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ROK 2017 v číslach
Zmeny v stave obyvateľov od 01.01.2017 do 31.12.2017:
Prihlásených:

7 (narodených 4) str. 13

Odhlásených:

8

Zomrelých: 6

str. 13

Počet obyvateľov k 31.12.2017:

504

Deti: 69
Dievčatá: 44
Dospelí:
Ženy: 239

Chlapci: 25

435
Muži: 196

... za rok 2017 sa zberné kontajnery 5 krát vyviezli a od našich
občanov sa vyzbieralo 860 kg šatstva
a 340 kg textilu?
Ďakujeme všetkým,
ktorí pomohli a naďalej
pomáhajú!
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Tak ako každý, aj tento rok sa u nás v obci zapálila
vatra na počesť výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Zapálením sviečky na pomníku sa uctila pamiatka
našich padlých za našu vlasť.

Skôr než sa zapálila vatra, privítal starosta všetkých občanov
príhovorom. Aj tento rok si občania našli čas a prišli do parčíku stráviť
pekný večer pri ohníku a medzi spoluobčanmi. Je to skvelá príležitosť
porozprávať sa medzi sebou, so starostom aj s poslancami obecného
zastupiteľstva.
Pekné počasie si najviac užili deti, mohli sa do sýtosti vyšantiť. Každý
si mohol opekať pri malom ohníku špekáčiky. Občerstvenie pripravili
klientky nášho denného stacionára.

2

LESENIČAN

Udalosti

február 2018

Budova materskej školy bola daná do užívania v roku 1982.
Od tej doby neprešla žiadnou zásadnejšou rekonštrukciou.
Obec dňa 19.12.2016 dostala rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na Rekonštrukciu a zateplenie
budovy škôlky. Dotácia je vo výške 196 558,88 € z Operačného
programu Kvalita životného prostredia (10%) a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (85%). Výška spolufinancovania z
vlastných zdrojov predstavuje sumu 10 345,20 €.

O rekonštrukčné práce a zateplenie celej budovy sa postarala
firma P.R.Building, s.r.o.. Práce trvali 2 mesiace (od 12. júna – do
04. augusta). Posledný školský deň v MŠ bol 31. mája, aby mohli
detičky v septembri nastúpiť do vynovenej budovy. Od 1. júna sa
začali prípravné práce na rekonštrukciu.
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Rovnú betónovú strechu prekrytú strešnými asfaltovými
pásmi nahradila nová drevená sedlová strecha, nové plastové
okná a dvere, zasklené s izolačným trojsklom, výmena osvetlenia
a bleskozvod zlepšili celkový stavebno-technický ako aj estetický
stav budovy.

V roku 2018 nás čaká ďalšia rekonštrukcia, a to autobusovej
zástavky. Tu si môžete pozrieť ukážku, ako bude nová zástavka
vyzerať:
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Naša obec sa už pravidelne zúčastňuje v družobnej obci
Iliny v Maďarsku na ich dňoch obce, ktoré sú spojené so súťažou
vo varení. Aj my sme sa tento rok zúčastnili. Uvarili sme pečené
mäso s knedľou a dusenou kapustou, a k tomu ešte pirohy so
slivkovým lekvárom. Získali sme prvé miesto a priniesli sme si zo
sebou putovnú varešku. Každý rok tu stretávame aj hostí
z Poľska, zo Slovenských Ďarmot, Sečianok. Nechýba ani pestrý
kultúrny program a skvelá zábava.

Cez leto sme sa zúčastnili aj na Dňoch obce našej druhej
maďarskej družobnej obce Szanda. Tu sa súťažilo vo varení leča.
Našimi súpermi boli domáci zo Szandy, ďalej z poľskej dediny
Dubrowa a zo Slovenska Veľké Rypňany. Aj tu sme sa umiestnili
na 1. mieste.
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Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica nám poskytla
dotáciu v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
v sume 10 000 €, ktorú sme použili na nákup kamerového dohliadacieho
systému. Tento systém sa skladá zo 7 kamier, ktoré sú umiestnené: 1 x
zberný dvor, 1x MŠ, 1x vstup OcÚ, 1x vstup dvor OcÚ, 2x futbalové ihrisko,
1x denný stacionár. Zariadenia sú prepojené technológiou WIFI a záznam sa
ukladá na server umiestnený na Obecnom úrade.
Dodávateľom sa po prieskume trhu stala firma TTA systems, s.r.o.. Cena
celého diela je 12 500 €. Kamery sú v prevádzke od júla 2017.

Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia
V mesiaci október sa uskutočnila celková rekonštrukcia nášho
verejného osvetlenia. Uskutočnila ju firma KOVLER, spol. s r.o. so
sídlom v Bušinciach, ktorá zabezpečila výmenu 88 ks starých
svietidiel za nové, značky Philips, typu Unistreet a 3 ks reflektorov
výkonom 70W na osvetlenie kostolov (2 ks rímsko-katolícky a 1 ks
evanjelický kostol) a doplnenie jedného svetelného bodu stožiar
(oproti Dennému stacionáru) a jeden svetelný bod so svietidlom na
futbalovom ihrisku, čiže celkovo 90 ks nových LED svietidiel.
Zmluva je uzatvorená na 12 rokov. Zahŕňa aj odborný dozor (servis)
modernizovanej technológie počas celej doby trvania tejto zmluvy.
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Po vyše 20. rokoch sa v našej obci podarilo obnoviť dobrovoľný
hasičský zbor. Predsedom a hlavne zakladateľom DHZO sa stal
Oliver Bartoš, tajomník je Jaroslav Bojtoš a veliteľ je Ján Pavlík st.,
Doposiaľ sa prihlásilo 19 členov všetkých vekových kategórii.
Už sa zúčastnili aj okresného kola
súťaže medzi DHZO, ktoré sa konalo v
susednej dedine v Chrastinciach, kde
obsadili 4. miesto. Dúfame, že v týchto
úspechoch budú naďalej pokračovať.
Ďalšie svoje zručnosti ukázali v súťaži vo
varení gulášu dňa 29.7.2017 na miestnom
ihrisku.

Naše mužstvo nielen reprezentuje dedinu
ale aj pomáha. Pomocnú ruku podali pri
výstavbe chodníka okolo nášho rímskokatolíckeho kostola.
Tohto ročnú Štefanskú zábavu usporiadalo
DHZO Aj napriek menšiemu počtu prítomných
bola to vydarená akcia, kde nechýbala bohatá
tombola, dobrá hudba, chutné občerstvenie a
výborná zábava.
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 436
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 165
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 165
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 158
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 159
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na poslancov
zastupiteľstva
Počet hlasov
P.č. Meno a priezvisko
1. Darina ANTOLÍKOVÁ
64
2. Ladislav BALÍK
19
3. Igor BOREŠ
13
4. Michaela ČINČUROVÁ
2
5. Ľuboslav DOBROCKÝ
8
6. Nicolas DOBROCKÝ
12
7. Jaroslav DUDÁŠ
14
8. Marcel FAGYAS
7
9. Jaroslav FILIP
27
10. Michal GYÖRGYÍK
20
11. Dana HAVRILOVÁ
8
12. László JÁMBOR
69
13. Ondrej KOLLÁR
27
14. Anikó KORČOKOVÁ
9
15. Mária KOŠÍKOVÁ
8
16. Tomáš KRAHULEC
9
17. Miloš KRCHŇAVÝ
6
18. Erika KUŠICKÁ
16
19. Viktor LESTYÁNSZKY
7
20. Ladislav NOZDROVICKÝ
16
21. Rózsa SKABELA
3
22. Peter ŠALKO
13
23. Mirko TROJČÁK
55

Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na predsedu
P.č. Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Viliam BAŇÁK
Miroslav GÁLIK
Pavel GREKSA
Martin JAHUNIAK
Michal KANTOR
Igor KAŠPER
Martin KLUS
Vojtech KÖKÉNY
Marián KOTLEBA
Ján LUNTER
Stanislav MIČEV
Zdenek OČOVAN
Alena PIVOVARČIOVÁ
Ivan SAKTOR
Jozef SÁSIK
Jozef ŠIMKO
Milan URBÁNI

Počet hlasov
1
4
2
8
1
10
2
1
59
64
0
0
0
1
0
1
5

Volieb sa zúčastnilo 37,84 % zo
všetkých našich voličov.
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Dňa 9. decembra 2017 sa uskutočnili už tradičné vianočné trhy. Vonku
boli prichystané stánky s punčom, vareným vínom, čajom, kapustnicou,
perkeltom so zemiakmi. Nechýbali ani lokše a pečená klobása. Na všetkých
dobrotách si každý mohol pochutnať zadarmo.
Perkelt a kapustnicu pre
všetkých pripravili poľovníci – Norbert Löče, Attila
Molnár a Imrich Lengyel.

O kultúrny program sa postarali deti z našej MŠ, deti z detského domova
Chrastince a deti z družobnej obce Iliny. Príchod Mikuláša a čerta rozžiaril
všetkým deťom očká. Tie menej hanblivé mu
i zarecitovali básničky. Každé dieťa dostalo sladký
balíček, ktorý prichystala obec.

Pracovníci
obce
a Denného stacionára
vytvorili
Betlehem
a veľký advetný veniec, ktorý sa nachádzal v areáli MŠ.
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Krásny večer si vychutnávali aj vonku, kde sa mohli previezť na koči
ťahaného bielymi koňmi, alebo pri ochutnávaní prichystaných dobrôt.

Pri zákuskoch porotu tvorili hostky z družobných obcí – Iliny a Szanda
a p. N. Hlačoková z Malej Čalomije. Pri víne to bola p. farárka Soňa
Pichnarčíková, p. J. Hlačok a hostka zo Szandy. Porotcovia si vyberali zo 7
druhov vína, 15 zákuskov, 2 druhov štrúdlí a zo 4 slaných.

Za najlepší zákusok porotcovia vyhodnotili Čokoládové rožky od p.
Viktórie Babkovej. Druhé miesto obsadil Medový krémeš od p. Zuzany
Majdánovej a na treťom sa umiestnil Čokokaramel zákusok od p. Martiny
Marsiczkej. Ďalšie ocenenie získali Škvarkové pagáče p. Márie Čiernej
a Tvarohová štrúdľa od p. Heleny Mócovej, klientky Denného stacionára.
Do súťaží sa zapojili najmä zamestnanci obce, poslanci a klientky Denného
stacionára a ich príbuzní.
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.
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Stolnotenisový turnaj

Dňa 30.12.2017 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku
stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho 10 hráčov.
Víťazom sa stal Michal Škropek Na druhom mieste sa umiestnil
Igor Rék z Chrastiniec. 3.miesto si vybojoval náš starosta – Ing.
Ladislav Majdán.
Gratulujeme víťazom!

SMS Rozhlas
Službu SMS rozhlas ponúkame od novembra všetkým občanom.
Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce
s obyvateľmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá
zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je
výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú
možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú,
že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade:
 osobne,
 emailom: lesenice@lesenice.sk, kde treba uviesť predmet:
SMSrozhlas, a v správe meno, priezvisko a telefónne číslo.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu s Vami
i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne sledovať dianie okolo
seba.
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Už sa blíži sezóna daní, tak chcem pripomenúť všetkým občanom, že majú 15dní
od prevzatia daňového rozhodnutia aby nahlásili zmeny. Nečakajte do termínu, keď
prídete zaplatiť, radšej to nahláste skôr, aby sme Vám mohli vystaviť nové
rozhodnutie. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Vám už žiadne zmeny
nevieme odpísať.
Príklad: Dňa 02. 04. 2018 prevezmem rozhodnutie: smeti 30 €; pes 5 €;
pozemky a stavby 12,50 €. Lenže už psa/pozemok/stavbu nemám, tak mám 15 dni
na nahlásenie zmeny. Vystavia mi nové rozhodnutie, ktoré uhradím do 30 dní. (15
dni kým rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a 15 dní na úhradu).

Nakoľko nový rozhlas neumožňuje hlásenie naživo, iba hlásiť z vopred
nahraného, prosíme všetkých občanov, ktorí by chceli hlásiť cez víkend, aby
prišli a oznámili nám to najneskôr – piatok do 12tej.

Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti
TOPSET na adrese www.lesenice.cintoriny.sk
Na tomto portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a
priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape
cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch
narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách.
Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na
virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť
sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s
menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou
formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že takáto forma
spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú desaťtisíce
položených kytíc a zapálených sviečok.
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Uzreli svetlo sveta...

Bartošová Mia
Macko Tobias
Péterová Zoja
Radošová Nela
...odišli, ako si to osud prial, ale v našich
spomienkach a srdciach ostávajú
naďalej....

Cellengová Mária (†83)
Lacková Zuzana (†86)

Jubilanti
70

Trnka Jaroslav
Bartoš Jozef
Babka Ján
Benko Ján

60

Gemer Jozef
Líšková Valéria
Schmidtová Kristína
Násaliová Helena
Koncz Vojtech
Vargová Mária
Čika Jaroslav

50

Alakša Jozef (†76)
Čierna Mária (†75)
Čierny Aladár (†79)
Babka Alexander (†42)

Fridrichová Alžbeta
Gábelová Mária
Macko Ladislav
Tóthová Iveta
Husár Ján

Gratulujeme!
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Stručné zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 a priblíženie zámeru našich
ďalších aktivít:






Ukončenie rekonštrukcie a otvorenie Denného stacionára
Kolaudácia a odovzdanie ďalších Nájomných bytov (4x2b.j.)
Revitalizácia pomníka a okolia pred zdravotnou ambulanciou
Vybudovanie kamerového systému v obci Lesenice str.6
Rekonštrukcia MŠ (výmena okien, zateplenie, strecha, elektrika, výmena
interiérových dverí, umývadiel, batérii, záchodových mís...) str. 3
 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia (výmena za LED) str.6
 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - nová ústredňa
Podanie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) :
 Vybudovanie detského ihriska (vedľa MŠ)
 Výstavba multifunkčného ihriska (v parčíku)
 Oplotenie hracej plochy futbalového ihriska
 Plynofikácia Obecného úradu
Príprava nových žiadostí o NFP (termín podania do 15.apríla 2018):
 Rekonštrukcia miestnych komunikácii II. Etapa
 Rekonštrukcia Zberného dvoru a nákup techniky (traktor, príves, mulčovač, drvič,
čelný nakladač, hydraulická ruka)
Príprava nových žiadostí o NFP (termín podania do 30.júna 2018):
 Rekonštrukcia Denného stacionára (PD + stavebné povolenie hotové)
 Výstavba kanalizácie (PD + stavebné povolenie, VO ako aj elektronická aukcia –
hotové)
 Rekonštrukcia (nová) autobusovej zastávky (PD – hotové)
 Úprava verejných priestranstiev (parkovisko od ev. kostola až po pekáreň)
Úspešný projekt – rekonštrukcia miestnych komunikácii - I. Etapa (v celkovej dĺžke 574m)
od nájomných bytov (80m2 - bytovky) až po štátnu cestu. Realizácia– Apríl/2018.
Samozrejme prioritou obce naďalej zostáva vybudovanie kanalizácie a rekonštrukcia
všetkých miestnych komunikácii.
V mesiaci január sme sa spolu s kolegom z Trebušoviec stretli osobne s predsedom BBSK
a odovzdali sme mu žiadosť o opravu štátnej cesty (smer- Iliašovský potok aj panelová cesta Trebušovce). Sľúbil, že nám bude nápomocný - prísľub rekonštrukcie do konca októbra 2018.
Bol som oslovený potenciálnymi záujemcami o výstavbu ďalších nájomných bytov.
Nájomné byty by sa mohli stavať na obecnom pozemku pod 80 m 2 bytmi (4 b.j.). Zvolal som
stretnutie s odborníkom, ktorý vykonáva služby okolo výstavby a ten konštatoval, že pozemok na
výstavbu je vyhovujúci. O tejto skutočnosti budeme rokovať s poslancami na najbližšom
zastupiteľstve.
Ešte na doplnenie k virtuálnemu cintorínu (str. 12) - v orientačnej mape (zelenou farbou v
hornej časti na pravej strane) máte možnosť nahliadnuť ako plánujeme vybudovať „nový”
cintorín (nové hrobové miesta, urny, chodníky a okrasný park).
starosta
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