby na
pozemku
pri
novostavbe
pána
Ladislava Hajnára. Zahájenie výstavby
sa uskutoční v priebehu budúceho
roka.

Pozvánky
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Udalosti
Prvý deň v škole

POZVÁNKA

Dňom 3. septembra sa pre našich
žiakov začal nový školský rok. Po
dvoch mesiacoch prázdnin sa
určite všetky deti tešili do školy.
Nastúpili aj noví prváci, pre
ktorých to bol významný krok
v živote. „Nové prostredie, noví
spolužiaci, nová pani učiteľka“ , to
všetko čakalo našich prvákov.

Obec Lesenice pozýva všetkých občanov
dňa 20. októbra 2007 so začiatkom od 13:30 h
na Deň otvorených dverí nového Obecného úradu
(bývalá sociálno-prevádzková budova).
Srdečne Vás privítame s občerstvením v štýle našich predkov.
Nebude chýbať ani bohatý program.

Program:
13:30
14:00
14:15
14:30
15:00
16:00
17:00
19:00

zhromaždenie pred novým Obecným úradom
oficiálne otvorenie prestrihnutím stuhy
požehnanie novej budovy za prítomnosti duchovných
otvorené dvere v kanceláriách Obecného úradu
pre všetkých obyvateľov
občerstvenie formou tradičných jedál, vyhlásenie súťaže
o najchutnejší koláč
vystúpenie žiakov materskej a základnej školy
voľná diskusia, otázky na starostu
vyhodnotenie súťaže, diskotéka pre mládež

ktorá sa uskutoční 26.12.2007 o 20:00 h.
Atmosféru spríjemní hudobná skupina FÉNIX, vstupné
150,- Sk na osobu (večera, káva, víno, nealko) tombola
20,- Sk. Vstupenky sa budú predávať na Obecnom úrade
od novembra. Vstup je limitovaný max. 100 osôb.

Základnú školu v našej obci
navštevuje iba 9 žiakov. Z toho 3
prváci, 2 tretiaci a 4 štvrtáci. Je
možnosť, že sa tento nízky počet
žiakov
v blízkej
budúcnosti
zvýši?! Tento školský rok je
otvorená aj družina, do ktorej
chodia všetci žiaci.
Prvý
deň
medzi
svojimi
rovesníkmi si užili aj škôlkari. Je
to pre nich akási príprava do
života. V škôlke sa deti naučia
plniť si svoje povinnosti formou
zábavy. Veľký počet detí potešil
najmä
riaditeľku
a učiteľku
Materskej školy.

Udalosti
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VATRA

Krásny a slnečný deň zohral
veľkú úlohu pre deti, ktoré
prvýkrát
prijali
sviatosť
oltárnu v rímsko-katolíckom
kostole v našej obci. Radosť
dievčat a chlapcov bola
zdvojnásobená aj krásnymi
šatami, ktoré mali oblečené.

Poľovnícky deň na
Modrom Kameni.
Uskutočnila sa súťaž
vo varení guľášu. Na
tejto súťaži obec
Lesenice
reprezentovali aj naši
poľovníci.

HOSTINA
Obec Lesenice slávi každý rok
8. septembra (druhú nedeľu)
narodenie Panny Márie. Je to tradícia
v našej obci, ktorá sa slávi hostinou.
Do Leseníc zavítalo veľa hostí
navštíviť svojich známych a blízkych.
V obci boli aj stánky s rôznymi
suvenírmi a sladkosťami, ktoré
potešili najmä deti. Nechýbal ani
futbalový zápas, ktorý sa odohral na
miestnom futbalovom ihrisku proti
družstvu z Čeboviec. Prišlo sa pozrieť
mnoho futbalových priaznivcov.
Možno aj to dopomohlo k tomu, že
sme vyhrali nad Čebovcami.

Dňa 7. mája 2007 sa na počesť 62. výročia
ukončenia II. Svetovej vojny zapálila vatra
v novovybudovanom parku pri Obecnom
úrade. Zapálením sviečky sa uctila
pamiatka našich padlých za vlasť. Po
príhovore starostu obce bola zapálená
vatra. Očká našich detičiek sa rozjasnili
pri pohľade na plápolajúci sa oheň. Táto
udalosť
prilákala
veľa obyvateľov z našej obce a bola
vhodnou príležitosťou na ich stretnutie.
Príležitosť to bola aj pre starostu obce,
ktorý mal možnosť prvýkrát sa verejne
prihovoriť k občanom. Najväčšiu radosť
z tejto akcie mali deti, ktoré sa mohli
rozšantiť a pobehať si po parku.
Nechýbalo ani chutné občerstvenie, ktoré
si mohli aj sami pripraviť pri malom
ohníku. Atmosféru spríjemnila hudba, na ktorú si zatancoval aj sám
starosta obce. Dôkazom toho, že tento deň sa vydaril, bola zábava do
neskorých ranných hodín.

Udalosti

Október 2007

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Úžasný deň detí pripravil Obecný úrad spolu s organizátormi dňa
1. júla 2007. Vystúpením
škôlkarov sa začal oficiálny
program. Detičky boli veľmi
zlaté, aj tréma ich obišla.
Športové hry, ktoré pre nich
pripravili učiteľky, im pomohli
vybiť
energiu.
Kolotoče
a skákajúca
žirafa
zaplnili
miesto na futbalovom ihrisku.
Nenašli sa deti, ktoré ich
nevyskúšali. Na ihrisku si každý
človek mohol nájsť svoje miesto,
pretože o občerstvenie a predajné
stánky
nebola
núdza.
Stánok
s chutnými medovníčkami bol plný
zvedavých očí, ktoré s úžasom
sledovali ich zdobenie. Hostia si
mohli pozrieť aj lietajúce modely
a prácu šikovného rezbára. Nechýbali
ani majstri Slovenska z KARATE
KLUBU z Veľkého Krtíša a
členovia miestneho poľovníckeho
združenia, ktorí upútali na seba
pozornosť streľbou na hlinené
holuby.
Zaujímavosťou
bol
kúzelník, ktorého šikovné triky by
málokto dokázal. Na očiach detí
vyčaril prekvapenie a úžas.
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Hviezdou MDD bola Romana Dang Vanová z Bailanda. Vystúpila
s vlastnými pesničkami, na ktoré si zatancovali aj naše deti. Jej
záverečný tanec bol hodný obdivu a veľkého potlesku. Detské oči
potešil sladký balík od pána starostu. Spestrením programu bola bohatá
tombola, za ktorú môžeme ďakovať sponzorom. Diskotéka na záver
bola bodkou za týmto dňom.

Tento deň zostane v pamäti nielen našich detí a rodičov, ale aj občanov
z okolitých dedín.

