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SPRAVODAJSTVO OBČANOV OBCE HRUBÁ BORŠA

12. ČÍSLO
December 2007

Vážení spoluobčania, milá mládež,
uplynul rok a opäť sme v očakávaní
najkrajších sviatkov roku, sviatkov mieru,
pokoja a radosti, vianočných sviatkov
a nového roka.
O
niekoľko
dní
zasadneme
k štedrovečernému stolu a zaspomíname si
na všetko dobré i zlé, čo nás v uplynulom
období postihlo. V mene svojom i v mene
obecného zastupiteľstva Vám praje milí
spoluobčania, šťastné a veselé preţitie
vianočných sviatkov. Do Nového roku
2008 Vám ţelám pevné zdravie, šťastie,
lásku a vzájomné porozumenie.
Ladislav Vidra
starosta obce

Tisztelt polgártársak, kedves ifijuság,
egy év újra elfolyt, és mi az év legszeb
ünnepének és amikor, karácsony esti
asztalhoz ülve, karácsonyfa közelében
a friss ágak és még sok mással
megközelítve, emlékszünk a jóra és
a roszra is, ami az év folyamán történt. Az
községhivatal tanács nevében, és az én
nevemben is kedves polgárok kivánok
önöknek boldog és kellemes karácsonyi
ünnepeket. Az új esztendőben 2008-ben
kivánok önöknek erőt, egesszéget,
boldogságot, szeretetet és megértést.
Vidra Ladislav
polgármester

VIANOCE
Stromček uţ nám pekne ţiari,
pod stromčekom darček malý.
Otvoriť ho však nesmiete,
aj keď sa naň tešíme.
Na stole nás čaká kapor bez kostí,
pod stromčekom veľa radosti.
ZIMNÁ BÁSNIČKA
Vianoce sú nádherné, či niektoré farebné.
Veľkú farebnú a ligotavú radosť z nich kaţdý rok máme.
Kopce nádherné sú biele, sneţice na nich zdravo svieţe.
Vianočný stromček svieti a šťastné sú najmä deti.

Oznamujeme občanom, ţe dňa 24. 12. 2007 od 12.00 do 13.00 hod v miestnej
kaplnke v Hrubej Borši sa bude rozdávať Betlehemské svetlo. Toto svetlo
Vám bude odovzdané na Vami prinesené sviečky.
Értesítjük a lakóságot, hogy 2007 december 24-én, 12.00 óratol 13.00 óraig
a kösségünk isten házában vehetik át a Betlehemi lángot.
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Rozhovor so starostom obce Hrubá Borša – Ladislavom Vidrom.

Október sa zvykne spájať s mesiacom úcty
k starším.
Ako Vy vnímate úctu k starším?
Určite s pocitom radosti, ak sa prejavuje úcta
k starším. Myslím, ţe by to mala byť samozrejmosť,
po celý rok, nie iba jeden mesiac v roku. Ďalej
s určitým citovým pohnutím a emóciami, aké mám
pri spomienke na svojich rodičov. Vôbec sa za to
nehanbím, pretoţe aj emócie sú súčasťou kaţdého
veku, rovnako ako zábava. Preto zastávam názor, ak
kaţdý človek, ktorý ešte má rodičov, prarodičov,
resp. vníma starších spoluobčanov, aby sa na nich
zahľadel pozornejšie.
Pokúsil sa vyčítať z čŕt tváre ich ţivotný príbeh.
Skúsiť hľadať, čo dokázalo vytvoriť tie
neopakovateľné vrásky, hĺbku očí. Ak by skutočne
toto urobili, tak by tam uvideli jedinečný príbeh
lásky, radosti, záţitky, ale i starosti a trápenie navţdy
zvečnené, ako na najkvalitnejšom plátne. Kaţdý aj
veľmi zaneprázdnený človek, by si mal uvedomiť, ţe
starobu si treba ctiť. Mladí ľudia by si mali plne
uvedomiť, ţe aj im bijú „biologické hodiny“ a aj oni
budú raz starí. Prípadne necitlivé správanie k starším
rodičom, občanom môţe byť pre jeho vlastných
potomkov vzorom Úcta človeka k človeku by mala
byť základom v konaní kaţdého človeka. Mali by
konať tak, aby sme uţ nepoznali výrok z antiky
„Homo homini lupus est“ (človek človeku je vlkom).

Väčšina občanov nepozná pojmy Všeobecne záväzných
nariadení ako predpis ba dokonca ani ako komunálny
zákon.
Ako to v súčasnosti vyzerá s našou komunálnou
legislatívou?
Stotoţňujem sa s väčšinou občanov v tom, ţe všeobecne
záväzné nariadenia tvoria určitý legislatívny rámec, ktorý má
jasne definovať aké sú práva a povinnosti fyzických osôb
a podnikateľov pre ich činnosti. Za štyri roky som navrhol
obecnému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 14 právnych
predpisov. Ţiaľ niektoré sú krehké a preto ich bude potrebné
prehodnotiť, zrušiť, zmeniť uznesenia a spracovať nové.
Chcem poukázať na komplexnejšiu VZN – ku o nakladaní
s komunálnym odpadom, jeho ukladaní a odvozom, spôsob
financovania, kontrolu a prípadné uloţenie sankcií. Ďalšia
VZN – ka na zabezpečenie čistoty, poriadku, nakladanie
s komunálnym odpadom povaţujem za prioritu. To vie kaţdý
občan, ţe mám najväčší záujem na udrţiavaní čistoty
a poriadku v obci. Kaţdý si myslí, ţe je to len povinnosť
starostu obce, nie, na tomto by sa mali podieľať a pomáhať aj
poslanci, občania, podnikatelia – jedným slovom všetci, ktorí
majú záujem na udrţiavaní čistoty. Kaţdému občanovi by malo
byť jasné a zrozumiteľné, kde a kedy budú privezené
veľkoplošné kontajnery, čo moţno dávať do nich a kto ich
bude kontrolovať. Novšie legislatívne zásahy chceme priniesť
do komunálnej legislatívy, ako napr. na prejazdy nákladných
áut cez obec a k nim prísnejšie sankcie, na neporiadky
chodníkoch – plôch, ktoré sú vo vlastníctve obce a pod.

Denne prechádzajúcim občanom okolo parku sa dostáva iný obraz o budovanom Parku a voľnočasového
areálu. Čo by ste povedali pán starosta o budovaní uvedeného areálu?
Veľa, ale poďme po poriadku. Som veľmi šťastný, ţe uţ aj našu obec Euro - komisia pre fondy vybrala. Získali sme
finančné prostriedky vo výške 9 503 000 Sk. Na uvedenú čiastku a na realizáciu projektu bolo vypísané verejné obstarávanie.
Z troch prihlásených spoločností s najlepšou ponukou prišla spoločnosť O.S.V.O. Prešov, ktorú komisia v zloţení miestnych
poslancov aj vybrala a zároveň aj poverila realizáciou projektu. V súčasnosti prebiehajú práce na stavenisku, ktorú
vykonávajú subdodávatelia prác firmou SATES z Povaţskej Bystrice. Určite aj vy, ale aj ja kaţdý deň dostávam otázku: „Čo
to bude? Bude to druhé pohostinstvo? Bude to fontána?“ NIE! Bude to objekt, ktorý zahŕňa do seba – do funkčnosti
najpotrebnejšie prvky moderného dneška pri vyuţívaní voľného času nášho občana. V komplexe budovy sú priestory, ktoré
budú slúţiť ako toalety, ďalej sklad, miesto pre mladé matky v prípade prebalenia svojho dieťaťa a v neposlednom rade
(najväčšia plocha) priestor pre poskytnutie rýchleho občerstvenia. O tom ako bude budova prevádzkovať rozhodnú miestni
poslanci aţ po skolaudovaní celého areálu – samozrejme s odporúčaniami, ktoré nám komisia uloţí. Okrem tejto budovy (
v blízkosti) bude vybudovaná nová autobusová čakáreň, ďalej fontána o priemere 6 metrov, 2 plochy – prírodné telocvične
pre deti (menšie), amfiteáter pozostávajúci z pódia a sedacej kapacity pre 250 osôb, viacúčelové ihrisko ( nohejbal, volejbal,
basketbal, tenis a v zime prírodné klzisko). V parku budú vybudované chodníky, na ktoré sa pouţije zámková dlaţba, ktorá
bude vyobrazená do kruhu o celkovej rozlohe 1 800m2. Na týchto plochách budú rozmiestnené lavičky a uličné osvetlenia a v
blízkosti aj obecné hodiny súčasnej doby. Uprostred veľkej terasy blízkosti budovy bude do dlaţby o rozmeroch 3x3 metrov
zabudovaný obecný erb. Ešte pre zaujímavosť: fontána bude vybavená svetelnými efektmi. Bude to veľmi pekné aţ
zaujímavé prostredie. Postupne smerom k pohostinstvu a potravinám budeme riešiť komplexne epicentrum obce a to
rozšírením moderného námestia s dôrazom pre kultúrnejší ţivot našich občanov a hostí. Začneme pracovať na ďalších veľmi
zaujímavých objektoch ako napr. obecné byty, o ktorých sa vedie v súčasnosti diskusia a pod. Samozrejme o všetkom
o kultúrno-vzdelávacom centre a ďalších otázkach by som veľmi rád informoval občanov, ale uţ v nasledujúcom čísle. Začal
som slovom šťasteny. Lenţe objekt ešte nie je dokončený a uţ sa stalo niekoľkokrát, ţe provizórne oplotenie bolo zvalené
a určite niekomu robilo radosť. Preto hľadám, klopem na ďalšie dvere aby som mohol získať finančné prostriedky na
kamerový systém.

Veľa sa hovorí už v týchto dňoch o prechode na novú menu EURO.
Čo čaká obec a občana?
Postupne nám ústredný úrad, ďalšie inštitúcie zasielajú na obecné úrady zásady, ktorými budú musieť obce v roku 2008 2009 pravidelne pracovať a prijímať konkrétne opatrenia vo vzťahu novej menovej politiky.
Obecný úrad, uţ pripravuje Vzorový plán obce na zavedenie eura, ktorý bude obsahovať:
- východiská zavedenia eura
- zásady zavedenia eura
- funkciu obce
- oblasti zodpovednosti
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O opatreniach, ktoré obec bude prijímať budú občania, podnikatelia pravidelne informovaní. Veľa toho musí urobiť OcÚ,
ktorý uţ v roku 2009 bude musieť svoj rozpočet pripravovať na tri roky uţ v eure. K tomu bude pripravovať
interné predpisy v zmysle platných zákonov, ale aj dane z nehnuteľností.

Pán starosta, ste so sebou spokojný?
Nikto nemôţe byť so svojou prácou spokojný. Moje nároky sú vysoké, musíme ešte veľa, veľa zmeniť, vybudovať pre našich
občanov. Obec v strategickej vízií svojho rozvoja bude sledovať najmä rozvoj a dobudovanie chýbajúcej technickej
infraštruktúry a občianskej vybavenosti obce. Musí sa zamerať na zlepšenie, skvalitnenie a dostupnosť uţ existujúcich
sluţieb. Plánuje sa najmä vybudovanie chýbajúcej kanalizácie, dobudovanie verejného vodovodu, rekonštrukcia miestnych
komunikácií, vybudovanie chodníkov, vybudovanie kultúrno-vzdelávacieho centra, revitalizácia futbalového ihriska,
budovanie nových stavebných obvodov, vybudovanie zberného dvoru, vybudovanie penziónu – domu dôchodcov, podpore
skautizmu, revitalizácia ťaţobných plôch na rekreáciu, výstavba obecných nájomných bytov, golfového ihriska, rozvoj
agroturizmu v chove koní atď. Vytýčené ciele sa bude obec snaţiť dosiahnuť vyuţitím všetkých zdrojov – domácich,
doplnkových i štrukturálnych fondov EÚ pri tvorbe kvalitných projektov. Je to veľa. To veľa som vybral z dlhodobého
rozvojového programu obce. Ak sa to nepodarí vybudovať dnes, bude sa to robiť o dva., tri, štyri roky, ale všetko čo som
spomenul naša obec bude potrebovať. Ako som v úvode spomenul, ţe moje nároky sú vysoké, opakujem na zvládnutie
náročných projektov potrebujem ľudí, ľudí dobrých, ktorí majú záujem obci pomôcť a takých máme, len ich treba osloviť.
Ešte v septembrovom čísle som vyslovil v rámci 70. výročia vybudovania miestnej kaplnky, poďakovanie všetkým občanom,
ostatným prispievateľom v rámci finančnej zbierky za obnovu objektu, okolia kaplnky a predovšetkým vybudovania sochy
v areáli kaplnky. Je mi známe, ţe niektoré osoby medzi sebou vykopali vojnu v súvislosti (údajne) nespravodlivým
vyriešením nehnuteľnosti okolo kaplnky a za ňou. Nakoľko v týchto dňoch v obci prebieha príprava Územného plánu obce,
ubezpečujem občanov, ţe do 01. 07. 2008 by mali byť známe aj skutočnosti k vlastníckemu stavu jednotlivcov
v katastrálnom území obce Hrubá Borša. Uvádzajúce skutočnosti budú riešené v súlade uţ tak dlho spomínanou ROEP – kou
– revíziou vlastníckeho vzťahu ku pôde. Z uvedeného bude mojou povinnosťou informovať obyvateľstvo o získaných
poznatkoch a na Obecnom úrade bude k dispozícii komplexný materiál v ktorom sa nájde kaţdý, kto a ako vyuţíval pozemky
– nehnuteľnosti. Na tento účel sme získali od EÚ 933 000,- Sk. Chceme urobiť skutočne dobrý Územný plán obce. Váţený
spoluobčania, práca na takomto poste je veľmi náročná, nepopulárna, ale neznamená, ţe musím pracovať pod tlakom niekoho
resp. uţ dávnejšie urazeného, ţe sa to nerobí po jeho vôli. Nemám rád falošných ľudí, nemám rád ľudí, ktorí fabrikujú proti
osobám nezmysly len aby to nešlo. Ako napr. niekto povie: Prečo sa robí park, mohol starosta robiť kanalizáciu a pod. .
Pýtam sa váţení spoluobčania. Prečo sa takéto veci, ktoré budujeme v súčasnosti nerobili pred 8 – 10 rokmi? Samozrejme,
musím prehodnotiť svoje okolie, komplexne celú obec a v nej to čo máme. Bude to veľmi náročná práca, ale verím, ţe ju
urobím v prospech tých, ktorý majú záujem obec budovať a nie očierňovať. Pri tejto príleţitosti, pri bilancovaní svojej práce
v roku 2007 chcem vysloviť poďakovanie rodinám, jednotlivcom, podnikateľom, poslancom, zamestnancom MŠ a OcÚ za
pomoc, ktorú mi poskytovali počas celého obdobia vo funkcii starostu obce. Poďakovanie vysielam do radov Zdruţenia
rodičov a priateľom MŠ, Klubu dôchodcov, aktivistom – darcom krvi, poľovníkom ale aj mládeţi, ktorá najviac potrebuje
našu lásku, priateľské usmernenie v novom kráčajúcom ţivote. Samozrejme poďakovanie patrí aj mojej rodine, ktorá
podporuje vo všetkých oblastiach moju prácu, ktorú rád robím a odovzdávam Vám, milí spoluobčania. Na záver
poďakovanie patrí aj Vám milá redakcia. Robíte to dobre, len tak ďalej. Získajte ďalších spolupracovníkov. Ďakujem.

Za rozhovor ďakuje redakcia a želá pánovi starostovi a jeho rodine pekné prežitie vianočných sviatkov a veľa
úspechov v roku 2008.
Redakcia

Váţení občania!
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiarov, rovnako od samotných
systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás kaţdoročne presvedčuje štatistika poţiarovosti. Aby sme
predchádzali týmto neţiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť. Najčastejšie zisťované
nedostatky sú nevyhovujúci stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia
s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie ţeravého popola na nebezpečných
miestach a do horľavých nádob a pod.
V poslednom období, ţiaľ sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

PONÚKAME VÁM NIEKOĽKO DOBRE MYSLENÝCH RÁD:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály
a nenechávajte ich bez dozoru
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vţdy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobou
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podloţke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
- v zimnom období najmä na dedine vytvárajú nebezpečie vzniku poţiaru drevené udiarne.
Venujte potrebnú pozornosť, aby plody Vašej práce nezničil poţiar, horiaci stromček mnohokrát naruší čaro Vianoc vznikom
poţiaru.
Váţení spoluobčania!
Len dôsledným dodrţaním týchto rád predídete moţnému vzniku poţiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi.
Pripomíname Vám, ţe hasiči sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Vyuţite preto túto
moţnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina preţili zimné obdobie spokojne a bez obáv a poţiarov.
Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Pezinku
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Uţ dlhšie sledujeme osobu, osoby, ktoré v pravidelných intervaloch znečisťujú parkovisko
pred miestnym cintorínom. Dostali sme uţ od občanov informácie, ktoré sme práve začiatkom
týţdňa odovzdali kompetentným.
A predstavte si, dňa 22. 11. 2007 (v tom týţdni) sme pred cintorínom našli plastové
blatníkové výplne z osobného auta, ďalej administratívne doklady, nákupné potvrdenky a iné,
z ktorých na fotozábere vidieť časť nešikovnosti.
Touto cestou ďakujeme osobám, ktoré nám pomohli
pravdepodobne odhaliť toho, ktorému vadí, ţe
veľká časť občanov obce Hrubá Borša je za čistú
obec. Pomoc ešte potrebujeme pri zistení totoţnosti
vodičov motorových vozidiel, ktorí tranzitujú cez
obec a konkrétne pri doline od Jelky a na ceste
smerom do Malej Borše vyhadzujú vrecia plné
kuchynskými a hygienickými odpadmi. Ďakujeme.

Na zasadnutí dňa 14. 06. 2007
l. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
2. Kontrolná správa o pripravenosti osláv v rámci Dňa obce – 30. 06. 2007
3. Riešenie materskej školy, Rady školy – rozšírenie kapacity na 1,5 triedky
4. Verejné obstarávanie na Revitalizáciu parku a voľnočasového areálu v obci
5. Moţnosť vzniku trvalého pracovného pomeru v obci (pomocný robotník)
6. Stanovisko obce k diaľničnému obchvatu hlavného mesta SR
7. Návrh na riešenie oplotenia cintorína, prerokovanie ponúk
8. Návrh rekonštrukcie cesty spoločnosti Štrkopiesky od majera aţ po kriţovatku
Kostolná pri Dunaji
9. Vznik Dohody pre stavebný dozor na stavbe parku
10. Rekonštrukcia cesty pri Materskej školy
Na zasadnutí dňa 06. 09. 2007
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
2. Prerokovanie ťaţby Štrkopiesky Hrubá Borša v zmysle ţiadosti Ministerstva ţivotného
prostredia SR
3. Prerokovanie a schválenie vnútorného poriadku Materskej školy na šk. r. 2007/2008
Na zasadnutí dňa 26. 09. 2007
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
2. Ideový koncept urbanistickej štúdie: obytný súbor a golfové ihrisko
- v obci Hrubá Borša
3. Výstava ovocia a zeleniny
4. Posedenie s dôchodcami v rámci mesiaca „Úcty k starším“
5.. Kontrolná informatívna správa z priebehu stavebných prác v miestnom parku
6.. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve uzavretá medzi SPP a Obcou
Hrubá Borša – nový stavebný obvod pri ihrisku
7. Prerokovanie zápisnice z rokovania na Ministerstve ţivotného prostredia vo veci
spoločnosti Štrkopiesky Hrubá Borša s. r. o
8. Technicko-organizačné zabezpečenie jesenného upratovania v obci
v termíne od 05. 10.- 14. 10. 2007
9. Prerokovanie a schválenie faktúry č. 100/2007 pre Cesty Nitra a. s.
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Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša“.
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja(ďalej uţ len PHSR) vyplýva zo zákona NR SR
č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja. Hlavnými cieľmi tejto podpory je zabezpečiť vyváţený hospodársky
a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov,
zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a ţivotnou úrovňou obyvateľstva a trvalo
udrţiavať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.
PHSR obce Hrubá Borša je strednodobý dokument, ktorý obsahuje najmä:
- analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce,
hlavne smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb
- úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti
o ţivotné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach
- návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Aby obec mohla vstupovať do projektov financovaných Európskou úniou, ako ţiadateľ o nenávratný príspevok zo
štrukturálnych fondov musí spĺňať dva nevyhnutné predpoklady. Musí mať schválený územný plán obce, ktorý na
základe plánu rozvoja obce stanovuje komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného vyuţitia územia
obce a stanovuje zásady jeho organizácie a vecnú a časovú koordináciu jednotlivých činností v súlade s princípmi
trvalo udrţateľného rozvoja. Na základe uvedeného PHSR obce Hrubá Borša vykonáva činnosť s cieľom všestranného
rozvoja svojho územia a usporiadania potrieb svojich občanov. Pri uchádzaní sa o finančnú podporu sa spomínaný
regionálny rozvoj z fondov EÚ a štátnych fondov je tento program nevyhnutným strategickým dokumentom.
Obec Hrubá Borša pri plánovaní svojho rozvoja vzájomne spolupracuje s miestnymi podnikateľmi, susednými obcami,
s neziskovými organizáciami i občanmi na demokratických princípoch, aby mohla lepšie odolávať regionálnym
i celospoločenským problémom, rovnako ako aj jednoduchšie vyuţívať miestne špecifiká. Moţností kam investovať
finančné prostriedky z fondov Európskej únie, iných grantov ako aj dotácií zo štátneho rozpočtu je veľa, to si však
vyţaduje investíciu času a energie predstaviteľov a občanov obce. Táto investícia sa môţe prejaviť v podobe väčšej
spokojnosti obyvateľov, väčšej návštevnosti obce a jej okolia, vyššej zamestnanosti obyvateľov atď. Plánovanie
rozvoja so širokou účasťou miestnych obyvateľov by malo ukázať smer a naznačiť kroky, ktorými sa získané
bohatstvo zachová pre budúce generácie – zrodené v obyčajnom ľudskom šťastí. Dôleţité pri zostavovaní takého
plánu je zistiť čo ľudia potrebujú a ešte dôleţitejšie je nadchnúť k účasti na rozvoji svojej vlastnej obce. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša je koncepčný dokument, ktorý popisuje kľúčové javy v obci,
hodnotí ich a navrhuje k nim dlhodobé ciele a opatrenia, ich realizácia by mala viesť k pozitívnemu rozvoju daného
územia. Program rozvoja odpovedá na otázku, ako koordinovať činnosť vo vnútri obce, aby sa dosiahlo riešenie
problémov, ktoré sú spoločné pre všetkých obyvateľov obce. Je materiálom, ktorý vychádza zo znalosti daného
územia, starostlivo mapuje jeho zdroje a usiluje o dosiahnutie verejného prospechu.
Kľúčovým východiskom pri príprave programu je skutočnosť, ţe vyuţitie finančných, materiálnych a ľudských
zdrojov je limitované a je potrebné ich uţívanie plánovať tak, aby z toho mala obec čo najväčší úţitok. Proces
plánovania rozvoja pozostáva z radu na seba nadväzujúcich postupných krokov, ktoré odpovedajú na otázku, čo je
vlastne tým verejným prospechom. Aj z toho dôvodu je potrebné proces plánovania rozvoja obce ponechať čo najviac
otvorený verejnosti a usilovať o spoločnú zhodu účastníkov procesu.
Štruktúra PHSR: (dokument je zloţený z troch hlavných častí)
Prvá analytická časť obsahuje súhrnnú situačnú analýzu a SWOT analýza sledovaného územia. Z druhej strategickej
časti dokumentu uţ vyplývajú prioritné projektové zámery obce. Tretia inplementačná časť pozostáva z akčného plánu
s časovým harmonogramom a návrhom finančného a organizačného zabezpečenia.
Postup spracovania PHSR je v súlade s Metodickou príručkou uverejnenou Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja, sekcia regionálnej politiky.
Na príprave PHSR obce Hrubá Borša na obdobie 2007 - 2013 spolupracovali: občania obce, predstavitelia
podnikateľských organizácií, štátnych a verejných inštitúcií ďalej obecné zastupiteľstvo obce Hrubá Borša, starosta
obce, odborný tím spoločnosti Gestus, s.r.o. - manaţér projektu: Ing. Eva Brezinová,
- konzultant: Mgr. Miroslava Kočanová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí obstarávania návrhu územného plánu obce Hrubá Borša
Týmto Vám oznamujeme, ţe obec Hrubá Borša zahájila obstarávanie návrhu územného plánu obce Hrubá
Borša v rozsahu pre celé katastrálne územie. Ţiadame Vás týmto o zaslanie podkladov, námetov a poţiadaviek,
ktoré by bolo potrebné zváţiť v rámci prípravy návrhu ÚPN a ktoré neboli uplatnené pri príprave zadania ÚPN.
Záverom Vás ţiadame, aby ste Vaše námety a poţiadavky zasielali v písomnej forme na adresu Obecného úradu
Hrubá Borša v lehote do 30 dní od vyvesenia tohto oznámenia. Poţiadavky zaslané po tejto lehote nemusia byť
brané do úvahy.
Ďakujeme za spoluprácu
Vyvesené dňa 31. 10. 2007.
Ladislav Vidra
starosta obce
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Borovice a orech kráľovský v obecnom parku budú prihlásené do „chránených pamiatok“
Orech kráľovský (Juglans regia L.)
Orech kráľovský je nielen prastará kultúrna rastlina, ale aj drevina s veľmi starým
fylogenetickým pôvodom. Fosílne orechy rástli v kriede a v treťohorách dokonca na
území severnej Európy, odtiaľ ich vytlačilo aţ veľké zaľadnenie a ochladenie v dobe
ľadovej. Kultúrne porasty orechov kráľovských vznikli kedysi v Zakaukazsku, odtiaľ
prenikli do Stredomoria a napokon aj na sever od Álp. Nájsť dnes v prírode autochtónne
„divé“ orechy kráľovské je uţ takmer nemoţné, aj keď je veľmi pravdepodobné, ţe tak
dosiaľ môţu rásť v Grécku, v Malej Ázii, v Iráne a Afganistane – a podľa niektorých
odborníkov moţno aj v povodí Tisy v Maďarsku.
Orech kráľovský je jediný z orechov, ktorý má nepárno perovito zloţené listy
s celistvookrajovými lístkami. Samčie kvety s tromi okvetnými lístkami a mnohými
tyčinkami vyrastajú v typických jahňadách, zo sediacich samičích dvojpočetných kvetov
sa vyvíja plod oriešok obalený duţinatým zeleným a horkým receptákulom. Tvrdá
škrupina má dve oddeliteľné polovice. Jadro orecha je semeno s dvoma hrubými
laločnatými a olejnatými klíčnymi listami. Úţitkovosť orecha ako plodiny aj cenného
dreva je dosť známa. Vyuţiteľné sú však i jeho listy, ktoré poskytujú liečivú drogu (folium juglandis) s obsahom
trieslovín, silic atď. Má zvieravé účinky a pouţíva sa pri ţalúdočných a črevných ochoreniach a zvonku pri koţných
chorobách. V staroveku bol orech symbolom plodnosti. Zo starého Grécka pochádza tieţ rodové meno odvodené od
tvaru orecha, prirovnávaného k Jupiterovmu ţaluďu (glans Jovis – Juglns).
Strom s priebeţnou alebo vidlicovitou korunou, vysoký 10 aţ 30 m. Historická hospodárska drevina.
Borovica lesná (sosna) (Pinus sylvestris L.)
Borovica lesná nemá asi mdzi ihličnatými drevinami konkurenta, pokiaľ ide o rozlohu areálu, a tým aj vnútrodruhovú
premenlivosť. Rastie transkontinentálne od Škótska aţ po povodie Amuru a pobreţí Ochotského mora, na severe
v Nórsku, prekračuje asi o tristo kilometrov polárny kruh, juţná hranica zasahuje na Pyrenejský, Apeninský
a Balkánsky polostrov a do Malej Ázie, pozdĺţ Čierneho mora pokračuje cez Kaukaz. Strednou Áziou k Čeľabinsku,
do severného Altaja, Mongolska a po dolný tok Bureja. Rovnako pestré je jej zastúpenie v rôznych výškových
stupňoch vrátane vysokých hôr. Takýto veľký areál ponúka rozmanité ekologické podmienky, ktorým sa borovica
lesná dokonale prispôsobila a vytvorila niekoľko ekologických a geografických rás, líšiacich sa vzrastom, charakterom
a farbou ihlíc, veľkosťou a tvarom šišiek atď. Je to dôleţitá lesná hospodárska drevina
rastúca buď v čistých porastoch, borinách, alebo v zmiešaných lesoch. Má výborné ţivicové
drevo s výraznou kresbou letokruhov a s rozlíšeným jadrom a beľou. Borka mladých
stromov a konárov má charakteristickú oranţovookrovú farbu, je lesklá a odlupuje sa
v papierovitých šupinách, borka starých kmeňov je zvrchu sivohnedá, rozbrázdená, na reze
červenohnedá. Ihlice vyrastajú vo zväzočkoch po dve, sú tuhé, trochu skrútené,
modrastozelené, dlhé 4 – 7 cm, končisté, na okraji pílkovité a vytrvávajú na strome asi tri
roky. Samčie šištičky sú vajcovité, ţlté (niekedy červenkasté), šišky jednotlivé alebo po dve
aţ tri stopkaté aţ sediace, vajcovito kuţeľovité. Semená majú červenohnedé krídlo. Stromy
vysoké 25 – 45 m, obyčajne je viac ako polovica kmeňa bez konárov, koruna je oblá,
vzdušná. Jedna z najvýznamnejších európskych hospodárskych drevín.

Dňa 9. októbra 2007 na pozvanie starostu obce zavítala do našej obce 20 členná delegácia pedagógov v rámci
akcie Sokrates z krajín EÚ menovite z Anglicka, Cypru, Česka, Maďarska a Slovenska. Medzi prítomnými boli
aj učiteľky zo základnej školy Kráľová pri Senci. Európsku delegáciu viedol koordinátor pán Brian Smith
pôvodom Angličan, ktorý v mene členov delegácie vysoko vyzdvihol pozvanie pánom starostom obce, pretoţe
doteraz sa im neušlo takejto pocty, ţe by boli na takejto úrovni v iných krajinách pozvaní starostami resp.
primátormi obcí a miest .
Starosta obce so svojim personálom pripravili pre pozvaných hostí slávnostnú večeru, na ktorú okrem
pedagogických pracovníkov pozval aj starostov s manţelkami z obcí Kráľová pri Senci a Kostolná pri Dunaji.
Starosta obce vo svojom krátkom príhovore oboznámil hosťom ţivot občanov v malej obci a hlavne otázky vo
výchovno-vzdelávacej činnosti. Pán Smith vyjadril vo svojom prejave poďakovanie za pozvanie a za príjemný
večer, ktorý im hostitelia pripravili. Pri návštevách v ostatných krajinách bude informovať o veľkom srdci
hostiteľa, ktorého sa dočkali práve v malej obci, obci Hrubá Borša, ktorá môţe byť vzorom pri organizovaní
takýchto podujatí.
Ďakujeme Vám a pozývame Vás do našich krajín pán starosta, ale aj vašich občanov so svojimi deťmi.
Máme spoločný dom – NAŠU EURÓPU.
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Riaditeľstvo materskej školy, Obecné zastupiteľstvo, Obecný úrad v Hrubej Borši

pozývajú deti, rodičov, širokú verejnosť na

„Mikulášsky večierok“,
ktorý sa uskutoční 6. decembra 2007 o 16.00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Hrubej Borši.

Pozývame Vás na V. vianočné trhy,
ktoré sa uskutočnia 15. 12. 2007 od 09.00 do 20.00 hod
v priestoroch obecného úradu Hrubá Borša
Čo sa bude predávať a ponúkať:
- kapustnica , zadarmo
- čaj s rumom
- varené víno
- zákusky
- pekárenské výrobky
- vianočné domáce oplátky
- jablká
- med

- ikebany
- ozdoby na okná
- papierové vianočné ozdoby
- gélové a sypané sviečky
- knihy
- keramika
- textil, odev, obuv

Organizátori sa tešia na stretnutie s Vami, milí hostia, príďte, neoľutujete.

- silvestrovská zábava (uzavretá spoločnosť)
- vítanie Nového roka pred budovou Obecného úradu Hrubá Borša,
zraz obyvateľov 23.30 hod.
- ohňostroj o 24.00 hod.
- novoročný prípitok

UPOZORNENIE!
Kedy? 9. februára 2008
Kde? Kultúrny dom Jánovce
Vstupné: 400,- Sk
(prípitok, večera, polnočné občerstvenie)
Bohatá tombola.
Do tanca hrá „SIMMONS“.
Predaj vstupeniek v MŠ Hrubá Borša

- pyrotechniku používaj len
v prítomnosti odborníka!!
- žiadame majiteľov motorových
vozidiel, aby počas zimných
mesiacov neparkovali svojimi
vozidlami na miestnych
komunikáciách z dôvodu údržby
ciest – odpratávania snehu. Za
vzniknuté škody nezodpovedáme
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75
Irena Maceková
Karol Stranovský
70
Imrich Petheö

50
Izabela Šuleková
Ivica Deáková

30
Klaudia Vrauková
Tibor Tornyai
Štefan Kučera

20
Lucia Vinczeová
Erika Ravaszová
Marcela Klučiková

18
Gabriel Szabó
Narodili sa
Barbora Fabanová

Srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov prajeme pevné zdravie a všetko najlepšie.

Viete, že k 1. 1. 2007 nás bolo 377 a teraz k 25. 11. 2007 je nás historických 400.
Vítajte v Hrubej Borši, želáme Vám príjemný pobyt v našej obci.

... ktorým môžeme pokojne zveriť každé svoje tajomstvo. Ako dobre, že existujú takí, ktorých slovo zmierni náš
bôľ, ktorých slová sú množstvom užitočných rád, ktorých optimizmus rozoženie náš smútok a v ktorých pri
obyčajnom pohľade nachádzame záľubu ...
Desiatky storočí obdivujeme múdrosť týchto slov filozofa Senecu. V súčasnosti ich v mnohých podobách premieňame
na slová lásky a úcty uznania, povzbudenia a nádeje pri obyčajných stretnutiach s obyčajnými ľuďmi v našej obci.
A práve takéto „povšimnutie“ robí z obyčajných stretnutí chvíle sviatočné, nezabudnuteľné a pre tých, ktorí sú ich
aktérmi – členovia zboru pre občianske záleţitosti pri obecnom úrade Hrubá Borša, ktorým pri tejto príleţitosti
vyjadrujeme vysoké uznanie a poďakovanie.
Aj v našej obci aktívne vystupuje ZPOZ - Človek - človeku, ktorý za 5 rokov svojej existencie sa organizačne
stabilizoval a stal sa významnou otvorenou, dobrovoľnou občianskou organizáciou.

Počas niekoľkých rokov ZPOZ organizačne v obci zabezpečila už niekoľko podujatí ako napr.:
- uvítanie detí do ţivota
- prejavy ku Dňu matiek
- rozlúčky so zosnulými pri cirkevných obradoch
- prejavy ku Dňu detí.
- prejavy k Pamiatke zosnulých
- prejavy k darcom krvi
- prejavy k úcte starším
- rozlúčka s materskou školou
- prejavy k ţivotným jubileám
Pre nasledujúce roky organizátori by radi organizačne zabezpečili:
- jubilejné sobáše
- vítanie ţiakov
- udelenie čestného občianstva
- uzatváranie partnerskej zmluvy
Na záver:
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizačných podujatiach.
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