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Milí spoluobčania!

V rukách držíte vynovené číslo nášho občasníka.
Dúfame, že sa Vám zmeny a novinky, ktoré sme zaviedli,
zapáčia. Na našej www stránke môžete hlasovať, či sa Vám páči
nový vzhľad nášho občasníka.
V prípade nejakých pripomienok, nápadov na zlepšenie, nám
napíšte na náš mail: lesenice@lesenice.sk, predmet: Leseničan.
S pozdravom
Redakčná rada!
Predtým ...

... teraz
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Vianočné trhy
Druhý ročník Vianočných trhov sa niesol v znamení úcty
k starším. Ako aj minulý rok ani tentoraz nechýbali súťaže o najlepšie
víno a zákusok obce, do súťaží sa zapojilo až 27 občanov. (viac na ďalších
stranách).

Úctu k starším prišli vzdať i naši najmenší – deti z MŠ, ktorí
pomocou riaditeľky Oľgy Gemerovej, predviedli milé vystúpenie.
O zábavu sa postarala pani Gizka Oňová, známa z relácie
Svokra, ktorá nám spievala a bavila nás svojimi príbehmi, postrehmi
zo života.

Aké by boli Vianočné trhy bez stánkov?
Ani u nás nechýbali. Mohli ste si v nich kúpiť
medovinu a medové produkty, cukrovú vatu ...
Ani tentokrát zamestnanci obce a poslanci nezaháľali, postarali sa
nám o vianočnú atmosféru a to formou vianočnej výzdoby, osvetlenia
a koledami znejúcimi z rozhlasu.
Ľudí lákala vôňa pečených klobás, lokší, kapustnice, vareného vína,
vianočného punču. Poľovníci sa nám postarali o výborný perkelt.
Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri
zorganizovaní tejto akcie.
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V súťaži o najlepší zákusok obce trojčlenná porota, ktorá sa skladala
zo ženských hostí z Maďarska a p. Jána Pavlíka, ochutnávala 21 zákuskov.
Svoje prvenstvo si obhájila p. Magdaléna Pavlíková, ktorá upiekla
Marlenku. Víťazný recept si môžete stiahnuť na našej www stránke.
Kým prvé miesto bolo jednohlasne, o druhé, tretie a štvrté sa porota
dlho rozhodovala, lebo získali rovnaký počet bodov - 26 b.
Nakoniec sa rozhodli nasledovne:
2. miesto: Citrónové rezy od p Júlii Petrovskej
3. miesto: Amaretto tortičky od p. Martiny Marsiczkej

Najlepšiou štrúdľou sa stala kapustová
od p. Anety Balgovej a
Najlepšie slané boli bryndzové pagáčiky od p. Júlii Petrovskej.
Všetci víťazi boli odmenení vecnou cenou aj diplomom.
Gratulujeme víťazom a dúfame, že aj tento rok sa Vás zúčastní hojní
počet.
So svojim červeným vínom sa prišli pochváliť 5 naši občania, medzi nimi aj jedna žena,
ktorá pánov porazila.
Na pomyslenom stupienku víťazov sa
umiestnili nasledovne:
Júlia Petrovská
Ján Babka
Jaroslav Bojtoš
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O najlepšie biele víno bojovali 3 Leseničania a víťazom tejto kategórie sa stal p. Pavel
Petrovič, ktorý získal 22 bodov.
Na fotke pózuje aj s p. Jánom Pavlíkom,
ktorý sa umiestnil na 2. mieste.

Celkové bodové hodnotenie porotcov bolo vyvesené na našej
úradnej tabuli a na www stránke obce.
Všetci prítomní si mohli pochutnať na všetkých zákuskoch a aj na
slanom pečive, ktoré boli prihlásené do súťaží.
O zábavu do skorého rána sa postarala skupina GYPSY AXIS.

V roku 2015 nechýbali....
... a Štefanská zábava

... Mikuláš
Zamestnanci obce opäť
pripravili sladké balíčky pre
deti z našej obce do 5 €.
Ako aj minule roky, aj tentoraz sa poslanci prezlečení za
Mikuláša a čerta vybrali na koči
ťahaného koňmi, aby tieto
balíčky poroznášali.
Koledy znejúce z rozhlasu
spestrili čakanie detí na
Mikuláša.

Aké by to boli Vianoce
bez Štefanskej zábavy?
Usporiadanie tejto akcie
si vzalo na starosť FK Lesenice. O skvelú zábavu sa postarala hudobná skupina ORION.
V cene vstupenky bola večera, občerstvenie a dezert.
Ťahala sa aj tombola. Výťažok z nej sa použil na jarné
sústredenie našich hráčov,
ktoré strávili na chate
v Kokave nad Rimavicou.
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Stolnotenisový turnaj
Už sa stalo pekným zvykom, že ku koncu roka sa u nás uskutoční stolnotenisový turnaj. V tento deň si môžu naši športovci
overiť svoje zručnosti a celoročnú prípravu.
A toto je poradie víťazov:
1. miesto: Michal Škropek
2. miesto: Alexander Lörinc
3. miesto: Ing. Ladislav Majdán

Mariášoví nadšenci v našej obci usporiadali, ako je už
tradíciou, prvú februárovú sobotu v kultúrnej sále 8. ročník
Mariášového turnaja.
Podujatia sa zúčastnilo 36 hráčov. Víťazom tohto
turnaja sa už po tretíkrát stal p. Kušický, ktorý si odniesol
domov aj putovný pohár.
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V sobotu 5. marca 2016 sa konali voľby do Národnej Rady SR. Voliť sme
mohli 1 politickú stranu a maximálne 4 poslancov z nej. Výber bol pestrý, od
známych politických strán až po nové. Výsledky ste mohli pozrieť na našej
stránke, ale pre tých, ktorí ich nevideli, tak Vám ich prinášame.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Demokrati Slovenska - Ľubo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokrat. aliancia
VZDOR - strana práce
MOST-HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
SDKÚ-DS
SMER - sociálna demokracia
KDH
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

Percentuálna účasť vo voľbách: 57,53 %
Počet všetkých voličov: 438
Počet odovzdaných obálok: 252
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Dňa 17. apríla dovŕšil nás občan Ján Benko
krásne jubileum – 100. narodeniny.
Za jeho celoživotný prínos pre našu obec, sme mu
k tomuto krásnemu výročiu pripravili slávnostný
obed, kde mu zagratulovala aj najbližšia rodina,
priatelia, predstavitelia cirkvi a zamestnanci obce.

Po službách Božích v Malej Čalomiji oslávenca privítal na obecnom
úrade starosta obce. Potom nasledovali gratulácie. Dojatý oslávenec skoro
nenachádzal slová, v jeho mene sa poďakovala jeho dcéra Anna. Oslava
pokračovala slávnostným obedom a priateľskými rozhovormi. Nechýbali
ani portréty s rodinou, priateľmi, zamestnancami obce a pravdaže živá
hudba.
Ján Benko je už 80 rokov veľkým
futbalovým fanúšikom. V nedeľu
24. apríla sa zápas na miestnom
ihrisku začal jeho výkopom.
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Dňa 6. mája sme, na počesť padlých a na oslavu 71. výročia od
ukončenia II. svetovej vojny, v parčíku zapálili vatru.
Starosta sa prihovoril občanom, nabádal ich aby sa naňho obrátili so
svojimi otázkami, pripomienkami, a zapálil vatru.
Prítomných ponúkali, tradične, chlebom s masťou, s paprikou a s cibuľou. Nechýbalo ani víno, domáca, nealko a džúsy pre našich
najmenších.
Pripravil sa aj malý ohník, kde si deti piekli špekačky. Pekné počasie a
jasot detí vytvorili príjemnú atmosféru, ktorá lákala občanov, aby sa prišli
pozrieť a stráviť pár minút pri ohni.

Zapálením kahancov na pamätníku si uctili našich padlých občanov aj
starosta obce – Ing. Ladislav Majdán
s prítomnými poslancami – Marekom
Babkom, Oliverom Bartošom, Jaroslavom Bojtošom a Jánom Pavlíkom.
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 Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie
projektov do skončenia ich volebného obdobia:














jún 2016

týchto

Vybudovanie/zahájenie výstavby/ vákuovej kanalizácie
Rekonštrukcia miestnych komunikácii II. Etapa
Rekonštrukcia kamenného múru /býv. kaštieľ/
Rekonštrukcia a zateplenie budovy materskej školy
Rekonštrukcia autobusovej zástavky /výstavba novej/
Vybudovanie chodníka od ev. kostola po pekáreň
Inštalácia kamerového systému (cez Ministerstvo vnútra SR)
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Rekonštrukcia Zberného dvoru a techniky
Rekonštrukcia, zateplenie a výmena okien na Dennom stacionári
Revitalizácia obce pred Zdravotnou ambulanciou 
Výstavba multifunkčného ihriska
Vybudovanie oddychovej zóny o otvoreného detského ihriska v
parčíku

 Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že tento rok sa Deň obce
nebude konať, ale radšej financie určené na DO sa využijú na
revitalizáciu obce pri Zdravotnej ambulancii
 Vianočné trhy sa uskutočnia, termín zatiaľ neznámy –
občerstvenie sa bude vydávať formou lístkov pre každého
občana obce
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Ako sme už spomenuli, jedným s projektov, ktoré chce obecné
zastupiteľstvo uskutočniť do skončenia ich volebného obdobia, je aj
Revitalizácia obce pri Zdravotnej ambulancii. Tento cieľ sa im už
podaril, obnovou pamätníka padlých v I. a v II. sv. vojne.
Položila sa nová dlažba pred a okolo pamätníka, odstránilo sa
zábradlie, vysadili sa nové kvety, stromy, nainštalovali sa lampy,
ktoré sa rozsvietia po zotmení.
Na prvý pohľad sú viditeľné zmeny, ktoré prispeli ku skrášleniu
našej obce.
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Staroba patrí do scenára života každého človeka. Je to časový úsek, ku
ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života...
Naša obec je prestarnutá, zvyšuje sa počet starších občanov, dôchodcov,
ktorí sú mnohokrát osamelí a chýba im spoločnosť. Mnohí z nich majú svoje
rodiny, ale tie nežijú s nimi. Aj tieto skutočnosti boli dôvodom prečo sme začali
realizovať myšlienku, ktorá by potešila a trošku rozptýlila predovšetkým
starších občanov a to Denný stacionár pre seniorov.
Ani sme sa nazdali a už prešlo vyše roka od otvorenia Denného
stacionára pre seniorov v Leseniciach. Prvý rok fungovania denného stacionára
by som zhodnotila na výbornú. V našej obci máme neskutočne aktívne seniorky
– naše tetušky. Za ten rok sme toho veľa zažili, veľa sme sa nasmiali, naučili,
spoznali, videli, spravili, ... či už výrobky z rôznorodých materiálov, arteterapiu
(maľovanie, kreslenie), ergoterapiu (terapia prácou), muzikoterpiu (počúvanie
hudby, spievanie), čítanie kníh, rôzne spoločenské hry a výchovno-vzdelávacie
činnosti. Navštívil nás aj pán farár, ktorý nám prednášal vždy o aktuálnych
témach. Veľkú radosť naším tetuškám spravila aj pani masérka a pedikérka so
svojimi službami. Tetušky si ju nemohli vynachváliť. Aj naši malí škôlkari z MŠ
Lesenice nás viackrát navštívili a pripravili veľmi milý program. Boli sme na
návšteve v susednom Maďarsku v obci Ilinyi, kde majú tiež denný stacionár pre
seniorov. A naopak oni k nám tiež zavítali, samozrejme pripravili sme pre nich
bohatý program a občerstvenie. Tento rok sme navštívili aj Opavu, kde sa
natáčala 6. časť Farmy. Vždy na MDŽ nás pán starosta obdarí kvietkami
a v diskusii, ktorá potom nasleduje, nezabudnú tetušky poďakovať za všetko čo
pre nich pán starosta robí - za denný stacionár, v ktorom sa cítia ako doma,
v ktorom si našli kamarátky, v ktorom našli stratené sebavedomie, oprášili
pracovné návyky, tvorivosť a kreativitu, v neposlednom rade za miesto,
v ktorom cítia, že niekam patria. Okrem tých veselých chvíľ, však boli aj smutné,
nečakané odchody našich blízkych do neba...žiaľ aj to patrí k životu.
Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z
maličkostí, ktoré im robia radosť. Majme úctu k starým ľuďom a buďme im
nápomocní pri každom ich kroku. Buďme s nimi čo najčastejšie, lebo čas uteká
a nevieme koľko spoločných chvíľ nám zostáva. Myslím si, že v 21.storočí, v
tomto uponáhľanom a vystresovanom svete, nebude mať to šťastie zostarnúť
veľa ľudí. Starobu budeme pokladať za dar.
Na záver by som chcela všetkým našim dôchodcom, ale aj ostatným
občanom našej obce, popriať hlavne pevné zdravie, veľa optimizmu a veľa
pekných chvíľ prežitých s milými ľuďmi.
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Mgr. Marianna Opánska
vedúca denného stacionára
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... že pribudli zberne kontajnery na staré šatstvo, obuv a hračky?
Ak nie, tak Vás informujeme, že dva kontajnery sa nachádzajú pri
Zbernom dvore. Ak máte prebytočný odev, obuv, hračky, prosíme
Vás, aby ste ich vhodili čisté a zabalené do kontajnera. Pomôžete tým,
ktorý to potrebujú. Zbytočné šatstvo či hračky sa nehromadia na
smetisku, ale ďalej využívajú prípadne recyklujú a teda, tým
pomáhate vlastnému životnému prostrediu.
Heslo Nadácie Eco Textil: „Od Vás pre Vás“

... že sa otvoril?
Pohostinstvo Fridrichová nahradil ATLANTIS SK,
s.r.o.
Môžete si tu dať čapované pivo, zahrať biliard...

Pondelok – Štvrtok: 10:00 - 22:00
Piatok a Sobota: 10:00 - 02:00
Nedeľa : 10:00 - 22:00

...že v MŠ je nová učiteľka?
Volá sa Eva Hívešová a nahradila
Bc. Veroniku Molnárovú, ktorá je na
materskej.
sa nehromadia na smetisku ale ďalej
využívajú prípadne recyklujú a teda
pomáhate vlastnému životnému
prostrediu.
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Jubilanti

Uzreli svetlo sveta...

100

Macková Karmen
Bartoš Ondrej

Benko Ján

90
Pohánková Mária

80

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

Babková Helena
Macko Pavel
Macková Júlia
Násaliová Mária
Pástorová Rozália

2015
Kováčová Helena (†90)
Macko Jozef (†53)
Gyurkovicsová Valéria(†59)

2016
Kľačanský Arpád (†49)
Tóthová Mária (†91)
Petrovský Ladislav(†55)
Bobálová Elena (†84)
Benková Anna (†94)
Hlačok Ondrej (†70)
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70
Faluši Štefan
Horváthová Eva
Hötzelová Irena
Majdán Ladislav
Mihályová Katarína
Šajátová Alžbeta

60
Babková Magdaléna
Babková Terézia
Balážová Mária
Bobálová Helena
Bodžárová Vlasta
Hlačok Viliam

Gratulujeme!
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Zákaz pálenia
Prišlo jarné obdobie a s ním negatívne javy, typické pre našu obec,
keď biologický odpad zo záhrad mnohí likvidujete pálením. Hustý
zadymením okolia tak znepríjemňujete život svojim susedom. Žiadame
Vás, aby ste upustili od zamorovania ovzdušia dymom. Takýto prístup
je v rozpore so zákonom, ale najmä s udržiavaním dobrých susedských
a medziľudských vzťahov.

ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY JE POKUTA 331 EUR. NEZNALOSŤ
ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE!
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je
dôležitá! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne
pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie okamžite
volajte hasičov na telefónnom čísle 150 alebo 112.

Upozornenie na voľný pohyb psov
Nakoľko sa v obci neustále potulujú voľne pustené psy,
obecný úrad dôrazne upozorňuje majiteľov a chovateľov psov
na dôsledné dodržiavanie zákona a VZN obce, ktorý zakazuje
voľný pohyb psov po verejných priestranstvách. Žiadame
majiteľov, aby nevodili svoje psy v obci bez vodítka a taktiež aby
svoje psy nevypúšťali voľne na ulice a verejné priestranstvá,
nakoľko tým ohrozujú občanov a hlavne deti.
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Obecný úrad

047 48 94 100

Starosta

0905 408 832

Pošta

047 48 94 328

Jednota

047 48 94 447

Vývoz žumpy

047 48 94 201

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pre Lesenice
Mgr. Ivan Mitter

047 2451 314

Chceme upozorniť občanov, že niektorí ešte nesplnili svoju
povinnosť voči obci. Už uplynulo viac ako 15 dní od roznesenia
Rozhodnutí o daniach z nehnuteľnosti, zo stavieb, a miestnych poplatkoch.
Dane môžete zaplatiť na obecnom úrade každý pracovný deň
od 08:00 do 15:30 alebo poslať na bankový účet SK75 0200
0000 0000 1062 6402.
Prosíme Vás, aby ste zaplatili čím skôr, aby sme nemuseli
posielať výzvy na zaplatenie.
S pozdravom
Ekonomické oddelenie obce

Vydáva: Obecný úrad Lesenice ako nepredajnú publikáciu
Členovia redakčnej rady: J. Antolíková, Ing. L. Pavlíková
Tlač: sponzorsky firma Minolta - BB

Kontakt: OcÚ 047/4894100; starosta: 0905 408 832

