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Prvý jarný deň sme privítali 21. 3. 2011 –
prvé ročné obdobie v tomto roku. Záhradkárom
prichádzajú starosti, ale aj radosti pri dopestovaní
prvej vlastnej produkcie. Tí ktorí okolo svojich
domov majú vypestované krásne zelené plochy,
musia sa pripraviť na celoročnú údrţbu rastu.
Kaţdý sa začína radovať. Kaţdý sa teší ak jeho
okolie dobre ohodnotí sused, resp. iný návštevník.
Z takého pocitu z nás má kaţdý radosť. Naša
dedina sa oţíva. Začína prvý štart vegetácie.
Zelenajú sa lesy vedľa ciest, farbia svoje plochy
doliny, jarky, cintorín, dvory a v neposlednom
rade aj náš obecný park. Samospráva kaţdoročne
zainvestuje
do
udrţiavacích
prác nemalé
finančné čiastky. Aj teraz pri nástupe jari treba
vykonať náročné práce po niekoľkých mesiacoch
mŕtveho obdobia v našom parku. Je veľmi smutné
ako dokáţe jeden nekultúrny návštevník pošpiniť
rôznymi obalmi ţivé ploty, chodníky pieskoviská
a iné plochy pošpiniť krabičkami od cukríkov,
cigariet, fliaš pohárov, obalov od tekvicových
a slnečnicových semien. Je to neuveriteľné. Skoro
pri kaţdej lavici sa nachádza
smetný kôš, no jednoduchšie je
zahodiť všetko vedľa seba,
alebo pod lavicu. V tomto roku,
ešte pred jarným upratovaním
bola vykonaná uţ dôsledné
upratovanie. Konštatujeme , ţe
čistota
parku
v porovnaní
predchádzajúcimi
rokmi sa
zhoršila. Samospráva pripravuje účinné opatrenia,

ale poloţme si otázku, kto to robí: dieťa,
mládeţ, návštevník v strednom veku, alebo
dôchodcovia?? Ťaţko nájsť odpoveď na
uvedenú otázku. VIEME KTO TO JE, ALE
SA BOJÍME POVEDAŤ, LEBO BUDE ZLE.
Nech to robia ďalej : Pozrite sa! Uţ lavice sú
začaté. Čo o týţdeň??
Spoluobčania,
pomôţme si. Ak kaţdý má radosť
z udrţiavania poriadku a čistoty okolo svojho
obydlia, nech tú dobrú vlastnosť premení aj
do čistoty veľkej obecnej záhrady, parku,
jarky, doliny, cesty, chodníky, a cintorín.
Samospráva
ostatné
roky
veľa
preinvestovala do nehnuteľnosti na miestnom
cintoríne. Náš cintorín je uţ niekoľko rokov
dobre
hodnotený
občanmi
a ďalšími
návštevníkmi. Teraz ak sa pred zalisťovaním
pozriete za pomníky za ktorými sú kríky –
čo vidíte? Všade vidíte kahance, plastové
predmety sklá a iné nepotrebné predmety.
Občania, samospráva vás vyzýva, aby ste za
svojimi hrobovými miestami svojich blízkych
vyčistili okolie a tak skultúrnili všetky časti
nášho cintorína – parku trvalého oddychu.
Počúvajme na dobré rady, lebo samospráva
dokáţe takýto problém vyriešiť aj inými
nepopulárnymi
nariadeniami,
napr.
zvýšenými poplatkami, pokutovaním a pod.
TOMUTO SA CHCEME PRIBLÍŢIŤ?
RADŠEJ SA VZDIAĽME.
Ladislav Vidra
starosta obce

Milí občania,
starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, členovia pracovných komisií spolu
s redakčnou radou ,,Boršana“ Vám touto cestou prajú krásne a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov,
spokojnosti v rodinách, ako i na pracoviskách.
Kedves polgárok,
a falu polgármestere, képviselők, bizotságok tagjai közössen az borsai újság szerkesztőségevel
ez úttal kivánnak kellemes es boldog húsvéti ünnepeket családi és a münkai körben.

Jedna noc, prvý deň, druhý deň a hneď bolo 05. marca 2011. Na tento deň hlavní organizátori
naplánovali v poradí uţ 3. obecnú zabíjačku. Hlavnými organizátormi boli členky a členovia
JEDNOTY dôchodcov z Miestnej organizácii Hrubá Borša.
Takmer 5 týţdňov pred zabíjačkou najviac pána starostu
zamestnávali otázky okolo zabezpečenia 2 ks ošípaných
v poráţkovej hmotnosti, ktorých vtedy ale aj teraz boli
nedostatkovým problémom. Doma v Hrubej Borši ale
i v okolitých obciach bol veľký nedostatok. Aţ vtedy sa
dozvedel, ţe ošípané, dokonca aj odstavčatá sa dováţajú vo
veľkom z Holandska, Česka, Nemecka a iných európskych
krajín. A predsa pánovi starostovi sa podarilo od chovateľa
z okresu Dunajská Streda zabezpečiť 1 ks s hmotnosťou 174
kg a ďalší kus s hmotnosťou 173 kg – spolu 347 kg. Ďalšie
problémy, ktoré sprevádzali nášho zakladateľa obecnej zabíjačky pána Ladislava Vidru boli záleţitosti
– súhlasné stanoviská od úradov, ktoré bolo treba zabezpečiť nakoľko zabíjačka bola verejná
a výrobky sa predávali občanom ale aj konzumentom z druhých dedín. Ráno keď pán chovateľ
doviezol ,,bravkov“, ruky si vysúkali pán Ernest Tornyai so zaťom Patrikom ,,skolili“ ošípané a ţienky
zachytili krv na ţobrácku kašu a celkový priebeh prebiehal pod
taktovkou pána Klúčika. Na 9,00 hodinu prišiel na zabíjačku
ďalší odborník Pišta Németh, ktorý pripravoval podľa svojej
receptúry vynikajúce výrobky, ktoré organizátorky potom
predávali. Bola vynikajúca súhra ţien, ktoré sekundovali
pánovi mäsiarovi hlavne pri výrobe hurky – májovky, varení
ţobráckej kaše, vytápania oškvarkov, varenia podbradkov
a tlačenky. Na záver výrobky boli predané a dnes tri týţdne po
zabíjačke môţeme povedať, ţe dopadli veľmi dobre. Ďakujeme.
Do redakcie poslal pán starosta nasledovné riadky.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na 3. ročníku obecnej zabíjačky. Som šťastný, ţe túto akciu
vysoko hodnotili aj v Galantskom okrese. Hovorím to preto, lebo niektorí ,,naši“ čakali, ţe to
nedopadne najlepšie. Ešte raz ďakujem a chcem oznámiť širokej verejnosti, ţe od roku 2012 sa bude
organizovať iná obecná zabíjačka. Verte mi, spoluorganizátori, som na vás hrdý a pyšný. Dobrými
vecami zviditeľňujete obec. Ďakujem, dovidenia na zabíjačke v roku 2012.
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Ďakujeme spoluobčanovi...
Nedávno, v poslednom čísle Boršan samospráva vyzvala občanov na spoluprácu pri doriešení
veľkého problému na úseku znečisťovania ţivotného prostredia, zelených pásov okolo hlavných ciest
v katastrálnom území obce Hrubá Borša.
V ranných hodinách dňa 22. 02. 2011 náš spoluobčan (nebudeme menovať, pretoţe sme v minulom
čísle písali aj o diskrétnosti) v jarku za obcou smerom na Jelku našiel vyhodené vrece. Obecný úrad
zabezpečil ďalšieho pracovníka, ktorý vykonal fotodokumentáciu z obsahu, pretoţe sa našli dôkazové
materiály znečisťovateľa a to SIPO ústriţok a výpoveď SP na občanov trvalým pobytom v Jelke
a Bratislave. O dôkazových materiáloch boli informovaní: Obecný úrad Jelka, OO Policajného
riaditeľstva Senec, Regionálne cesty Senec, Obvodné oddelenie ţivotného prostredia Senec, OO
Policajného riaditeľstva Galanta, OO Policajného riaditeľstva Bratislava II.
Ďakujeme za vzornú spoluprácu s obcou a jej samosprávou.
Samospráva obce

Učitelia a ostatní pedagogický pracovníci škôl a školských zariadení oslávili 28.marca svoj
deň. Tento deň je spätý s menom Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, ţe dobrá
škola robí človeka lepším. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam a vzdávame hold jednému
z najušľachtilejších povolaní – povolanie učiteľa.
Tak ako predchádzajúce roky aj v tomto roku dňa 28. 03. 2011 zorganizoval pán starosta milé
posedenie pri príleţitosti Dňa učiteľov. Na priateľské posedenie pozval učiteľky z obidvoch
Materských škôl, predsedkyňu – poslankyňu Irenu Gábrišovú pre komisie školstva, kultúry, športu
a mládeţe ako i nepedagogické pracovníčky.
Pán starosta vo svojom príhovore ocenil prácu učiteľov pričom osobitne vyzdvihol ľudské vlastnosti
ako čestnosť, pracovitosť, obetavosť. Hovoril ďalej, ţe je potrebné si váţiť takých ľudí, ktorí svojou
usilovnosťou ale predovšetkým láskou toľko dávajú iným deťom ako práve vy – učiteľky.
Váţení pedagógovia!
Sme národ, ktorý si zvykol múdrosť importovať spoza hraníc. To spôsobuje nedôveru voči tomu, čo
vzíde z našej pôdy, to je príčinou toho, ţe kvality nášho spoločenského vedomia kultúry si takmer
nevšímame. Preto buďte Vy tí, ktorí načerpajú plnými pohármi zo svojej studne vedomosti
a schopnosti, aby ste dali piť svojim ţiakom.
Ďakujem vám učitelia, za kaţdú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia vaše slová a ţeláme vám, aby
kaţdý ţiak pochopil hlavne to, čomu sa hovorí – kantorovo srdce.
Také srdce učitelia, ktoré aj spoločensky nedocenené bije pre sviatok veci. Práve tak, ako na veţiach
srdce zvonov. Ešte raz vďaka. Po týchto slovách pán starosta odovzdal učiteľkám kytičky kvetín
a pozval na slávnostnú večeru, ktorú pripravil šikovný kuchársky personál školskej jedálne. Po večeri
nasledovala priateľská debata a účastníčky osláv vyjadrili poďakovanie pekného stretnutia s cieľom
ocenenia práce aj to vo veľmi zloţitých ekonomických podmienkach pričom boli učiteľky nadšené, ţe
obec na výchovu, na prevádzkach MŠ je dostatočne finančne zabezpečené.
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Fašiangový čas sa krátil a v hlavách našich dôchodkýň skrsla myšlienka zabaviť sa na
poslednej fašiangovej zábave. Príprava ,,Pochovania basy“ bola náročná no plná očakávania. Keď
v utorok 8.marca sa začali schádzať prví tanečníci, nik netušil, aký
vydarený večer sa z toho vykluje. Podávalo sa dobré víno,
pagáčiky, slané pečivo, sádlovníky a šišky.
Či starí, ale aj mladší, všetci sa zabávali pri
rytmoch ľudových aţ po tzv. šliapanie
kapusty. Tak sme sa dotancovali aţ
k momentu, keď sme sa museli rozlúčiť
s našou milovanou basou. O dôstojnú
rozlúčku sa postaral ,,farár“ Miško
s miništrantom Dominikom. Ich pôsobivý
prejav nad otvoreným hrobom a nárek
prítomných
,,plačiek“
nenechal
u prítomných jediné oko suché (od
smiechu) .
Po skončení obradu sme sa rozišli s vierou, ţe po exhumácii basy
z hrobu na Veľkú noc sa budeme schádzať a zabávať opäť.
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– spieva sa v jednej ľudovej pesničke, no u nás tomu bolo trochu inak. Namiesto klobások sa stoly
prehýbali od iných dobrôtok. Ale poďme pekne po poriadku.
Keďţe fašiangy patria k sviatkom radosti, veselosti a hojnosti, nemohli sme ich vynechať ani v našej
materskej škole a oslávili sme ich spôsobom nám veľmi blízkym – fašiangovým karnevalom.
Uţ niekoľko týţdňov vopred sme si dohodli všetko čo k takému karnevalu patrí a detičky si s rodičmi
pripravovali masky a neustále nás informovali
o tom, čo „budú na karnevale“. I keď sa to
v niektorých prípadoch niekoľkokrát zmenilo,
predsa to boli krásne pestré masky, z ktorých
mnohé vzišli zo šikvných rúk mamičiek. Mohli
sme vidieť princezné, spidermanov, lienku,
anjelika, rytiera, levíka, no na začiatku boli
suverénne najvýraznejšími postavami dve indiánky
– pani učiteľky, ktoré privítali kaţdú masku zvlášť,
pričom sa všetci predstavili. Potom sa v prérii
začala veľká zábava počas ktorej tancovali a šantili
nielen malí, ale aj veľkí návštevníci. Medzitým sa
všetci hostili pripraveným občerstvením, ktoré
zabezpečili naši ochotní šikovní rodičia. Asi v polovici tejto
úţasnej zábavy sme mali krátku prestávku na tombolu v podobe
krásnych balíčkov, ktoré „vyhralo“ kaţdé jedno zúčastnené
dieťa. Potom prebehlo spoločné pózovanie pred objektívmi
fotoaparátov, krájanie a „papanie“ torty a veselá tancovačka aţ
do konca.
Mnohým
detičkám
sa
nechcelo z karnevalu odísť,
no únava bola silnejšia a tak
sa krásne vyzdobená zasadačka Obecného úradu postupne
vyprázdnila, no ostali v nej spomienky a veselé záţitky kaţdého
z nás.
V mene celého kolektívu MŠ môţem napísať, ţe sme veľmi radi,
ţe sme mohli spoločne zaţiť takéto skvelé podujatie, ţe sme sa tak
úţasne zabávali a zbliţovali aj mimo priestorov materskej školy, no
najviac nás potešili ţiariace detské očká a ich spontánny prejav radosti.
Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do organizovania tohto
skvelého podujatia, Obecnému úradu za podporu tejto akcie a prepoţičanie priestorov a napokon
mojim úţasným a spoľahlivým kolegynkám za spoluprácu a teším sa na ďalšie spoločné akcie,
ktorými budeme tešiť naše milé detičky.
Miroslava Večerková
riaditeľka MŠ
o

JARNÉ UPRATOVANIE V NAŠEJ OBCI
Tak ako kaţdý rok, aj v tomto roku sa uskutoční v obci veľké jarné upratovanie.
Má jediný cieľ – umoţniť beţné jarné upratovanie v domácnostiach, vo dvoroch a v záhradách.
Upratovanie sa uskutoční od 14. 04. do 17. 04. 2011.
Veľkoobjemový kontajner bude pristavený pred nefunkčným kultúrnym domom, do ktorého moţno
uskladniť: stavebnú suť (menšie mnoţstvo), čierna a biela technika na určenom mieste. Drevo
odporúčame občanom likvidovať doma.

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšími a najkrajšími kresťanskými sviatkami, na ktoré sa katolíci
pripravujú od Popolcovej stredy 40 dňovým pôstom. Na Veľkú noc, ktorá je vrcholom cirkevného roka si pripomínajú
tajomstvo spásy a vykúpenia, ktoré uskutočnil Jeţiš Kristus v posledných dňoch svojho pozemského ţivota.
Kaţdoročná oslava historickej udalosti Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstanie pomáhať prehlbovať vieru
kresťana. Dáva príleţitosť vstúpiť do seba, obrátiť sa k Bohu, zamýšľať sa nad otázkami viery, nad boţím slovom, nad
zmyslom ţivota. Kvetná nedeľa otvára najdôleţitejší týţdeň roka, známy pod menom Veľký Svätý a u evanjelikov
i Tichý týţdeň. V tento deň si pripomíname Jeţišov slávnostný príchod do Jeruzalema. Jeho obyvatelia ho nadšene
a radostne vítali, pod nohy mu kládli palmové ratolesti. Videli v ňom očakávaného kráľa kráľov, no iba on vedel, čo
ho čaká a ţe v tomto meste poloţí svoj ţivot za vykúpenia ľudstva. Na pamiatku tejto udalosti si veriaci ľudia
nechávajú v chrámoch posvätiť bahniatka. Najdôleţitejšou časťou svätého týţdňa sú jeho posledné tri dni ,,veľkonočné trojdnie“. Začína sa svätou omšou na Zelený štvrtok, deň Pánovej poslednej večere, na ktorej bola
ustanovená Eucharistia. Na Veľký piatok si pripomíname obetu a smrť Jeţiša Krista na kríţi. Pre katolíkov je to deň
pokánia a prísneho pôstu, evanjelici ho povaţujú za najdôleţitejší sviatok, lebo podľa ich učenia Syn boţí dokončil
dielo vykúpenia sveta. Katolíci počas Bielej soboty prichádzajú k Boţiemu hrobu, aby rozjímali o tajomstvách
vykúpenia a pre nich Veľká noc vrcholí v sobotu večer po západe Slnka radostnou oslavou zmŕtvychvstanie Jeţiša
Krista, ktorý prekonal smrť a vstal k novému ţivotu. V tieto dni veriaci kresťania napĺňajú chrámy, aby sa spoločne
zúčastnili na bohosluţbách bohatých na významné a krásne obrady, ktorým Cirkev po stáročia obklopuje golgotský dej
vykúpenia. Práve ono bolo najvýznamnejším prejavom nesmrteľnej lásky Boha k človeku: ,, Lebo Boh tak miloval
svet, ţe vydal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto z neho verí, ale aby mal večný ţivot“. Vykúpenie je
zároveň najväčšou udalosťou medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom, čo tak významne zasahuje rovnako
celé ľudstvo, ako aj jednotlivca. Zastavme sa ešte nad symbolikou Veľkej noci, aby sme pochopili, čím sa prihovára
k nášmu ţivotu: baránok – je podľa kresťanskej viery symbolom Jeţiša Krista, ktorý sa ako baránok obetoval za spásu
sveta, eucharistia – telo Pánovo, chlieb ţivota, ustanovenia pri poslednej večeri, kríţ – predstavuje ukriţovaného
Krista, oheň – symbolizuje víťazstvo Jeţiša Krista nad smrťou, sviečka – znázorňuje svetlo Krista. Pokúsime sa
v zmysle týchto myšlienok k hlbšiemu a osobnejšiemu preţívaniu veľkonočných sviatkov. V úprimnej modlitbe si
vyprosujeme milosti od nášho Pána Jeţiša Krista pre náš kaţdodenný ţivot.
Ľudovít Klúčik
kantor miestnej kaplnky
Vážení občania,
Najviac poţiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet poţiarov je zapríčinený poţiarmi,
ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných
porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku kaţdý rok zasahujú a
likvidujú poţiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a
vypaľovaní trávy. Uţ v tomto roku v priebehu mesiaca zasahovali pri 20 takýchto poţiaroch.
Upozorňujeme občanov, aby nepouţívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným poţiarnym
nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodrţiavali
zásady poţiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiarov. Spôsobenie
poţiaru je porušením platných právnych predpisov a môţe byť kvalifikované od priestupku aţ po trestný čin,
nehovoriac o tom, aké škody môţe v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o
ochrane pred poţiarmi môţe OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov a uloţiť sankciu za priestupok aţ do výšky 331
€.
Redakcia
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Od 1. apríla 2011 sa bude spaľovať vždy piatky a nie štvrtky od 8 – 18 hod.
V prípade porušenia termínu a času pálenia občan bude sankcionovaný.
Ak občania budú neustále „provokovať“
– pristúpime k úplnému zrušeniu pálenia tak, ako ukladá Zákon.
Samospráva oznamuje občanom, ţe po dohode s miestnym súkromne hospodáriacim roľníkom s pánom
Ľudovítom Klúčikom , moţno od 1. apríla 2011 vyváţať len pokosenú trávu na poľné hnojisko, ktoré sa
nachádza nad dolinou smerom na Jelku.
Zároveň ţiadame obyvateľov o udrţiavanie poriadku okolo skladiska – hnojiska. Ţiada sa aby hmota nebola
rozťahovaná aţ po jarok, resp. na oračinu. Touto cestou sa samospráva chce poďakovať miestnemu
podnikateľovi za sluţbu, ktorou pomôţe nášmu občanovi, čím sa v obci čiastočne vyrieši veľký problém.
Starosta obce,
poslanci OZ, ďalší členovia pracovných komisií

Krátke správy a informácie
-Z iniciatívy zastupujúcej riaditeľky
Materskej školy sa zakladá Občianske
zdruţenie „Hniezdo šťastia a radosti
“našich detí v Hrubej Borši - Starosta
obce
a
poslanci
Obecného
zastupiteľstva budú riešiť vyuţívanie
voľného času v obecnom parku.
-26. marca 2011 otvorili sa dvere na
budove
Obecného úradu, kde
v zasadačke mamičky z obce Hrubá
Borša
a zo
širokého
okolia
zorganizovali uţ druhý krát burzu
detskéko ošatenia. Túto
akciu
organizačne zabezpečovala s ďalšími
mamičkami hlavná organizátorka pani
Monika Barborová. Burza sa vydarila,
a uţ teraz sa tešia na novú „Burzu“
v novom roku, ktorú chcú doplatiť
inými,
zaujímavými
detskými
komoditami
- Na výročnej členskej schôdzi
Jednoty
dôchodcov,
účastníci
zhodnotili
minuloročnú
činnosť
v podmienkach obce.
- 29. 3. 2011 starosta obce rokoval so
zástupcami Pôšt z Bratislavy a Trnavy.
Cieľom stretnutia bolo začať rokovať
v súvislosti priblíţenia Pošty, jej sluţby
našim občanom
- Pripravuje sa nová webstránka Obce
Hrubá Borša
- Obecný
úrad
zabezpečuje
jednodňový zájazd do obce Csomád
(MR) dňa 25. 6. 2011 pri príleţitosti
Dňa obce a otvorenia Slovenského
múzea v druţobnej obci. Zapísať sa
môţete na Obecnom úrade denne do
20. 6. 2011
- Pripravuje
sa veľké, spoločné
stretnutie
detí
v Materských
a základných škôl pri príleţitosti Dňa
detí v obci Hrubá Borša.
- Starosta obce navrhol
zabezpečiť
stretnutie
s cieľom prerokovať

organizačne
s mládeţou

„AKO VYUŢÍVAŤ VOĽNÝ ČAS“ .
Starosta
vyzýva
občanov,
dobrovoľníkov,(predstaviteľov
záujmových
organizácii),
aby
organizačne zabezpečili účasť a ďalších
priateľov na udrţiavaní čistoty obce,
parku a cintorína
- Občania
a samospráva vyzývajú
Štrky a piesky aby prestali znečisťovať
cesty a okolie prepravovaným štrkom
a ďalšími komoditami.
-Pripravujú sa postupy okolo búracích
prác schátraného, nefunkčného objektu,
bývalého kultúrneho domu.

Programové vyhlásenie Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
– volebný program na obdobie rokov 2010 – 2014
Dňa 14 . 03. 2011 poslanci obecného zastupiteľstva schválili Programové vyhlásenie.
Princípy a hodnoty:
Programové vyhlásenie Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša vychádza zo
skutočností, ţe podmienky, v ktorých ľudia ţijú a pracujú nie sú len ich osobnou
vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou. Je to
program rovnováhy zodpovednosti jednotlivca a orgánov samosprávy.
Východiskom programového vyhlásenia je dosiahnutý súčasný stav vecí verejných,
vízia ďalšieho proporcionálneho ekonomického, sociálneho, kultúrneho rozvoja
a prienik volebných programov kandidujúcich starostov, kandidujúcich poslancov
a strán v komunálnych voľbách v roku 2010. Plnením programového vyhlásenia
zabezpečuje dôraznejšie presadzovanie záujmov a postavenie našej obce v rámci
Seneckého okresu a Bratislavského samosprávneho kraja s vyuţitím jeho
geografického, demografického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho
potenciálu. Programové vyhlásenie vytvára predpoklady na hľadanie rovnováhy
medzi verejným a súkromným sektorom. Obecné zastupiteľstvo bude pristupovať
ku kľúčovým problémom občanov s najväčšou váţnosťou a zodpovednosťou.
Komunálnu politiku budeme riadiť tak, aby sa podmienky komunálneho ţivota
udrţiavali na optimálnych hodnotách z hľadiska bývania, ţivotného prostredia,
dopravy, sluţieb, zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, kultúry a ostatných oblastí
ţivota občanov. Obecné zastupiteľstvo vychádza z vôle voličov prejavenej
v posledných komunálnych voľbách a verí, ţe zmeny si ţelá aj rozhodujúca väčšina
občanov. Obecné zastupiteľstvo je presvedčené, ţe predstupuje s reálnym
Programovým vyhlásením, ktoré budú mať podporu občanov.
Bývanie, životné prostredie, územný plán obce
1. Vytvoriť podmienky pre výstavbu rodinných domov ( pre mladé rodiny z obce)
2. Podporiť výstavbu domových bytov
3. Väčšiu pozornosť venovať nelegálnym skládkam. Zamedziť ich vzniku a tvrdo
postihovať ich zriaďovateľov
4. Za štyri roky vysadiť v obci 400 stromov (obmena starých stromov)
5. Podporiť výsadbu stromov v areáli golfového ihriska
6. Postupne realizovať zámery Revízii vlastníckeho vzťahu ku pôde
7. Vytvárať podmienky pre pokračovanie kanalizačného systému v obci
8. Riešiť vodovodné prípojky v obci.
9. Naďalej riešiť separovaný zber odpadov
Doprava, bezpečnosť, poriadok a ochrana obyvateľstva
1. Zvýšiť kontrolu čistoty kontajnerových stojísk pre zber papiera a prijať opatrenia
na jej dodrţanie
2. Podľa pripravovaného zákona uzatvoriť Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi
Obcou a Mestskou políciou v Senci ako aj so štátnou políciou
3. Zníţiť prejavy vandalizmu, dôsledne postihovať porušovateľov verejného
poriadku,
nočného pokoja a čistoty
4. V obecnom cintoríne dobudovať oplotenie, upraviť vjazdovú cestu, parkovisko
a zriadiť urnovú stenu
5. Dobudovať v rámci II. etapy parku chodníky a okolie pri obidvoch autobusových
zastávkach. Pri Potravinách riešiť preloţenie autobusovej zastávky.
6. Vyznačiť prechod pre chodcov po štátnych cestách ako i cez miestne cesty
7. Dobudovať dopravný reţim pri Materskej škôlke
8. Zrekonštruovať dopravné značky v obci
9. Na ceste do Malej Borši vybudovať lavičky a na dvoch miestach aj smetné koše
10. Zahájiť a dokončiť označenie ulíc
11. Podporovať vybudovanie obecného trhoviska
12. Dobudovať cestu a chodníky na prepojenie stredu obce s novým stavebným
obvodom, osobitne golfovým areálom
13. Riešiť presun sluţieb dodacej pošty bliţšie k občanom v obci
14. Riešiť komplexnú rekonštrukciu cesty od Kostolnej pri Dunaji aţ do Hrubej
Borši (asfaltový povrch)

- Projekčne bola dotvorená prístavba
k budove Obecného úradu. Na návrh,
projektanti
zakreslili priestor o
rozmeroch 4 x 9 m, ktorý bude slúţiť
pre Materské centrum – Klub detí.
Starosta určil poslancov do hodnotiacej
a výberovej komisie projektu. Neustále
prebiehajú
rokovania
na úrovni
Regionálnych
ciest
v súvislosti
plánovanou rekonštrukciou cesty od
Kostolnej pri Dunaji po obec Hrubá
Borša.
- Starosta obce rokuje s investorom,
ktorý prejavil v obci záujem vybudovať
Penzión dôchodcov pre 75 osôb.
Vybudovaním zariadenia
ponúka
22občanom (najmä ţenám) pracovné
príleţitosti. Rokovania budú prebiehať
aţ od konca mája.
-Organizátori, miestny dôchodcovia
a ich priatelia pozývajú občanov, mládeţ
na príjemné posedenie do obecného
parku pri príleţitosti stavania mája,
ktoré sa uskutoční dňa 30.apríla 2011,
začiatkom
o 14,00hodine.
Pred
majálesom od 15,00 hodine sa uskutoční
kartárska súťaţ, ktorá určí prvých
štyroch postupujúcich do I. kola medzi
zahraničnej súťaţe, ktorá sa uskutoční
25. júna 2011 v obci Csomád (MR).
Ďalej v obecnom parku sa bude podávať
vynikajúci paprčkový perkelt, cigánska
pečienka a vynikajúce vína ako aj
nealkoholické nápoje. O 18,00 hodine sa
zapáli vatra Lásky a priateľstva.
Príjemný
pobyt
v parku
bude
spríjemňovať reprodukovaná hudba.
-V rámci Dňa obce 02. 07. 2010 sa
uskutoční na pódiu v parku kultúrny
program detí pod názvom: ,,Škôlka baví
škôlku“. Týmto chcú organizátori
ukázať, ţe to čo starosta obce pred
niekoľkými rokmi sľúbil, sa do litery
naplní. Po tomto nultom ročníku sa
kaţdoročne bude v obci Hrubá Borša
organizovať s miniregionálnou účasťou
detí Materských škôl : Festival
- Ţiadame občanov, aby do svojich
príbytkov nepúšťali také osoby, ktoré sa
vydávajú
za
zamestnancov
Energetických závodov, plynárskych
spoločností, ale aj iné osoby.
-Redakčná rada oznamuje, ţe noviny sa
budú vydávať 1krát za dva mesiace,
pričom Spoločenskú kroniku budeme
zverejňovať 1krát za štyri mesiace.
-V nočných hodinách dňa 22. 02. 2011
bolo odcudzené majiteľovi obce Hrubá
Borša osobné auto Škoda, ktoré bolo
odstavené pred rodinným domom.
Ţiadame občanov, aby svojich ,,tátošov“
v nočných hodinách stráţili vo svojich
dvoroch.

Pomoc sociálne odkázaným občanom, rodinám, podnikateľom
1. Rozširovať a skvalitňovať sieť obchodov a sluţieb
2. Zabezpečiť skvalitnenie sociálnych sluţieb pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní
tak, aby mohli svoj ţivot doţiť dôstojne
3. Podporovať výstavbu Domu dôchodcov
4. Podporovať klub dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov a občanov
v sociálnej núdzi
5. Vytvoriť podmienky bezplatnej právnej pomoci a zdravotníckeho
poradenstva pre členov klubu dôchodcov
6. Organizačne zabezpečovať stretnutia s dôchodcami a občanmi so ZČP
7. Vytvárať podmienky pre podnikateľov. Kaţdý podnikateľ aby bol
evidovaný na Obecnom úrade v súlade s poţadovanými údajmi – podľa
ţivnostenského zákona
8. Podporiť zaloţenie Klubu podnikateľov
9. Usmerniť podnikateľov, aby svoje firmy označili prevádzkovými tabuľami
10. Kaţdoročne pripravovať novoročné stretnutia s podnikateľmi
11. Pravidelne vyhodnocovať nezamestnanosť obyvateľstva, a úzko
spolupracovať s prevádzkami na úrovni obce
12. Podporovať opatrovateľskú starostlivosť občanov
13. Podporovať stravovanie v obci, veľký dôraz na dôchodcov a občanov ŢČP
14. Zaloţiť novú tradíciu stretnutí manţelských párov pri príleţitosti Valentína
Školstvo, kultúra, šport a mládež
1. Podporiť mládeţ organizovaním činnosti v spoločenských organizáciách,
kultúrnych spolkoch a športových kluboch
2. Podporiť výstavbu kultúrneho domu
3. Podporiť výstavbu hotela v areáli golfu
4. Podporovať tradíciu vítania detí do ţivota
5. Zefektívniť sieť materských škôl v obci
6. Začať organizovaním festivalu pre deti MŠ z okolitých obcí pod názvom
„Kultúrna aktivita našich detí“
7. Zabezpečiť veľkú rekonštrukciu Materskej školy – zväčšiť kapacitu,
z 20 detí na 40 detí
8. Vytvoriť celoročný kalendár významných športových a kultúrnych akcií
9. Poskytovať verejné priestranstvá na športovanie pre mládeţ a dospelých
10. Dobudovať ihriská (malé futbalové ihrisko) a zahájiť budovanie
nenáročných cyklotrás (označenie)
11. Zabezpečiť vyznačenie beţeckých trás, korčuliarskych (v lete) na ceste
smerom do Malej Borši
12. Podporovať rozvoj cestovného ruchu
13. Podporovať zaloţenie Klubu detí, resp. Materinské centrum
Samospráva, obecný úrad, plánovanie, rozpočet
1. Zabezpečiť projektov na čerpanie finančných prostriedkov z EU fondov
2. Realizácia projektu na viacúčelovú športovú halu – z výzvy cezhraničnej
spolupráci
3. Realizácia projektu: II. etapa parku
4. Rozvíjať samosprávnu demokraciu a občiansky princíp z výraznejšou
účasťou
občanov pri dôleţitých rozhodovacích procesoch a zapojiť ich do
činnosti odborných komisií obecného zastupiteľstva.
5. Zefektívniť činnosť obecného úradu s vytvorením novej modernej
a dynamickej webstránky.
6. Organizovať a zvolávať verejné stretnutia s občanmi, hlavne pri dôleţitých
rozhodovaniach
7. Reagovať na poţiadavky občanov
8. Rozšíriť v obci plagátovacie a iné propagačné steny
9. Pokračovať na ďalšom skvalitňovaní obsahu obecnej kroniky

85
Veronika Krátka
70
Rozália Blahová
Alţbeta Hamerlíková
Lukáč Blaho
Jozef Munka

40
Beáta Repaská
Mária Kordíková
Andrea Kapustíková
Ladislav Letušek

60
Helena Jarosčáková

20
Matúš Kruľ

50
Alexander Sárközy
Gratulujeme všetkým naším oslávencom.
Všetkým, ktorí si týchto mesiacoch spomínate, slávite i pripíjate
Všetkým, ktorí si v mesiacoch január, február,
na svoje prežité roky, posielame tieto slová:
marec, apríl 2011
V deň Vášho krásneho sviatku,
pripomenuli,
keď si pripomínate svoj doţitý vek,
či pripomínate svoje krásne meniny posielame
nech Vám láska srdce hreje,
tieto slová.
zdravie i šťastie súţi, tešte sa z lásky,
Plnú náruč kvetov, dobrého zdravia
lebo na večnú mladosť lieku niet,
i lásky
nech sa Vaša dušička naplní pocitom,
my Vám chceme zo srdca priať,
ţe nie Ste sami,
aby Ste sa mohli v ţivote vţdy smiať,
sme tu s Vami.
radovať sa a zabávať.
Všetkým oslávencom prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Zbor pre občianske záleţitosti pri Obecnom úrade v Hrubej Borši

Paska
veľkonočný koláč – chlieb
Suroviny: 200g polohrubej múky, 100g masla, 150g kryštálového cukru, 1 l mlieka, 2 – 3 vajcia, droţdie,
troška soli.
Moţno urobiť aj menšiu dávku, s primeraným zníţením mnoţstva surovín – uvedené mnoţstvá sú pre
väčšiu rodinu.
Postup: Do múky, ktorú nechápe postáť na teplom mieste pridáme cukor. Z menšieho mnoţstva múky,
trošky cukru a droţdia pripravíme kvások a necháme vykysnúť. Z mierne ohriatej múky s cukrom,
kvásku, vajec, mlieka, soli a masla pripravíme cesto a zamiesime ako na koláče. Necháme prikryté
kysnúť na teplom mieste. Po vykysnutí vypracujeme z cesta väčší bochník (ako okrúhly chlieb), ktorý
necháme ešte vykysnúť. Z kúskov cesta, ktoré sme si odloţili urobíme šúlky, z ktorých si môţeme
vytvarovať veľkonočné symboly
- sluko, alebo písmená – B, S, D (Boh Otec, Syn a Duch Svätý), či náznak baránka. Vrch vyzdobenej
pasky môţeme potrieť rozšľahaným celým vajíčkom a dáme piecť. Pečieme pri teplote 150 – 170°C
pribliţne 60 min. – ako chlieb. Pri plnej dávke a okruhlom tvare je potrebná rúra so širšími dvierkami
a primeraný plech, aby nám naň vošla paska. Okrúhly tvar je veľkosť ktorá sa prispôsobovala počtu
členov rodiny, symbolizovala snahu o zabezpečenie dobrej úrody, nový ţivot a slnko.
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