Obecný úrad, 956 01 B L E S O V C E 117
Vážení spoluobčania,
Na začiatku roka 2019 Vám želám pevné zdravie, veľa úspechov v rodinnom, pracovnom živote a verím, že
tento nový začínajúci sa rok bude lepší ako ten, ktorý sa nedávno skončil. Vo svojej správe o činnosti OÚ
Blesovce chcem v chronológii jednotlivých mesiacov uviesť podujatia a činnosti, ktoré sa v obci uskutočnili :

Január

- Dokončila sa rekonštrukcia hygienických zariadení v KD – WC ženy – nové obklady,
dlažba, osvetlenie, dvere a sanita . – 4. Ročník - Ples rodákov so skupinou – ŽOCHÁRI, - Bola nám
schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok od PPA na rekonštrukciu obecného parku vo výške
takmer 32 tisíc eur

Február

- Podanie žiadosti na Ministerstvo financií – Oprava fasády a zateplenie budovy bývalej

školy

Marec

- Príprava projektovej dokumentácie – Stavebné úpravy a prístavba budovy KD a OÚ,
jedná sa o prístavbu sociálnych zariadení pre OÚ, kuchyne pre KD a OÚ, výmenu vykurovacieho
systému, (nový kotol a radiátory namiesto gamatiek), - Obecná bytovka – montáž nového
automatického filtra pre zlepšenie kvality vody, - Príprava podložia pre parkovisko pri kabínach OFZ

Apríl

- Stavanie mája spojené s opekačkou pre deti a občerstvením pre občanov

Máj

- Deň matiek – posedenie s hudbou a občerstvením pre naše matky a ženy

Jún

- Športový deň deti – zakúpenie multifunkčného hracieho stola, stolnotenisového stola pre
aj vonkajšie prostredie - dotácia NSK na podporu športu, - Súťaž v kopaní pokutových kopov –
Blesovská jedenástka, - Príprava projektovej dokumentácie – Chodník v pri MK Príhon, - Montáž
prístrešku pri kabínach OFK

Júl

- Začiatok rekonštrukcie obecného parku, - Montáž nových rín a zvodov na budove býv.

školy

August

- Ukončenie rekonštrukcie obecného parku – nové chodníky, lavičky, trávnik ...., - Hodové
slávnosti v obci – kolotoče, - Slávnostná hodová sv. omša a agape s dychovou hudbou, - Hodová
zábava so skupinou - ORION

September - 10. Ročník - Veteráni - historické vozidlá a motorky, občerstvenie pre účastníkov
zrazu, - Nákup novej motorovej kosačky na kosenie trávy, - Výmena 4 ks okien na kabínach OFK za
plastové, oprava mreží

Október

- Oprava výtlkov – cesta na Lipovník – systém Turbo, - Mesiac úcty k starším –
posedenie so seniormi pri hudbe – občerstvenie a vecné darčeky s logom obce – dotácia NSK pre rozvoj
kultúry, - Osadenie nových prvkov detského ihriska v obecnom parku – 2x hojdací kôň, 4 sedadlová
hojdačka, vežová zostava so šmýkačkou a dvomi hojdačkami

November - Komunálne voľby, - Oprava Vianočných ozdôb, - Odovzdanie staveniska – osadenie
informačnej tabule – Prívod a rozvod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník – 1. etapa a navozenie
vodovodných rúr na skládku PD, farma Lipovník, - Oprava fasády a zateplenie budovy bývalej školy dotácia Min. financií, - Zakúpenie motorového vysávača lístia pre čistenie verejných priestranstiev
December - Stretnutie detí s Mikulášom na motorových saniach, ohňostroj, - Rozsvietenie
adventného venca a vianočného stromčeka v obecnom parku, - Vodáreň – zateplenie vod. rúr a nádrží,
zakúpenie olejového radiátora, aby sa mohla voda čerpať aj v zimnom období, - Výroba ochranných sít
na okná – vetračky v budove KD, - Budova Has. zbrojnice – podrezanie stien a montáž izolácie proti
šíreniu vlhkosti, -Zakúpenie motorovej snehovej frézy na odstraňovanie snehu, - Výroba 6 ks
podsedákov na lavičky pred domom smútku, - Vianočný turnaj v stolnom tenise
V priebehu celého roka pracovníci VPP, pod dohľadom starostu, udržiavali obec v primeranej čistote –
kosenie, zametanie, hrabanie, natieranie, odpratávanie snehu, lístia a iné potrebné činnosti. Je veľmi
dôležité i naďalej zvýšeným dozorom využívať pracovníkov VPP na pomoc, hlavne pri skrášľovaní verejných
priestranstiev obce. Všetky práce vykonané pracovníkmi VPP sú pre obec bezplatné, dávky vypláca Úrad
práce, obec platí len materiál potrebný na vykonanie prác. Ku koncu roka 2018 pracovali na VPP 2 občania.
Ďalší dvaja pracovali na dohody, ich už platila obec. Za ich prácu im týmto ďakujem.
Obec bola a zostáva hlavným sponzorom a podporovateľom športu, v našej obci je to žiaľ len futbal.
Nový výbor pracoval zodpovedne, zlepšil sa prístup hráčov, začalo sa trénovať a dostavili sa aj výsledky
a hlavne sa nám vrátili diváci. Kvôli nedostatku parkovacích miest sme pokračovali s prípravami na
spevnenie plochy pri kabínach pre nové parkovisko. Naďalej sa zlepšujú podmienky – vybudovanie
prístrešku, výmenou najviac poškodených okien sa skultúrnil futbalový stánok nášho OFK. Po jesennej časti
ročníka 2018/2019 skončil OFK Blesovce na peknom 5. mieste
V obci aktívne pracuje miestna knižnica, vďaka sl. Gabiky Chochulovej. V činnosti je aj miestna posilňovňa,
kde si môžu, najmä mladí spoluobčania zacvičiť. Hlavnú časť už zateplenej budovy bývalej základnej školy
má v prenájme správca našej farnosti Vdp. dekan Peter Čiernik, ktorý tu prevádzkuje maliarsky ateliér.
Svojimi nádhernými obrazmi propaguje v širokom okolí aj našu obec. Za to a aj za spravovanie farnosti mu
v mene OÚ ďakujeme. V ďalších priestoroch školy je i naďalej uskladnená časť zariadenia miestneho kostola
počas jeho rekonštrukcie. Po skončení rekonštrukcie vnútra kostola budú voľné priestory ponúknuté na
prenájom.
V našej obci sú dva bytové domy, jeden vlastní bytové družstvo a druhý obec. Obe bytovky sú plne
obsadené. Obecnú bytovku má v správe firma SLUŽBYTOP Tovarníky. Obec naďalej plynule spláca úver za
výstavbu NBD zo ŠFRB a to vo výške 1.014,11 Eur mesačne.
V oblasti separovaného zberu má obec od 1.7.2016 uzavretú zmluvu s firmou ENVIPAK. Obec má
dostatočný počet zberných nádob /papier, sklo, kovy, tetrapaky, plasty, veľkoobjemové kontajnery/, staré
poškodené zberné nádoby boli vymenené za nové a zvýšil sa počet zb. nádob na sklo na 6 ks. 2 x ročne sa
vykonáva zber elektroodpadu, harmonogram odvozov odpadu je dobre nastavaný, žiaľ od nového roka
firma Nehlsen-Eko zvyšuje poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Je na Vás, milí spoluobčania, aby ste
správne separovali, kompostovali a znižovali množstvá komunálneho odpadu, za ktorý obec stále dopláca a
pomohli tým obci v znižovaní nákladov na zber odpadu a Vašou disciplinovanosťou prispejete ku skrášľovaniu
obce a verejných priestranstiev.
V rámci lepšej dostupnosti obce autobusovými spojmi, obec v spolupráci s dopravcom ARRIVA Nitra
zabezpečila, že niekoľko spojov na linke Topoľčany – Piešťany, ako i opačným smerom, prechádza našou

obcou, čo značnou mierou zlepšuje cestovanie občanov hlavne do a z práce, k lekárovi, ako do miest PN
a TO. Táto dopravná obslužnosť je dotovaná obcou sumou, ktorá je približne viac ako 1.300.- Eur/rok.
Obec tiež zabezpečuje opatrovateľskú službu pre jednu našu chorú spoluobčianku a to v spolupráci
s občianskym združením SPOKOJNOSŤ, túto službu dotuje obec sumou približne 105.-Eur/mes.
Ako som už spomenul, v mesiaci november prebehlo odovzdanie staveniska pre firmu Haas, ktorá vyhrala
obchodnú súťaž na prvú etapu výstavby vodovodu Lipovník – Blesovce. Rozpočet na túto etapu je vo výške
cca 570.- tis. Eur. Na skládku boli navozené vodovodné trubky a na jar, podľa počasia sa konečne začne
budovať tak potrebný vodovod.
Obecné zastupiteľstvo rokovalo 6 krát, priebežne sa riešili problémy obce, predaje obecných pozemkov,
prenájom bytov v NBD, projekty pre výstavbu chodníka pri MK Príhon, rekonštrukcia KD a OÚ a iné. Nové
zastupiteľstvo, ktoré ste si zvolili v kom. voľbách schválilo VZN ohľadne daní a poplatkov, ktoré sú prístupne
na obecnej stránke, ceny zostali na úrovni roka 2018, i napriek tomu , že sa zvyšuje poplatok za vývoz
komunálneho odpadu. Chcem sa poďakovať bývalým poslancom OZ za ich aktívny prístup, a staronových
a hlavne nových vyzvať k zvýšenej aktivite pre lepší rozvoj našej obce v ďalšom období. Ďakujem
i pracovníčke OÚ sl. Jančovičovej za jej doterajšiu zodpovednú prácu.
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený vo výške 110.705.-Eur, ako vyrovnaný. Hlavný zdroj príjmov do
rozpočtu sú dane fyzických a právnických osôb, pozemkov a stavieb, výdavky tvoria hlavne energie, mzdy
a odvody, udržiavacie práce a iné poplatky.
Zameranie činnosti na rok 2019 sa nemení a zostáva v stanovenej línii, ďalej skvalitňovať životnú úroveň
občanov obce, zlepšiť čistotu obce, zamerať sa na energetickú úspornosť obecných budov, zabezpečiť viac
kultúrnych, športových a spoločenských akcií pre deti, mládež a seniorov, podporovať šport a ďalej bojovať
za vybudovanie vodovodu. Po schválení štatútu MAS – RADOŠINKA, finančné prostriedky – okolo 20.000.Eur, nám ani v roku 2018 neboli doteraz poukázané a tak prípadný ďalší projekt /dostavba alebo
rekonštrukcia verejných priestranstiev parky, chodníky.../ sa nepodarilo zrealizovať.
O ďalších zámeroch Vás budem informovať vo svojom volebnom programe pred opakovanými voľbami,
ktoré sa budú konať 13. apríla 2019, v ktorých sa chcem uchádzať opäť o Vašu podporu na funkciu starostu
obce. Ďakujem Vám za doterajšiu dôveru a budem sa usilovať ju nesklamať.
Obec mala k 31.12.2018 342 obyvateľov, čo je ďalší pokles oproti roku 2017. Pevne veríme, že
vybudovaním vodovodu a vhodnej infraštruktúry sa nám podarí zabezpečiť rozvoj našej obce v ďalších
rokoch.
V závere mojej správy ďakujem Poľnochovu s.r.o. a jej následníckej firme EXATA, za pomoc pri
obecných prácach, sponzorom, ktorí nám pomohli organizovať a podporili spomenuté akcie a podujatia
v obci, ako aj mnohým nemenovaným občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili pomocnú ruku, a
verím, že k ním sa pridajú aj ďalší najmä mladí spoluobčania.
Ešte raz Vám do Nového roku 2019 Vážení spoluobčania želám, veľa zdravia, lásky, spokojnosti
v kruhu Vašich rodín, a spokojný život v našej malej dedinke.

Pavol CABAJ
starosta obce

