Oznamujem našim občanom, že dňa 24. 06. 2011 bolo
obecným zastupiteľstvom schválené uznesenie č. 04/2011,
v ktorom sa ruší jeden veľkoobjemový kontajner (oproti
OcÚ) a mení sa aj interval vývozu komunálneho odpadu a to
na trojtýždňový. Najbližší vývoz sa uskutoční 19. augusta.
Harmonogram ďalších vývozov je nasledovný:
09. september
30. september
21. október
11. november
02. december
23. december

(piatok)
(utorok)
(štvrtok)
(štvrtok)
(štvrtok)
(štvrtok)

LESENIČAN

Upozorňujem občanov, že na miesto odnesených
kontajnerov je prísny zákaz vyvážania smetí a naďalej platia
ostatné opatrenia, ako napr. zákaz nosiť podomový odpad do
kontajnerov v cintoríne.
Čo sa týka kanalizácie, už je podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na životné prostredie, spolu so
všetkými stanoviskami dotknutých inštitúcií. Dúfam, že
budúci rok budeme môcť zahájiť výstavbu.
Uvedomujem si, že miestne komunikácie nevyžadujú len
rekonštrukciu, ale aj nový asfalt. Spravíme všetko preto, aby
sa to tak aj stalo. Len by sme mali dodržať postupnosť:
najprv kanalizácia a potom cesty.
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V roku 2011 uzreli
svetlo sveta v našej obci :
Dňa 27. novembra sa na celom Slovensku
otvárali dvere do volebných miestnosti, ani my sme
neboli výnimka. Zvolili sme si poslancov do
obecného zastupiteľstva, ale aj starostu obce na
ďalšie 4 roky.

Löcse Tadeáš
Babková Madeleine

Na voľbách sa zúčastnilo 330 voličov.
Na post poslanca kandidovalo 17 občanov a za
starostu obce kandidovali 2 občania.
Najviac hlasov získali:
Petrovič Pavel
Bc. Celleng Ján
Geregai Jozef
Babka Marek
por. Ing. Macko Peter
Bojtoš Jaroslav
Bartoš Oliver

204 hlasov
179 hlasov
138 hlasov
126 hlasov
121 hlasov
117 hlasov
112 hlasov

Starostom obce sa stal

Ing. Ladislav Majdán s 284 hlasmi.
330 hlasovalo z 458

...odišli, ako si to osud prial, ale v našich
spomienkach a srdciach ostávajú naďalej....

2010
Miháľová Alžbeta (85)

2011

Macková Zuzana (80)
Celleng Ondrej
(84)
Molnárová Alžbeta (81)
Petrovská Magdaléna (62)
Hajnárová Alžbeta
(69)
Faluši Juraj
(71)

Oznamy

August 2011

Kytice? Darčeky?
...a mnoho iného tovaru pre domácich kutyilov
ale i pre vašu kuchyňu, či záhradku si kúpite
v predajni EKOMA (pri pošte), ktorej majiteľkou je Ing. Iveta Cellengová.
Príjemné nakupovanie!

„Netrápte sa cvičením, začnite
sa zabávať a schudnite!“
Aj našu dedinu prepadol tento fenomén
v oblasti pohybu – ZUMBA.
Vyskúšajte si túto formu zábavy, pri
ktorej sa zabavíte i zbavíte pár kíl.
Kedy??? Každý piatok v našom kultúrnom dome.
Pripojte sa aj VY!

August 2011

Uznesenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bolo uznesením 2/2011
schválené pridelenie zodpovednosti každého poslanca za jednotlivé
rajóny obce nasledovne:
Obvod č. 1:
Od cintorína až k pošte a k predajni COOP Jednoty
 Babka Marek
Obvod č. 2:
Od predajne COOP Jednoty smerom k ihrisku, vrátane pekárne a sila
 Celleng Ján
Obvod č. 3:
Od rodinného domu Oskára Nagya smerom k Čákymu až po rodinný
dom Márie Törökovej
 Macko Peter
Obvod č. 4:
Od križovatky k zdravotnej ambulancii, Základnej škole smerom na
Trebušovskú cestu až k Štefanovi Petrovičovi
 Petrovič Pavel
Obvod č. 5:
Trojroh, smerom k rodinnému domu Jozefa Koiša, až po rodinný dom
Štefana Löcsu, st.
 Geregai Jozef
Obvod č. 6:
Od rodinného domu Ladislava Petrovského smerom k radovej výstavbe
až k rod. domu Lackovských
 Bojtoš Jaroslav
Obvod č. 7:
Od rodičovského domu Pavla Michnu až po predajňu COOP Jednoty
 Bartoš Oliver

V prípade podnetov, resp. sťažností sa treba obrátiť na
zodpovedného poslanca obce!!!
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Štefanská zábava
...elegantné šaty, originálne účesy, skvelá zábava,
príjemný večer a výborná spoločnosť.
Aj takto môžeme opísať jeden decembrový večer,
kedy sa uskutočnila Štefanská zábava v našej
kultúrnej sále.
Nechýbala ani bohatá tombola, chutná večera
a občerstvenie.
O výbornú atmosféru, ktorá trvala do neskorých
ranných hodín, sa postarala hudobná skupina
ORION, ktorej patrí naša veľká VĎAKA.

August 2011

Oznamy

PARKOVISKO

Na vybudovanie parkoviska vedľa cintorína
a na rekonštrukciu jarku (od domu pána Š.
Löcsu) sa využili nenávratné finančné prostriedky v rámci opatrenia „4.1 Implementácia
integrovaných stratégii rozvoja územia pre
opatrenie osi 3 prostredníctvom osi 4 LEADER“,
ktoré obec získala podaním projektu v rámci
programu rozvoja vidieka SR.

Veríme, že sa stretneme opäť aj o rok !

Vybavili sa potrebné stavebné povolenia
a práce sa dokončili v júli 2011.

Ďakujeme všetkým sponzorom tomboly!
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Dňa 10. júla 2011 sa na miestnom ihrisku konal
Futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Zúčastnili sa 4 družstvá. Spestrením dňa bolo
žrebovanie tomboly. Tejto „úlohy“ sa zhostil pán Ján Pavlík
spolu so starostom obce.

1.
2.
3.
4.

miesto
miesto
miesto
miesto

Veľký Krtíš
Čebovce
Sklabiná
FK Lesenice

Verejné osvetlenie
Obec získala nenávratné finančné prostriedky v sume
7000 €, ktoré využije na zlepšenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci.
S týmito opravami sa začne v septembri 2011.
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Silvestrovská
párty
..šampanské, hudba, smiech, ...
...sa ozývalo z kultúrného domu, kde sa
skupinka mládých rozhodla privítať Nový rok
v kruhu svojich kamarátov a blízkych, a preto
zorganizovali Silvestrovskú párty s bohatým
programom.
Organizátormi boli: Marianna Čierna
Mariana Gyurkovicsová
Katarína Gemerová
Dominik Kortiš
Martina Marsiczki

Hostí čakal welcome drink, tiež si mohli
kúpiť tombolu a o skvelú zábavu sa postaral

Dj ROBOS.
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Mariášový turnaj 2011
Prvú februárovú nedeľu sa konal štvrtý ročník
turnaja vo volenom mariáši. Zapojilo sa do neho až
33 hráčov a okrem domácich kartárov si prišli svoje
šťastie vyskúšať aj hráči zo S. Ďarmôt, Vinice,
Kiarova, V. Čalomije, V. Krtíša, Selian, Tesárskych
Mlynian, Šiah, Záhoriec a z Neniniec.

August 2011

Športový deň

Po prvýkrát, ale nie naposledy, si mohli Leseničania
otestovať svoje kuchárske umenie pri príprave
kotlíkového guláša. Do tejto výzvy sa pustilo 6 skupín.
Porotu tvorili 2 dámy z družobnej obce Szanda, kde
sme sa aj mi zúčastnili na športovom dni, a pán Ladislav
Petrovský.

A toto sú víťazi:
1. miesto: Ivan Bariak (Seľany)
2. miesto: Marian Filip (Záhorce)
3. miesto: Alexander Nagy (Vinica)
Organizátorom podujatia bol opäť Pavel Michna
spolu s predsedom poroty Jozefom Bakošom, ktorým
ďakujeme za ich ochotu a zdarný priebeh turnaja.
Naša vďaka patrí sponzorom i šikovným kuchárkam, ktoré sa postarali o skvelé občerstvenie. ☺
Veríme, že aj piaty ročník bude tak úspešný
a priláka, čo najvyšší počet súťaživých kartárov.

Veľa šťastia aj o rok!

Najchutnejší guláš uvarila skupina pod vedením
pána Jaroslava Bojtoša.

Nezabudlo sa ani na naše detičky, pre ktoré sa
pripravili balíčky a mohli sa vyšantiť na kolotoči a na
skákacom hrade.
Spestrením dňa bolo žrebovanie tomboly, ktorú
odmoderoval náš starosta spolu s organizátorom AČ.

Čakáme Vás aj o rok!

Športový deň
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Športov ý deň
Dňa 3. 7. 2011 sa na ihrisku konal po prvýkrát
Športový deň, na ktorý sa zamestnanci obecného
úradu dlho pripravovali.
Avšak nepriaznivé počasie nám neumožnilo
vyskúšať si všetky pripravené súťaže ako
„Kolieskové korčule“ a Volejbalový turnaj.
Množstvo hráčov prilákal stolný tenis
a mini-futbalový turnaj.
Víťazom turnaja v stolnom tenise sa stal pán
Alexander Lőrincz. Na 2. mieste sa umiestnila
Mgr. Iveta Macková, ktorá dozerala na celý
priebeh súťaže. A 3. miesto si vybojoval poslanec
Peter Macko.
Diplom za najlepšie futbalové družstvo si mohli
prevziať Ján Pavlík, st., Ján Pavlík, ml. spolu
so Štefanom Majdánom, Norbertom Galčíkom
a s Patrikom Majdánom.
Gratulujeme!

August 2011
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Vatra 2011
Ako sa už v našej obci stalo zvykom, aj
tento rok, dňa 6. mája, sa v malom parčíku podpálila slávnostná vatra na počesť ukončenia II. svetovej vojny
v Európe.
Tento deň si pripomíname desiatky miliónov padlých,
množstvo strát a zármutku. Aj náš starosta s poslancami si
uctili pamiatku padlých, zapálením sviečky pri pamätníku.

Slávnostná vatra začala príhovorom starostu obce
Ing. Ladislava Majdána. Počasie bolo ideálne, a tak sa zišiel
celkom vysoký počet divákov, (aj napriek hokeju) pre
ktorých bolo pripravené chutné občerstvenie.
Detičky si mohli vlastnoručne na malom ohníku upiecť
špekáčiky.

SODB

August 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne
štatistické zisťovanie, ktoré sa v SR vykonáva pravidelne
raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve,
jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj
o domovom a bytovom fonde.
Od 13. mája do 6. júna sme sa tiež zapojili do SODB.
Po prvýkrát sme mali možnosť vyplniť formuláre
i v elektronickej forme, nie len v listinnej podobe.
Sčítanie vykonávali sčítací komisári.
U nás to boli: pani Katarína Bakošová a Mgr.
Mariana Gyurkovicsová, ktorým ďakujeme za ich
odvedenú prácu.

August 2011

Futbal

Historický úspech futbalového družstva.
Víťazstvom nad Dačov Lomom sme sa stali majstrami
a získali sme si miesto v 5. lige, za ktoré náš futbalový klub
dlho bojoval. A po 3 desaťročiach sa im splnil cieľ – vyššia
liga.
V nedeľu 12. 6. 2011 si mohli prevziať poháre i medaily od
predsedu ObFZ Ladislava Krnáča, od podpredsedu ObFZ
Michala Ramšáka a od sekretára ObFZ Jána Černáka. Pri
tomto slávnostnom akte sa odohral i zápas s víťazom
2. okresnej triedy – Družstevník Olováry.
Za úspechom klubu stoja nielen hráči, ale aj ich tréner
a členovia FK, ako aj všetci fanúšikovia a sponzori.
Ďakujeme im za ich skvele odvedenú prácu!

Výsledky zo SODB 2011 sa budú zverejňovať
priebežne, komplexné výsledky budú až v marci 2014.
Informácie podľa vyplnených formulárov u nás:
Počet bytov :
174
Počet domov:
165
Počet obyvateľov: 518

Gratulujeme im k postupu a veríme, že ďalšia sezóna
bude rovnako úspešná!

