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ROK 2016 v číslach
Zmeny v stave obyvateľov od 01.01.2016 do 31.12.2016:
Prihlásených:

10 (narodených 3) str. 13

Odhlásených:

10

Zomrelých: 10

str. 13

Počet obyvateľov k 31.12.2016:

512

Deti: 70
Dievčatá: 42
Dospelí:
Ženy: 243

Chlapci: 28

442
Muži: 199

... za rok 2016 sa zberné kontajnery 4 krát vyviezli a od našich
občanov sa vyzbieralo 360 kg šatstva
a 200 kg textilu?
Ďakujeme všetkým,
ktorí pomohli a naďalej
pomáhajú!

1

LESENIČAN

Udalosti

február 2017

V jeden krásny sobotný deň, 13. augusta, sme sa stretli na
našom futbalovom ihrisku, aby sme si spoločne zašportovali.
Táto myšlienka skrsla v hlave nášmu zástupcovi starostu
Jaroslavovi Bojtošovi, za čo mu ďakujeme.
Cieľom tohto dňa bolo prinútiť deti, aby si na chvíľu
„oddýchli“ od svojich počítačov, notebookov, tabletov,
internetu a sociálnych sietí, a aby strávili svoj voľný čas na
čerstvom vzduchu.
Pripravili sa mini ihriská pre
volejbal, bedminton, futbal,
florbal. Nechýbala ani trampolína, stolný tenis, ťahanie
lanom ...
Maľovanie na tvár si
vyskúšali nielen deti,
ale aj dospelí.
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Svoju silu si vyskúšali pri ťahaní lanom,
nielen deti, ale aj ženy a muži. Zatiaľ kým
deti lákala trampolína, bedminton či minifutbal, ženy si zahrali volejbal a muži futbal
alebo florbal.

Deti si naozaj vyskúšali všetko ...

Pri športe sa spotrebuje veľa energie, tak zamestnanci obce
pripravili pre našich malých i veľkých športovcov výborný
perkelt a teplé hotdogy. Pre všetkých bol zadarmo stánok
s točenou zmrzlinou, langošmi a s ľadovou drťou.
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Každé dieťa bolo
odmenené odznakom a medailou
za účasť.

Ďakujeme Mgr. Dagmar Petrovičovej, ktorá dohliadala
a organizovala niektoré súťaže. Naša vďaka patrí i ostatným,
ktorý pomáhali pri prípravách a boli nápomocní aj počas
celého dňa.

Výborná myšlienka, skvelé prevedenie, dobré jedlo, skvela
spoločnosť, výborná atmosféra, veľa zábavy a športu aj takéto
môže byť zhrnutie Športového popoludnia 2016.
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Tí, čo sa nezúčastnili, môžu iba ľutovať!
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V obci máme nový domček na hranie,
ktorý skrášľuje dvor Materskej školy.
Domček je v krásnych jemných
krémovo-oranžovo-zelených
farbách
doplnených pastelovou hnedošedou,
ktorá zvýrazní zaujímavé detaily. Pri
dotyku je plast zamatový a príjemný.
Dvojité steny domčeka zabezpečujú bezpečnosť, pevnosť a stabilitu
aj pri výške 172 cm.
Celý domček má pôdorys 221 x 157 cm a pred hlavným vchodom má
malú predzáhradku s kvetináčom. Do kvetináčov sa dajú zasadiť kvetiny,
polievať a sledovať ako rastú a kvitnú. Zadný vchod sa skladá z dvoch
otvárateľných častí a je mriežkovaný. Množstvo okien zaručuje svieži
vzduch a tieň aj cez najhorúcejšie leto. Okenice sú otvárateľné. Celý
domček je z kvalitného plastu a je odolný voči UV žiareniu.

Obec už má svoju oficiálnu facebookovú stránku, kde si môžete
pozrieť fotky z obecných akcií, komentovať, posielať správy, nápady..
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Dňa 3. decembra 2016 sa konali Vianočné trhy, ale ako každý rok aj tento
raz nás organizátori prekvapili. Spojili Vianočné trhy s príchodom Mikuláša,
ktorý rozdával sladké balíčky pre všetky naše deti do 15 rokov.
Vonku sa vznášala vôňa perkeltu z diviny, kapustnice,
vareného vína, vianočného punču, pečených klobások.
A aby toho nebolo málo ženy z Denného stacionára
upiekli lokše. Každý sa mohol dosýta najesť a spríjemniť
chladný večer vínom, čajom alebo punčom.
Koledy znejúce z rozhlasu, vianočné osvetlenie, stánky
podčiarkovali atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Deti z Materskej školy pripravili krásny Vianočný program, ktorým potešili
všetkých prítomných, príbuzných a hostí z družobnej obce Iliny a aj kolegov
našej spoluobčianky MUDr. Lenky Pavlíkovej.
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Po vystúpení detí z MŠ nás navštívil Mikuláš so
svojim sprievodom - anjelom a čertom, ktorí porozdávali sladké balíčky pre najmenších.
O zábavu počas celej akcie sa staral Bc. Kornel
Bobál, ktorému ďakujeme.

Naši hostia a občania sa mohli
povoziť na konskom záprahu....

Naše Vianočné trhy sú typické súťažami
o najlepšie víno, slané pečivo, o najlepší zákusok,
a štrúdľu obce. Do súťaží sa celkovo prihlásilo 26
našich občanov.
Umiestnenie v súťaži o najlepšie víno obce:
Červené:

Biele:

1. Pavel Petrovič

1. Ing. Ladislav Majdán

2. Marek Petrovič

2. Pavel Petrovič

3. Štefan Löče

3. Róbert Balga

Porota ochutnávala 6 bielych a 7 červených druhov vína.
V súťaži o najlepší zákusok si porota pochutnávala na
13 rozličných zákuskoch.
Na prvom mieste sa umiestnila p. Katarína
Antolíková, st. s Nutelovým krémešom.
Druhé miesto obsadila p. Martina Marsiczki s
Pistáciovými košíčkami a na treťom sa umiestnil Denný
stacionár, ktorý upiekol Punčové rezy.
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Do kategórie slané pečivo sa prihlásilo 5 našich žien. Prvenstvo získala p. Mariana Galčíková so syrovo-šunkovými rožkami, druhé p Viktória Babková a jej syrové
pagáčiky a tretie p. Júlia Petrovská so škvarkovými pagáčikmi.
Ako sa stalo zvykom cenu za najlepšiu štrúdľu – kokosovú, si odniesla p. Aneta
Balgová.
Víťazi všetkých kategórii boli odmenení
vecnou cenou a diplomom. Celkové výsledky
pre všetky kategórie s presným hodnotením
si môžete pozrieť na www stránke obce alebo
na FB stránke obce.

Gratulujeme!

Najkrajšie sviatky roka sú Vianoce. Obdobie ich očakávania ako aj
prípravy na ne sa dotýka aj detičiek. V materskej škole sme sa snažili
o vytvorenie rodinnej atmosféry. Deti sa s radosťou ujali tvorenia
a výzdoby tried, ako aj samotného vianočného stromčeka.
Žiariacimi očkami rozprávali o atmosfére Vianoc u nich doma, a aké
priania posielali Ježiškovi. Tešili sa aj na Mikuláša. Vytrvalo nacvičovali
denno-denne svoje básničky, pesničky a scénky, ktoré odprezentovali na
Vianočných trhoch. Do programu MŠ boli zaradené aj veľmi milé
tančeky, ktoré s deťmi bez nároku na odmenu nacvičila Mgr. Marianna
Opánska , ktorej patrí naše osobitné poďakovanie.
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Naše poďakovanie, ako aj uznanie patrí všetkým rodičom detí z
MŠ, ktorí sa s obrovskou chuťou a odhodlaním pustili do príprav na
Vianočné trhy. Spoločne s deťmi v priestoroch MŠ zhotovovali
adventné vence, svietniky, bábky, a ďalšie krásne ručne vyrobené
dekorácie.
Ručná práca je veľmi cenná, vyžaduje si čas, zručnosť, fantáziu
a veľmi veľa trpezlivosti. Touto cestou sa chceme poďakovať aj
všetkým občanom, ktorí finančne prispeli a podporili našu MŠ.

Ďalšou vydarenou aktivitou MŠ bola Štefanská zábava. Opäť to
boli rodičia so svojimi blízkymi, ktorí pomáhali a vo väčšine prispeli
cenami do tomboly. Cien bolo neúrekom a všetkým sponzorom veľmi
pekne ďakujeme.
Vianoce sú časom zázrakov. Aj u nás sa stal... Vyzbierali sme
potrebné finančné prostriedky...:-)
Čoskoro budeme mať v našej MŠ krásne, nové, moderné lehátka
so spiacim macíkom. Detičky už konečne budú oddychovať na
pohodlných, ale najmä zdraviu prospešných lehátkach.
Na záver, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek
spôsobom k dosiahnutiu tohto cieľa.
S úctou

kolektív MŠ Lesenice
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Dňa 26. decembra sa už tradične v miestnej kultúrnej sále konala
Štefanská zábava, ktorú tentokrát organizovala MŠ Lesenice. Plagáty
neklamali, hostí čakala výborná večera, skvelá zábava a bohatá
tombola. Prvou cenou bol televízor, ktorý venoval obecný úrad.
O hudbu sa staral DJ Jano Mederi. Z predaja tombolových lístkov
sa zakúpia nové postele do MŠ.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 30.12.2016 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku stolnotenisový
turnaj. Zúčastnilo sa ho 11 hráčov. Hral každý s každým, 1 súťažiaci
odohral 10 zápasov.
Víťazom sa stal Igor Rék z Chrastiniec. Na druhom mieste sa
umiestnil p. Alexander Lőrinc. 3.miesto si vybojoval Michal Škropek z B.
Bystrice. Rozhodcovia turnaja boli p. Jaroslav
Čika a p. Vojtech Koncz.

Gratulujeme víťazom!
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Silvester 2016

Výbor FK Lesenice usporiadal Silvestrovskú zábavu. Na tejto
Silvestrovskej zábave sa zúčastnilo vyše 100 ľudí. Nielen futbalisti s
priateľkami, manželkami, ale aj mladí z našej dediny a aj zo susedných
Príchod nového roka sa oslávil pripraveným ohňostrojom. Šampanské
tieklo všade potokom. O občerstvenie, zákusok bolo postarané. O hladký
priebeh večera sa postarali kuchárky - Evka Opánska, Anna Kissová a Júlia
Petrovská. O zábavu sa staral Dj. Ťahala sa aj tombola.
Z vyzbieraných peňazí sa bude financovať jarné sústredenie hráčov.

Program našich futbalistov je nasledovný:
16.02.-19.02.
19.02.
25.02.
26.02.
04.03.
05.03.
11.03.
12.03.
18.03.
19.03.
25.03.
26.03.
01.04.
02.04.

sústredenie v Kokave
prípravný zápas z MŠK Podrečany,
tréning,
prípravný zápas na umelom ihrisku v HU o 11.00 hod.
tréning,
prípravný zápas z OFK Olováry čas a miesto sa ešte upraví,
tréning,
prípravný zápas TJ Vinohrad Čebovce čas a miesto sa ešte upraví,
tréning,
prípravný zápas v Dolnej Strehovej čas sa ešte upraví,
tréning,
generálka na MFZ TJ Nenince na miestnom ihrisku čas sa ešte upraví,
tréning,
MFZ z Sklabiná o 13.00 hod. na miestnom ihrisku
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V decembri 2016 Okresný úrad BB - odbor prevencie kriminality schválil nami
podaný projekt - Kamerový systém v obci Lesenice, v sume 10 tis. EUR.
Projekt je zameraný na prevenciu páchania situačnej kriminality v obci
Lesenice, zameranej na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov
ako i majetku obce prostredníctvom klasickej technickej ochrany - zavedenia
moderného kamerového systému. Kamerový systém bude umiestnený na
strategické miesta v obývaných častiach obce. Na vybrané miesta sa nainštalujú
otočné kamery, ktoré budú monitorovať dianie v obci 24 hodín denne.
Pomocou kamerového systému je možné predchádzať zločinu, a ak už nastane,
je detailne zaznamenaný pre ďalšie vyšetrovanie. Prínos projektu spočíva v znížení
možnosti páchať trestnú činnosť a zvýšení rizika, že páchateľ bude prichytený
a identifikovaný. Od realizácie projektu očakávame zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov, ochranu verejného poriadku a majetku pred vandalizmom
a krádežami.
Inštalácia kamier prebehne v mesiacoch marec - apríl.

Taktiež v mesiaci december 2016 bol pre našu obec schválený projekt
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ v celkovej sume 209 000,- EUR.
Projekt zahŕňa výmenu všetkých okien (trojsklo) a dverí (vonkajšie)
za plastové, zateplenie, nová fasáda, vybudovaná strecha, dvere
a rebrík do povalového priestoru
Práce budú prebiehať v mesiacoch jún – júl.

Obec ešte z vlastného rozpočtu vymení v budove MŠ v marci všetky
umývadla, batérie a záchodové misy.
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Uzreli svetlo sveta...

Macková Karmen
Bartoš Ondrej
Vargová Emma

Jubilanti
80

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

Čierny Aladár
Löče Pavel
Petrovičová Mária

naďalej....
70

Bartošová Mária
Kseňáková Eva
Negyelová Piroška

Kľačanský Arpád (†49)
Tóthová Mária (†91)

60

Petrovský Ladislav(†55)

Babka Jozef
Balážová Marta
Kissová Anna
Michna Pavel

Bobálová Elena (†84)
Benková Anna (†94)
Hlačok Ondrej (†70)

50

Husár Pavel (†55)
Bakošová Rozália (†91)
Babková Helena (†82)
Pohánková Mária (†90)
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Babková Terézia
Cesnaková Jana
Fridrich Ladislav
Geregai Jozef
Husár Tibor
Kľačanská Ildikó

Gratulujeme!
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- v lete, keď nám krásne svietilo slniečko, sme zavítali do susedného
Maďarska do Mini ZOO v Nyírjesi. Videli sme tam množstvo zvieratiek ako
napríklad jelene, divé svine, lamy, klokany, zajačiky, sliepky, poníka, kozičky, páva
a veľa iných. Pre naše seniorky tetušky to bol krásny zážitok a prechádzka
v prírode. Veľa sme sa nasmiali a deň sme zakončili so zmrzlinou v cukrárni.
- v septembri sme prijali pozvanie do Hrušova, kde nám seniori z denného
stacionára, porozprávali o histórii obce a tradíciách, medzi ktoré patrí aj pečenie
chlebíka a lepníkov. Po výdatnom obede sme si spravili prechádzku na kalváriu.
- v rámci projektu "Bezpečná jeseň života" nám prišla prednášať mjr. Mgr.
Katarína Nyékiová z VO OR PZ vo V. Krtíši. Predmetom prednášky boli užitočné
rady pre seniorov, nakoľko polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť
páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a
dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.
- pri príležitosti októbra ako mesiaca úcty k starším nás navštívili detičky z
MŠ Lesenice. Spolu s pani učiteľkami nám pripravili krásny program. Neskutočná
radosť a potešenie v očiach našich tetušiek sa nedá ani opísať.
- rok sme zakončili vianočnou besiedkou s naším pánom farárom a
kapustnicou. Seniori sa porozprávali, zasmiali a pri kávičke a zákusku si
zaspomínali na to, aké boli Vianoce v minulosti. Toho roku nás začala navštevovať
aj evanjelická farárka, vďaka čomu nás prišli navštíviť aj seniori, ktorí u nás ešte
neboli.
Touto cestou by som chcela pozvať všetkých seniorov v našej obci, aby prišli
do denného stacionára, trošku si oddýchnuť a porozprávať sa. Je úžasné vidieť
našich seniorov ako prichádzajú za každého počasia do svojho „klubu“ aby
porozprávali čo zažili, čo majú nové. Keď človek vidí tie krásne usmievavé tváre,
kde každá vráska značí životnú skúsenosť, kde každá slza znamená bolesť cez ktorú
prešli, kde každá hrboľatá ruka znamená silu. Je mi nesmiernou cťou byť s nimi,
počúvať ich zážitky a sledovať akú majú chuť do života. Veď ako napísal Johann
Wolfgang von Goethe:

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké
diela.“

Mgr. Marianna Opánska
vedúca denného stacionára
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Arktická zima udrela aj u nás...
V úvodnom týždni roku 2017 do našej oblasti zavítal veľmi studený
kontinentálny arktický vzduch. Takýto vzduch sa sem nedostáva každú zimu.
Počas víkendu 6.-8. januára zima vrcholila. Miestami sa u nás nameralo až
-28°C a mínusové teploty boli namerané aj cez deň. To celý januárový mesiac.

Mariášový turnaj 2017
Dňa 04. februára 2017 sa v miestnej kultúrnej sále uskutočnil tradičný
Mariášový turnaj. Zúčastnilo sa ho 54 hráčov. Naši spoluobčania si
neodniesli žiadne trofeje, ale napriek tomu to bola vydarená akcia.

Dôležité telefónne čísla:
Obecný úrad Lesenice
Pošta
Jednota
Silo
Stacionár
Materská škola
Vodoinštalatér Lörincz
Doktorka Krajčovičová
Doktorka Rigoóvá
Polícia VINICA
Vývoz žumpy

047 48 94 100
047 48 94 328
047 48 94 447
047 48 94 189
0918 115 597
047 48 94 129
0907 299 373
047 48 75 178
047 48 75 107
0961 693 901
047 48 94 201
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