Vážení spoluobčania,
po vydaní prvého čísla obecného občasníka
LESENIČAN sme v napätí očakávali Vaše ohlasy.
Naše očakávania sa splnili. Zistili sme, že sa Vám
občasník páčil. Snažili sme sa, aby v ňom bolo
všetko podstatné o našej obci. Veľmi nás potešili
Vaše reakcie, ktoré nás zároveň podporili vo
vydávaní ďalších čísel. Váš záujem si vážime a o to
väčšou radosťou budeme pripravovať ďalšie čísla
obecného občasníka LESENIČAN.
Dúfame, že aj toto číslo splní vaše
očakávania a každý si v ňom nájde niečo zaujímavé
na čítanie...
...rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli
a zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli. Nech
slza šťastia ligoce sa v oku, tak žime každý deň
v Novom roku...
redakčná rada
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Príhovor:
Opätovne sme prekročili prah jedného roka. List z kalendára, ktorý mal
dátum 31. december 2007 je položený na stole ako minulosť. Podali sme
si ruky a zaželali si novoročné vinše. Stalo sa tradíciou, že na začiatku
nového roka si želáme navzájom šťastie. Pod pojmom šťastie si každý
predstavuje iný pocit. Ale veď šťastie nie je nič iné ako zvyk, tolerancia,
dobrá myseľ, veselosť, spokojnosť. Úspechy. V snahe dopomôcť si
k lepšiemu životu totiž úspech ako taký je nevyhnutný, či už v osobnom
živote, v práci, v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade sme si
v čase po uplynutí tých najkrajších sviatkov roka zaželali lásku. Lásku
a úctu človeka k človeku. Dokážeme poďakovať aj za tú najmenšiu
pomoc. Za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás a naše deti.Za
odvedenú prácu v roku 2007 sa chcem poďakovať poslancom ObZ,
pracovníkom obecného úradu, organizátorom a pracovníkom
aktivačných prác, pracovníčkam
absolventskej praxe, ďakujem
pracovníkom základnej a materskej školy, podnikateľským subjektom
pôsobiacim na území obce, všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v obci. Chcem sa poďakovať
mnohým Vám za podporu a za aktivitu, ktorú prejavujete vo všetkých
oblastiach obecného života. Dovoľte, aby som na prahu Nového roka
2008 zaželal všetkým bez rozdielu to, čo je pre človeka prvoradé
a najdôležitejšie
pevné zdravie. Tým najmladším, naším deťom
chcem zaželať šťastné detstvo, ich rodičom - prácu, sociálnu istotu,
rodinnú pohodu, a tým najstarším - pokojnú starobu v kruhu svojich
blízkych.
-starosta-
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Oznamy

V roku 2007 priniesli iskričku nádeje do sŕdc svojich
rodičov a prispeli k zvýšeniu počtu obyvateľov našej obce
tieto ratolesti:

Larinka Macková,
Sebastianko Galčík
Kevinko Oslík,
Marco Opanský
...budúcnosť je v rukách
našich detí...

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že v roku 2007
nás opustili:

VEĽKÉ SŤAHOVANIE
Dňa 18. a 19. októbra začalo veľké sťahovanie
obecného úradu. Tieto dva dni boli plné stresu a chaosu.
Sťahoval sa nábytok, napájali sa počítače, zariaďovalo sa
a upratovalo. Pomocnou rukou boli hlavne ľudia
z aktivačnej činnosti. Tieto dni boli plné nakladania,
vykladania, prekladania, odkladania a zakladania. Námaha
však nebola zbytočná, lebo výsledok stál zato. Mohli sa
o tom presvedčiť hlavne občania našej obce na nasledujúci
deň – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Alžbeta HlaČoková
Mária Žilková
Jozef Horváth
Ondrej Celleng
Človek odchádza...., ale všetko krásne, čo dal,
ostáva.

Spoločenská rubrika
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Zo života obce

Milí občania,
je tu pre Vás pripravená spoločenská rubrika. Nachádzajú sa tu
inzeráty, blahoželania, oznamy, reklamy a rôzne súťaže. Touto cestou
Vás informujeme, že v prípade záujmu o podanie inzerátov, blahoželaní,
oznamov a pozvánok, sa môžete hlásiť na Obecnom úrade.

POĎAKOVANIE
Starosta obce ďakuje všetkým rodinám, ktoré poskytli
materiálne dary pre Obecný úrad.

Ospravedlnenie!
Vo výtlačku číslo 1/2007 sme napísali, že guľáš
na futbalovom ihrisku, počas turnaja, uvarili
poľovníci. Ale v skutočnosti guľáš pripravoval
Kornel Bobál.
Touto cestou sa mu ospravedlňujeme a ďakujeme
mu, že nás na to upozornil.

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

PAMIATKA
ZOSNULÝCH
Dňa 1. a 2. novembra bol sviatok všetkých svätých
a pamiatka zosnulých. Cez tieto dni sme si spomenuli na
našich blízkych, ktorí už žiaľ nemôžu byť medzi nami.
Cintorín bol plný ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku svojich
blížnych. Celý bol krásne vysvietený. Plápolajúce sviečky
akoby oslavovali pamiatku našich blízkych zosnulých spolu
s nami.
Na svojich blízkych zosnulých myslíme stále, ale
tento sviatok nás donúti uvedomiť si aký vzácny je život
a ľudia okolo nás. Preto je dôležité aby sme sa k ľuďom
správali úctivo a ohľaduplne. Je možné, že práve človek,
ktorý stojí vedľa Vás, už zajtra nebude. Preto si každý deň
musíme užívať plným dúškom a nezabúdať odpúšťať, veď
tento deň môže byť ten posledný. Žiaľ málo ľudí si
uvedomuje, že aj závisťou a myšlienkou môže druhému
veľmi ublížiť. Preto sa správajme k sebe, akoby sme boli
jedna veľká rodina a neubližujme si navzájom. Aby sme sa
nemuseli hanbiť za naše správanie, keď sa nám raz bude
premietať celý život...
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Zo života obce

Mesiac úcty k starším
Október bol mesiacom úcty k starším. Málokto
si to asi uvedomil, v minulosti si totiž tento
mesiac viac vážili. Naši starí rodičia sú pre nás
akýsi životní radcovia. Pomáhajú nám, keď to
potrebujeme, sú naši psychológovia a bútľavé
vŕby. Ich láskavosť a obetavosť nám pomáha
a vzbudzuje obdiv. Sú pre nás dôkazom, že ani
v staršom veku sa netreba báť a vzdávať sa
životných šancí. Ich každá vráska sa spája so
životnou prekážkou, ktorú prekonali. Vážme si
preto našich starých rodičov. Obdarujme ich
úsmevom a objímme ich, veď „ staroba nie je
choroba“.

Milí zaľúbenci...
Za chvíľu tu bude mesiac február a očakávaným dňom
v tomto mesiaci je pre všetkých zaľúbených Deň svätého Valentína.
Príbeh ako vznikol Deň svätého Valentína Vám napíšeme
v budúcom čísle, ale teraz Vám milí zaľúbenci ponúkame nápady,
ktorými by ste potešili vaše milované polovičky:

V živote stále niečo končí a niečo začína. A tak skončil aj
rok 2007. Každý občan našej obce sa s ním rozlúčil svojim
spôsobom. Mnohí obyvatelia zostali vo svojich domovoch,
kde v tichosti, v kruhu svojej rodiny oslávili príchod
Nového roka.
Mládež našej obce usporiadala síce na poslednú chvíľu, ale
o to lepšiu zábavu v kultúrnom dome. Zabaviť sa prišli
všetci mladí ľudia, ktorí Nový rok oslávili prípitkom a
gratuláciami. Naša obec bola spestrená ohňostrojom, ktorý
bol symbolom príchodu Nového roka.
Určite každý z nás si dal nejedno predsavzatie, ktoré by
chcel splniť v tomto roku. Predsavzatím nás všetkých by
malo byť hlavne to, aby sme si vážili samých seba i našich
blízkych. Zároveň sa snažme o to, aby sme sa čo najviac
podieľali a prispeli k dobrému menu našej obce. Držme si
palce a pridajme ruku k dielu!

...veď stále niečo pekné začína,
niečo pekné končí...
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Vianoce deťom

...pomaly sa otvárajú dvere kultúrneho domu. Ľudia
vchádzajú do sály, ktorá pripomína nebesky modré nebo.
Róby, ktoré zdobia hostí sa vznášajú pri ladných krokoch
vo víre tanca...
...aj tak by sa dala opísať prvá oficiálna zábava
v našom novom kultúrnom dome. Pod dobrú náladu sa
podpísala hudobná skupina FÉNIX. Pri pohľade na
preplnený parket bolo vidieť, že hostia sa vedia zabaviť.
Nechýbalo občerstvenie a ani večera. Vyvrcholením
zábavy bola bohatá tombola, ktorej výhercom srdečne
gratulujeme. Zábava bola vynikajúca, o čom svedčí aj
vysoký počet hostí, ktorí zostali do neskorých ranných
hodín.
Dúfame, že táto udalosť bola len začiatkom toho
všetkého, čo nás ešte len čaká.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým
sponzorom za ich ušľachtilé a nezištné konanie.

Každé dieťa čakalo na
tento deň - deň svätého
Mikuláša. Aj do našej
obce zavítal Mikuláš so
svojimi spoločníkmi –
anjelikom a čertíkom.
Zvítanie sa s Mikim bolo
prekvapujúce. Niektoré
deti sa tešili, ale boli aj
také,
ktoré
sa
rozplakali. Deti
z našej obce pripravili pre hostí zo Severného
Pólu a pre rodičov krásny program. Bol plný radosti a nesmelosti.
Detičky sa ku
koncu
programu
osmelili a pre
balíčky kráčali
hrdo a v plnej
paráde.
S Mikulášom
sa rozlúčili bez plaču, pretože si boli isté, že o rok príde znova. Veď
prečo nie? Však podali taký fantastický výkon, že na ďalekom
Severnom Póle ešte dodnes o tom rozprávajú. Niektoré deti síce
dostali aj palice,
ale nie zato, že
by
boli
zlé.
Myslíme si, že
čertík chcel byť
dôležitý 
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S končiacim sa občianskym rokom sa iste každý z nás zamyslí
a zhodnotí svoju prácu a svoju činnosť. Aj miestna samospráva sa
snažila v priebehu roka zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zákona
o obecnom zriadení a plánu hlavných úloh obce.
Prioritou našej obce na rok 2007 bolo hlavne odkúpenie
a rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy. Tento krok máme
úspešne za sebou. V tomto roku bude prioritou č. 1 zahájenie
radovej výstavby. Táto výstavby by sa teoreticky mohla začať už
v mesiaci júl august. Ďalšou dôležitou prioritou na rok 2008 bude
dokončenie rekonštrukcie starého obecného úradu a zabezpečiť
v rámci možností na určitý úväzok lekára ako aj kvalifikovanú
zdravotnú sestru.
Vzhľadom na prognózy na ďalšie roky musíme vyriešiť aj ďalšiu
stratégiu ohľadne existencie základnej školy v našej obci.
V súčasnosti ZŠ Lesenice navštevuje 9 žiakov, z ktorých štyria
nastupujú do 5.ročníka ZŠ Veľká Čalomija. K zostávajúcim 5
žiakom od 1.9.2008 pribudne 1 žiak z MŠ. Prognóza na ostatné
roky tiež nie je optimálna. V školskom roku 2009/2010 odídu 2 žiaci
a mali by pribudnúť 4 žiaci, spolu 8 žiakov. V školskom roku
2010/2011 by mala pribudnúť 1 žiačka a odísť by nemal nikto,
nakoľko neevidujeme v druhom ročníku nikoho t.j. spolu 9 žiakov.
Takýto stav vznikol hlavne z dôvodu rodičov, ktorí si zapísali svoje
deti do ZŠ Veľká Čalomija. Jedná sa o 7 detí, ktoré by mohli
navštevovať našu ZŠ. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť,
musíme vzniknutú situáciu riešiť, a to buď zatvorením ZŠ
Lesenice, alebo zlúčením ZŠ do MŠ. Obecná rada školy na svojom
zasadnutí dňa 13.12.2007 schválila uznesením č. 02/2007 z dôvodu
optimalizácie a racionalizácie zmenu siete od 1.9.2008 a to zlúčením
ZŠ a MŠ do budovy MŠ. K MŠ sa bude musieť zrealizovať
prístavba so samotným vchodom do ZŠ.
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ŠPORT

Na jeseň odohrané zápasy FC Poľnohospodár Lesenice:

Uznesenie

Január 2008

Obecné zastupiteľstvo LESENICE

Uznesenie
09/2007zo
zo zasadnutia
zasadnutia obecného
Uznesenie
č. č.
09/2007
obecného
zastupiteľstva,
ktoré
sa
konalo
dňa
12.10.2007
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.10.2007
v priestoroch kancelárie starostu obce
v priestoroch
kancelárie starostu obce
schvaľuje:
schvaľuje:
1. Podpísanie Zmluvy o spolupráci v oblasti výroby veternej
energie s Ventureal Slovakia s.r.o., námestie SNP Bratislava
2. Prenajať školský byt pri ZŠ, nájomné vo výške 25,-Sk za m2
prenajatého priestoru a úhradu nákladov za skutočne
spotrebovanú elektrickú energiu a plyn v týchto prenajatých
priestoroch
3. Termín 20.10.2007 a program na Deň otvorených dverí
nového obecného úradu
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Lesenice, alebo zlúčením ZŠ do MŠ. Obecná rada školy na svojom
zasadnutí dňa 13.12.2007 schválila uznesením č. 02/2007 z dôvodu
optimalizácie a racionalizácie zmenu siete od 1.9.2008 a to zlúčením
ZŠ a MŠ do budovy MŠ. K MŠ sa bude musieť zrealizovať
prístavba so samotným vchodom do ZŠ.
Čo sa týka mladých a športu tento rok by sme mohli dokončiť
posledné úpravy na prístavbe k šatniam na futbalovom ihrisku,
mám na mysli dokončenie podlahovej krytiny, vyriešenie kúrenia
v zasadačke a vymaľovanie vonkajšej fasády na celej budove.
Okrem vyššie spomínaných skutočností sa bude pokračovať aj na
zabezpečovaní výstavby kanalizácie. Táto akcia je v štádiu
vybavovania projektovej dokumentácie. Do konca februára by
malo byť dokončené územné a do konca marca aj stavebné
konanie. Zahájenie výstavby kanalizácie by sa mohlo uskutočniť
začiatkom roka 2009. Preto by som Vás aj touto cestou chcel
poprosiť o trpezlivosť. Naďalej platí prísny zákaz vypúšťanie
splaškov, fekálií a ostatných nečistôt z rodinných domov na verejné
priestranstvá ako aj do rigolov a jarkov. V prípade záujmu obec
zabezpečí fekálne vozidlo na likvidáciu týchto odpadov. Určite je už
niektorým známe, že sa majú uvoľniť finančné prostriedky na
zahájenie výstavby spoločného vodovodu a to už v marci rok u
2008. Z dialógu, ktorý som viedol s PeadDr. Zoltánom Ballom,
riaditeľom spoločnosti VEOLIA a.s., je možné konštatovať, že
výstavba vodovodu sa začne už začiatkom tohto roka. Miestne dane
a poplatky boli vyzbierané (vyplatené) od každej FO a PO, čím sme
nemuseli pristúpiť k nepríjemnému kroku exekučného konania.
Ďakujeme Vám, že ste si splnili túto povinnosť, ktorá vyplýva zo
zákona.
Tento rok sme museli pristúpiť k zvýšeniu niektorých daní
a poplatkov, nakoľko výdavky nepokryjú príjmovú časť a tým
obec dopláca nemalé finančné prostriedky. Len pre zaujímavosť
v roku 2007 sme vyplatili za vývoz a uskladnenie odpadu vyše
250.000,- Sk.
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AEROBIC
Od januára 2008 sa bude každú sobotu
cvičiť AEROBIC v kultúrnom dome
v Leseniciach, pod vedením Moniky
Mackovej. Dúfame, že si príde zacvičiť čo
najviac ľudí.
„Veď cvičenie nie je len pre krásu, ale
aj pre zdravie“.

CIRKUS
Dňa 9.12.2007 zavítal do našej obce CIRKUS –
VARIETNÁ ESTRÁDA. Žiaľ z nezistených príčin sa
v inkriminovanej dobe o14.00 hod nenachádzalo viac než 25
ľudí v Kultúrnom dome v Leseniciach. Program, ktorý
predviedli stál zato a nechýbala ani bohatá tombola. Je nám
veľmi ľúto, že občania našej obce nevyužívajú takéto
príležitosti vo voľnom čase, a tým znižujú aktivitu a zabraňujú
v rozvoji našej obce.
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Uznesenie

Uznesenie č. 10/2007 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.11.2007
v zasadačke obecného úradu
schvaľuje:
1. Všeobecné záväzné nariadenia obce Lesenice:
VZN č. 03/2008 o verejnom poriadku
VZN č. 04/2008 k predaju výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach
VZN č. 05/2008 ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držanie psov
VZN č. 06/2008 k ochrane utajovaných skutočností tvoriacich
predmet služobného tajomstva pôsobnosti obce
VZN č. 07/2008 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
plagátov v čase volieb
VZN č. 8/2008 o určení školských obvodov v obci Lesenice
VZN č. 9/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu
VZN č. 10/2008 o poskytnutí finančných prostriedkov
neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme
občanov
VZN č. 11/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
2. Plán zimnej údržby obce Lesenice
3. Štatút obce Lesenice
4. Povodňový plán a štatút povodňovej komisie obce Lesenice
5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Lesenice
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Lesenice
7. Projektanta PROART Ing. Arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt
Papp, Sládkovičova 2, 934 01 Levice, na spracovanie
projektovej dokumentácie radovej výstavby
8. Ordinačné hodiny ADOS Biele srdce

Uznesenie
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9. Prerušenie prevádzky MŠ v Leseniciach v čase od 24.12.2007
do 01.01.2008 (vrátane) z dôvodu nízkeho počtu detí
10. Rozšírenie stravníkov obce o starostu obce Lesenice
11. Otváracie hodiny v predajni textilu SA-HANNA Terézia
Babková

Uznesenie
zozasadnutia
zasadnutia
obecného
Uznesenieč.č.11/2007
11/2007 zo
obecného
zastupiteľstva,
sa konalo
konalodňa
dňa
14.12.2007
zastupiteľstva,ktoré
ktoré sa
14.12.2007
v
zasadačke
obecného
úradu
v zasadačke obecného úradu
schvaľuje:
schvaľuje:
1. Rozpočet obce Lesenice na rok 2008
2. Zvýšenie rozpočtu obce Lesenice na rok 2007 o 60.000,- Sk
v príjmovej časti účtu 235-312001-3, vo výdavkovej časti
účtu 234-0912-632001- energia ZŠ
3. Všeobecné záväzné nariadenia obce Lesenice
VZN č. 01/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
VZN č. 02/2008 o opatrovateľskej službe
4.

Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie
majetku obce Lesenice k 31.12.2007 v zložení
Michal Babka – predseda inventarizačnej komisie
Ján Celleng
– člen inventarizačnej komisie
Jozef Opánsky – člen inventarizačnej komisie

5. Zlúčenie MŠ Lesenice a ZŠ Lesenice do spoločnej budovy
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Udalosti
Povinnosť
Povinnosťpravidelnej
pravidelnejkontroly
kontrolykotlov
kotlov

Zákon
Zákon NR
NR SR
SR č.č. 17/2007
17/2007 Z.z.
Z. z.o pravidelnej
o pravidelnejkontrole
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20. október bol
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dlho očakávaný deň pre
občanov našej obce. Dlho
očakávaný bol z toho
dôvodu, že sa konečne
podarilo získať sociálnoprevádzkovú budovu do
rúk obce.
Tento slávnostný deň sa začal pokrstením nového obecného úradu
a kultúrneho domu v jednom za prítomnosti duchovných.
Pred novým obecným úradom sa zhromaždilo veľa
zvedavých očí. Pán starosta všetkých srdečne privítal
a pozval nazrieť sa do nových kancelárií
a zároveň pochutiť si na občerstveniach,
ktoré pripravili samotní občania. Asi
málokto si všimol, že sme mali hostí zo
susedného Maďarska, z družobnej obce
Szanda. Cítili sa u nás veľmi dobre, čo nás veľmi potešilo a na oplátku
sme od nich dostali veľkú pochvalu za
dokonalé pohostenie. Zvedavosť našich
občanov prispela k tomu, že kancelárie
obecného úradu nezostali nikdy prázdne. Po
prehliadke
budovy
čakalo našich občanov
občerstvenie
formou
tradičných jedál. Touto
cestou sa chceme
poďakovať
všetkým
gazdinkám,
ktoré
sponzorovali tento deň
chutnými koláčikmi
a slaným pečivom.
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Očividne všetkým chutilo, keďže na stole veľa
toho nezostalo. Neodolali ani pečenej klobáse,
o čom svedčil aj dlhý rad hladných ľudí. Veľká
vďaka patrí predovšetkým sponzorovi pekárne
PAUMAN, ktorý nás poctil tými
najchutnejšími
pekárenskými
výrobkami. Po občerstvení si
posadali
občania na stoličky a netrpezlivo
čakali na
program. Program otvorili malí
škôlkari,
ktorých
roztomilé
vystúpenie
potešilo
všetkých
divákov. Atmosféru
rozvíril
spev
folklórneho súboru.
Veľký potlesk zožali
dievčatá z tanečného
krúžku, ktoré prispeli
k spestreniu
programu. Zahájením
programu bol opäť
folklórny súbor, ktorý
v novej
zostave
odspieval premiéru. Všetky
sponzorované koláčiky boli
označené
číslami. Vyhrať však mohol len
jeden. A bol
to koláč s číslom 20, ktorého
majiteľkou
bola Vlasta Bodžárová. Srdečne
jej
gratulujeme k výhre, ktorou bola
kuchárska
kniha. Po vyhlásení víťaza nasledovala
diskotéka. Na parkete to roztancovali všetky
vekové kategórie.
Tento deň sa vryje do pamäte všetkých,
pretože táto budova je pýchou tejto obce
a ľudí, ktorí na nej pracovali.

