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Oplotenie cintorína v dlžke 130 bm zrealizovaných svojpomocne,
Oprava parapetu oplotenia cintorína.
Fasáda Domu smútku
Revitalizácia zelene na cintoríne.
Maľovanie vnútorných priestorov Domu smútku
Premostenie potoka k trávnatému ihrisku
Rygol pri r.d. č. 46.
Zveľaďovanie obce počas celého roka, čistenie potoka, kosenie
verejných priestorov
Oprava skladových priestorov kultúrneho domu.
Oprava skladových priestorov základnej školy.
Vysporiadanie miestnej komunikácie pri rodinnom dome č.133 do
vlastníctva obce.
Wifi free zona pri obecnom úrade.
Žiadosť o dotáciu na zateplenie základnej školy.
Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu a ČOV.
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Pomoc pri riešení havarijného stavu mosta pri r.d. 15
Riešenie zlého signálu Slovak telekom.
Riešenie zlého stavu vody

Obecné zastupiteľstvo si hneď na začiatku volebného obdobia
stanovilo ako jednu z priorít vysporiadanie pozemkov a prípravu
na Individuálnu Bytovú Výstavbu. Nečakane zdĺhavé byrokratické
úkony sa chýlia ku koncu. Ukončená je Zastavovacia štúdia,
Projektová dokumentácia infraštruktúry a Geometrický plán celej
IBV. Štúdiu i projektovú dokumentáciu sprevádzali naše menšie
i veľké výhrady ale presadili sme aj naše návrhy. Popri ťažko
akceptovaných
normách
pre
takúto
výstavbu
obecné
zastupiteľstvo nakoniec jednohlasne schválilo navrhnutý plán tak
ako je najmä z dôvodu už aj tak vysokého predpokladaného
rozpočtu pre vybudovanie infraštruktúry.
Nasledujúce obdobie bude už v našej réžii a tým je podpisovanie
zmlúv, ktoré chceme zrealizovať v týchto zimných mesiacoch.
Zvolený postup je odporúčaný tými, ktorí už IBV v obci/meste
zrealizovali.
Touto cestou prosíme a vyzývame všetkých podielových
vlastníkov aby po výzve OcÚ pristúpili k uzavretiu kúpnych zmlúv.
Zároveň prosíme všetkých aby so zreteľom na potrebu tejto IBV
akýmkoľvek slovom či iným spôsobom prispeli k bezproblémovému uzatváraniu zmlúv. Ďakujeme.
Ďalšie informácie budeme podávať postupne.

Obecné zastupiteľstvo

LENGVARČAN
December 2017
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám na prelome rokov, a pri
príležitosti začiatku nového roku 2018 prihovorila. Máme za
sebou ďalší rok, rok plný pekných udalostí. Rok 2017 ktorý sme
prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane už len
v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil naplniť čo
najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo
osobnej. Aj ja som sa Vás snažila nesklamať po odovzdanej
dôvere v komunálnych voľbách 2014.
Našej obci dávajú život občania svojou prácou, postojmi
a práve preto budem aj v novom roku s Vami vo veľmi úzkom
kontakte, budem počúvať vaše názory, námety a pripomienky.
Ďakujem všetkým naším obetavým občanom, ktorí doteraz
pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju,
oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života.
V prichádzajúcom novom roku Vám v mene svojom a tiež
i v mene svojich spolupracovníkov a v mene všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom
živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného
pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom a ceňme si to čo má naozaj hodnotu.
Prajem Vám šťastný a veselý Nový rok 2018
Bc. Zdena Jurčíková
starostka obce

Kontakt

Zrealizované aktivity obce
V roku 2017










Obecný úrad:
Starostka obce:
Web:
neoficiálny

053 451 2285, obec@dlhestraze.sk
0903 269 869, obec@dlhestraze.sk
www.dlhestraze.sk
facebook/Lengvarty
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Demografia
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Obec
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Základná škola

Zo života ZŠ Dlhé Stráže:
Za kultúrou sme mali možnosť ísť 19.10. do bábkového divadla v
Spišskej Novej Vsi. Čakal na nás dojímavý príbeh akrobatky Pinky,
ktorý hovoril aj o tom, aké tenučké je lano medzi úspechom a
neúspechom. Kultúrnym programom žiaci našej školy poďakovali
svojim blízkym pri príležitosti Mesiaca úcty k starším." S láskou
svoje vystúpenie odovzdávali tým, ktorí tvrdo celý život pracovali,
aby sme sa mohli mať lepšie. Samozrejme, že nastal čas na zábavu,
smiech a radosť z ľadu. Deň 24.11. sme strávili v Levoči na zimnom
štadióne, kde sme sa mohli veselo korčuľovať. Princ Oriont sa prišiel
pozrieť aj do našej školy (30.11.) Princ bol sebaľúby, pyšný a
rozmarný. Naše deti spolu so šašom ho naučili ako počúvať iných,
ako je potrebné byť empatický a predovšetkým ľudský. Mikuláš k
nám zavítal predčasne, aby to všetko stihol. Už 4.12. sme sa zišli v
MŠ, kde spolu so škôlkarmi sme mali pondelkový mikulášsky
dníček. Deti sa na príchod Mikuláša veľmi tešili a pripravili si rôzne
básničky a pesničky. Keďže Mikulášovi sa to páčilo, všetky deti
odmenil darčekom. Dňa 14.12. sa uskutočnilo školské kolo v
prednese povesti Šaliansky Maťko. V našej škole bolo 9 súťažiacich.
Postup do okresného kola vybojovala Karolína Jurčíková. Krásne
vianočné podujatie sme zažili v piatok 15.12. v Levoči s názvom
SPIŠSKÉ VIANOCE. Pre deti bola pripravená rozprávka štyroch
ročných období, kde dominovala "Pani Zima". Celé predstavenie
poukazovalo na zvyky a posolstvo Vianoc. Zo Spišského múzea v
Levoči sme sa presunuli do Múzea špeciálneho školstva, kde bola
výstava s názvom: Ľudské zmysly. Bol to pre nás ďalší úžasný
zážitok.
Mgr. S. Maršálková
riaditeľka ZŠ

Počúvajte všetci, veľkí i maličkí, čo sme mi zažili keď sme v
septembri do školičky nastúpili. Na Čingov sme chodili a plávať
sa učili. Pekne sme si zaplávali a veľkú radosť z toho mali. V
októbri sme tvorili, darček naším starkým chystali. Lebo mi ich
radi máme a božteky im za lásku rozdávame. Ani sme sa
nenazdali a perníčky sme chystali. Vo vianočnej pekárni deti a
mamičky sa zvŕtali. Keď zaklopal Mikuláš, všetko stíchlo aj
strach náš. Darčekom nás obdaril, potešil a pohladil. A už sú tu
Vianoce, škôlka sa
celá ligoce. Rodičov
sme potešili, prekvapenie pre nich
pripravili. My Vás
všetci radi máme a
preto Vám želáme
krásne Vianoce, nech
sa každý raduje a
ďakuje.
Za to, že sa dobre
máme
Ježiškovi
ĎAKUJEME
Mária Ondrušová
riaditeľka MŠ
Narodili sa
Lenka Bačová, Terézia Petrovská, Tomáš Kukura,
Mária Dunajčanová, Timotej Gibala, Martin Polák
Jubileá
60
Jozef Faltin
50
Jozef Lojko, Jozef Jurčík, Daniel Faltin,
Marta Bonková, Marcela Poláková
Prisťahovali sa
Peter Petrovský
Odsťahovali sa
Mária Bačová, Peter Faltin, Miroslav Lorko,
Lukáš Tomečko
Zomreli
Martin Gibala, Emília Čonková, Mária Zavadská
Silvester
Obecný ohňostroj na školskom ihrisku
20:00
20. 1. 2018 Fašiangový ples - Jubilejný 20.ročník
19:00
Vstupenka 25€
Do 31.1.
Výberové konanie na obsadenie pozície
Správca kultúrneho domu. Blišie info na OcÚ

