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I. Úvod
16. a 17. mája sa konalo historické referendum o vstupe Slovenska do EÚ a bolo prvé platné
slovenské referendum, lebo sa ho zúčastnilo 52,15% oprávnených občanov. Za vstup do únie sa
vyslovilo 92,46%, proti bolo 6,2%.
II. Obec a obyvateľstvo
Demografické údaje
Stav obyvateľov k 1.1.203 bol 1673 a na konci roka 2003 bol 1694. V tomto roku sa do obce
prisťahovalo 43 a vysťahovalo 24 občanov. Mali sme 13 narodení, 11 úmrtí a 8 sobášov. Prvým
občanom narodeným v roku 2003 bol Adam Rosipál.
Zamestnanosť

Počet pracovných miest v obci je na úrovni minulého roka. Počet nezamestnaných počas roka je
priemerne 166, čo je 17,50 %. Z nich sa niektorí neoficiálne, sezónne zamestnávajú, najmä
v stavebníctve. Štát sa snaží bojovať proti zamestnávaniu sa na ,,čierno,“ preto koncom roka vyšiel
zákon, podľa ktorého sa dlhodobo nezamestnaní musia každý týždeň hlásiť na Úrade práce.
Zmeny na železnici
V tomto roku došlo k reorganizačným zmenám na slovenských železniciach. Niekoľko železničných
tratí pre osobnú prepravu sa zrušilo celkom a mnoho spojov sa obmedzilo. Vyvolalo to protesty medzi
občanmi, dokonca železničiari vstúpili do celoslovenského štrajku. Spojenie Nitra- Hlohovec, ktoré
prechádza cez našu obec, sa ustálilo na osem spojov denne (motorové vlaky typu ,,811“), v oboch
smeroch. Nepríjemnú skutočnosť zažili 2.2. tí občania, ktorí dochádzajú za prácou najmä do Čabu,
alebo majú príbuzných smerom na Radošinu. Trať Zbehy- Radošina bola pre osobnú prepravu
zrušená.
Poľnohospodársky rok a počasie
Zima bola tuhá, s teplotami až –22°C. Apríl bol najstudenší za posledných 50 rokov, s teplotami –
6°C. Naproti tomu leto bolo mimoriadne teplé a suché. V júni padlo najmenej zrážok za posledných
153 rokov. Veľké sucho bolo v našej a okolitých obciach, lebo väčšina búrkových zrážok spadla pri
Váhu, alebo Tribeči, pričom našu obec tieto búrky obchádzali. Bola dobrá úroda ovocia, niektorí
ovocinári hovorili o výnimočnej úrode. Tretí rok po sebe nie sú chrústy, ktorých bývalo veľké
množstvo.
Výsledky referenda v obci

V obci Alekšince sa májového referenda o vstupe Slovenska do EÚ zúčastnilo 443 oprávnených
občanov, čo bolo 36,52% z 1213 oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie. Počet
odovzdaných platných lístkov bolo 428. Počet hlasov ,,Áno“ bolo 402, čo je 90,74%, počet hlasov
,,Nie“ bolo 26- 5,87%.
Počtom zúčastnených oprávnených občanov sa naša obec zaradila medzi obce s najmenším
počtom zúčastnených hlasujúcich v okrese Nitra, v ktorom sa hlasovania zúčastnilo 48,31%
oprávnených občanov.

III. Obecná samospráva
Stavebný úrad
V rámci decentralizácie štátnej správy, od 1.4. vznikol na Mestskom úrade v Nitre spoločný stavebný
úrad. Spolu ho tvorí 21 obcí a mesto Nitra. I naša obec je členom tohto združenia. Ďalšie stavebné
úrady v našom okrese vznikli pri obciach Mojmírovce a Hrnčiarovce. Základnou úlohou týchto úradov
je priblíženie sa k občanovi a poskytnutie rýchlejších a kvalitnejších služieb. Pritom na malé stavby
vydáva stavebné povolenie obec Alekšince priamo na obecnom úrade.
Hospodárenie obce
Strava pre dôchodcov
Po vypovedaní prenájmu v pohostinstve Jednota, pani M. Jančárovou, kde bola v prevádzke
kuchyňa, možnosť stravovania sa dôchodcov vo vývarovni zanikla. Preto OZ na svojom 6. zasadnutí
prijalo uznesenie o možnosti poskytovania stravy pre dôchodcov. Umožnilo sa im odoberať stravu
z jedálne ZŠ, podľa osobitných predpisov. Túto možnosť využíva mnoho dôchodcov k plnej
spokojnosti všetkých zainteresovaných.
Pomoc organizáciam
V obci pôsobí niekoľko organizácií, ktoré by bez finančného prispenia zo strany obce, nemohli svoju
činnosť prevádzať. Okrem finančného prispenia obce, si svoje pôsobenie kryjú sponzorskými darmi
a príspevkami členov. V tomto roku obec prispela jednotlivým organizáciam nasledovne: Futbalový
klub- 104 000,-Sk, Zväz záhradkárov- 10 000,-Sk, Kynologický klub- 7000,-Sk, Zväz mladých- 5000,Sk, L. Balabán (Motokros)- 5000,-Sk, Červený kríž- 3000,-Sk a Šachový klub- 3000,-Sk.
Internet
Internet je v súčasnosti jednou z najviac sa rozmáhajúcich komunikácií, ktorá zasahuje všetky
oblasti verejného a súkromného diania. Na Slovensku v tomto roku ešte nie je dostupný každému,
vzhľadom na ekonomickú situáciu občanov. Napriek tomu i v našej obci je niekoľko občanov
pripojených na internet. Taktiež i obecný úrad sa v tomto roku pripojil na internet, čo mu uľahčuje
komunikáciu v rámci administratívy. Má zriadenú i svoju schránku: obecaleksince@stonline.sk.
Ocenenie jubilantov
Pracovníci obecného úradu zabezpečujú aj návštevy oslávencov z radov miestnych obyvateľov. Ide
o pripomenutie si výročí pri 80- tych, 85- tych a 90- tych narodenín. Po 90- ke je oslávenec
navštevovaný každý rok. Najstaršími občanmi v tomto roku boli Alžbeta Krivošíková, ktorá sa dožila 96
rokov a 90- ročná Mária Zelenáková.
IV. Ekonomický život
Kolaudácie
Najvýznamnejšou kolaudáciou v obci, bola kolaudácia 15- bytovej jednotky. Autorom je Ing. arch.
Ravas. Stavbu realizovala firma Novosedlík s.r.o. Slávnostné odovzdávanie bytov do užívania sa
uskutočnilo 21.11.2003. Tejto slávnosti sa okrem iných zúčastnili zástupcovia MV RR, ŠFRB, KÚ
Nitra, OÚ Nitra, f. Novosedlík a iní. Celkové náklady na výstavbu činili 17 637 842,-Sk. Z toho MV RR
poskytlo 8 036 000,-Sk, ako nenávratnú dotáciu a ŠFRB úver vo výške 8 010 000,-Sk.
Okrem tejto najväčšej stavby v obci, kolaudovali rodinné domy Mgr. Boris Remenec a Miro Pleva.
Prestavbu svojich rodinných domov vykonali Gejza Turák a Jozef Galánek.
V. Kultúrny, spoločenský a duchovný život

Pápež navštívil Slovensko
Už po tretíkrát navštívil Ján Pavol II. Slovensko. Bolo to v rokoch 1990, 1995 a teraz 11.- 14.
septembra. Cieľom jeho návštevy boli tie arcidiecézy, ktoré ešte nenavštívil- Trnava, Banská Bystrica,
Rožňava a znovu Bratislava. V nedeľu 14. septembra, sa na slávnostnej svätej omši v Bratislave
zúčastnili i naši veriaci, ktorí sa sem doviezli autobusom, vyslaným miestnym farským úradom. Za
našu farnosť mu dvojica mladých ľudí z Lukáčoviec odovzdala ako dar sviečku z Hlohoveckej
sviečkárne, zhotovenú k tomuto účelu. Svätý otec ťažko znášal túto svoju cestu po zdravotnej stránke.
Preto cirkevní predstavitelia vyhlásili, že vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav, je návšteva
Slovenska poslednou zahraničnou cestou Jána Pavla II.
Výstava králikov v náhradných priestoroch
Každoročná jarná výstava králikov v poradí siedma sa konala v kultúrnom dome. I keď chovatelia
mali výstavné priestory prenajaté s predstihom niekoľkých týždňov v hospodárskej budove firmy
Compakta Agro- ,,Promoske“, 12. apríla sa tu výstava nemohla uskutočniť. V noci z 27.3. na 28.3.
budova do tla zhorela. Len vďaka juhovýchodnému vetru sa požiar nerozšíril do priestorov susedného
Eurovatu, kde je sklad veľkého množstva horľavín. Nebolo zistené, či bol požiar založený úmyselne.
MO SČK zorganizovalo divadlo

Z iniciatívy miestnej organizácie Červeného kríža, boli do našej obce pozvaní divadelní ochotníci
z Rumanovej. V poslednú novembrovú nedeľu predviedli divadelné predstavenie ,,Pytliaková žena.“
Predstavenie si prišlo pozrieť asi 180 miestnych občanov. Hra mala veľký úspech, najmä medzi
staršími občanmi, z ktorých mnohí aktívne pôsobili v ochotníckych súboroch.

Knižnica

V budove Obecného úradu je zriadená knižnica, ktorú vedie od 1.1.2003 Alena Bullová. Knižné
fondy a zariadenie sú obecným majetkom. Zápisné je 10,-Sk, do 15 rokov 5,-Sk. Výpožičná doba je
v pondelok a v stredu. Knižnica mala v tomto roku 5498 zväzkov kníh rôzneho žánru. Odbornej
literatúry pre dospelých bolo 993 kusov, krásnej literatúry pre dospelých 2408, odbornej literatúry pre
deti 307 a krásnej literatúry pre deti bolo 1790 kusov. Ročný prírastok v tomto roku bol 88 kusov kníh,
z toho boli dva kusy darované.

VI. Školstvo a zdravotníctvo
Deň pre ochranu obyvateľov
V ZŠ Alekšinciach sa dňa 2.6. konalo cvičenie pod názvom ,,Deň pre ochranu obyvateľov.“ Cieľom
tohto cvičenia bolo: zvládnutie situácií vplyvom priemyselných a ekologických havárií a živelných
pohrôm. Toto cvičenie sa uskutočnilo za spoluúčasti mestskej a štátnej polície, poľovníckeho sväzu,
armády, OU Nitra a OcÚ Alekšince, ktorí finančne, alebo organizačne celú akciu zabezpečovali.
Lekáreň

OZ na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo žiadosť Mgr. Kubačkovej o pridelenie obecných
priestorov pre zriadenie lekárne. Následne jej OZ pridelilo priestory Šachového klubu v budove
Obecného úradu. Do konca roka sa však prevádzka lekárne neotvorila, i keď sa s renováciou
priestorov začalo. Príčinou neotvorenia lekárne do konca roka bola hospitalizácia Mgr. Kubačkovej,
ktorá havarovala.
VII. Mimoriadne udalosti
Krádež plechov
Po roku 1989 veľa firiem skrachovalo, čím ich majetok zostal opustený, bez svojho majiteľa. Toto
využili mnohí ,,podnikavci“ na krádeže. Treba podotknúť, že spoločnosť sa k tomu správala dlhý čas
nevšímavo, čo chcela využiť i štvorica páchateľov z Alekšiniec. Avšak ihneď po krádeži plechov
z Krvavých šenkov, boli políciou zaistení v pohostinstve ,,Fuňo“, a vzatí do vyšetrovacej väzby.
1
Spôsobená škoda bola 180 000,-Sk. Následné boli dvaja odsúdení na 8 /2 mesiaca, a dvaja na 10
a 19 mesiacov odňatia slobody.
Dopravné nehody
Účastníkmi dopravných nehôd na ceste Hlohovec- Nitra sa v tomto roku stali i traja miestni, mladí
občania. V nedeľu, 20. júla odprevádzal Vladimír Jankovič ml. svoju priateľku Annu Martôňovú do
časti Lahne. Ani nie za tabuľou ,,Alekšince“, pri Hájičku, vrazil do nich ,,motorkár.“ Spôsobil im
zranenia, z ktorých sa obaja liečia do konca roka. Pritom vážnejšie zranenia utrpela A. Martôňová,
ktorá sa musela podrobiť niekoľkým operáciam.
8. októbra havaroval pri Lahniach Peter Lörinc, ktorý bol vodičom. Spôsobil si zranenia, z ktorých sa
lieči do konca roka. Pri tejto nehode nebol nik iný zranený.
Mars sa priblížil k Zemi
Nevšedné vesmírne divadlo sme počas leta mohli pozorovať na oblohe. Planéta Mars sa za
posledných 60 000 rokov najviac priblížila k Zemi- 55 miliónov kilometrov. Bolo to 27. augusta. Obloha
bola v tomto období bezoblačná, takže pozorovateľ mohol voľným okom sledovať ožiarenú, červenú
planétu.
VIII. Šport
Vianočné turnaje
V sobotu 27. decembra sa v obci uskutočnili dva športové turnaje, ktorých sa zúčastnilo veľké
množstvo občanov. V telocvični Základnej školy sa konal turnaj v minifutbale. Súčasne v kultúrnom
dome prebiehal turnaj jednotlivcov v stolnom tenise. Futbal vyhralo družstvo Rybníkov a stolný tenis
vyhral Marián Halás. Obidva turnaje sa tešili veľkému záujmu obecenstva.
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