Stručná rekapitulácia volebného obdobia 2006 – 2010:
S končiacim sa volebným obdobím mi dovoľte, aby som stručne
zhodnotil doterajšie pôsobenie samosprávy a oboznámil vás s odvedenou
prácou za predchádzajúce obdobie v našej obci.
Našou hlavnou prioritou bolo získať bývalú sociálno-prevádzkovú
budovu. Čo sa nám aj podarilo hneď po mojom nástupe. Po rekonštrukcii
budovy sme dňa 20.10.2007 presťahovali celý OcÚ. „Starý“ obecný úrad
sme prestavali na Zdravotnú ambulanciu. Samozrejme okrem toho sme
vykonávali aj iné činnosti, a to: čistenie a rozhŕňanie nanosenej zeminy
v trojrohu, veľké upratovanie okolo sušičky, vyčistenie a zarovnanie
pozemku bývalého kaštieľa, rekonštrukciu vodárničky, dokončenie
prístavby na šatni futb. ihriska, veľké upratovanie areálu ihriska, nové
oplotenie MŠ, inštalovanie nových rozhlasov v smere k bytovkám a
inštalovanie verejného osvetlenia k zastávke v smere na Iliašov.
Zabezpečili sme donášku obedov z MŠ pre dôchodcov a aj kosenie
verejných priestranstiev v obci. Sprevádzkovali sme Zdravotnú
ambulanciu a prenajali sme byt základnej školy. Zastupiteľstvom bol
odsúhlasený 5 ročný nájom budovy (nie bytu) ZŠ pre potenciálnu firmu
INCOFOR, ktorá sa zaoberá výrobou extraktu do liekov. Dokončila sa
výstavba nájomných bytov, boli sme úspešní pri podaní žiadosti na
opatrenie č. 3.4.1., Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo s názvom
projektu Stavebné úpravy verejných objektov v obci Lesenice, v ktorom
nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej sume
134 000,- EUR. Tieto prostriedky sme investovali do rekonštrukcie
Domu smútku, na výmenu okien Obecného úradu a zriadenie internetovej
miestnosti pre občanov našej obce. Za štyri roky sme sa priblížili
(v niektorých prípadoch aj predbehli ) k obciam, ktoré mohli
organizovať rôzne kultúrne akcie vo vlastnom kultúrnom dome.
Veľmi nám chýba kanalizácia a úplná rekonštrukcia miestnych
komunikácii, a preto sa okrem iného v nasledujúcom volebnom období
budeme musieť sústrediť práve na tieto skutočnosti.
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Zima 2009/2010
Po oslavách Nového roku sa na
našu obec zosypala bohatá nádielka
snehu. Pani Zima nás nenechala
oddychovať v teple našich domovov,
mali sme vždy plné ruky práce s
odpratávaním snehu z chodníkov
a dvorov. K týmto ťažkostiam
pribudol aj veľký pokles teploty.
Boli dni, keď teplota klesla na hodnotu -18 až – 20 °C.
Najviac sa zo snehu tešili deti.
Nie je nič krajšie ako vidieť radosť
v očiach naších detí a ich červené
líčka pohladené rukou zimy.
Stavali si snehuliakov, guľovali sa
a sánkovali.
Zima má svoje čaro. Nádherné
poletujúce snehové vločky a trblietajúci
sa ľad rozbúcha srdce nejedného z nás,
ale tak ako sa strieda deň s nocou sa
musí i zima vystriedať s jarou. Dorazila
k nám dlho očakávaná jar a spolu s ňou
aj život plný farieb.
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Oznamy

V roku 2009 a 2010 sa narodili :

Karolína Mižigárová
...dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota,
čo po ňom ostane...

V roku 2009

a

2010 nás opustili:

Fridrichová Anna (83)
Lešták Pavel (74)
Petrovičová Mária (57)
Žiaková Valéria (39)
Petrovič Ondrej (72)
Babková Mária (76)

Lőče Jozef (75)
Šajátová Júlia (87)
Majdánová Alžbeta (93)
Babka Ján (69)
Babková Mária (89)
Molnárová Mária (73)
Opánska Terézia (99)
Chalupková Zuzanna(65)
Kseňák Štefan (60)

...čas plynie,
slzy vánok suší,
no bolesť v srdci nikdy neutíši...

Oznamy
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Komunálne voľby 2010
Komunálne voľby sa uskutočnia 27. novembra 2010.
Voliť v nich budeme starostu obce a poslancov do
Obecného zastupiteľstva.

Štefanská zábava
Tak ako predchádzajúce roky aj tento rok sa plánuje
26. 12. 2010 Štefanská zábava v miestnom kultúrnom dome.

Mariášový turnaj 2010
V nedeľu 7. 2. 2010 sa v našej obci uskutočnil
už III. ročník turnaja vo volenom mariáši.
O putovný pohár starostu obce Lesenice prišlo
zabojovať 30 hráčov z celého okresu. Turnaj si za
svoju
krátku
existenciu
získal
značnú
popularitu.Tento rok si prvenstvo vybojoval
domáci hráč Michna Pavel, ktorý získal maximálny
počet bodov. Na druhom mieste skončil p. Rába
Jaroslav zo S. Ďarmôt a tretiu priečku obsadil
p. Róbert Nagy z Kolár. O hladký chod turnaja
dohliadala komisia na čele s p. J. Bakošom.
Záver turnaja ukončil starosta obce Ing. Ladislav
Majdán odovzdávaním cien víťazom.Po skončení
sa podávala večera a občerstvenie.
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Dom smútku

VATRA
Dňa 7. 5. 2010 sa na počesť 66. výročia ukončenia
II. sv. vojny tradične zapálila vatra. Pri pamätníku sa uctila
pamiatka našich padlých hrdinov zapálením sviečky.

Starosta obce privítal všetkých prítomných a zapálil
vatru, ktorá sa aj napriek nepriazni počasia krásne
rozhorela a sálala teplo naširoko. Tento rok sa akcie
zúčastnilo menej občanov, ale pre tých, ktorí sa predsa
rozhodli prísť bolo pripravené chutné občerstvenie.
Najväčšiu zábavu mali najmä deti, ktoré sa vyšantili do
sýtosti a vlastnoručne si opekali špekáčiky.
Bol to večer plný oddychu, odreagovania sa od
každodenných povinností a starostí. 

V mesiacoch júl a august sa konali rekonštrukčné
práce Domu smútku na miestnom cintoríne, čím sa stala
dôstojnejším miestom pri posledných rozlúčkach
s našimi spoluobčanmi. Výmenu okien a dverí,
zastrešenie budovy a celej jej čelnej strany uskutočnila
firma AMES s.r.o.

Rekonštrukcia štátnej cesty
Štátne cesty a miestne komunikácie sú v našej obci
v dezolátnom stave a preto sa starosta obce Ing. Ladislav
Majdán rozhodol požiadať Úrad BBSK o ich úplnú
rekonštrukciu. V auguste tohto roka sa položila nová vrstva
asfaltu smerom od Opatovskej Novej Vsi do Chrastiniec.
V blízkej budúcnosti sa plánujú obnoviť aj ďalšie úseky
ciest.

Spoločenská rubrika
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Výmena okien a dverí na budove OcÚ Lesenice
Pre vylepšenie tepelnej izolácie a aj estetických
podmienok Obecného úradu a Kultúrneho domu bola tento
rok v mesiaci február zrealizovaná výmena okien
a vchodových dverí za plastové. Financie boli získané zo
schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR
2007- 2013 a výmenu vykonala firma AMES s. r. o.

Výmena oplotenia rímsko-katolíckeho kostola

Deň detí
Už sa stalo priam tradíciou, že MDD sa v našej
obci oslavuje zaujímavým zábavno-športovým
programom pre deti všetkých vekových kategórií.
Aj keď sa tento deň oficiálne slávi 1. 6., sme
presvedčení, že deti, ale aj rodičia mali z tejto akcie
obrovskú radosť. V nedeľu 4. 7. 2010 sa na
miestnom ihrisku deti našej obce do chuti vyšantili
pri hraní futbalu či volejbalu, mnohé z nich vyskúšali
Face Painting (maľovanie na tvár), šťastne sa
povozili na kolotočoch, zaskákali na trampolíne a vo
veľkej nafukovacej žirafe.
O občerstvenie, kvalitný guľáš a predajné stánky
nebola núdza. OcÚ tradične pripravil pre deti balíčky
plné sladkostí. Ideálnou bodkou za vydareným dňom
bola diskotéka. 

Od júna 2010 sa katolícka cirkev v našej obci môže pýšiť
krásnym novým oplotením okolo svojho kostola.

AKCIU PODPORIL BANSKOBYSTRIC KÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ - BBSK
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Futbalový turnaj
11. júla 2010 sa v našej obci uskutočnil futbalový turnaj
o Pohár starostu obce za účasti mužstiev zo Záhoriec,
Čeboviec, Želoviec a samozrejme z Leseníc. Súčasťou
futbalového turnaja bola aj pestrá tombola, z ktorej si
návštevníci odniesli hodnotné ceny. O príjemnú nedeľnú
atmosféru sa postaralo aj skvelé občerstvenie - domáci
guľáš, guľáš z diviny a perkelt.
Ceny odovzdával nový predseda FK Lesenice a zároveň
i starosta obce Ing. Ladislav Majdán. Aj za horúceho počasia
to boli kvalitné futbalové zápasy.
Konečné poradie:
1.miesto – FK Lesenice
2.miesto – FK Záhorce
3.miesto – TJ Družstevník Želovce
4.miesto – TJ Vinohrad Čebovce
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Radová výstavba
Nájomné byty slúžia pre podporu obcí na zabezpečenie
a udržiavanie mladých ľudí. V apríli boli skolaudované aj
v našej obci a v súčasnosti sa z nich tešia už niektorí noví
nájomníci.

Verejný vodovod
31.augusta bola ukončená v našej obci výstavba
vodovodu v rámci projektu, ktorého cieľom bolo
zlepšenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš
pitnou vodou z nádrže Hriňová a zo zdrojov Ľuboreč
a Opava. Všetky tieto zdroje majú kvalitnú pitnú vodu
a bude z nich zásobovaná celá južná časť okresu Veľký
Krtíš novovybudovaným vodovodom.

