Starosta informuje:
Chcel by som vás informovať o podaných projektoch v roku
2009. Reagovali sme na väčšiu časť výziev, ktoré by mohli byť
pre našu obec zaujímavé, ako napr.: rekonštrukcia verejného
osvetlenia, zateplenie a výmena okien Zdravotnej ambulancie,
výmena okien na Obecnom úrade, zmena Domu smútku
prestrešením, ako aj prekrytie obradnej plochy.
Ďalej by som vás chcel informovať na likvidáciu konárov.
Odpílené konáre si môžete doma zapáliť alebo odniesť vedľa
kontajnera, ktorý je umiestnený za maštaľou (vedľa bývalej
sušičky). V žiadnom prípade nie do kontajnerov. Ako ste si určite
všimli z cintorína sme dali odniesť kontajner, ktorý je
umiestnený oproti OcÚ. V cintoríne pribudli dva nové 1100
litrové kontajnery, ktoré slúžia výlučne na odpad z cintorína.
Znovu by som chcel pripomenúť na prísny zákaz vypúšťania
splaškov a fekálií do rigolov (járkov). Ešte je len marec a už som
bol prizvaný v noci k dvom rodinným domom, ktorým som
zaslal pred udelením pokuty zatiaľ iba upozornenie. Ak sa budú
tieto prípady opakovať okrem pokuty bude táto domácnosť
vyhlásená aj v miestnom rozhlase. Ďalej by som vás chcel
upozorniť na vyplatenie miestnych daní a poplatkov do termínu
ako máte vo výmeroch, aby sme nemuseli riešiť tieto záležitosti
cez exekútora. Vlani sme mali 11 takýchto prípadov. Nakoniec
uhradili všetci.
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Novoročný pozdrav
Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach Nového
roka prihovoriť. Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu
Nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok
predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.
Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.
Je to až neskutočné, ale rok 2008 je minulosťou, minulosťou,
za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to,
čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak,
v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným.
Každému sa vryl do pamäte iným spôsobom. Je dobre sa z času na
čas pozastaviť – obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré sme urobili
a vyvarovať sa im. Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje
chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa práve z nich
a odoslať ich pre minulosť. Potom môžeme smelo pozerať
do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším,
milším a určite aj plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci.
A aký by to bol Nový rok bez predsavzatia. Prajeme si zdravie,
pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli
kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, v práci
a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si
lásku a úctu človeka k človeku.
A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na
pokolenie, dovoľujem si aj ja, ako obyvateľ našej obce, zaželať
pri príležitosti Nového roka 2009 všetkým spoluobčanom dobrú
pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných
a osobných úspechov, ako aj veľa trpezlivosti k našej novej mene
EURO.
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V roku 2008 priniesli iskričku nádeje do sŕdc
svojich rodičov a prispeli k zvýšeniu počtu
obyvateľov našej obce tieto ratolesti:

Kornel Bobál
Nikola Mižigárová
Vivien Takáčová
Elizabeth Molly Bozány

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim
občanom, že v roku 2008 a 2009 nás opustili:

Jozef Petrovský
Juraj Petrovský
Štefan Alakša
Mária Babková
Alžbeta Bartošová
Mária Lőčeová
Mária Petrovská
Mária Macková
Anna Fridrichová
Pavel Lešták
... čas plynie a život sa končí.
... zostali len slzy, smútok a spomienky.
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Nový rok 2009
Tak ako sa niečo začína, niečo sa končí. A tak sa skončil aj rok 2008.
Niektorí občania sa rozlúčili s novým rokom v spoločnosti svojich
rodín a iní zas
s priateľmi. Tento
rok takisto mládež
našej
obce
usporiadala zábavu
v kultúrnom dome
a zároveň uvítanie
Nového
roku.
O zábavu
nebola
núdza, boli tam
všetky
generácie
ľudí z našej, ale aj
zo susedných obcí.
O polnoci bolo na
oblohe
veľa
pestrých
farieb,
ktoré boli znakom
signalizujúcim
príchod Nového roka. Zábava trvala do neskorých ranných hodín a to
potvrdzuje fakt, že sa Nový rok oslávil so všetkým, čo k nemu patrí.

Mikuláš v MŠ
Každé dieťa v našej obci čakalo na príchod
sv. Mikuláša. Ich čakanie nebolo zbytočné,
pretože zavítal aj do našej obce. Mikuláš im aj
tento rok priniesol balíček plný sladkostí..
Detičky sa veľmi potešili a tiež mu ako
poďakovanie pripravili program, ktorý predviedli
v kultúrnom dome 19.12.2008.

V najbližších mesiacoch nás čaká tak, ako aj za minulé roky:
 07.05.2009 – o 20:00 zapálenie vatry vo vynovenom parčíku
 05.07.2009 - o 14:00 hod Medzinárodný deň detí
 12.07.2009 - futbalový turnaj

Štefanská zábava
Tak ako minulý rok aj tento sa u nás konala štefanská
zábava, pod ktorú sa podpísala veľká účasť hostí.
Starosta svojim príhovorom privítal prítomných
a zároveň predstavil spevácku skupinu ZVONČEKY.
Ich spevom sa začala oficiálna štefanská zábava.
Krásny hlas znel sálou a zavádzal ľudí k tancovaniu.
A čoskoro dupkanie topánočiek naplnilo svoj
účel a hostia sa mohli zabávať. Dobrú náladu aj
tento rok rozvírila sálou skupina FÉNIX. Ľudia sa
zabávali, o čom svedčia aj neobsadené stoličky.
Nechýbalo ani občerstvenie a večera. Keď sa začali
odpočítavať posledné minúty dňa, nasledovala
bohatá tombola. Zaujímavé ceny sa dostali k
svojim výhercom, ktorí boli so svojim ziskom
veľmi spokojní. Že bola zábava
vynikajúca, môžu potvrdiť aj hostia,
ktorí plesali do neskorých ranných hodín.

Touto cestou by sme chceli poďakovať
všetkým sponzorom
za ich ušľachtilé a nezištné dary.
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Dňa 25.10.2008 sa
konala
„verejná
schôdza“ v kultúrnom
dome
v Leseniciach.
Hlavným cieľom tejto
schôdze bola možnosť
vyjadrenia sa občanov
na adresu zastupiteľov
obecného úradu a
pracovníkov obecného
úradu. Ďalej sa mohli vyjadriť k problematike v obci, o dianí
v obci a o plánoch do budúcnosti v obci. Voľná diskusia
prebiehala podľa možností, síce boli aj napäté situácie, bez
ktorých by však nemohli byť zodpovedané otázky voči
problematike v obci. Po diskusii si občania mohli vychutnať
na
zabíjačkových
špecialitách a posedieť
si pri vínku. Veríme, že
táto schôdza splnila
svoj
účel
a všetci
obyvatelia sú spokojní
s postojom a činnosťou
pracovníkov obce, ktorí
svoju prácu berú ako
poslanie.
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Dňa 1. januára 2009 u nás zavládla
mena EURO a kvôli tejto skutočnosti
sme pre vás pripravili zopár užitočných
odpovedí na najčastejšie otázky
občanov.

1. Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých krajín Európskej únie, ktoré sú aj plnými
členmi Hospodárskej menovej únie. Euro používajú aj tieto členské
štáty EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko,
Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko,
Grécko, Slovinsko, Cyprus a Malta. Euro je druhou najvýznamnejšou
svetovou menou.

2. Čo je eurozóna?
Eurozóna je geografická oblasť krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je
euro. Eurozóna vznikla v januári 1999 keď Európska centrálna banka
prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych
bánk jedenástich členských štátov EÚ. V súčasnosti tvorí Eurozónu 16
členských štátov spolu so Slovenskom, ktoré prijalo euro 1. januára
2009. Všetky členské krajiny EÚ sú členmi Hospodárskej a menovej
únie s tou výnimkou, že nie všetky využívajú aj spoločnú menu euro.

3. V ktorých krajinách sa dá platiť eurom?
Euro je v súčasnosti národnou menou v 16 krajinách eurozóny:
Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko,
Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko,
Slovinsko, Cyprus, Malta a Slovensko. So súhlasom Európskeho
spoločenstva je euro legálnym platidlom aj v niektorých krajinách, ktoré
nie sú členom EÚ. Patrí sem San Marino, Monako a Vatikán
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Zdravotná ambulancia
V našej obci je zriadená zdravotná ambulancia, o ktorej činnosti ste sa
už presvedčiť, pretože sa ordinuje sa od 04.02.2009. Otvorená je každý
utorok a piatok. Recepty môžete dávať do schránky, ktorá je umiestnená
pri vchodových dverách. Odbery vykonáva pani Mgr. Ivetka Macková
na svojom pracovisku ADOS Biele srdce ráno od 6:45 hod. Touto
cestou chceme vyjadriť poďakovanie pánovi MUDr. Mózovi a sestričke
za ochotu, čas a ľudský prístup k našim občanom.

Radová výstavba
Pomaly pred našimi očami
rastie nová nehnuteľnosť –
radová výstavba. Jej
dokončenie pripadá na
koniec roka, čo najviac
poteší budúcich
nájomníkov.
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II. Mariášový turnaj
v Leseniciach

Mariášový turnaj sa uskutočnil dňa 01.02.2009 v kultúrnom dome.
Ta tomto turnaji sa zúčastnilo spolu 30 hráčov z obcí:
S. Ďarmoty, Nenince, Vinica, Kiarov, V. Čalomija, V. Krtíš, Seľany,
Hrušov, Tesárske Mlyňany a samozrejme z obce Lesenice. Putovný
pohár tento rok zostal v obci Lesenice a vyhral ho pán Kováč Ján.
Na druhom mieste skončil pán Oto
Kušický z obce Vinica, ktorý vlani
vyhral putovný pohár, ale tento rok
ho neobhájil a odovzdal ho pánovi
Kováčovi. Na treťom mieste skončil
pán Alexander Nagy taktiež z obce
Vinica. Touto cestou by som sa chcel
poďakovať hlavne pánov Pavlovi
Michňovi, ktorý celé toto podujatie zorganizoval, samozrejme
porote na čele s pánom Jozefom Bakošom, kuchárkam, sponzorom,
Atillovi Molnárovi, Ing. Miroslavovi Hudecovi,
Ladislavovi
Borbášovi, bažantnici Šóšár, Gabrielovi Pölhösovi.
Víťazi:

1. Ján Kováč z Leseníc
2. Oto Kušický z Vinice
3. Alexander Nagy z Vinice

Uznesenie

Apríl 2009

Obecné zastupiteľstvo
LESENICE

Uznesenie č. 17/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.10.2008 v zasadačke obecného úradu

B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.4: Riešenie ochrany ovzdušia a spodných a povrchových vôd
v obci Lesenice vákuovou kanalizáciou systém ROEDIGER-ROEVAC
a poverenie firmy P.I. Trade s.r.o. Teplická 56, 9921 01 Piešťany, IČO
34 126 392, aby zabezpečila získanie finančných prostriedkov na
financovanie spracovania projektovej dokumentácie a následne
i realizácie ako investor.
.
Uznesenie č. 18/2008 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 15.12.2008 v zasadačke obecného úradu

B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.5: Dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev, spoločenstvo
Lesenice na rok 2009 vo výške 100.000,- Sk, a to na úhradu faktúr za
materiál v maximálnej mesačnej sume 25.000,- Sk, až do vyčerpania
schválenej sumy rozpočtu.
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V bode č.6: Úhradu faktúry č. 13/2008 pre Rímsko-katolícku cirkev,
Farnosť Opatovská Nová Ves, spoločenstvo Lesenice vo výške 36.000,Sk z rozpočtu na rok 2009, t.j. zo sumy 100.000,- Sk. Po uhradení
faktúry zostáva konečná suma pre cirkev vo výške 64.000,- Sk.
V bode č.7: Rozpočet obce LESENICE na rok 2009
V bode č.8: Predĺženie nájomnej zmluvy pre Teréziu Babkovú,
predajňu SAHANA do 31.12.2009
V bode č.9: Uzavrieť Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej
žiadosti na verejné osvetlenie s firmou GP CONSULTING s.r.o. Banská
Bystrica
V bode č.10: Časť Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Lesenice, týkajúcu sa zoznamu majetku obce
V bode č.11: Dohodnutú nájomnú zmluvu na prenajatú poľnohosp.
pôdu vo vlastníctve obce Lesenice pre AGROGARANT
V bode č.12: Poskytnutie odmeny pre starostu obce Lesenice za
vykonanú prácu vo výške 10.000,-Sk

Uznesenie č. 19/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 13.02.2009 v zasadačke obecného úradu
B: s c h v a ľ u j e :
V bode č.4:
Účtovnú závierku obce Lesenice za rok 2008 bez výhrad
C: o d p o r ú č a :
V bode č.8:
Starostovi obce Lesenice osloviť firmu AGROGARANT s.r.o.
o vyplatenie nájomného na prenajatú poľnohospodársku pôdu, ktorej
vlastníkom je obec Lesenice

