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SPRAVODAJSTVO OBČANOV OBCE HRUBÁ BORŠA

Obecné

zastupiteľstvo 13.9.2010 schválilo Uznesením č.
38/10 – OZ vydať búracie povolenie na nefunkčný kultúrny
dom (od roku 1871 ako kúria). Bývalá kúria v roku 1957
prešla veľkou rekonštrukciou a jej existujúce plochy,
miestnosti boli prispôsobené k rozvíjajúcemu vidieckemu
životu na úseku kultúry. V kultúrnom dome účinkovali
divadelní ochotníci z radov miestneho obyvateľstva, ale na
„doskách“ vystupovali aj ochotníci z Jelky, Kostolnej pri
Dunaji, Veľkých Úľan, Galanty a pod. Najčastejšie
vystupovali žiaci zo Základnej školy 1.-5. roč. Hrubá Borša,
deti z Materskej školy, členovia vtedajších mládežníckych
organizácií. V budove sa organizovali spoločenskými
a záujmovými organizáciami tanečné zábavy, výstavy, rôzne
posedenia, výročné členské schôdze, ale aj svadobné
hostiny. Podľa žiadateľov vo veľkej miestnosti sa konali aj
kary. V budove fungovala aj miestna knižnica a dlhé roky
v nej mali priestory aj mládežníci, nakoľko niekoľko rokov
v širšom okolí boli najaktívnejší. V 70tich rokoch dva krát
zorganizovali Krajské festivaly, na ktorom sa zúčastnili
mladí ľudia zo širokého okolia. Kultúrny dom bol
prebudovaný – prispôsobený na premietanie filmov. Filmy
sa premietali soboty a nedele. Premietanie bolo rozložené do
dvoch skupín: filmy pre deti a celovečerné filmy pre
dospelých. Prvým premietačom bol bývalý tajomník MNV
Štefan Ivančík (†). Ďalšími premietačmi boli Alexander
Vlahy (†), Miroslav Popluhár (†), Lukáč Blaho, Karol
Snoha (†), Ladislav Jáger. Premietal som aj ja v čase, keď
Mirko Popluhár bol na základnej vojenskej službe. Nemal
som vtedy ani 16 rokov. Večerné filmy premietal Šanibácsi.
Filmy sa premietali do roku 1978. Treba pri tejto príležitosti
pripomenúť, že obce vlastnila prvý televízor ORAVAN,
ktorý bol umiestnený v klube bývalého osvetového
strediska. Na konci budovy boli zrekonštruované dve
miestnosti pre prácu Miestneho národného výboru, ktorý
sídlil v priestoroch do roku 1991. Po tomto roku sa budova
málo využívala, do opravy sa nedávali skoro žiadne finančné
prostriedky. Okná, dvere strácali na kvalite, postupne začali
hniť, steny vlhli a stropy v jednotlivých miestnostiach
prepadávali. Objekt nemal betónové základy. Základy tvorili
štyri rady tehál, ktoré v zemi už boli rozpadnuté. Stavební
odborníci odporúčali len jedno: budovu zbúrať, hrozí
nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a hlavne pre pohybujúce
deti okolo budovy. Bol záujem ešte v rokoch 2003 a v roku
2006 stavbu zachrániť. Stavebné diagnózy zneli – zbúrať
a postaviť niečo nové.

A tak

došlo k zbúraniu. Na veľké prekvapenie budova
nebola vybudovaná z pálených tehál ako niektorí hovorili.

27. ČÍSLO
Jún 2011

Surové, nepálené tehly tvorili až 70% obsahu v použitom
murive. Ďalšie prekvapenie: všetky použité hranoly a iné
drevené výrobky boli veľmi poškodené, napadnuté
škodcami a inými faktormi, ktoré negatívne vplývali na
nekvalitu stavebného dreva.

Pred

zahájením prác bolo vyhlásené výberové konanie na
likvidáciu budovy (na vlastné náklady). Do výberového
konania sa písomne prihlásil František Horváth z Kostolnej
pri Dunaji. Ako ďalší sa telefonicky informoval Rastislav
Daniš z Jelky, ktorému keď bolo povedané, aby si podal
písomnú žiadosť, radšej od záujmu odstúpil. Nakoniec
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.5.2011
„odkleplo“ likvidáciu budovy prideliť Františkovi
Horváthovi, s ktorým Obec uzatvorila aj „zmluvu“. Zmluva
je k nahliadnutiu na Obecnom úrade. Musím ale
pripomenúť, že ihneď po začatí prác „aktivisti“ začali útočiť
na moju osobu a komplexne aj na samosprávu, že prečo
zastupiteľstvo nepridelilo stavbu „inému“. Neviem prečo
inému? Veď mohli sa prihlásiť aj viacerí a konkrétne aj naši
občania. Prečo ste sa neprihlásili? Medzi kritikmi boli aj
takí, ktorí už mali možnosť ukázať širokej verejnosti, ako
radi majú obec – a čo by do nej aj dali, len aby bola naj...
najkrajšia. Nedostal som ani ďalšie návrhy a nápady na
uvoľnenú plochu. Zatiaľ plochu osejeme s trávou a neskôr
sa vybuduje účelová budova pre všetky kategórie
obyvateľstva.

Mám rád históriu, rád sa vraciam do minulosti. Kritici, ale
nevedia, že v spomínanej budove – kúrii býval básnik,
spisovateľ – Emil Bolgár? O niekoľko dni predkladám do
Obecného zastupiteľstva súborovú správu o tom, ako
zvýrazniť bývalú budovu a doteraz „neznámeho“ básnika
a spisovateľa. Čakal som aj na takýto návrh. V blízkosti
zbúraného objektu asi pri plánovanom trhovisku by mal stáť
malý domček o rozmeroch 1,5m x 1m (možno aj väčší). Tí,
ktorí neviete, chcem pripomenúť a zvýrazniť, že najstarší
strom (v blízkosti bývalého kultúrneho domu), ktorý
každoročne zarodí krásne guľaté, čierne orechy – v botanike
sa o ňom píše ako o kráľovskom orechu. Možno asi preto
rodina, ktorá kúriu obývala mala v rodinnom erbe kráľovskú
korunu. Ale poďme po poriadku. Kto bol otcom Emila
Bolgára? Bol ním František Bolgár a matkou bola Auróra
Medveczká. Otec zastával funkciu sudcu Uhorskej
kráľovskej súdnej tabule v Bratislave a bol aj kráľovským
radcom a sudcom Kráľovského dvora. Prvé básne Emila
Bolgára sa objavovali od roku 1858. Jeho román „Obraz o
revolúcii“ bol uverejnený v Pätikostoli v roku 1871.
Pokračovanie na druhej strane.

8

BORŠAN
Básnická zbierka bola uverejnená pod názvom „Básne Emila
Bolgára“. Jeho hrob sa nachádza na cintoríne v Hrubej Borši
(† december 1907).

Malý domček v parku, z jednej strany bude lícovať rodinný
erb Bolgárovcov a na ďalšej strane bude tabuľa: Tu žil
a pôsobil básnik, spisovateľ a sudca kráľovského dvora Emil
Bolgár. Myslel som, že niekto pošle podobný návrh. Nič
neprišlo. Verte mi, nemám rád ak niekto neustále kritizuje
zámery obce s ľuďmi, ktorí by veľmi radi dali našej obci to
najdôležitejšie: pokoj, radosť, šťastie – úspechy v spoločnej
práci. A preto prostredníctvom pracovného kolektívu,
archívnych dokumentov, z materiálov samosprávy MNV
pripravujeme „Publikaciu o 60 ročnej budovateľskej ceste
obce Hrubá Borša“ (1951 – 2011). V tejto publikácii sa
nájdu všetci, ktorí svojimi kolektívmi, poslancami, občanmi
budovali – budujú obec Hrubá Borša.

Nedávno, niekoľko dní po zbúraní kultúrneho domu, 7.júna
2011 bola ukončená stavba na cintoríne a to „Urnová stena“
so slušným, skultúrneným okolím. Táto stavba bola
situovaná tak, aby sa zachovala rodinná hrobka
Gülcherovcov, ktorí patrili v obci medzi najväčších
majiteľov nehnuteľností v Malej a Veľkej Borši – Hrubej
Borši. Pre spomínaných zosnulých sme doteraz nenašli
žiadnych príbuzných – dedičov. Až nedávno som dostal
telefonát v maďarskom jazyku zo Švajčiarska. Prekvapilo
mňa, zároveň aj povzbudili slová, že „zaujímavá osoba“
vedela všetko o našich už uskutočnených zámeroch
v cintoríne. Nemal som záujem nejakým spôsobom
dehonestovať rodinnú hrobku. Skoro každý krok som
konzultoval s odborníkmi, ktorí podporovali moje – naše
návrhy v cintoríne. Našiel sa aj taký pán, ktorý do jesene
vykoná ukážkový, jaskyňový strih z krušpánov, ktoré
nevkusne zasahujú do hrobov Farkašovcov a ďalších. Toto
historicky dôležité miesta sú pre mňa, aj pre ďalších, ktorí
históriu vnímajú a chápu cez bývalých zemepánov,
šľachticov, obyvateľov starej a súčasnej Borše ako
budovateľov Veľkej Borše. Ešte v minulom volebnom
období, ale aj v súčasnom som predložil na Obecné
zastupiteľstvo zámer ako revitalizovať náš cintorín. Poslanci
schválili a touto cestou vyjadrujem poďakovanie za
podporenie a už môžem povedať za spoločne vybudované
dielo. S prestavbou celého okolia Domu smútku sme sa
dostali do pozície národne – významného cintorína. Verte
mi spoluobčania máme skutočne významný cintorín. Preto
chcem prostredníctvom poslancov vtiahnuť do dôležitosti
projektu – nášho cintorína, pracovníkov Ministerstva kultúry
a pracovníkov Vyššieho územného celku. Som spokojný, že
návrhy, ktoré zastupiteľstvá (bývalé a súčasné) pod mojim
vedením schválili dobre zapadli do architektúry „parku
ticha“ v miestnych podmienkach. Aj pre tento budovaný
produkt sa našli kritici. Spoluobčania, návštevníci
boršanského cintorína, nemohol som roky a roky pozerať sa
v blízkosti Domu smútku na hrobku, ktorá bola
v dezolátnom stave. Špatila. Nedávno veľká „rodinná
návšteva“ povedala: pánstarosta, nemusíš sa hanbiť
a nemusia sa hanbiť ani poslanci, ani občania. Tieto slová
mňa povzbudili, ďakujem všetkým ktorí vedia prácu aj
oceniť a nie vždy kritizovať – pozerať sa na dielo inými

očami. Kým budem starostom obce, o cintorín sa budem
starať a dokážem, že náš cintorín bude aj nositeľom iného
názvu. Na ten ale budeme všetci hrdí! Dokážeme to
spoločne drahí spoluobčania.

V tomto

príspevku by som rád pripomenul, že v týchto
dňoch prebieha v obci už začatá prestavba režim nových
dopravných značení. Niektoré dopravné značky nám
poškodili vandali, preto ich musíme vymeniť. Zbytočne
obec musí vyhodiť 978€ (29 340Sk) táto suma sa mohla
použiť aj na iné dôležitejšie účely. Po druhej etape
pristúpime veľmi dôležitým zmenám na úseku značenia
chodníkov a SAD zástaviek.

Na

poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva som
podal ďalšiu informáciu o tom, že na ceste do Malej Borše
budú osadené do konca júna zatiaľ 2ks lavičiek a smetné
koše. Spolu s poslancami, členmi jednotlivých komisií
chceme, aby spomínaná zóna sa stala bezpečnou cestou pre
matky s deťmi, staršie osoby, ale aj pre mládež.

Nedávno

sčítací komisár a zodpovedná pracovníčka
Obecného úradu, ukončili veľmi náročnú prácu pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov. Pod nátlakom médií, ktoré
dohadovali, či sčítanie je anonymné alebo nie a prehadzovali
si zodpovednosť z jedného svojho orgánu na druhý a tak
začínali meniť nálady medzi obyvateľmi. Prácu, ktorú si
objednal štát, nebola vôbec jednoduchá. A preto sa chcem
poďakovať Mgr. Alene Nagyovej a pracovníčke Obecného
úradu Piroške Vlahyovej, že aj napriek ťažkostiam, ktoré sa
počas sčítacích dní objavili – úlohu sme splnili. Vyplnené
formuláre zodpovedná pracovníčka obce odovzdala
Obvodnému úradu v Senci dňa 7.6.2011. Preberanie
sčítacích hárkov trval od 1400 do1830hod. Dosť občanov
neodovzdalo sčítacie hárky, niektorí povedali, že to vybavia
elektronicky. No sčítacie hárky neprešli ani tak. Či sčítanie
obyvateľov bude mať negatívny dopad na podielovú daň,
alebo iné oblasti ekonomicko – spoločenského života našej
obce, ako starosta obce neviem odhadnúť. Mohol by som
napísať viacej, ale radšej počkám na Kompletné
vyhodnotenie Štatistickým úradom.

Blíži

sa leto. Čas dovoleniek a prázdnin. Môžem nazvať
hlavným obdobím cestovania. Prajem Vám drahí
spoluobčania, Vašim rodinám, Vašim blízkym krásne ničím
nerušené dni s Vašimi deťmi, priateľmi pri vode, v horách,
všade tam kde sa Vaše telo nabije novou, pozitívnou
energiou pre ostatné dni v roku. Pri tejto príležitosti sa
chcem prihovoriť aj novým občanom, ktorí v týchto dňoch
prichádzajú do našej obce nielen relaxovať, ale aj trvale
obývať našu pekne sa rozvíjajúcu dedinku.

Srdečne

Vás vítam, prajem Vám, Vašim rodinám iba to
najlepšie, zdravie, elán a radosť zo života.
A na záver dovoľujem si Vás, Vašich
známych pozvať na „Dni obce“, ktoré sa
uskutočnia 1.7. – 2.7.2011 v obci Hrubá
Borša.

Ladislav Vidra
starosta obce
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Ani sa nenazdáme a opäť tu bude koniec školského roka. Prežili sme v škôlke mnoho pekných chvíľ, nazbierali nové
zážitky, ale i nadobudli nové poznatky, vedomosti a skúsenosti.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme plnili edukačné ciele podľa školského
vzdelávacieho programu, čím deti nadobúdali kompetencie vo vzdelávacej oblasti
kognitívnej, perceptuálno - motorickej a sociálno-emocionálnej v tematických okruhoch
„Ja som“ „Ľudia“, „Príroda“, „Kultúra“.
V januári sme zintenzívnili prípravu predškolákov na vstup do základnej školy, čo sa
odzrkadlilo v úspešnom absolvovaní zápisu detí do ZŠ, ktorý prebehol na začiatku
februára a zúčastnilo sa ho päť našich predškoláčikov. Samotnému zápisu predchádzala
návšteva Základnej školy v Kráľovej pri Senci, kde sa deti mohli oboznámiť
s prostredím školy ako i priebehom školského vyučovania. Záver mesiaca zavŕšil
fašiangový karneval, ktorý dostal prívlastok „skvelá veselá akcia“, na ktorej sa pobavili
všetci malí i veľkí účastníci.
Marec sa niesol v znamení mesiaca knihy, v rámci ktorého sme navštívili Obecnú
knižnicu a urobili si výstavu obľúbených kníh našich detí, z ktorých sme si denne čítali,
a prebúdzajúcej sa jarnej prírody, kedy sme navštívili zvieratká na farme Corporex, kde
sme sa okrem iného aj povozili na poníkovi. Na konci mesiaca nás navštívili dvaja poľovníci, ktorí nám priniesli ukázať
svoje trofeje, poľovnícke náradie a zbrane a zaujímavo nám rozprávali o svojom poslaní a poľovníckej vášni.
V apríli, na žiadosť rodičov, navštívila našich predškolákov pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva v Senci, ktorá zisťovala ich školskú zrelosť a pripravenosť na prvý
ročník základnej školy. Navštívili sme kamarátov v súkromnej materskej škole
„Čarovný domček“, kde sme si pozreli predstavenie „Martinka v krajine
rozprávok“ v podaní bábkového divadla Dúha. Pri príležitosti sviatku Veľkej Noci
sme sa zišli s rodičmi v tvorivej dielni, kde sme vytvorili mnoho krásnych
veľkonočných ozdôb a dekorácií, ktorými sme vyzdobili interiér našej škôlky. Na
konci mesiaca sa pani učiteľky zúčastnili Snemu spoločnosti predškolskej výchovy
a konferencie „Didaktická tvorivosť učiteliek MŠ“, kde získali mnoho nových
poznatkov a zručností potrebných vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej
škole. V súťaži „slniečkové deti“ sme získali opaľovacie prípravky pre materskú
školu i každé dieťa individuálne.
Do mesiaca Máj sme sa prehupli celodenným výletom do Bojníc, počas ktorého
sme s detičkami navštívili Zoologickú záhradu a nádvorie známeho Bojnického zámku. V druhú májovú nedeľu sme
mamičkám, babičkám i ostatným členom rodín detí odovzdali darček ku „Dňu matiek“ v podobe vystúpenia plného
básničiek, pesničiek a tančekov, a nechýbali ani dobroty zo škôlkárskeho
bufetu. Zapojili sme sa do súťaže spoločnosti Vitana „Naturáčikove
dobrodružstvá“ nácvikom pesničky s tančekom a následným zaslaním
videonahrávky, v ktorej sme hlasovaním získali sadu drevenej zeleninky.
V polovici mesiaca k nám zavítali hasiči na svojom hasičskom aute, ktorí nám
porozprávali o svojej práci a ukázali pomôcky a prístroje na hasenie ohňa
a záchranu ľudí a na rozlúčku poliali trávnik, zasvietili majákom a zahúkali
sirénou, z čoho mali deti obrovskú radosť. V rámci týždňa venovaného deťom
sme navštívili Bratislavské bábkové divadlo a jeho predstavenie „Prasiatka sa
vlka neboja“, turistickou vychádzkou sme zavítali do „rozprávkového lesa“
kde deti čakali stanovištia s rozprávkovými bytosťami a rôznymi úlohami,
ktoré deti splnili a získali sladkú odmenu a „rozprávkovú kartičku“, pohrali sa
na detskom ihrisku a pozreli si zvieratká v areáli „Lotos lake“ vo Veľkých Úľanoch. 1. Júna, teda v deň detí sme usporiadali
na dvore materskej školy „škôlkársku olympiádu“ s rozmanitými športovými disciplínami, ktoré deti hravo zvládli, za čo
získali olympijskú medailu, sladkosti a skákanie v nafukovacom skákacom hrade. Posledný deň týždňa detí navštívil naše
detičky šaško Jaško, ktorý ich rozveselil svojimi pesničkami, žartíkmi, veselými príhodami, súťažou a sladkosťami.
V polovičke júna sa niektoré detičky tradične zúčastnili školy v prírode v osvedčenom zariadení ŠvP Fantázia pri
Trenčianskych Tepliciach.
Do konca školského roka nás ešte čaká spoločné fotografovanie, návšteva policajta v našej škôlke, tradičná rozlúčka
s detičkami odchádzajúcimi do základnej školy spolu s kúzelníkom a účasť našich detí na kultúrnom programe „Dňa obce“.
V mesiaci júl bude materská škola v prevádzke pre detičky, ktoré rodičia
vopred prihlásili, a v auguste bude materská škola zatvorená.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom spolupodieľali na organizovaní a uskutočnení všetkých akcií
a podujatí – Obecnému úradu Hrubá Borša, okrem iného, aj za financovanie
autobusovej dopravy na všetky výlety , rodičom našich detičiek za ich aktívnu
pomoc a ochotu, rodine Bachárovej, pánovi Jánovi Vidrovi a Ladislavovi
Kleštincovi, hasičom z hasičského a záchranného zboru v Senci, a pánovi
policajtovi z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Miroslava Večerková
riaditeľka MŠ
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-od 7.5. – 13.5. 2011 bola vykonaná
deratizácia proti populácii škodlivých
hlodavcov (potkany, myši) v obci v zmysle
všeobecne – záväzného nariadenia
-v sobotu 30. 04. 2011 v obecnom parku sa
uskutočnili májové slávnosti obce. Na akcii
vystúpila aj boršanská ZUMBA užitočným
programom. Táborák lásky a priateľstva
zahájila slečna, ktorá sa 3. júna vydala.
Nová tradícia pre našu obec. Organizátori
postavili v parku aj „máj“
- v nedeľu 8. mája 2011 organizátori
pripravili v rámci „Dňa Matiek“ miestne
oslavy.
V programe
vystúpili
deti
z materskej školy a tanečnice Terka
a Saška. Slávnostné zhromaždenie otvoril
zástupca starostu obce Mgr. Ján Klačko
a slávnostný prejav ku ,,Dňu matiek“
predniesol starosta obce Ladislav Vidra.
Červené karafiáty rozdali mamičkám,
babičkám starosta a poslanci. Občerstvenie
zabezpečil personál materskej školy.
- starosta obce a poslanci OZ dňa 11. 5.
2011 prerokovali za účasti projektantov
tlakovej kanalizácie ďalšie doplnky
projekčného charakteru.
-starosta obce v mesiaci apríl niekoľkokrát
prerokoval s odberateľmi komunálneho
odpadu nový spôsob, ktorý bude platiť od
1. 6. 2011. O spôsobe občania budú
individuálne informovaní prostredníctvom
letáčikov a miestneho rozhlasu.
-starosta obce v dňoch 18. 5. – 19. 5. 2011
sa zúčastnil snemu Združenia miest a obcí
na Slovensku. Snemovanie sa uskutočnilo
v Bratislave v priestoroch Incheby.
- 12. mája 2011 bola v cintoríne zahájená
výstavba urnovej steny.
- Na štátnej ceste Kostolná pri Dunaji
a Hrubá Borša v mesiaci apríl, v blízkosti
križovatky na Malú Boršu boli zaevidované
dve autonehody.
- Policajná hliadka koncom apríla
v nočných hodinách kontrolovala v obci
Hrubá Borša 23 - ročnú ženu z Jelky. Muži
zákona u nej našli 5 injekčných striekačiek
a papierovú skladačku s obsahom bieleho
prášku.
-Pre
bezpečnosť
obyvateľstva,
návštevníkov obce, podnikateľov sú
zavedené preventívne policajné hliadky.

Nedávno na svojom druhom zasadnutí Komisia pre výstavbu, územný
plán a životné prostredie pod vedením poslanca pána Ing. Jozefa Munka boli
prerokované následovné aktuálne otázky:
1. Žiadosť Petra Šuleka, veci stavebno-územného konania s možnosťou výstavby
rodinného domu.
2. Postup na prácach okolo projektovania kanalizácie (zmenený zámer)
3. Rekonštrukcia cesty Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša
4. Búracie práce na bývalom nefunkčnom kultúrnom dome. Spracovaná je
fotodokumentácia o postupových prácach.
5. Organizovanie Dni obce Hrubá Borša 1.7. – 2.7.2011
6. Starostom predložený projekt z II. etapy parku a ďalších priestranstiev
7. Prípravné práce k prístavbe Obecného úradu – spoločenský dom.
Ďalšie rokovanie sa uskutoční v septembri.

Pán starosta informoval pani Mgr. A. Nagyovou o tom, že bol
požiadaný riaditeľkou Služby Božieho milosrdenstva, so sídlom 962 44 Lackov 5
o spoluprácu pri realizácii dodávok potravinovej pomoci v rámci EÚ, ktorého
cieľom je dodanie potravín najodkázanejším osobám prostredníctvom
charitatívnych organizácii.
Ešte pre spresnenie starostu, informoval, pani poslankyňu, že
spomínaná nezisková organizácia v minulom roku podala žiadosť na
Pôdohospodársku platobnú agentúru o zaradenie na realizácii projektu.
K podpísaniu Zmluvy došlo až 30.5.2011, ktorá je zverejnená na Centrálnom
registri zmlúv na Úrade vlády SR.
Na spoluprácu pri rozdeľovaní potravín našich spoluobčanov sa vzťahuje
komplexne celý projekt. Do projektu sú zaradení:
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke
- poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00
EUR
(nepracujúci poberatelia starobného dôchodku, predčasného a invalidného
dôchodku)
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané
dotácie)
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti
Spomínaní majú nárok z tohto projektu dostať bezplatne 20kg cestovín (tri
druhy) a 20 kg múky, preukázaním sa, že spĺňajú podmienky t.j. Hmotná núdza
potvrdenie z ÚPaSvR, dôchodcovia – potvrdenie zo SP o výške dôchodku resp.
oznámenie o valorizácii od 1.1.2011, osoby na hranici životného minima –
potvrdenie z ÚPaSvR. Starosta požiadal pani poslankyňu, aby zvolala Komisiu
pre veci sociálne na ktorej prítomní členovia so starostom obce príjmu vlastné
technicko-organizačné opatrenia k danému projektu. O ďalších postupových
riešeniach občania budú informovaní.
Starosta ďalej s pani Mgr. Nagyovou riešil aktuálne otázky na úseku sociálnych
vecí, zamestnanosti obyvateľstva a otázkach na poli podnikateľskom v našej
obci. Je veľa otvorených otázok povedal starosta. Chcem, aby podľa spracovanej
osnovy bola vypracovaná komplexná správa o sociálnom vývoji v našej obci.
Požiadal pani poslankyňu, aby do 1.9. požadovanú správu spracovala a predložila
na prerokovanie Obecného zastupiteľstva. Starosta poďakoval pani Mgr.
Nagyovej za veľmi aktívny prístup k sledovanej problematike a zaželal jej
a ostatným členkám veľa úspechov vo veľmi náročnej práci v zložitom období.
Redakcia
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Minulý týždeň priaznivci futbalu, mládež z Hrubej Borše navštívili pána starostu obce,
ktorému oznámili:
„Pán starosta dozrel čas, cítime, že Vám chýba naše účinkovanie na športovej scéne.
Rozhodli sme sa spoločne zorganizovať futbalový turnaj o Pohár starostu obce. Chceme, aby
aj táto disciplína sa stala v našej obci samosprávnou registráciou.“
Pán starosta od prekvapenia prestal takmer dýchať a v jeho očiach sa objavili slzy. Stačil ale povedať:
„Milí priatelia, som veľmi rád, že som dostal dnes od Vás najkrajší darček dnešných dní,
ktoré pre mňa boli veľmi ťažké, ale aj zložité. Ďakujem za Vašu iniciatívu a sľubujem Vám
a Vašim ďalším blízkym, že naše rozhodnutie, sa hlboko zapíše do análov obnoveného
futbalu v našej obci.“
Starosta navrhol, aby spomínaný turnaj bol zaradený do programu Dni obce Hrubá Borša dňa
2.7.2011. Organizačnému výboru v ktorom pracuje aj starosta
obce bolo oznámené, že do turnaja o Pohár starostu obce sa
prihlásili 1 družstvo z Bratislavy a 3 družstvá z Hrubej Borši.
Výbor bude pravidelne pracovať a pred turnajom bude vydaný
mimoriadny spravodaj o ktorý sa podujali spracovať a vydať
priaznivci malého futbalu.
Pána starostu navštívili aj ďalší priaznivci iného druhu športu a to
stolného tenisu. Chcú podobne ako ich futbaloví priaznivci
zorganizovať turnaj taktiež o pohár starostu obce. Ďakujem
a želám každému veľa úspechov pri športových a ostatných spoločenských podujatiach. Takto končil
svoje vystúpenie starosta obce Ladislav Vidra.
„My priaznivci spomínaných disciplín pozývame svojich priateľov na naše podujatia“
Tešíme sa na nových fanúšikov!!
Redakcia
Niekoľko krát sme Vás už informovali, že postupne budeme zavádzať nové spôsoby pri
triedení odpadov.
8.júna od1600 do 1800hod spoločnosť „Papier zber“ Bratislava vykupovala v obci papier, knihy, noviny
a časopisy. Za protihodnotu dávali hygienické vreckovky, alebo toaletný papier. Táto akcia bola veľmi
rýchla takže sme ju nemohli odvysielať niekoľkokrát v miestnom rozhlase. O ďalšom spôsobe,
termínu výkupu budeme obyvateľstvo informovať s dostupnými prostriedkami.
V rámci jednotlivých upratovaní v obci 2x do roka organizujeme veľké upratovanie pre
nepotrebné elektrospotrebiče. Mohli ste na vlastné oči vidieť, ako vyzeral zber čiernej a bielej
techniky. To čo sa doviezlo, druhí hneď aj porozbíjali – a vybrali pre seba to najpotrebnejšie.
Pán starosta 10.6.2011 so spoločnosťou Envi Work uzatvoril zmluvný vzťah s našou obcou.
Obec v zmysle § 39 zákona NR SR č. 223/2001o odpadoch uskutoční oddelený podomový zber
vyradených elektrických spotrebičov a elektronických zariadení z domácností, inštitúcii a malých
prevádzok. Bude stačiť, ak dohodnutý deň vynesiete vyradené elektrospotrebiče, elektrické
a elektronické prístroje batérie, prípadne kovový odpad, ktorého sa chcete zbaviť, pred bránu, alebo
vchod do svojho domu, odkiaľ ich postupne pracovníci spoločnosti Envi Work naložia do označeného,
zberného vozidla.
S vynesením ťažších vyradených spotrebičov ( pračky, chladničky, sporáky, kachle, ohrievače
vody, televízory a iné veľké zariadenia) vám môžu pomôcť pracovníci spoločnosť Envi Work.
Prvá akcia prebehne v mesiaci september 2011. Presný termín bude vyhlásený cez miestny rozhlas
alebo cez letáčiky.
Pripravujeme ďalšie nové formy o ktorých vás budeme informovať.
Samospráva
obce Hrubá Borša
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-Nedávno, popoludní musel medzi Hrubou
Boršou a Kostolnou pri Dunaji zasahovať
záchranársky vrtuľník. Pri zrážke vozidiel Seat
Inca a Felícia Kombi boli zranené osoby, jednu
museli transportovať vrtuľníkom.
-starosta obce opäť písal na Obvodný úrad
dopravy vo veci zhoršovania stavu ciest
v blízkosti obce. Občania sa právom dožadujú
výstavby a cyklodráh vedľa štátnych ciest.
-samospráva bude hľadať možnosti
organizačne zabezpečiť zber textílií v obci.

ako

-samospráva vyjadruje poďakovanie tým
občanom, ktorí v miestnom cintoríne za hrobmi
svojich
blízkych
vyčistili
priestranstvá.
Vyzývame ďalších občanov – blízkych, aby si
zobrali príklad od tých, ktorí sa do prvej výzvy
zapojili.
-samospráva ďakuje občanom za ich prácu,
ktorou skrášľujú svoje predzáhradky a hlavne
v tomto období kosia aj zelené plochy.
-samospráva vyzýva občanov, aby už odteraz
začali vo svojich záhradkách likvidáciou burín.
V júni v obci sa uskutoční kontrola stavu záhrad
a ostatnej poľnohospodárskej pôdy. Fyzické
a právnické osoby môžu byť sankciované.
-11. júna 2011 v sobotu organizátori zabezpečili
v obci hodovú diskotéku. Na akcii boli
zabezpečené aj kolotoče. Kolotočári hodnotili
účasť
návštevníkov ako veľmi
slabú.
Samospráva prehodnotí slová majiteľa a príjme
nové opatrenia a to so zaradením iného
zariadenia pre deti.

Dňa 30.5.2011 prebehlo na Obecnom úrade výberové
konanie na funkciu riaditeľky materskej školy Hrubá Borša.
Výberová komisia, ktorú ustanovil starosta obce vybrala na
funkciu riaditeľky pani Miroslavu Večerkovú a zároveň odporučila
pánovi starostovi schváliť rozhodnutie o výberovom konaní
v súlade s požadovaným zákonnými opatreniami Starosta obce,
samospráva obce prajú novej riaditeľke veľa úspechov na úseku
výchovy našej najmladšej generácii.
Od 15.júna 2011 do konca augusta 2011 sa zakazuje na
celom území obce manipulovať s otvoreným ohňom. Nedovoľme
a zabráňme vzniku požiarov v našej obci. K výzve vzniku požiarov
v našej obci sa pridávajú aj miestni agropodnikatelia, žiadajú
obyvateľstvo o rešpektovanie nariadenia, nakoľko nastávajúce dni
budú suché a tak môžu vznikať požiare. Ďakujeme.
Nastane už náprava podnikatelia??
V obci máme podnikateľov, (ak sú zaevidovaní) ktorí
v neskorých večerných hodinách, ale aj skoro ráno (niekedy aj
o pol štvrtej) hlučne pracujú, čím porušujú základné ustanovenia
obce o poriadku obce. Najhoršie to pôsobí soboty a nedele v dňoch
pracovného pokoja, kedy rodiny, návštevníci by najradšej
oddychovali – relaxovali vo svojich pekne upravených domoch.
Že, by bez súhlasu samosprávy začali vznikať v tesnej blízkosti
obytných zón priemyselné parky??
Redakcia
Organizátori „IX. Boršanských dní“ sa obracajú na občanov,
podnikateľov s prosbou o poskytnutie drobných cien do tomboly,
ktorá bude vylosovaná 2.júla 2011 o 2330 hod počas tanečnej
zábavy v parku.
Ceny prosíme odovzdať ešte 1.júla 2011 do 2000hod na obecný
úrad z dôvodu spracovania listiny cien, darované občanmi,
podnikateľmi.
Ďakujeme.
Organizátori

Dňa 3.júna 2011 náš pán starosta obce so skupinou manažérov projektantov boli na „pytačkách“ v Rakúsku.
Prejavili sme záujem spolupracovať niektorou obcou v Rakúsku, pretože sa našli riešenia v rámci cezhraničnej
spolupráce na úseku získania finančných zdrojov pre oblasť životného prostredia. Starosta obce prezradil: „naša obec
musí získať „zelenú“ od našich susedov a o na prestavbu kanalizácie, výstavbu odpadového hospodárstva – odpadový
dvor a v neposlednom rade podporu na projekty, ktoré riešia poriadok a hlavne čistotu obcí. Odchádzame domov
s dobrými dojmami nakoľko zástupcovia Rakúskej samosprávy sľúbili, že ich následnou pracovnou návštevou
preskúmajú našu požiadavku priamo v obci Hrubá Borša“. Toľko prezradil pán starosta. O ďalších rokovaniach budeme
naše obyvateľstvo informovať s dostupnými prostriedkami.
Redakcia

V mene samosprávy, v mene riaditeľstva materskej školy, ako i v mene svojom, chceme sa poďakovať
rodičom detí, ale aj iným spoločnostiam, ktoré počas celého školského roka 2010/2011 akýmkoľvek spôsobom
prispievali na prevádzku nášho predškolského zariadenia. Ďakujem a prajem Vám a vašim rodinám pekné a radostné
oddychové dni počas letných prázdnin.
Ladislav Vidra
starosta obce

