Vážení spoluobčania,
ako ste sa z obsahu mohli dočítať, pripravujeme pre vás spolu
s obecným zastupiteľstvom verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
25.10.2008 o 16:30 hod. Bol by som veľmi rád, keby prišlo čo najviac
občanov a formou voľnej diskusie by sme mohli vyjasniť problémy,
ktoré sa nás všetkých týkajú, alebo navrhnúť niečo prospešné pre našu
obec. Vždy je lepšia takáto verbálna forma komunikácie ako keď sa
niekde v pohostinstve zbytočne rozčuľujete a nedáte šancu tej druhej
strane. Škodí to na zdraví. Preto príďte a pýtajte sa! Aj keď ešte máme
zo pár mesiacov do konca roka, už teraz sa môžeme zamyslieť nad
tým, čo sa nám za tento rok podarilo uskutočniť a čo nás čaká. Ako
sme v januárovom vydaní určili ako prioritu číslo jedna – zahájenie
radovej výstavby, môžem len konštatovať, že výstavba sa
rozbehla...Druhou prioritou bolo zrekonštruovať starý Obecný úrad, čo
sa nám do dnešného dňa tiež podarilo a teraz len čakáme na stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Touto cestou by som sa
chcel poďakovať našim UoZ za odvedenú prácu ako aj p. Keťkovi
Jozefovi za materiál, ktorý nám zabezpečil z Veľkokrtíšskej
nemocnice. Ďalšou úspešnou úlohou bolo dokončenie podlahovej
krytiny a vymaľovanie vonkajšej fasády na šatni na futbalovom
ihrisku.
Okrem vyššie uvedených, sme doinštalovali verejné
osvetlenie smerom k autobusovej zastávke (Iliašov), vymaľovali sme
vnútorné steny v MŠ, dokončili sme oplotenie okolo MŠ, oplotili sme
čelnú stranu Domu smútku. Čo sa týka kanalizácie, bola dokončená projektová dokumentácia, ako aj stavebné povolenie. 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.
Miestne dane a poplatky neboli uhradené od 11 rodín. Ja som zoznam
odstúpil exekútorovi, ktorý to teraz vymáha inou cestou. Mám
informácie, že už zostali iba 4 rodiny. Prosím vás, nezabudnite na túto
povinnosť (vyplatiť dane), aby sme predišli takýmto zbytočným
naťahovačkám.
starosta -
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Uznesenie č. 14/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 30.05.2008 v zasadačke obecného úradu

A: b e r i e na vedomie :
V bode č.4: Správu o plnení rozpočtu obce Lesenice za I.Q.2008
B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.5: Vstup obce Lesenice do občianskeho združenia LEADER
V bode č.6: Žiadosť riaditeľstva Materskej školy v Leseniciach
o vydanie súhlasu na uzavretie prevádzky materskej školy v mesiacoch
júl – august 2008 z dôvodu nízkeho počtu prihlásených
žiakov a letného upratovania v budove MŠ.
Uznesenie č. 15/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 04.07.2008 v zasadačke obecného úradu

B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.4: Nákup multifunkčnej traktorovej kosačky pre obec
Lesenice

Čo nám dal február
V mesiace február bol Valentín. Vedeli ste, že deň sv.
Valentína sa začal asi pred 2000 rokmi ako zimný sviatok
15. februára? V tento deň pohania prosili svojich bohov,
aby im dali dobrú úrodu a silné zvieratá. Kresťania prišli
do Británie s povesťou o mužovi, ktorý sa volal sv. Valentín.
Valentín bol kresťan, ktorý žil v 3. storočí.
Rímsky cisár (Klaudius II.) nebol kresťanom. Klaudius rozhodol,
že jeho vojaci sa nesmú oženiť, pretože by ich to odvádzalo
od povinností. Valentín pracoval pre cirkev a jedného dňa
pomohol vojakovi oženiť sa. A tak cisár rozhodol, že Valentín
musí zomrieť, pretože sa vzpriečil jeho rozkazu.
Vo väzení sa Valentín zaľúbil do dcéry svojho žalárnika.
V deň, keď zomrel, poslal lístok tejto žene a podpísal sa
„Tvoj Valentín“. Zomrel 14. februára a tak deň sviatku
sa zmenil z 15.2. na 14.2. a meno sa zmenilo na deň
sv. Valentína. Na začiatku 19. stor. keď sa začala
poštová služba rozvíjať v Británii, ľudia začali posielať
Valentínske pohľadnice osobe, ktorú ľúbili.
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Čo nám dal Marec
8. marec bol sviatkom všetkých žien. Sviatok
MDŽ majú rady aj obyvateľky našej obce.
Veríme, že páni na tento deň nezabudli a kúpili
svojim krehkým polovičkám nejakú tú ružičku.
Musíte si ich vážiť, pretože ...
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Uznesenie č. 13/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 04.04.2008 v zasadačke obecného úradu

A: b e r i e na vedomie:
V bode č.4: Správu o stave verejného poriadku a vývoji kriminality
v obci Lesenice
B: s c h v a ľ u j e :

„Žena je najdokonalejšia zo všetkých stvorení.

Žena je najkrajší drahokam, ktorý vybrala
príroda zo všetkých svojich pokladov pre šťastie
muža“.
( Honoré de Balzac)

V bode č.6: Požiarny poriadok obce Lesenice
V bode č.6a: Dohodu o zriadení spoločného hasičského zboru s ObHZ
Želovce
V bode č.7: Smernicu o hospodárení s finančnými prostriedkami na
reprezentačné a propagačné účely
V bode č.8: Podpísanie zmluvy na vypracovanie projektov
z Eurofondov s firmou Projektservis, s.r.o.
V bode č. 9: Vyradenie ZŠ Lesenice zo siete škôl od 01.09.2008
V bode č. 10: Predaj pozemku na parcele č. 1/5 vo výmere 243 m2 p.
Jánovi Cellengovi v sume 20,- Sk za m2

Uznesenie

September 2008

September 2008

Rubrika

Obecné zastupiteľstvo
LESENICE

Uznesenie č. 12/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 08.02.2008 v zasadačke obecného úradu

A: b e r i e na vedomie:
V bode č.4: Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2007
B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.5: Záverečný účet obce za rok 2007
V bode č.6: Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce
v hodnote 807.345,- Sk z dôvodu poškodenia,
V bode č.7: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lesenice
V bode č.8:
a/ výstavbu obecných nájomných bytov 4 b.j. v katastrálnom území
obce Lesenice na parcelách č.656/56, 656/57, 656/54, 656/55,
b/ čerpanie finančných prostriedkov formou dotácie z MVRR SR /20%/
a formou úveru zo ŠFRB /80%/,
c/ využitie nájomných bytov na účely bývania po dobu 30 rokov,
d/ poskytnutie bankovej záruky zo Všeobecnej úverovej banky a.s. na
obdobie 24 mesiacov a bianko zmenky na zaručenie predmetnej záruky.

Asi málokto tuší, že Marec je mesiacom kníh. Knihy by mali byť
v živote človeka dôležité, pretože z kníh sa človek veľa naučí. Každý by
si mal prečítať ročne
aspoň 3 knihy. Mozog by
sme
nikdy
nemali
nechať oddychovať.
Knižnica v našej obci sa
presťahovala do budovy
Základnej školy, kde je
väčší priestor. Podľa Anny
Mackovej
je
navštevovanosť obecnej
knižnice veľmi nízka.
Najvyhľadávanejšie knihy
v našej
obci
sú
romantické
a náučné.
Touto cestou by sme
chceli
poprosiť
obyvateľov, ktorí sú
držiteľmi
nevyužitých
kníh,
aby
prispeli
knižkami, bez nároku na
odmenu. Možno aj väčší výber kníh bude motiváciou pre našich
občanov, aby ich čítali. Prispeje to k rozvíjaniu všeobecnej znalosti,
z bohatého výberu kníh, z našej obecnej knižnice.

„Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za
najväčšej búrky!“
(Bernard Bolzano)
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Veľká noc
Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším
kresťanským sviatkom, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista.
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa
mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po
prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má
však ustálený deň na oslavu – nedeľu – pretože
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva
apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný – tichý
týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu,
počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne
pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša
Krista.

Žiaľ, v našej obci Lesenice pomaly začínajú blednúť
typické veľkonočné zvyky – oblievanie vodou, šibanie
prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie
čokoládových zajačikov a kuriatok. Dnešná mládež skôr
uprednostňuje alkoholické opojenie a pri padaní do járkov
zabúdajú, v čom vlastne tkvie tajomstvo Veľkej noci.
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Obecná VEREJNÁ SCHÔDZA!
Dňa 25. októbra 2008 sa bude konať v kultúrnom dome so
začiatkom od 16:30 hod. verejná schôdza,
ktorej sa môže každý občan zúčastniť. Cieľom tejto schôdze
je vyjadrenie spokojnosti, alebo naopak nespokojnosti
občanov voči dianiu v obci. Bude zabezpečené aj občerstvenie.

Základná škola v Leseniciach? Zatvorená!
Od 1. septembra 2008 bude zatvorená Základná škola.
Nakoľko sa rapídne znížil počet žiakov ZŠ a prihlásených
nebolo o nič viac, nespĺňali sme kritériá pre otváranie nových
ročníkov. Žiaľ, táto situácia sa opakuje z pred niekoľkých
rokov, kedy tiež hrozilo zatvorenie školy. Vtedy sa však našli
obetaví ľudia, ktorí školu zachránili pred zatvorením. Boli
dokonca ochotní prehlásiť svoje deti zo ZŠ vo Veľkej
Čalomiji sem do Leseníc. To, že aká budúcnosť čaká budovu
ZŠ a či ešte bude ZŠ v našej obci, je už v rukách ďalších
generácií...

ktorá sa uskutoční 26.12.2008 o 20:00 h.
Atmosféru spríjemní hudobná skupina FÉNIX, vstupné 200,Sk (6,60€) na osobu (večera, káva, víno, nealko) tombola 20,(0,66 €) Sk. Vstupenky sa budú predávať na Obecnom úrade
od novembra. Vstup je limitovaný max. 100 osôb.
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Zo života obce

TEXTIL SA-HANNA

Dňom 1. júla 2008 sa deťom MŠ a ZŠ
začali prázdniny. Určite sa všetky deti
tešili. Snom každého žiaka je mať 2 roky
prázdnin, ale musia sa uspokojiť s dvomi
mesiacmi prázdnin, ktoré práve končia.
Znova sa otvárajú (už len) dvere materskej
školy. Deti, ktoré pôjdu do škôlky, čaká
prekvapenie – okrem nových zážitkov
a kamarátov ich čakajú aj pestrofarebné
steny, ktoré im spríjemnia pobyt strávený
v škôlke.

ZDRAVOTNÁ AMBULANCIA!
Bývalá budova obecného úradu nezostane po
vysťahovaní nevyužitá. Asi každý občan vie, že tam
bude zdravotná ambulancia. Na jej modernizácii sa
podieľali naši občania, hlavne cez leto. Čakáme na
povolenie z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
.
Veríme, že otvorenie zdravotnej ambulancie v našej obci
uľahčí občanom spôsob, akým sa treba starať o svoje
zdravie.

Asi si už naši obyvatelia všimli, že v januári sa otvoril
obchod s TEXTILOM, ktorý má sídlo na Obecnom úrade.
Majiteľkou je pani Terézia Babková. Nájde si tu oblečenie
každá veková kategória. Nechýbajú ani darčekové predmety,
ktorými môžete obdariť aj svojich blízkych.

Apríl - mesiac lesov
Okolo našej obce, ale aj v obci sa nachádza krásna
príroda. V dnešnom uponáhľanom svete človek
už nemá čas na bežné prechádzky, čo sa odzrkadlí
aj na zdraví človeka.
Pobyt na čerstvom vzduchu je výborný relax, z toho
dôvodu by sme si ho mali viac dopriať. Ak nemáte čas len
tak sa poprechádzať po krásnej prírode, tak si
príďte zacvičiť na hodiny AEROBICu.

Medzinárodný deň detí

September 2008

Obecný úrad spolu s organizátormi pripravil aj tento rok
nezabudnuteľný deň detí. Program bol rozdelený na dve časti - na
kultúrny a športový. Športový program otvorili deti z MŠ a ZŠ pod
dohľadom učiteliek. Športové disciplíny zahŕňali hod granátom, ťahanie
lana a iné športové aktivity. Kultúrny program
otvorili žiačky zo ZŠ Veľká Čalomija.
Nasledovali poľovníci, ktorých šikovné psy
hľadali
ukryté
bažanty. Vymenili ich
požiarnici,
ktorých
vozidlo a kompletnú
výbavu si mohli pozrieť detí. Rozlúčili sa
s nami, s ich typickým pozdravom - spŕškou
vody. Čerešničkou bol žonglér NAVARO,
ktorý k nám prišiel až zo susedného Česka. Jeho
vystúpeniu sa deti veľmi potešili a to ešte
netušili, že ich čaká darček vo forme
balónikov
rôznych
tvarov.
Svojou
návštevou nás poctili aj tanečníci
z folklórneho súboru PRAMEŃ Dolná
Strehová.
Nemôžeme
nespomenúť
majstrov Slovenska z karate klubu Veľký
Krtíš, ktorí
nám aj tento
rok predviedli obranné cviky. Nechýbali
ani dievčatá Crazy dancers z Neniniec.
Pán starosta ani tento rok nezabudol na
deti a rozdal im sladké balíčky. Každý si
mohol vybrať, veď kolotoče, suveníry,
perníčky, nanuky tu boli pre všetkých.

Ďakujeme BBSK za poskytnutie finančných prostriedkov
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Majstrovstvá
vo volenom mariáši

Dňa 3. februára 2008 sa uskutočnil v našej obci prvý ročník
otvorených majstrovstiev vo volenom mariáši. Účastníkmi boli ľudia
z okolitých obcí, ako Koláre, Tesárske Mlyňany, Slovenské Ďarmoty,
Seľany, Vinica a Malacky. Hráči hrali v trojiciach a na päť kôl. Na
správne dodržanie
pravidiel
dohliadala
trojčlenná porota.
O občerstvenie sa postaral Obecný úrad. Sponzormi boli Pavel Michna
a Ladislav Borbáš.
Víťazi:

1. Oto Kušický z Vinice
2. Jozef Molnár z Kiarova
3. Pavel Michna z Leseníc

Sviatok

September 2008

September 2008

Udalosti

Deň matiek.
Sviatky, ktoré vzdávali hold ženám, majú vo svete dlhú tradíciu. Už v
antickom Grécku sa oslavoval Deň matiek, ktorý vzdával poctu ženám
– darkyniam života. I neskoršie sa sviatok matiek uznával napríklad v
Anglicku, kde sa uctievala tzv. Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek
(Mothering Sunday) a slávil sa na počesť všetkých anglických matiek v
období zvanom Lent (tj. Štyridsaťdenné pôstne obdobie od Veľkej
noci). Myšlienka, aby sa tento deň oslavoval medzinárodne a
pravidelne, vznikla v 20. storočí. Malo sa tak diať na počesť Anny
Reevers Jarvisovej z Philadelphie, matke 11 detí, ktorá celý život
bojovala za práva matiek. To bolo v roku 1907 a o sedem rokov
pozdejšie (1914), vtedajší prezident USA Woodrow Wilson vyhlásil prvú
oficiálnu oslavu Dňa matiek na druhú májovú nedeľu. Ako symbol
poďakovania matkám bol určený kvet – karafiát. Deň matiek v
bývalom Československu sa začal sláviť v roku 1923 na popud Alici
Masarykovej, ale s príchodom komunizmu ho nahradil Medzinárodný
deň žien. Po roku 1989 sa tento sviatok opäť zapísal do nášho
kalendára. Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína tento
sviatok.

„Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,
rozjasní u nás deň úsmevom mamička.
Tak ako od rosy nadránom skrásnie kvet,
v maminom objatí zjasnie mi celý svet.“

Ihrisko Materskej školy odnedávna zdobí nová detská
preliezačka. Deti aj rodičia z nej majú obrovskú radosť.
Ihrisko už potrebovalo nejakú zmenu. Deti sa tu môžu do
sýtosti vyšantiť.
Tento sen sa podarilo uskutočniť v rámci projektu
Nadácia SPP.

ŠPORT
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FUTBALOVÝ TURNAJ
Sa konal tak, ako aj predchádzajúce roky druhú júlovú nedeľu.
Bol to ozaj kvalitne zorganizovaný turnaj za účasti futbalových klubov z MR FC Balažské Ďarmoty
- hrajú 3. Ligu, FC Nenince - hrajú 5. ligu, FC Čebovce - hrajú 1. okresnú triedu a samozrejme
domáce mužstvo FC Poľnohospodár Lesenice . Prvý zápas hrali domáci proti B. Ďarmotám. Hral
sa ozaj kvalitný a čistý zápas, v ktorom vyhrali skúsenejší hostia 0:2. Druhý zápas sa odohral
medzi futbalovým klubom Nenince a Čebovce. Čebovčania sa ujali vedenia už v prvej minúte
s veľmi peknou strelou z diaľky. Neskôr pridali ešte jeden gól, a keďže Neninčania nevedeli
odpovedať, výsledok zostal 2:0 v prospech FC Čebovce. O 3. miesto hrali domáci s FC Nenince,
v ktorom vyhrali Neninčania 3:1. Finále medzi FC Čebovce a B. Ďarmoty sa skončilo nerozhodne
1:1, takže nasledovali pokutové kopy a tu sa rozhodlo o víťazovi turnaja, ktorým sa stali naši južní
susedia. Čebovce majú momentálne vynikajúce mužstvo a boli vyrovnaným súperom
treťoligovému mužstvu z B. Ďarmôt. V prestávke sa losovala tombola, mali sme pripravených 25
hodnotných cien a samozrejme nechýbal ani guľáš z baraniny, divočiny a držkový.
Záverom turnaja starosta obce odovzdal poháre pre každý klub a poďakoval sa všetkým hráčom
za športové správanie a vynikajúci zážitok, ktorý pripravili pre divákov.

Informácia pre nájomcov
radovej výstavby!
28.augusta 2008 sa začali prípravné práce
pre výstavbu radovej bytovky. Na stavbe
sa podieľa firma AMES, o ktorej kvalitách
sa môžeme presvedčiť koncom budúceho
roka.
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Tak ako každý, aj tento rok sa u nás v obci zapálila vatra na počesť
63. výročia ukončenia II. Svetovej vojny. Zapálením sviečky sa
uctila pamiatka padlých za našu vlasť. Skôr než sa zapálila vatra,
privítal starosta všetkých občanov príhovorom.
Aj tento rok si občania našli čas a prišli si
uctiť pamiatku padlých za vlasť. Bola tu
aj príležitosť porozprávať sa medzi sebou.
No, najviac si to užili deti, ktoré sa mohli
do sýtosti vyšantiť. Kto chcel, mohol si
opekať pri
malom
ohníku.
Nechýbala
ani hudba
v pozadí,
ktorá
spríjemňovala
atmosféru. Síce prišlo menej
občanov, ako minulý rok, ale to nám
dáva dôvod a silu, aby sme sa stále
v pripravovaní takýchto udalostí zlepšovali.

