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Ako sme spomínali nikdy to neboli obecné domy, ako to poniektorí
prezentovali na sociálnej sieti, domy majú majiteľa a ten ich teraz
predáva. Aj v živote si človek kúpi iba to, na čo má, prípadne si zoberie
úver. Aj v banke platia určité podmienky, a ak ju už niekto zasypaný
úvermi, veru neposkytnú mu ďalší. A v dnešnej dobe sa už dom
s pozemkom nepostaví za 1 SK (0,0332 €) ako poniektorým, a Vilo
Rozboril je iba v telke 
Veď len zateplenie, komín, strecha, krov, projekty, základy a
povolenia stojí viac ako 30 000 €. Držím palce tomu, kto postaví za
menej. Na niečo je aj sociálna sieť prospešná, aspoň človek spozná (zistí
na koho sa môže „spoľahnúť“) lenže to je aj bumerang ...  Človek
ukáže charakter (čo je zač), ale každý sme nejaký a neodcudzujem tých,
ktorý chcú iba všetko pre seba. Asi som staromódny, ale zostavám pri
úprimnosti, čestnosti a hlavne nohami na zemi. Všade, kde som doteraz
pôsobil, som bol lojálny a stále boli za mnou viditeľné výsledky, čo sa
dá ľahko zistiť nakoľko som robil na dvoch miestach: 11 rokov
v sporiteľni a 6 rokov na Úrade práce a všade som doteraz vítaný.
To, čo sme v obci vybudovali sme dosiahli spolu a nikto nám to
nezoberie, len si to musíme vážiť, udržiavať, nenechať zničiť, rozkradnúť, vyvlastniť, chátrať, alebo riadiť skupinkám a dokončiť už
rozrobené a schválené projekty. Všetci, ktorí si myslia opak, môže moje
slová vyvrátiť, ale v prvom rade by mali poukázať na niečo, čo dosiahli
sami. Ďakujem Vám a určite nesklamem nikoho, kto stál, stojí a bude
stáť za mnou aj po ďalšie roky. A ešte jedna dobrá rada pre všetkých:
Namiesto toho aby ste niekoho urazili, ohovárali a šírili nepravdivé
informácie za jeho chrbtom, nebojte sa ho osloviť a vyjasnite si to z oči
do očí, predtým ako spravíte vlastný úsudok, lebo v opačnom prípade
môžete nechtiac pošpiniť a neprávom obviniť na základe klamstiev
a to nie je nič prijemné. Verte mi, viem o čom píšem...
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Vážení spoluobčania,
v rukách držíte ďalšie vydanie obecného občasníka, v ktorom by som Vám
chcel priblížiť a stručne pripomenúť aspoň niektoré aktivity, ktoré boli úspešne
zrealizované od roku 2007 a čo nás ešte čaká v najbližších rokoch.
Roky 2007–2010: Prioritou č. 1 bolo nadobudnutie sociálno-prevádzkovej
budovy, ktorá roky nebola využívaná a v pivničných priestoroch sa vytvárala už
močovka z hnitej cibule a kapusty, bola úplne v dezolátnom stave, bez dverí,
radiátorov... Kúpno-predajná zmluva bola podpísaná v marci 2007. No
samozrejme až potom sa začala ozajstná „makačka“. Museli sme nakúpiť 65
dverí, 36 radiátorov, dva výkonné kotle, stoličky, stoly, taniere, sporáky,
záchodové misy, pisoáre a všetky ostatné drobnosti aby sme mohli začať
s rekonštrukciou, ktorú sme zvládli aj vďaka aktivačným pracovníkom
v rekordnom čase do 20. októbra, kedy sme organizovali aj deň otvorených
dverí. Samozrejme sme okrem rekonštrukcie budovy vykonávali aj iné činnosti
ako napríklad, začali sme s kosením všetkých verejných priestranstiev v obci,
dokončili sme prístavbu šatní, vybetónovali a vybudovali sme prístrešok pred
šatňami na futbalovom ihrisku a upratali okolie futbalového areálu, ktoré sa
naďalej udržiava. V ten istý rok sme zrekonštruovali aj školský byt, ktorý sme
prenajali. V trojrohu sme zarovnali nanosenú zeminu, odstránili veľkoobjemový
kontajner, zrekonštruovali sme vodárničku a takisto sme vyčistili pozemok, kde
stál v minulosti kaštieľ a vybudovali sme menší altánok a parčík. Po dlhom čase
sme zorganizovali v novej kultúrnej sále štefanskú zábavu. Nasledujúci rok sme
začali s ďalšou rekonštrukciou budovy starého obecného úradu, ktorú sme
prerobili na Zdravotnú ambulanciu a vybavilo sa povolenie na zmenu účelu
užívania budovy. Len tak na okraj, od januára 2015, bude aj interné vyšetrenie
(EKG)... Nakoľko bol záujem o nové nájomné byty, tak sme na obecnom pozemku
vedľa Ladislava Hajnára postavili 80m2 pre štyri rodiny. V cintoríne sme
zrekonštruovali Dom smútku, vymenili sme okná a dvere na budove OcÚ,
udržiavame poriadok okolo kostolov, pred poštou, na vrbine, kosíme a čistíme
koryto Lesenického potoka...
Roky 2010-2014: Z dôvodu záujmu spoluobčanov sme začali ďalšiu
výstavbu bytov v trojrohu. Vybudovali sme nové parkovisko vedľa cintorína,
vydlažbili sme jarok (rigol) na dolnej ulici oproti Jozefa Geregaiho,
zrekonštruovali sme verejné osvetlenie, vymenili sme okná a dvere na Zdravot-
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V budove bývalej základnej školy sa uskutočnili menšie úpravy, aby
vyhovovala nárokom pre otvorenie denného stacionára napr.
bezbariérový prístup, výdajňa jedál, sprchovacie kúty, nové postele,...
Čo je vlastne denný stacionár? Je to opatrovateľská služba, ktorú
poskytuje obec pre seniorov, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť
a doma im to nie je umožnené z rozličných dôvodov, ale aj pre tých,
ktorí žijú sami a chcú sa stretávať s ľuďmi a vyplniť užitočne svoj
voľný čas.
Pre klientov bude zabezpečená teplá strava – obed a podľa potreby aj
preprava, dohľad nad užívaním liekov, predpísanie liekov a ich
vyzdvihnutie, nákup. Klient tu nájde pomoc a podporu vo všetkých
činnostiach, čo sám nezvláda. Bude mať možnosť venovať sa rozličným
aktivitám a činnostiam ako napr. drobné ručné práce, spoločné varenie,
pečenie v kuchynke, údržba záhrady a kvetinového záhonu, zber
liečivých rastlín, počúvanie hudby, spoločenské hry, sledovanie TV,
krížovky, posedenie pri káve, čaji spojené s čítaním novín, a i.. Tieto
činnosti budú realizované v skupinách i individuálne.
Tu strávený čas im umožní plne sa sústrediť na prácu, a tým
nevenovať pozornosť ťaživým myšlienkam o ich zdravotnom stave
a každodenných starostiach.
Kapacita je až 15 ľudí a Denný stacionár bude otvorený od 8:00 do
16:00 každý pracovný deň.
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... priniesli radosť svojim rodinám ...
2012

Nikola Sofia
Opánska Melánia
Mižigárová Silvia
Koišová Melissa
Opánsky Ryan
Leškováč Michal
Hívešová Emília
Veres Áron

Bolgárová

2013
Mižigárová

Janka

Galanics László

2014

Tiffany
Košíková Nela
Macková Letícia
Veres Benedek
Péter Teodor
Müllerová Sofia Martina
Galčíková
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nej ambulancii, zrekonštruovali sme bývalú ZŠ a vybavili sme zmenu účelu
užívania na Denný stacionár (vybudovali sa dve nové sprchy, nové WC, nové
dvere, kancelárie, kuchyňu, jedáleň, zakúpili sa nové postele,...). Všetky
povolenia z BBSK ako aj z Ministerstva práce máme vybavené a nič nám
nebráni, aby sme mohli zahájiť prevádzku od 01. 01. 2015 (viac na str. 14). Detaily
priblížim koncom 29. novembra, kedy plánujeme deň obce v kult. sále, ktorý by
bol spojený so súťažou o najlepší zákusok, jedlo (prípadne aj víno) obce (zatiaľ)
a takisto by sme vonku mali postavené stánky ako vianočné trhy, pečené
klobásy, čaj, kapustnica, lokše, štrúdle a všetko čo k trhom patrí ....
V súčasnosti prebieha schvaľovací proces na Environmentálnom fonde v
BA ohľadom podaného projektu na zateplenie, výmenu okien, dverí a
zastrešenie Materskej školy ( oznámili nám, že už prebieha odborné hodnotenie, žiadosť po kontrole bola vyhodnotená ako vyhovujúca ) a pripravuje sa
projekt na multifunkčné ihrisko . Nové „ošatenie“ plánujeme aj na budove Denného stacionára spolu so školským bytom a projekty sú pripravené aj na úplnú
rekonštrukciu budovy Zberného dvoru (bývala požiarna zbrojnica) a okolia.
KONEČNE JE TO TU !!! KANALIZÁCIA - od marca 2014 prebieha
verejné obstarávanie (výber firmy, kt. bude robiť - bol to zdĺhavý administratívny proces, ktorý vyplýva zo zákona). Dňa 28. októbra nám definitívne
potvrdili zahájenie výstavby kanalizácie na september 2015. HURÁAA !!! Tento
projekt, kt. manažujem pre 12 ďalších obcí, v sebe zahŕňa aj úplne nové
miestne komunikácie (všetky cesty a chodníky) a samozrejme aj vydlažbenie
všetkých járkov v obci. Bližšie informácie poskytnem 29. novembra.

Na záver by som chcel vysloviť úprimné poďakovanie všetkým
spoluobčanom, ktorí sa zúčastňujú alebo zúčastnili v obci na aktivačných
prácach, pretože vďaka ním sa darí v obci udržiavať aspoň na tých najfrekventovanejších miestach slušný poriadok, čo oceňujú aj návštevníci obce. Je však
nevyhnutné, aby všetci tí, ktorí narušujú verejný poriadok vedeli, že u svojich
spoluobčanov nenájdu pochopenie, ale dôrazné odsúdenie a preto nedovoľme,
aby naša obec stagnovala, ale spoločne podporme jej ďalšie
napredovanie, rozvíjanie sa ako aj realizáciu podaných projektov.
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...odišli, ako si to osud prial, ale v našich
spomienkach a srdciach ostávajú naďalej....
2012

 28. januára sa konala verejná schôdza obecného
zastupiteľstva
 5. februára sa uskutočnil v budove OcÚ Mariášový turnaj
 9. februára bola odsúhlasená dotácia na projekt „Obnova
objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice“
 10. marca sme volili poslancov do Národnej rady SR
 11. mája sme oslávili Deň víťazstva nad fašizmom
 V júni pribudli nové betónové lavice
 1. júla sa konal Športový deň
 4. júla bola promovaná prvá Leseničanka za doktorku
 11. júla sa začalo so stavbou domčekov v trojrohu
 15. júla sme fandili na futbalovom turnaji
 22. decembra nás navštívil Mikuláš

Petrovič Štefan (†72)
Cellengová Helena (†78)
Petrovský Štefan (†70)
Dončová Magdaléna (†59)
Dudášová Mária (†84)

2013

2014

Bartošová Helena (†84)

Gemerová Otília (†60)

Hromádka Anton (†82)

Macková Katarína (†71)

Bavková Alžbeta (†68)

Babka Alexander (†63)

Babková Mária (†86)

Fridrichová Alžbeta (†75)

Petrovská Alžbeta (†82)

Násali Ján (85)

Hlačoková Alžbeta (†86)

Macková Helena (76)

Macko Alexander (†74)

Chalupka Ján (†74)

Kvačeková Rozália (†81)

Bojtošová Mária (†81)

Hotzel Jaroslav (†62)

Babka Viliam (†59)

Babková Helena (†85)

Horváthová Mária (†63)

Voľby
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Vo februári 2013 sa v kultúrnej sále obecného úradu uskutočnil
Mariášový turnaj. Zúčastnilo sa ho 39 súťažiacich.
Tento rok nás čaká dôležité rozhodnutie o budúcnosti našej
obce po ďalšie 4 roky, voľba starostu a 7 poslancov. Preto využite
možnosť hlasovať a príďte voliť 15. novembra do kultúrnej sály
od 7.00 do 20.00. Čakáme Vás!
Aby sa nám lepšie rozhodovalo, tu je zoznam:

Ako každoročne i tento rok sa konala vatra.

zaregistrovaní kandidáti na pozíciu starostu:

 Ing. Iveta Cellengová
 Ing. Ladislav Majdán
zaregistrovaní kandidáti na poslanca do obecného zastupiteľstva:



















Marek Babka
Róbert Balga
Oliver Bartoš
Jaroslav Bojtoš
Jozef Gemer
Branislav Hlačok
Peter Hudec
Tibor Husár
Estera Konczová
Alexander Macko
Ing. Monika Macková
Štefan Majdán
Peter Násali
Jozef Opánsky
Ján Pavlík
Marek Petrovič
Lea Rimóciová

V máji 2013 sa skolaudovali v trojrohu samostatne stojace domy, z ktorých sa
tešia ich nájomcovia. Domy postavila firma INNOVIA s. r. o. z Trnavy v spolupráci
s firmou AMES s. r. o.. Každý rodinný domček má zastavanú plochu 77 m2 a podlahovú
plochu 60 m2 s možnosťou sprístupnenia podkrovia (čo je ďalších 60 m2).
Tieto domčeky sú zateplené, majú betónové podkrovie, ktoré je zateplené
a pripravené na ďalšie bývanie, vlastný komín s predprípravou na krb, kuchynská linka,
plynový kotol, komplet vybavená kúpeľňa, žumpa a všetky siete. Nakoľko sa zmenila
legislatíva ŠFRB berie tieto samostatne stojace domy ako nadštandardné a neposkytla na
odkúpenie obci prostriedky ani napriek viacnásobnému odvolaniu sa a osobnej návšteve u
generálnej riaditeľky, čo znamená, že potencionálny vlastníci odkúpia za cenu 48 499 €
a prislúchajúci pozemok za 1,-EUR, presne identické podmienky sú aj v obci Chrastince.
Cena pozemku bola poslancami odsúhlasená dňa 21.09.2012, kedy bola uzavretá Zmluva
o budúcej kúpnej zmluvy. (pokračovanie na zadnej strane)
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Pri príležitosti 769. výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci sa
v dňoch 13 – 14. 7. 2013, konal na miestnom futbalovom ihrisku – Deň
obce. V sobotu vystúpili folklórne skupiny družobných obcí Szanda
a Iliny, deti z materskej školy, FS Agačinka z Bátorovej, Krtíšan, deti zo
ZŠ Veľká Čalomija, Zumba Angels, tanečný súbor Hont z Vinice
a skupina Kredenc z Maďarska. Humorný program z Csitáru pobavil
všetkých. Súťažilo sa aj v pití piva a žrebovala sa aj tombola. Retro disco
pokračovalo až do rána.

Poobede okolo 17-tej hodiny zavítal do Leseníc aj poslanec NR SR
Ing. Ľudovít Kaník, ktorý zasadil u nás prvú župnú lipu v okrese.

Mohli sme si vyskúšať svoju zručnosť v hrnčiarstve, maľovaní na
tvár. Nechýbali zabíjačkové špeciality, 5 kotlíkov guľáša,
občerstvenie, stánky. Za zdarný priebeh akcie patrí poďakovanie
okrem Bc. Kornelovi Bobálovi, ktorý celé podujatie konferoval,
všetkým aktivačným pracovníkom, pracovníkom obecného úradu,
ako aj všetkým prítomným poslancom.
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Obec získala grant od Nadácie Allianz v hodnote 1000 € na
projekt bezpečne na cestách – merač rýchlosti. Tak sa nainštalovali
merače rýchlosti na hlavnú cestu, a to pri cintoríne a pri futbalovom
ihrisku. Dávajte si pozor!
Dopravné zrkadlo pri dome pána Imricha Baláža má tiež zaistiť
vyššiu bezpečnosť na našich cestách.

Na mieste rozpadnutých, zbúraných domov v strede našej obce pribúdajú
nové dvojdomy. Stavba pokračuje a do domov sa časom nasťahujú noví nájomníci.
Po skolaudovaní bude mať bývanie spolu aj s predchádzajúcimi bytmi 17 mladých
rodín .
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Po vyhlásení výberového konania sa novou riaditeľkou
Materskej školy stala pani Oľga Gemerová, ktorú majú detičky radi.
Tento rok navštevuje MŠ až 18 detí. S ich výchovou pomáha
Veronika Čeriová z Kosíh nad Ipľom.

14. septembra 2014 sme si pripomenuli 30. výročie posvätenia
Božieho chrámu. Interiér celého kostola bol vymaľovaný, taktiež
okná na ňom zrenovované a aj jeho vonkajšie okolie bolo upravené,
začo ďakujeme pracovníkom AČ.
Slávnostnú atmosféru obohatil zborový
spevokol, deti z detskej besiedky a mládež
s krátkym programom. Na záver bolo pre
prítomných pripravené malé pohostenie
v podobe chutných koláčikov, ktoré upiekli
naše sestry zo zboru a pripravili aj
slávnostný obed.

Naša obec uzatvorila zmluvu o spolupráci s IA ZaSI (Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia) o poskytovaní finančných prostriedkov na výkon
opatrovateľskej služby. Tento národný projekt je financovaný z
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Cieľom tohto projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom
zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.
Tento projekt sa bude realizovať pomocou terénnej pracovníčky, ktorá
zabezpečí základné potreby napr.: upratovanie, nakupovanie, dozor
nad liekmi, pomoc pri osobnej hygiene, stravovaní, sprievod k
lekárovi a aj pri iných potrebách klientov.
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Dvojdňové oslavy obce pokračovali v nedeľu prípravou futbalového
turnaja, chutného guláša. Atrakcie nechýbali ani v tento deň ako
nafukovací hrad, trampolína, cukrová vata, popcorn. Diváci mali
postarané o zábavu aj športový zážitok.

Pozvanie na turnaj o pohár starostu našej obce prijali: FK Slovan
Hrnčiarske Zalužany, FK Vinohrad Čebovce, FK Olováry. Turnaj sa
hral dvakrát po 35 minút.
Konečné rozhodnutie o víťazovi zápasu ako aj celého turnaja
muselo prísť v rámci penaltových striel. Každé mužstvo ich malo po
sedem. Šťastie prialo mužstvu FK Olováry.
Pred finálovým zápasom sa kopali aj 11-ky. Prihlásilo sa 23
súťažiacich. Víťazom 11 metrového kopu sa stal Tibor Zölei
z Opatovskej Novej Vsi.
Aby si diváci na chvíľu oddýchli od futbalového zápolenia na
ihrisku, privítali možnosť pozrieť si vystúpenie šarmantných Zumba
Angels.

V rámci turnaja bola aj bohatá tombola, v ktorej bolo 33 cien
a hlavnou cenou bolo živé prasiatko.
Veľkým ocenením tohto dňa bola krásna účasť, lebo divákov ani
hráčov neodradilo od pekného zážitku ani extrémne teplo.
1. FK Olováry
2. FK Lesenice
3. FK Vinohrad Čebovce
4. FK Slovan Hrnčiarske Zalužany
Vydarenú dvojdňovú akciu finančne podporil aj BBSK.

Udalosti

November 2014

Už tretí rok v našej obci roznášal dobroty Mikuláš na parádnom
dvojzáprahu, samozrejme za asistencie čerta. Vianočné koledy
z rozhlasu spríjemnili čakanie. Balíčky v hodnote 5 € dostal každý do
veku 15 rokov - spolu to bolo až 60 detí.
Veľká vďaka za túto peknú vianočnú
akciu patrí prítomným poslancom ako aj
pracovníkom OcÚ.

V tomto roku tiež nechýbala Štefanská zábava, ktorú zorganizovala obec. Zo zisku sa zakúpili nové stoly do kultúrnej sály.

Koncom roka sa uskutočnil amatérsky stolnotenisový turnaj, na
ktorý sa prihlásilo 13 hráčov. Za súťažiť okrem rodákov prišli aj
obyvatelia z Chrastiniec. Do finále sa prebojovali Igor Rék
z Chrastiniec a domáci Alexander Lőrinc. Víťazom sa stal Igor
Rék.
Na turnaji nechýbalo ani občerstvenie – švédske stoly, o ktoré sa
postarali všetci hráči. Nultý ročník turnaja bol úspešný a v decembri sa môžete tešiť na prvý ročník.
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Sezónu 2013/2014 sme vyhrali so 6 bodovým náskokom
pred FK Záhorce.
Mužstvo trénoval Tibor Husár st., bol som s ním nad mieru
spokojný, mal veľmi dobré tréningové procesy. Myslím si,
že jeho zásluhou mužstvo napredovalo. Vyhrali sme súťaž 1. triedy
dospelí sezónu 2013/2014 po druhýkrát v krátkej dobe. Myslím si, že je to
pekný úspech pre našu obec.
Dlho sme sa nevedeli rozhodnúť, či postúpiť do 5. ligy sk. D. väčšina hráčov
bola za to, aby sa postúpilo, potom už záležalo len na výbore ako sa rozhodne.
Ja ako predseda FK som dal hlasovať. Z 10 členného výboru bolo 6 za, jeden sa
zdržal, traja boli proti. Ja, ako predseda FK, som preferoval, aby sme do 5. ligy
sk. D postúpili. Po tomto rozhodnutí bolo treba zohnať potenciálnych
sponzorov, ktorí nám pomôžu materiálne, ale hlavne finančne. Tu som ostal
sám, zostal som sklamaný, že v tomto mi výbor nebol nápomocný, takže som
zháňal sponzorov na poslednú chvíľu, čo sa aj podarilo. Do mužstva som sa
rozhodol aj s výborom, že musíme doniesť kvalitného trénera, čo sa nám aj
podarilo – prišiel k nám Ján Máth, dá sa povedať, že rodák z Leseníc, teraz
žijúci v Bátorovej. Potom som mohol chlapcov prihlásiť do 5. ligy sk. D. bolo
to veľmi ťažké rozhodovanie. S pánom starostom som sa dohodol, že obec
zabezpečí kosenie, udržiavanie poriadku vo fut. areáli, pranie dresov
upratovanie šatní, financovanie rozhodcov. Ihrisko kosí 2x do týždňa Štefan
Majdán. Cestovné na zápasy som mal zabezpečiť ja. Na jarnú časť by som chcel
posilniť mužstvo na každom poste. Veď areál máme pekný, tak prečo nehrať 5.
ligu.
Spravím všetko pre to, aby som mužstvo zachránil v tejto lige a som
presvedčený o tom, že i hráči pre to všetko spravia, aby sme v tejto malej obci
mali i na budúcu sezónu 5. ligu.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí sa neboja zasponzorovať do lesenického
futbalu – vrelá vďaka. Tiež ďakujem všetkým hráčom i divákom.

