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Keď sa povie slovo „matky“ uvedomíme si, ţe nie ste v priestorovej diaľke, ale blízko nás. Kaţdá
celkom iná a predsa máte čosi spoločné –riadite plavbu lode nášho ţivota a ste pokojným prístavom v ňom.
Zaslúţene ste boli a neustále ste velebené v poézii, ospievané v piesňach, zhmotnené v sochách, zvečnené na
maľbách – bytosti tak drahé, naše mamy.
Sprevádzate nás od nášho počatia. Ste trpezlivé, chápavé, milé, obetavé, tešíte sa z našich úspechov, trápite sa
pre naše starosti. Poskytujete odpovede na zvedavé otázky po nepríjemných skúsenostiach dodávate silu, nádej
a optimizmus. Chránite nás pred situáciami, na ktoré sme nedorástli, pred ľuďmi, ktorí vyuţívajú naše slabosti,
pred lákadlami, ktorým nevieme odolať. Snaţíte sa z nás vychovávať ľudí poslušných bez reptania, trpezlivých
bez šomrania, pokorných bez pokrytectva, váţnych bez mrzutostí, pracovitých bez povrchností, pravdovravných
bez zveličovania, dobročincov bez domýšľavosti. Napomínate s nehou, ste na
pomoci príkladom. Máte srdce bedlivé a šľachetné. Čínske príslovie hovorí: „
Nech sa deti kdekoľvek obrátia, vţdy ich sprevádzajú matkiné ruky.“. Sú to
ruky matky, ktoré predstavujú bezpečný domov. Preto sa tak radi vraciame do
tohto domova, nech sme kdekoľvek na svete.
Len cez rolu syna, manţela som začal vnímať a váţiť si Vaše skutočné
hodnoty, Vaše kaţdodenné hrdinstvo, ktoré sa ţiaľ povaţuje za
samozrejmosť.
Váš dar, ktorý bol daný do vienka iba Vám, vzdávam preto úprimný hold
všetkým matkám, ktoré prostredníctvom svojej výlučnej, najnajvýš ušľachtilej
lásky stelesnili, stelesňujú a ešte dlho budú stelesňovať vnútornú silu
a obetavosť, pretoţe svojim deťom dodávajú istotu a odvahu, ktoré sú pre
uskutočnenie tých najväčších ţivotných plánov potrebné. Nie je náhoda, keď známy spisovateľ Maxim Gorkij
napísal, citujem: „Všetko, na čo je ľudstvo hrdé, je dielom matky.“.Dovoľte mi, milé mamy, staré mamy,
pramamy, aby som Vám pri príleţitosti Vášho sviatku zaţelal pevné zdravie, porozumenie blízkych, úctu
spoločnosti a radosť z ratolestí. Naďalej s láskou prestierajte bohaté stoly, kde má svoje nieto pohoda, veselosť
a vedomie, ţe kdekoľvek pri ňom nájdeme svoje miesto. Aţ keď človek stratí svoju matku vie, o aký hodnotu
prišiel. Symbolicky ale predovšetkým dvíham pohár na Váš materinský cit.
Uvedomujem si, ţe to, čo naša samospráva vytvára pre Vaše deti, vnukov, pravnukov je dobré. Práve pri takých
príleţitostiach ako je vítanie detí do ţivota, vytváranie lepších materialno-technických podmienok na škole si
spomínam aj na Vás.
Veď matky tvoria integrálnu súčasť, ktorá je nenahraditeľnou pri výchove detí.
S úctou
Ladislav Vidra
starosta obce

V máji bolo veľa sviatkov. No vari najkrajším bol „ Deň matiek“. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce
v Hrubej Borši dňa 9. mája zorganizovali miestne oslavy Dňa matiek v zasadačke Obecného úradu. Deti
z miestnej Materskej školy mamičkám, babičkám a prababičkám predniesli svoj nacvičený kultúrny program.
Pán starosta obce predniesol slávnostný príhovor (, ktorý si môţete prečítať na inom mieste).
Personál Materskej školy pripravil pre návštevníkov osláv milé posedenie s dobrým občerstvením, ktoré
podávali tým úmyslom, ţe získajú ďalšie finančné prostriedky pre prevádzku Materskej školy. Kaţdá mamička,
babička, prababička, ktorá na oslavu prišla dostala od pána starostu pekný karafiát a deti z miestnej Materskej
školy odovzdali svojim mamičkám taktieţ pekné darčeky.
Redakcia

O máji hovoríme ako o mesiaci lásky, ţe je to mesiac zaľúbených, ku ktorým patrí aj stavanie
mája. Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený......
Stavanie májov bolo najznámejším a najkrajším zvykom obdobia jari. Tradícia tohto európskeho
zvyku stavania májov – zeleného stromčeka pred domom milovaného dievčaťa alebo na námestí – je
veľmi stará a zakladá sa na viere v plodnú silu ducha a stromu. Dnes sa sadí tento symbol ţivota,
symbolicky uprostred námestia, parku v obci aby pripomenul dávne tradície. V Hrubej Borši pre
všetky dievčatá je postavený máj v obecnom parku.
Máj sa začína s rôznymi Kultúrno – spoločenskými podujatiami. Hovoríme im aj ,,Majáles“.
1.mája Miestna organizácia Jednoty dôchodcov zorganizovala v priestoroch obecného parku milé
posedenie, ktorého sa zúčastnili naši spoluobčania, mládeţ a ostatní hostia. Príjemnou návštevou
pozdravili organizované stretnutie motorkári vo väčšom počte, ktorí (aj s dievčatami) ocenili prácu
našich ţien v malej obci, akou je Hrubá Borša. Kaţdoročne prechádzajú našou obcou, páči sa im
pekný obecný park a prisľúbili, ţe prídu aj na Deň obce. Organizátorky pripravili dobrú cigánsku
pečienku a široký sortiment domácich zákuskov, ktoré veľmi rýchlo boli predané prítomným
návštevníkom. ,,Ţeničky“ zároveň pozývali hostí na Deň obce dňa 19.júna na ktorom budú predávať
boršanské langoše a viacej druhov štrudlí.
Redakcia a samospráva vyjadruje Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov poďakovanie za vykonanie
veľkého upratovania v parku.
Redakcia

Dátum 1. jún patrí uţ tradične tým najmladším členom našej spoločnosti – deťom. Tento sviatok
rozţiari úsmev na tvári nielen deťom, ale i rodičom, starým rodičom skrátka všetkým, ktorým nie je
ľahostajný detský úsmev. A práve pri pohľade na takú šťastnú tváričku, akú vie takýto úsmev vyčariť, sa
nám zahreje pri srdiečku.... Moţno práve aj z tohto dôvodu chystajú organizácie, inštitúcie rôzne podujatia,
ktoré sú venované predovšetkým deťom. Odhliadnuc od toho z akej sociálnej vrstvy pochádzajú, príp. akej
farby majú pleť. Práve preto majme radi aj my všetky deti a správajme sa k nim tak ako ku svojim,
nezáleţiac na farbe pleti, národnosti apod. „Neodvrhujme“ ich na
základe toho akých majú rodičov, v akej spoločnosti sa pohybujú.
Venujme úsmev a milé slovo dieťaťu aj keď sa nám jeho rodičia akosi
nepozdávajú, nemáme o nich dobré mienenie. Podieľajme sa na ich
výchove, na chuti ţiť a niečo pre spoločnosť v budúcnosti urobiť....
Oslava dňa detí nechýbala ani v obci Hrubá Borša na ktorej sa
mali moţnosť zúčastniť všetky deti z obce a okolia. Počasie nám po
viacerých daţdivých dňoch prialo a tak sa oslava mohla niesť
v znamení Indiánov. Nechali sme sa inšpirovať ich voči sebe
priateľskou, druţnou a zanietenou povahou a pripravili sme pre deti rôzne aktivity na indiánsku tematiku.
Deti si mali moţnosť vyrobiť čelenky a náhrdelníky, podľa svojho vkusu, ktoré im budú pripomínať tento
deň. Prekonávali svoj strach a preukazovali odvahu pri preliezaní prekáţok, triafali sa do horizontálneho
indiánskeho terča, hľadali po dvore „poklad“ v podobe lízaniek a cukríkov a napokon si mali moţnosť
vyskúšať streľbu z luku pod vedením p. Ing. Bachara, ktorému touto cestou ďakujeme. Nechýbal ani deťmi
očakávaný kúzelník, ktorý deťom ukázal rôzne kúzla a dal im príleţitosť zúčastniť sa na jeho predstavení.
Na záver pre vytrvalých p. Ing. Bachar priniesol „skákací“ hrad, kde sa deti „vyšantili“ do sýtosti
a s úsmevom na perách a príjemnom pocite pri srdiečku sa rozišli domov.
Občerstvenie v podobe „hot dogov“, „cigánskej“, malinoviek nesmelo samozrejme chýbať a pre deti boli
pripravené sladké balíčky od p. starostu obce a obecného zastupiteľstva. Dovoľte mi poďakovať sa
všetkým zúčastneným, nielen za účasť, ale taktieţ i za pomoc pri zdarnom priebehu tejto oslavy ako i za
poskytnuté fotografie.
Mgr. Marcela Antaleczová

Tohtoročný prvý jún nebol len dňom všetkých detí, ale i dňom zmeny v personálnom obsadení
materskej školy Hrubá Borša. Na miesto - učiteľky som nastúpila ja – Marcela Antaleczová ako
zastupujúca učiteľka p. učiteľky Margitky Nagyovej, ktorá je tohto času na vytúţenej materskej
dovolenke.
Kaţdý prichádza na nové pracovné miesto s istými očakávaniami, plánmi, ale aj istým rešpektom
a obavou. Inak tomu nie je ani u mňa.
Napriek všetkému pevne verím
v úspešnú spoluprácu a spokojnosť na
všetkých stranách. Budem sa snaţiť
pracovať tak, aby boli spokojné najmä
Vaše ratolesti, ktoré ste mi zverili do
rúk v materskej škole, a pracovať v
súlade
s ich
právami,
očakávaniami, záujmami
ako
aj
individuálnymi potrebami. Chcela by
som Vás poprosiť o úprimnosť, ak sa
Vám niečo nepáči na mojej práci, na
správaní voči Vašim deťom pokojne mi
to povedzte. Som človek, ktorý má rád
úprimnosť ako i oprávnenú kritiku,
z ktorej si beriem ponaučenie. Rada
pracujem v dobrom kolektíve. Svojou
prácou nechcem sklamať svoju
nadriadenú a ostatné spolupracovníčky.
Deti sú to čo nás inšpiruje, duševne napĺňa a posúva vpred. Súhlasím s výrokom známeho
detského psychológa Prof. PhDr. Zděnka Matějčeka, Csc.
„Dieťa nikdy nesmie mať pocit, že naň nikto nemá čas.
Iná cesta, než dať dieťaťu dostatok lásky, času a námahy nie je.“
Mgr. Marcela Antalezcová

VIETE ŽE ...
Obec pripravuje vodovod na kolaudáciu. Našli sa poruchy medzi obcami Jánovce a Hrubá
Borša. V obci tlakové skúšky dopadli dobre.
Budú sa kontrolovať zaburinené pozemky.
Moţnosť korčuľovania pre náš región na zimnom štadióne v Hamuliakove zadarmo.
Na úradnej tabuli bude vyvesený ponukový list na montáţ vodovodnej prípojky (aţ po
kompletnom skolaudovaní)
Pripravuje sa územné rozhodnutie pre optické káblovanie v obci (september)
Osobitne bude riešiť vláda obmedzené moţnosti obcí a miest Bratislavského kraja pri
čerpaní eurofondov (do tejto kategórie patrí aj naša obec)
Regionálne zdruţenie Podunajsko sa stalo členskou organizáciou Slovenskej ruţiarskej
spoločnosti Pridunajsko. Rosa klub Slovakia má sídlo vo Zvolene.
Daň z nehnuteľností treba uhradiť do 15 dní po obdrţaní výmeru (hlásenie cez miestny
rozhlas v nedeľu 30. 05. 2010)

Dňa 27.mája v obci Veľký Biel rokovalo Regionálne zdruţenie ,,Podunajsko“ aj za účasti predsedu
BSK pána Pavla Frešu. Cieľom rokovania bolo zhodnotiť prijaté závery na 20.sneme ZMOS
a zosúladiť na vlastné podmienky daného regiónu. K problematike bola otvorená diskusia, v ktorej
vystúpil skoro kaţdý prítomný starosta.
Náš starosta pán Ladislav Vidra hovoril o novelizovanom zákone cestovného ruchu, ktorý prináša pre
obce a mestá veľa pozitívneho pri rozvoji nových produktov, z ktorých obce budú môcť hospodárne
vyuţívať získané finančné prostriedky pri svojich rozvojových záverov. Pre uvedené poţiadal pána
predsedu, o zaloţenie koordinačnej, oblastnej organizácie.
Hovoril aj o tom, aby počas letnej turistickej sezóny obce mali na Seneckých jazerách umoţnené
propagovať svoje akcie a podujatia napr. pri organizovaní Dní obce.
V ďalšom bloku hovoril o R-1 (rýchlostná cesta), ktorá má byť spojnicou medzi Mostom pri
Bratislave a obcou Vlčkovce (pri Trnave). Sľúbené pravidelné stretnutia s projektantmi sú doteraz
zmrazené.
V závere kritizoval sféru dopravy a to pre nepruţnosť pri opravách cestných telies a v neposlednom
rade nekosenia jarkov, zelených pásov vedľa štátnych ciest.
Účastníci na záver rokovania prijali uznesenie, ktoré bude odstúpené vyšším orgánom.
Redakcia

V Kongresovom centre Incheba v Bratislave sa 19. a 20.mája 2010, za účasti 893 delegátov
a 78 pozorovateľov, zastupujúcich 2 786 členských sídiel z 59 regionálnych zdruţení z celého územia
Slovenska, uskutočnil jubilejný 20.snem Zdruţenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý bol
posledný v tomto volebnom období samosprávy miest a obcí.
Na sneme, ktorý je najvyšším orgánom zdruţenia a koná sa raz ročne, sa opäť zúčastnili predseda NR
SR Pavol Paška a predseda vlády SR Robert Fico, viacerí poslanci NR SR, členovia vlády SR a 160
domácich a 20 zahraničných hostí.
Predseda vlády Robert Fico oznámil, ţe vláda na svojom rokovaní 19.mája 2010 uvoľnila 10,5 mil.
eur na dofinancovanie DPH pre obce z Programu rozvoja vidieka. Delegáti toto dofinancovanie prijali
veľkým potleskom.
Aj napriek tomu, ţe snem
bol
jubilejný,
20.rokovaním najvyššieho
orgánu ZMOS a konal sa
v roku 20.výročia miestnej
územnej samosprávy na
Slovensku,
v
jeho
pracovnej časti odznelo
viacero
vystúpení
hľadajúcich odpovede na
otázky týkajúce sa riešenia
finančnej a hospodárskej
krízy a poţiadavky na
proporcionálnejšie regionálne rozdelenie eurofondov.
Snem prijal uznesenie, v ktorom uloţil Rade ZMOS presadzovať v Národnej rade Slovenskej
republiky, vo vláde SR a v ústredných orgánoch štátnej správy plnenie poţiadaviek z uznesenia a jeho
príloh a o naplnenie poţiadaviek ZMOS poţiadal vládu SR a poslancov NR SR.
Redakcia

Neskorá jar, daţdivý začiatok leta je obdobím v ktorom prichádzame na svet nový ţivot. Voľne
ţijúca zver začína vynášať svoje mláďatá, ktoré sú ozdobou našej prírody a nesporne do nej patria. Kaţdý
vie a vidí, ţe náš kataster sa mení, čím sa mení aj charakter revíru. Zver hľadá miesta pre svoje preţitie.
Úţitková poľná zver má veľa nepriateľov a sama si pomôcť nedokáţe. Toto je pre poľovníkov znamenie,
ţe sa treba zamerať na zvýšenie starostlivosti o ich ochrane. V tomto období je veľmi dôleţité, aby zver
mala dostatok pokoja a nebola zbytočne vyrušovaná. Povinnosťou kaţdého poriadneho poľovníka je okrem
iného aj likvidácia túlavých psov a mačiek, ktorí s obľubou lovia najmä mláďatá baţantej a zajačej zveri.
Sú to ale aj niektorí nezodpovední ľudia, ktorí si moţno ani neuvedomujú, ţe svojim nevhodným
správaním zver vyrušujú. Ide predovšetkým o majiteľov psov, ktorí pri prechádzkach nechajú svojich
nezvládnuteľných štvornohých miláčikov voľne pobehovať po poli. Treba si dávať na takýchto psov veľký
pozor, pretoţe kaţdý pes má od prírody vrodený inštinkt lovca a môţe odbehnúť a duriť zver aj niekoľko
kilometrov a môţu sa zatúlť. Podľa zákona o poľovníctve č. 23/1962 Zb. č. 99/1993 Zb. môžu členovia
poľovníckeho združenia usmrcovať psov, ktorí mimo vplyvu svojho vodiča voľne pobehujú, hľadajú alebo
prenasledujú zver. Preto aj touto cestou po dohode miestnej samosprávy a starostu obce
ţiadame majiteľov psov, aby rešpektovali tento zákon a riadili sa pokynmi poľovnej stráţe
a ostatných členov poľovného zdruţenia Hrubá Borša – Jánovce, aby zbytočne neprichádzalo
k nedorozumeniam. Našich poľovníkov však trápia aj in a závaţnejšie skutočnosti. Ide
o pytliactvo. Ţiadalo by sa vhodným spôsobom uzatvoriť prístupové poľné cesty do
chatára našej obce počas celého roka. Zabránime tak pohybu cudzích
motorových vozidiel v našom chatári, uchránime majetok agropodnikateľom,
odstránime vytváranie ilegálnych čiernych skládok komunálneho odpadu,
uchránime naše ţivotné prostredie i voľne ţijúcu poľnú zver
aj napriek zloţitých podmienkach v našom katastrálnom
území obce.
Ladislav Kleštinec
člen Poľovníckeho zdruţenia

Ochrana úrody pred požiarmi
Pomaly sa blíţi obdobie
ţatevných prác, letných prázdnin po
dlhotrvajúcich
daţďov.
Upozorňujeme
občanov
na
dodrţiavanie zásad protipoţiarnej
a ochrannej
bezpečnosti
pri
činnostiach
so
zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku poţiarov,
ku ktorým patrí zber obilia,
pozberová úprava, skladovanie
objemových krmín a čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku poţiaru
z dôvodu prichádzajúceho suchého
a teplého počasia.
Nefajčite a nepouţívajte otvorený
plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku poţiaru.
Nevypaľujte porasty burín, kríkov
a stromov a nezakladajte oheň.
Zakazuje sa fajčiť v blízkosti stohov
slamy a sena. V obci je prísny zákaz
pálenia počas letných mesiacov.
pplk. Ing. Emil Moťovský

Na aktuálnu otázku občanov
Dokedy nás bude trápiť kaţdoročné zaburinenie pozemkov
fyzických a právnických osôb v katastrálnom území obce Hrubá
Borša?
* - Obecný úrad uţ 21. 5. 2010 vydal majiteľom, uţívateľom
poľnohospodárskej pôdy, záhrad upozornenie, aby v dohľadnej dobe
venovali maximálnu pozornosť pri likvidácii burín. Opäť sa ukázalo,
ţe sú skupiny ľudí, ktorí menovanej problematike nevenujú skoro
ţiadnu pozornosť. Nechápu, ţe daný stav je ideálnym miestom pre
rozšírovanie chorôb a nebezpečných škodcov. V liste, ktorý obdrţal
kaţdý správca dane sa píše, ţe v júni komisia Obvodného
pozemkového úradu v Senci vykoná v jednotlivých katastrálnych
územiach previerku s dôrazom na zaburinenosť pozemkov a záhrad.
V spolupráci so samosprávou sa pristúpi k sankcionovaniu fyzických
a právnických osôb. Vieme pochopiť, ţe dlhodobé trvalé daţde
nedovolili vkročiť na pozemky, ale sme presvedčení, ţe pochopíte túto
výzvu na spoluprácu za čo Vám vyjadrujeme poďakovanie.
Ďalej sa pýtame..Kto znečisťuje budovaný, nový stavebný obvod
inţinierskymi sieťami pri spoločnosti CORPOREX?
* - Majiteľ stavebných pozemkov podal sťaţnosť na Obecný
úrad, ţe na jeho pozemok niekto vynáša komunálny a iný odpad. Kto
to môţe byť? Aj minulý rok na miesto stavebných pozemkov boli
vyvozené : konáre, pokosená tráva, iné druhy burín, ale aj stavebná
suť.

Pán starosta, boli ste delegátom 20. snemu ZMOS, čo ste sa dozvedeli o dvadsaťročnej
budovateľskej cesty ZMOS?
Veľa. Prehľad o činnosti bol publikovaný aj v písomných
materiáloch a niečo som získal z úradu, s ktorým sme spolupracovali
nakoľko obciam poskytoval účinnú pomoc. Určite Vás bude zaujímať
aj štatistika:
K 01. 05. 2010 štruktúra členov bola nasledovná:
- zo 138 miest je 131 členov ZMOS
- z 39 mestských častí Bratislavy, Košíc je člnom ZMOS 27 častí
- z 2 751 obcí 2 629 členov ZMOS
Z celkového počtu 2 928 miest, obcí a mestských častí je členom
ZMOS 2 786 čo znamená 95,26 %.
Existuje v SR ešte podobná organizácia?
V Slovenskej republike niet nijakej inej organizácie ani inštitúcie, ktorá by dlhodobo disponovala
porovnávateľným zázemím, silou a významom.
Ako poznám, ale aj viem, pretože na bývalom pracovisku som veľmi aktívne spolupracoval so ZMOS,
nakoľko sme riešili komunálne programy z pohľadu rozvoja dedín. Musím povedať, že ZMOS bol aktívny,
prijímal vždy dobré legislatívne riešenia i realizačné opatrenia.
Čo Vás najviac prekvapilo?
To, že sa hovorilo veľmi otvorene a mladší delegáti sa teraz dozvedeli, že ZMOS sa dlhodobo
zasadzoval za prijatie Európskej charty miestnej samosprávy Slovenskou republikou.
V charte sú deklarované základne princípy miestnej územnej samosprávy , ktorou sa riadi moderná
samospráva v Európe. Predstavte si. Na podpis bola pripravená už v roku 1985, avšak Československo ju
počas svojej existencie nepodpísalo. Čakalo až do 23. 02. 1999 kedy charta bola podpísaná s tým, že sa pri
podpise zásadne zaviazala, dodržiavať tie ustanovenia charty, ktoré jej umožňoval dodržiavať aktuálny
poriadok štátu. V roku 2000 charta bola prerokovaná v Národnej rade a nadobudla účinnosť 1.júna 2000.
A tak postupne, dobrými a veľmi užitočnými krokmi sme sa priblížili nielen ku skloňovaniu fiškálnej
decentralizácii, ale sériou malých zákonov vznikol jeden veľký zákon.
Pán starosta, od toho veľkého zákona sa odvíja aj zavedenie systému podielovej dane?
Správne ste trafili. Zákonmi o fiškálnej decentralizácii sa miestnym orgánom v rámci hospodárskej
politiky štátu, zabezpečilo právo na primerané vlastné finančné zdroje, s ktorými môžu v rámci svojich
právomocí voľne disponovať.
Rád by som pripomenul, že už v roku 1993 bola zavedená nová daňová sústava a následne bol zmenený aj
systém financovania miest a obcí na podielové dane.
Najväčší posun nastal v roku 2005 zavedením systému fiškálnej decentralizácie. Týmto systémom sa posilnili
vlastné daňové príjmy miest a obcí, ich daňové právomoci, decentralizovali sa verejné financie a to
najhlavnejšie: znížila sa závislosť od rozhodovania centrálnej vlády.

Pán starosta, mám rozumieť tak, že podielový systém závisí od toho, ako právnicka a fyzická
osoba sa podieľajú na produkcii?
Áno. Všetko je spätné s ekonomikou. Aby obec získala z podielov čo najviac, spomeniem len niektoré
faktory, ktoré by sme mali dodržať. Neplatiť svojmu zamestnancovi len na ruku, bez odvodu. Na takého občana,
obecný úrad nezíska ani cent od štátu. Ďalej občan, ktorý nie je prihlásený na trvalý pobyt ani na toho v rámci
podielovej dane nič nedostane obec.

Pán starosta, advokátska návratnosť daňového systému pôsobí aj v iných sférach komunálneho
života?
Samozrejme, že áno. Je to veľmi dobrý systém lenže v časoch keď je vysoká nezamestnanosť, menej sa
produkuje – tých finančných prostriedkov je menej a menej. Aj naša obec dostáva menej. Konkrétne na Vašu
otázku odpoviem; ako napr.:
- prijatím školského zákona sa vytvoril legislatívny priestor na uskutočňovanie obsahovej reformy. Zaviedol sa
princíp rovnocenného financovania nákladov na vzdelávanie bez ohľadu zriaďovateľa. Zatiaľ to vychádza
v obci, máme dobrý stimul, naša finančná politika je dobrá a vieme zareagovať aj vtedy, ak by sa daňová
politika zmenila v neprospech poľnohospodárskej dane.
Ako starosta obce, som pripravený vákuum riešiť. Na túto náročnú prácu potrebujem každého občana a veľa
pracovných úspechov.

Pán starosta, ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa dobrého zdravia v ďalších rokoch.
Redakcia
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Gratulujeme všetkým naším oslávencom.
Všetkým, ktorí si v týchto mesiacoch spomínate, slávite
Všetkým, ktorí si v mesiacoch apríl, máj, jún
i pripíjate na svoje prežité roky, posielame tieto slová:
2010
V deň Vášho krásneho sviatku,
pripomenuli,
keď si pripomínate svoj doţitý vek,
či pripomínate svoje krásne meniny.
nech Vám láska srdce hreje,
Plnú náruč kvetov, dobrého zdravia
zdravie i šťastie súţi, tešte sa z lásky,
i lásky
lebo na večnú mladosť lieku niet,
my Vám chceme zo srdca priať,
nech sa Vaša dušička naplní pocitom,
aby Ste sa mohli v ţivote vţdy smiať,
ţe nie Ste sami,
radovať sa a zabávať.
sme tu s Vami.
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
Navždy nás opustili
Mária Savitská
Ján Tornyai
Anna Čabradská
Irena Nagyová

Dňa 12.júna 2010 sa aj v Hrubej Borši, tak ako na celom území Slovenska uskutočnili parlamentné
voľby, ktoré určili ďalšie smerovanie našej krajiny minimálne na najbliţšie štyri roky.
Výsledky v našej obci:
Počet voličov 342
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 227
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 227
Počet platných odovzdaných hlasov 224
Účasť celkom 66,37%
Počet získaných hlasov podľa politických strán
Politická strana
*Európska demokratická strana
*Únia – Strana pre Slovensko
*Strana rómskej koalície
*Paliho Kapurková, veselá politická strana
*Sloboda a solidarita
*Strana demokratickej ľavice
*Strana maďarskej koalície
*Hnutie za demokratické Slovensko
*Komunistická strana Slovenska
*Slovenská národná strana

0
2
0

3
33

3
24
4
4
2

*Nová demokracia
*Zdruţenie robotníkov Slovenska
*Kresťanskodemokratické hnutie
*Ľudová strana – Naše Slovensko
* Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
* Aliancia za Európu národov
*Smer-SD
*Most-Híd

0
0
7
3
32
0
38
69

