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Udalosti
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Potravinová
pomoc 2011
V Európskej únii sa tento program uplatňuje
už od roku 1987 a je financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku
2011 sa i Slovenská republika pripojila k tomuto
programu. Cieľom programu je pomôcť osobám
v núdzi tým, že im budú prostredníctvom
charitatívnych organizácií bezplatne dodané
základné potraviny (pšeničná múka a bezvaječné
cestoviny).
A ani my, Lesenice, sme neboli výnimkou.
K nám sa potravinová pomoc dostala dňa
23. novembra 2011. Túto pomoc si prevzalo u nás
viac ako 120 občanov, ktorí spĺňali podmienky.
Každý z nich si mohol prevziať 20 kg
pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných
cestovín (t. j. 10 kg špirály a 10 kg slovenská ryža).

Oznamy

August 2012

... rozjasnili všedné dni svojim rodinám...
Bolgárová Nikola
Opánska Melánia
Mižigárová Silvia
Koišová Melissa
Opánsky Ryan
Leškováč Michal

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

2011
Bartoš Ladislav (61)
Čáky Jozef (59)
Hlačoková Mária (93 )

2012
Petrovič Štefan (72)
Cellengová Helena (78)
Petrovský Štefan (70)
Dončová Magdaléna (59)

Detský kútik
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Mikuláš na saniach??? Tak to je už
STAROMÓDNE! Na krásnom koči ťahanom dvoma
tátošmi. Rozprávka??? Nie, skutočnosť.

Páni poslanci spolu z obecným úradom
pripravili pre detičky na Mikuláša prekvapenie
s veľkým „P“. Prichystali menšie balíčky so
sladkosťami a aj „živého“ Mikuláša s čertiskom, ktorí
sa vierohodne vžili do svojich postáv. V koči, ktorý
ťahali 2 biele kone, nabaleného balíčkami pre
najmenších, sa Mikuláš s čertom dňa 23. decembra
vybrali prekvapiť obyvateľov našej obce.
Ulicami dediny sa niesli z rozhlasu vianočné
koledy, ktoré spríjemnili čakanie na Mikulášsky
záprah, ktorý navštívil detičky do veku 15. rokov v ich
vlastných domovoch.
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Novinky

August 2012

Od júna v našej dedinke pribudli 2 betónové

lavice.
Dňa 26. decembra sa už tradične konala
Štefanská zábava v kultúrnej sále našej obce.
Príjemnú atmosféru vytvárala skupina
ORION. Občerstvenie, skvelá večera a tombola
spríjemnili
tento
večer
pre
všetkých
zúčastnených.

Na jednu sa môžete posadiť pri zdravotnej

ambulancií, druhá sa nachádza v cintoríne.

Ďakujeme!

Silvester 2011
Posledný deň roka je charakteristický zábavou,
všeobecnou veselosťou, zábavnou pyrotechnikou a
oslavami na každom kroku.
My, Leseničania, tiež oslavujeme. Niektorí
s rodinami, sami doma alebo sa idú zabaviť spoločne
do kultúrneho domu. Aj tento rok prichystali mladí
Silvestrovskú party, kde nechýbala zábava, tombola,
skvelá hudba i spoločnosť!

So stavbou sa začalo 11. júla 2012 firmou
INNOVIA, s. r. o., ktorá má sídlo v Trnave.
Cieľom je vybudovanie 5 bytových jednotiek s úžitkovou plochou 60 m2, ktorú nájomníci
môžu rozšíriť o podkrovné priestory, čím získajú
ďalších 40 m2 plochy.

Oznámenia
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Verejné zhromaždenie
Dňa 04. júla 2012 bola za MUDr. promovaná obyvateľka
našej dedinky Lenka Pavlíková.
Prvej doktorke z obce želáme veľa spokojných
pacientov.

Verejná schôdza obecného zastupiteľstva sa konala
dňa 28. januára 2012 v kultúrnej sále obecného úradu.
Náš starosta schôdzu otvoril i viedol, oboznámil
prítomných s podanými projektmi. Po diskusii sa im
starosta poďakoval za účasť a pozval ich na
občerstvenie.

Gratulujeme!

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v našej obci
pre rok 2012:

10. august 2012
31. august 2012
21. september 2012
12. október 2012
2. november 2012
23. november 2012
14. december 2012

Dňa 10. marca 2012 sa otvorili dvere do volebnej
miestnosti, kde už čakala 13 členná komisia na našich voličov.
Hlasovať o poslancoch do Národnej rady mohlo 444
voličov zapísaných do nášho volebného okrsku, k našej urne
prišlo len 60% voličov.
Platných odovzdaných hlasov bolo 262.
Strana SMER – sociálna demokracia získala dôveru až 38%
hlasov, a MOST – HÍD 22%.
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Vynovená Zdravotná
5. februára 2012 sa u nás už konal piaty ročník
mariášového voleného turnaja. Zúčastnilo sa ho spolu 44
hráčov z trinástich obcí: S. Ďarmoty, Vinica, Kiarov,
V. Čalomija, V. Krtíš, Seľany, Pliešovce, Krupina, Záhorce,
Glabušovce, Nenince, Čebovce a samozrejme domáce
Lesenice.
Víťazom sa stal Peter Petrovský z Čeboviec, druhý
skončil Jozef Lapin z Krupiny a na treťom mieste sa umiestnil
Oto Kušický z Vinice.
Naša vďaka patrí hlavne Pavlovi Michnovi, ktorý celé
toto podujatie zorganizoval, samozrejme porote na čele
s Jozefom Bakošom, starším, kuchárkam, sponzorom Atillovi
Molnárovi, Ladislavovi Borbášovi, Gabrielovi Polhosovi,
Erikovi Vlkolenskému, Štefanovi Antolíkovi, Ondrejovi
Sebenskému a Jozefovi Antolíkovi.
Sláva víťazom, česť porazeným a o rok Vás čakáme
zas!!!

ambulancia
Rozhodnutím bývalej predsedníčky vlády SR
Ivety Radičovej dňa 09. februára 2012 nám bolo
odsúhlasené poskytnutie dotácie na kapitálové
výdavky projektu: „Obnova objektu zdravotnej
ambulancie v obci Lesenice“ v sume 7 000 €.
Firmou FORVIN, s.r.o. bol tento projekt
úspešne zrealizovaný. V zdravotnej ambulancii sa
vymenili všetky okná a dvere za plastové.
Môžeme sa tešiť novému účelnému šatu
ambulancie.

Šport

August 2012

Mesiac júl je charakteristicky u nás športovým
dňom a futbalovým turnajom. V nedeľu 15. júla sa
zišli futbalový nadšenci, aby podporili svoje mužstva
na každoročnom turnaji. O pohár starostu našej obce
si prišli zabojovať Nenince, Olováry a Čebovce.
Počas celého turnaja sme si mohli zakúpiť
tombolové lístky a aj lístky na 11 m kop.

Ďakujeme sponzorom, ktorí venovali ceny do
tomboly. Vyhrať ste mohli elektroniku, alkohol,

kozmetiku, obilie, a veľa iných zaujímavých cien.
Víťazom 11 m kopu sa stal náš brankár Ondrej
Bartoš, ktorý získal kartón šampanského.
Hladní diváci si mohli zakúpiť guláš a smäd si
mohli zahasiť nákupom v bufete. Spestrením dňa
bolo vystúpenie báb so Zumbou, ktorá vzala dych
nejednému divákovi.

1. miesto: Olováry
2. miesto: Čebovce
3. miesto: Nenince
4. miesto: Lesenice

Bol ohodnotený i najlepší hráč turnaja – Milan
Vlačuha (Čebovce).
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Dátum 8. 5. je v kalendári zvýraznený červeným
písmom. V tento deň v roku 1945 nastalo ukončenie druhej
svetovej vojny - Deň víťazstva nad fašizmom.
Aj u nás pri Pamätníku padlým položili poslanci
a starosta obce vence, a zapálili sviečku, čím si uctili tých,
ktorí položili svoj život za nás, za našu krajšiu budúcnosť.
Každoročná vatra sa u nás mala konať v pondelok
07. mája 2012, ale kvôli zlému počasiu sa preložila na
piatok.
Začala sa príhovorom starostu obce a zapálením
vatry. Prichystalo sa občerstvenie, malý ohník na opekanie.
Teplo sálajúce od vatry prilákalo občanov.
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Dňa 1. júla 2012 sme sa zišli na našom ihrisku, aby sme
oslávili MDD a troška si zašportovali. Oproti vlaňajšku tento rok
sme sa mohli tešiť z lepšieho počasia. Slniečko nám výdatne
„kúrilo“, čo sa prejavilo zo začiatku v menšej účasti, ale ku koncu
dňa sa nás pozbieral hojný počet.

Svoj postreh i zručnosť sme si mohli vyskúšať pri streľbe zo
vzduchovky na terče, plechovky ale i obrázky lesných zvierat, pod
vedením členov z Poľovníckej organizácii Hunter Lesenice.
Od návštevy z Maďarska (obec Iliny) sme sa
mohli priučiť umeniu lukostreľby, ktorú nám predviedli
traja strelci. Vyskúšať si luky, meče, ale i streľbu na
terč, či zasúťažiť si výstrelom na balóny, prilákalo najmenších, ale aj starších občanov.
Najšikovnejšou strelkyňou sa stala Evelyn Babková,
ktorej gratulujeme.

Ďalším športom, čo sme si mohli vyskúšať, bol stolný tenis,
na ktorý dohliadala Štefánia Macková.
Víťazom sa stala Mariana Čierna.
Gratulujeme!
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Ani teraz nemohol chýbať Mini futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev.
Všetkých päť mužstiev sa snažilo vydať zo seba čo
najviac. Pre viacerých bol od začiatku jasným víťazom mini
turnaja „Slovan“, ktorý si však našiel vážnejšieho súpera
v FC Leňoši, ale aj ich dokázal zdolali a tím si vydobyli prvé
miesto. Gratulujeme!

Nezabudlo sa ani na najmenších a po celý čas mali
k dispozícii kolotoč i nafukovaciu skákačku, kde sa mohli do
sýtosti vyšantiť.
Spestrením tohto dňa bola Zumba, pod vedením Eriky
Mihálikovej, ku ktorej sa pripojili i detičky ale aj niektorí
dospelí.
Pre všetkých bolo prichystané občerstvenie
a mohli si tiež pochutnať na guláši.
V tento deň sa konala aj súťaž vo varení guláša.
Zapojili sa do nej 4 družstvá, ktorým hodnotiaca komisia po
ochutnaní ohodnotila guláš. Hodnotilo sa: vzhľad, vôňa, chuť,
celkový dojem guláša, vzhľad a úprava družstva, vzhľad
a úprava miesta varenia, dodržiavanie čistoty a hygieny.
Hodnotiacu komisiu tvorilo 5 členov, pani starostka
z obce Szanda, poslanec obce Szanda, a z Leseníc Iveta
Horváthová, Jozef Opánsky a Tibor Husár .

1. miesto: Lörincz Alexander a spol.
2. miesto: Bojtoš Jaroslav a spol.
3. miesto: P.O. Hunter Lesenice

