Starosta informuje:
Oznamujem našim občanom, že dňa 19.06:2009 bolo obecným
zastupiteľstvom schválené uznesenie č. 22/2009, kde sa rušia dva
veľkoobjemové kontajnery z dôvodu finančných opatrení. Jeden
vedľa rodinného domu pána Jozefa Bartoša a druhý vedľa
Základnej školy. Upozorňujem občanov, že na miesto
odnesených kontajnerov je prísny zákaz vyvážania smetí
a naďalej platia ostatné opatrenia okolo odpadu, ako napríklad
nosiť podomový odpad do kontajnerov v cintoríne. Treba si
postupne zvykať na separovaný zber. Rôzne textílie, papier,
kartóny, konáre, dosky, tráva ako aj vňate sa dajú zlikvidovať
v každej domácnosti zapálením. Na fľaše sú zakúpené zvonové
kontajnery, ktoré sú uložené vedľa OcÚ a vedľa autobusovej
zastávky.
Ďalej obecným zastupiteľstvom bolo schválené verejné
upozornenie na voľný pohyb psov. Touto cestou upozorňujem
majiteľov voľne pohybujúcich sa psov, na verejných
priestranstvách obce, aby tomu zabránili. V opačnom prípade
bude s majiteľom začaté správne konanie.
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí
k dnešnému dňu zaplatili miestne dane a poplatky. Exekútorovi
bol zaslaný zoznam 9. rodín, ktorí dane nevyrovnali.
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Kaderníctvo Lagúna

Vatra

Od 02.09.2009 sa v budove Obecného úradu otvára kadernícky
salón Lagúna. Prevádzkovať ju bude sl. Zita Keťková.

Dňa 7.mája 2009 sa
v našej obci zapálila
vatra na počesť 64.
výročia ukončenia
II. svetovej vojny.
Zapálením sviečky sa
uctila pamiatka
padlých za našu vlasť .
Po príhovore starostu obce bola zapálená vatra.
Najväčšiu radosť mali deti, ktoré sa mohli vyšantiť a
pobehať si po parku. Nechýbalo ani chutné občerstvenie.
O zábavu nebola núdza.
Celý večer panovala
príjemná atmosféra,
aj keď prišlo menej
občanov ako
predchádzajúce roky.

Otváracia doba:
Po – Pi : 10:00 – 18:00

Predajňa M&M
Martina Marsiczki
(Gyurkovičová)
č.d.: 38
Otváracia doba:
Od 17.08.2009

So: 09:00 – 12:00

M&M
priemyselný tovar,
textilný tovar, módne
doplnky

Po – Pi : 09:00 – 12:00
16:00 – 19:00

Spoločenská rubrika

September 2009

September 2009

Udalosti

Deň detí
Poďakovanie
Starosta obce touto cestou vyjadruje veľké poďakovanie slečne
Horváthovej Terke za poskytnutú pomoc pri vybavovaní
pohrebu pani Žiakovej Valérii. Takisto poďakovanie patrí aj
všetkým pracovníkom aktivačných prác, ktorí poskytli pomocnú
ruku.

Radová výstavba
Ukončenie a kolaudácia radovej výstavby bude v Januári 2010.
Po kolaudácii sa budú môcť nájomníci nasťahovať.

Úžasný deň detí pripravil obecný
úrad spolu s organizátormi prvú
júlovú nedeľu. Na deti čakalo
množstvo nezabudnuteľných
zážitkov. Pre tých, ktorí majú radi
zábavu a šport sme pripravili
program plný zaujímavostí. Žiaľ športové hry, ktoré boli pripravené
rozfúkla nepekná búrka, ale my sme sa ňou nedali odradiť. Na ihrisku
ani tento rok nechýbali kolotoče a skákajúci hrad. Nenašli sa deti, ktoré
ich nevyskúšali. Program sa začal vystúpením finalistu Superstar Jakuba
Petraníka, ktorý si od vás vyžiadal azda najväčší potlesk. Po ňom
nasledoval spevácky súbor Harmony. Vymenili ich požiarnici, ktorí nám
predviedli osviežujúcu ukážku. Deti si mohli pozrieť ich kompletnú
výbavu a previesť sa na požiarnickom aute. Nechýbala ani tanečná
skupina Crazy Dancers, ktorá nás upútala svojim Kankánom. Žiaci ZŠ
z Veľkej Čalomiji nás zabavili s krátkou scénkou, v ktorej nám predstavili
modernú Snehulienku. Po zaujímavom programe ste si mohli z chuti
zahrať volejbal, alebo sa zúčastniť mini turnaju vo futbale. Pre tých,
ktorí boli hladní, bol pripravený výborný
guľáš a občerstvenie zadarmo. Pán
starosta ani tento rok nezabudol na
deti a rozdal im sladké prekvapenie.
Bodkou za týmto dňom bola diskotéka.
Vaše úsmevy a hlavne váš záujem
o tento deň je pre nás veľkým
povzbudením do budúcna.
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Futbalový turnaj
Obecná VEREJNÁ SCHÔDZA!
12. Júla 2009 sa v našej obci uskutočnil futbalový turnaj
o Pohár Starostu Obce. Bol to kvalitne zorganizovaný
turnaj za účasti futbalových klubov z Vinice, Čeboviec,
Neniniec a samozrejme z Leseníc. V prestávke sa losovala
tombola kde sme mali pripravených 23 hodnotných cien.
Nechýbal ani guľáš z baraniny, diviny a držkový. Záverom
turnaja starosta obce odovzdal poháre pre každý klub
a poďakoval sa všetkým hráčom za športové správanie.
Počasie sa vydarilo o čom svedčí aj veľká účasť
priaznivcov futbalu.
Umiestnenia:
1.miesto – Š – Team Vinica
2.miesto – FC Nenince
3.miesto – FC Poľnohospodár Lesenice
4.miesto - FC Čebovce

Dňa 24. Októbra 2009 sa bude konať v kultúrnom dome so
začiatkom od 17 hod. verejná schôdza, ktorej sa môže každý
občan zúčastniť. Cieľom tejto schôdze je vyjadrenie
spokojnosti, alebo naopak nespokojnosti občanov voči dianiu
v obci. Bude zabezpečené aj občerstvenie.

Štefanská zábava
Tak ako predchádzajúce roky aj tento rok sa uskutoční
26.12.2009 Štefanská zábava v miestnom kultúrnom dome.

