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SPRAVODAJSTVO OBČANOV HRUBEJ BORŠE
Milí spoluobčania,
som rád – podobne ako kaţdý
iný človek – ţe sme vstúpili do
nového ročného obdobia, do jari.
Jar naozaj znamená prebúdzanie
všetkého ţijúceho do nového
vegetačného cyklu. Osobitným
zákonnostiam v tomto období
podlieha rastlinstvo, ţivočíšna
ríša, ale ani človek nezaostáva
bokom.
Zvlášť pre ľudí ţijúcich na
vidieku je jar príznačná tým, ţe
oţíva pracovný ruch v našich
príbytkoch.
Obvykle
sa
podujímame
na
väčšie
poupratovanie
v dome
na
odstránenie haraburdia z dvora,
ma omladenie sadu, ošetrením
stromov, na upravenie záhrady pre novú sadbu.
V poli sa pripraví pôda pre príjem nového osiva. Všetky
tieto činnosti svedčia o začínaní kaţdoročne sa
opakujúceho kolobehu obnovujúceho sa ţivota.
Tohtoročnú jar je ešte viac zvláštnejšia tým, ţe počas nej
boli vyhlásené v tomto roku parlamentné a komunálne
voľby. Svojim postojom kaţdý môţe ovplyvniť
spoločensko-politické dianie v našej krajine, v našej obci
na niekoľko rokov.
Ak svojimi činnosťami a postojmi dokáţeme meniť ţivot
okolo seba, nemal by nám byť ľahostajný ani náš ţivot
osobný. Okrem jeho vonkajšej stránky, akou sa
zviditeľňujeme pred spoločnosťou, máme aj ţivot
vnútorný – svoje vlastné myšlienky, úmysly, túţby,
ţelania, priania, konania, činy ... .

4. ČÍSLO

Nie menej dôleţité je aj na
tom to poli generálnejšie
poupratovanie. Nestalo by
za to kriticky pretriediť
veci aj vo svojom vnútri
a zbaviť sa vnútorného
neporiadku,
ktorým
otravujeme seba i svojich
najbliţších ... ?
Na dvere nám uţ klope
Veľká noc. Je to sviatok
s mnohorozmerným,
bohatstvom, preto kaţdý
ho bude zaiste preţívať po
svojom. Veriaci oslávia
najväčšie tajomstvo spásy
–
ľudsky
ťaţko
pochopiteľné tajomstvo
bezhraničnej obety Boţieho Syna pre spásu ľudstva
a vydobytie Boţieho kráľovstva pre kaţdého kto oň stojí.
Pre ostatných Veľká noc znamená sviatky jari a všetko
ostatné, čo jar so sebou prináša, predovšetkým zrod
nového ţivota. Takýto obojaký pohľad na Veľkú noc sa
odráţa aj v našich novinách. Niektoré príspevky v ňom si
všímajú prírodný, iné náboţenský aspekt týchto sviatkov.
Ako starosta obce prihováram sa rovnako úprimne ku
kaţdému spoluobčanovi. Kaţdému ţelám , aby si po tieto
dni uţil sviatky Veľkej noci tak, ţe by mal z nich čo
najväčší úţitok – predovšetkým ten osobný, vnútorný
........

Ladislav Vidra, starosta obce

Tisztelt polgártársak,
a husvéti ünnepek alkalmábol kivánok mindnyájuknak jó eröt, egésséget, örömet és boldogságot
Ladislav Vidra, polgármester

Hóvirág
Már újra van virág.
Gyöngécske, hófehér.
Parányi, reszketö, de
elmegy már a tél.
Deres kövek közül

kibüjt az év remény,
piciny hajnalharang
gyötrelmek éjjelén.
Fagyos hetek után
jött, mint a gyögyulás.
Azt mondja: lesz öröm,

lehet megújulás.
Lélek, ne csüggedezz!
Hallgass el, rút panasz!
El még a szeretet.
Van Isten. Lesz tavasz.
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Fašiangy skončili .
Fašiangy boli, slaniny neni,
dáme si slaniny len medzi pery.
Fašiangy sa skončili. Tak ako všade aj v našej obci to bolo pôstnou Popolcovou
stredou (01. 03.) . Pripomenuli sme si ich od januárových Troch kráľov aţ do
28. 02. 2006, kedy sa zišli dámy, dievčatá a muţi z našej obce, fašiangovou
zábavou sa pričinili o ďalšiu uţ štvrtú zorganizovanú spoločnú akciu.
Symbolicky spoločne pochovali basu a zároveň pokrstili malú „basičku“, ktorá
bude hrať všetkým po dlhom 40-dňovom pôste na večierku, ktorý sa zorganizuje
pre cvičenky a ich rodinných príslušníkov. Počas fašiangového večierka sa
tancovalo a zabávalo. Tanečníkov sprevádzala hudba pod vedením nášho Imra.
Redakcia sa touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorí svojou prítomnosťou
obohatili účasť a zároveň obohatili svojimi „špecialitami“ stoly. A verte (tí čo
neprišli) bolo ich neúrekom: mäsové špeciality, zákusky, nealkoholické nápoje
ale aj dobré víno. Vylosovaním tomboly sa spestrila aj zábava. Na záver sa
kaţdý lúčil s pozdravom „Aj na budúci rok sa uvidíme“. Uvidíme nové tváre ???

Celý rok sme čakali, masky sme si
chystali. Boli rozprávkové bytosti
z nás. Baletky i králi, trpaslíci malí.
Karneval sa vydaril. Maskami nás
pobavil. Všetky masky tancovali,
kričali a vystrájali. Mali dobrú
náladu, veď vyhrali tombolu.
A čoviac, na začiatku ich posmelil
a pobavil kúzelník Štefan.

Počas jarných prázdnin v dňoch 24. 02. a 25. 02. 2006 uskutočnil sa v zasadačke Obecného úradu IV. ročník
stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu obce Hrubá Borša“. Súťaţilo sa vo dvoch kategóriách:
1. kategória – chlapci a dievčatá poradie bolo nasledovné:
2. kategória – dospelí poradie bolo nasledovné:
1. miesto: Nikoleta Vlahyová
1.miesto: Jozef Ravasz
2. miesto: Tibor Tanko
2. miesto: Ladislav Letušek
3. miesto: Dávid Molnár
3. miesto: Peter Šmogrovič
4. miesto: Erik Neština
4. miesto: Olinka Pállová
Umiestnením starosta obce a predseda komisie pre mládeţ, kultúru a šport Ladislav Letušek odovzdali diplomy a pekné
vecné ceny. Organizátori touto cestou ďakujú všetkým tým, ktorí sa aktívne zapojili, ale predovšetkým podporili toto
podujatie. Turnaj ukončili pozdravom: Dovidenia v roku 2007 – športom za zdravie!

Pohyb je najzdravšia závislosť – po čase sa po ňom túţi ako po čokoláde. Uţ
hodinkou cvičenia sa dá dosiahnuť, ţe opasok na nohaviciach sa bude
postupne uťahovať. Okrem toho primeraná fyzická aktivita pomôţe zachovať
si dobré zdravie, štíhlu líniu a zároveň aj uspokojiť myseľ, či zvýšiť chuť do
ţivota.
Netreba sa obávať, ţe cvičenie navštevujú len mladšie a štíhle ţeny alebo
dievčatá. Cvičenia v Hrubej Borši navštevujú dámy všetkých vekových
kategórií, pričom si vyberajú ten druh cvikov, ktorý im vyhovuje.
Samozrejme, sme radí, ţe máme dobrú cvičiteľku Janku Šuplatovú, ktorá
dokáţe naučiť celú zostavu cvikov. Predvádzame cvičenia v stoji a j ľahu na
zemi, pri ktorom sa pouţívajú jednorázové polkilové činky (PT fľašky naplnené vodou). Cvičí sa však aj bez záťaţe.
Posilňuje sa celé telo. Moţno povedať, ţe je to cvičenie telesnej práce, do ktorého sa zahŕňa i ľahký aerobik, spočívajúci
v krokoch a krokových variáciách.
Nuţ čo milé dámy, ktoré zatiaľ ešte len váhate, pridáte sa tieţ? Urobte si radosť, kúpte si vhodnú športovú obuv, oblečenie
a karimatku. Uvidíte, ţe aj vy budete mať z pohybu radosť a pôţitok. Čo tak skúsiť si dopriať dvakrát v týţdni, hodinku
aerobiku? A ţe kde? V obecnej zasadačke kaţdý pondelok a štvrtok o 18.00 a 19.00 hodine a spôsobom, aký vyhovuje vašej
kondícii a temperamentu.
Na záver nám pán starosta prisľúbil rozlúčkový večierok pri dobrej „disco“ hudbe aj s rodinnými príslušníkmi.
Srdečne Vás pozývame medzi nás.
Cvičenky
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V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej mobilov, počítačov a televízie vznikla vôbec nie nová myšlienka, poskytnúť našim deťom (vo
veku od 4 rokov) priestor a moţnosti na rozvíjanie tvorivých schopností.
V spolupráci s OBÚ Hrubá Borša vznikajú týchto dňoch „TVORIVÉ DIELNE“, ktoré by mali prebiehať (zatiaľ) jedenkrát v
týţdni. Náplňou a programom sa stanú rôzne techniky z umeleckej sféry, vyuţívanie prírodných materiálov ale aj metódy tvorivosti.
Prečo stále opakujem slovo tvorivosť? Pretoţe v praktickom ţivote je tvorivosť a logické myslenie dôleţitejšie ako
„nabifľované” vedomosti, a je moţné ju prejaviť v kaţdej činnosti. Tvorivosť je moţné rozvíjať uţ u malých detí, ale taktieţ je moţné
„prebudiť” ju aj u starších.
Nápad rozbehnúť tvorivé dielne, vznikol na základe myšlienky organizovania voľného času detí v našej obci. Vítaní sú však všetci, ktorí sa
chcú niečo nové dozvedieť – moţno aj sami o sebe.
Veríme, ţe sa projekt „TVORIVÝCH DIELNÍ“ stretne s priaznivým ohlasom rodičov, ale najmä našich detí, ktoré popri nových záţitkoch
získajú aj vzácne skúsenosti a dovolím si tvrdiť, ţe aj niečo pozitívne do ţivota.
„Tvoriví ľudia prebúdzajú k ţivotu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú ţivot svojim vlastným moţnostiam a prinášajú ţivot
druhým ľuďom i veciam“. (E.Fromm)
Informácie o prvých „TVORIVÝCH DIELŇACH“ nájdete na informačnej tabuli obecného úradu a takisto bude čas prvej
„schôdzky“ oznámený obecným rozhlasom.

Helena Holakovská

I keď som sa pred rokom
stala skautkou, spoznala
som veľa nových ľudí,
„mám veľa kamarátov“.
Do Kostolnej pri Dunaji
priniesol
skautstvo
Monsinior Paxy v roku
1991. Skautmi som sa zoznámil na
detských omšiach.
Skauti sú verní priatelia, nikdy sa
nehádajú, sú dobrí ľudia. Verne chodia do
kostola a verne sa modlia. Verte chodím
do skautského tábora, máme spoločné
akcie, túry, Faršanský ples
pred adventom robíme adventné vence ... .
Na stretnutiach sa modlíme, spievame,
hráme sa a cítime sa ako jedna veľká
rodina. Je to veľmi pekné, keď niekto
spomedzi nás vie hrať na nejakom
nástroji. Aj ja sa učím hrať na gitare. Som
pyšná na to, ţe môţem byť skautkou.
Keď budem veľká, chcela by som aj tu
v Hrubej Borši zaloţiť skaustvo. Uţ aj
mám jednu malú skautku – je to moja
sestrička Ramonka.
Tengeri Romilda

V súčasných dňoch sa veľa hovorí o našej mládeţi. Ţe je iná, nerobí tak
ako pred 15 – 20 rokmi. Áno je iná. Je iná aj doba. Dobou sa mení
kultúra, celkove celý ţivot ku ktorému sa musíme aj my starší
prispôsobiť. Veď pred niekoľkými rokmi mohli odsúdiť len 18 ročných,
teraz uţ aj 15 ročných a keď počkáme na 3 – 4 zasadnutia vlády, budú
môcť na autách jazdiť aj 17 roční chlapci a dievčatá, drţitelia vodičských
oprávnení.
Obec nedávno uzatvorila Dohodu o vzájomnej spolupráce medzi Obcou
a Klubom mládeţe. V Klube sa prísne zakazuje poţívať alkoholické
nápoje, omamné látky a hlavne je zakázané aj fajčiť. Čo máme robiť ak
do klubu kupujú starší, resp. aj mladší alkoholické nápoje? Ešte ţe mladí
ľudia súhlasili, aby aj rodičia boli oboznámení otváracími a zatváracími
hodinami klubu. Predstavitelia obce by boli radi ak by sa rodičia prihlásili
do Dobrovoľných hliadok a mohli skontrolovať svoje aj 10-ročné dieťa
kde sa nachádza o 22.00 hodine.
Obec sa dohodla s mládeţou, uvítala jej snahu, ako oţiviť spoločenskovýchovnú prácu v ich činnosti. Uznali, ţe sa toho vytvorilo dosť pre nich,
niekedy ale málo sú vyuţívané aj existujúce aktivity. Bolo navrhnuté
predstaviteľmi obce, aby priestor za kultúrnym domom bol pomenovaný
Parkom oddychu detí, mládeţe a občanov. Doteraz pre mládeţ boli
zriadené: - krúţok výpočtovej techniky(od 15. 04. 2006 aj internet)
- cvičenie (aerobic)
- výtvarné dielne
.
- obecná kniţnica.
Na mesiac máj v tomto roku plánujeme zorganizovať
Tengeri
I. Romilda
zasadnutie
Obecného parlamentu mladých, na ktorom spoločne prerokujeme
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problémy mladých
samospráva navrhne

ľudí a zároveň
ako zapracovať

JARNÉ UPRATOVANIE
V NAŠEJ OBCI
Tak ako kaţdý rok, aj teraz
Obecné
zastupiteľstvo
rozhodlo
o zorganizovaní
jarného upratovania v našej
obci. Má jediný cieľ –
umoţniť
beţné
jarné
upratovanie v domácnostiach,
vo dvoroch a v záhradách.
Upratovanie sa uskutočnilo od
05. 03. 12. 03. 2006.
Veľkoobjemový kontajner ,
ktorý bol umiestnený pred
poţiarnou
zbrojnicou
sa
naplnil stavebnou suťou. Na
betónovej ploche obyvatelia
podľa pokynu pracovníka
OcÚ odpad triedili a to:
biela technika (chladičky,
mrazničky),
televízory,
plastové predmety, železo
drevo, haluzoviny (odpad
z orezaných
okrasných
a ovocných drevín).
Tento systém, ktorý bol
zavedený od roku 2003 sa pre
veľkú
časť
obyvateľstva
osvedčil a preto ţiadame tých,
ktorým sa organizovaná akcia
nepáči, aby si vzali príklad od
občanov, ktorým čistota niečo
znamená. Dúfame, ţe také
prípady
sa
uţ
nebudú
opakovať, ţe niekto hodí do
kontajnera
vo
vreci
zdochnutého psa a v ďalšom
vreci skapaté sliepky.

„Čím čistejší je môj dvor –
tým kultúrnejšia je naša
obec“.

ťaţiskové problémy do spoločensko-vecných projektov.

Bioodpad aj tak sa
šetria naše peňaţenky
Náhodné otvorenie odpadovej nádoby
pri rodinnom dome ukáţe pohľad –
vyhodené hrachové struky, zvyšky
cibuľových a mrkvových
stoniek,
šupky jabĺk, zhnité ovocie, pokosená
tráva a podobne.
Toto všetko ale i iný organický odpad
(popol z dreva, hobliny, drevené piliny,
hnoj) tvoria bioodpad, ktorým sa dá
získať kvalitné hnojivo, zníţiť mnoţstvo
odpadu vyhadzovaného do kontajnerov,
pomôcť prírode a v neposlednom rade
i finančne ušetriť.
Kompost sa môţe
zaloţiť v hociktorom mieste záhrady
a je moţné kompostovať všetky
organické látky, okrem tých, ktoré sú
chemicky
ošetrené
a napadnuté
chorobami.
Kompostovisko
by
nemalo
byť
vystavené priamemu slnku, daţďu,
vetru a je vhodné ho prikryť. Najlepší
a najpouţívanejší spôsob je v kope
(hrobli) alebo v zásobníkoch. Ak je
potrebné môţeme pridať i hnojivo,
vápno, resp. kamennú múčku, hlavne ak
je biomasový materiál jednostranný.
Nedoporučuje sa kompostovať plasty,
textil, papier, farby, oleje, kosti a mäso.
Kompostovaciu kopu po 3 – 5 týţdňoch
obrátime a ďalšie prehadzovanie záleţí
od mnohých faktorov – napr. zápachu,
zvlhčenia, premiešania. Po roku je
kompost
vyzretý,
je
hnedej
a tmavohnedej farby nezapácha, ale
vonia ako humus a drobná štruktúra.
Ak sa usilujeme o trvalo udrţiavateľný
ţivot v rovnováhe s prírodou a úcte
k všetkému ţivotu a chránime prírodu
Zeme, tak sa pokúsime aj o takéto
spracovanie a vyuţitie bioodpadu.
Do pozornosti ovocinárom!!
Skúste
uţ
o týţdeň
zabojovať
s moníliou(hubou). Pouţívam uţ roky
osvedčený lacný prípravok Kuprikol.
Pred kvitnutím pouţijem na jablone,
hrušky, slivky v 0,5% koncentráciu
a druhú dávku Kuprikolu pouţijem po
odkvitnutí. Nesmieme, ale zabudnúť
v čase myšieho uška pouţiť Oleokemet
a to na jablone, hrušky, slivky, egreše,
ríbezle, vinič. Na propagačnej tabuli
pred obecným úradom bude otvorené
okienko pre záhradkárov, kde vás budú
informovať kedy a s akými prípravkami

treba striekať- signalizačné
správy podľa regiónov.

U ZNESENIE
z 3. Valného zhromaždenia
Združenia obcí na separovaný
zber odpadov
Podunajsko konaného
29.03.2006 v Bernolákove
1/3/2006 Valné zhromaţdenie
schválilo návrhovú komisiu
v zloţení:
RNDr.
Ladislav
Šikula a Ján Hervay.
2/3/2006 Valné zhromaţdenie
prijalo za členov zdruţenia obec
Hrubá Borša a obec Králová pri
Senci.
3/3/2006 Valné zhromaţdenie
a/ b e r i e n a v e d
o m i e informáciu o návrhu
projektu
predloţeného
spoločnosťou BRANTNER –
SOBA,
b/
sú h l as í
s predloţením
projektu
o uchádzanie
finančných
prostriedkov na zabezpečenie
separovaného zberu pre obce na
recyklačnom fonde, prípadne z
iných fondov.
4/3/2006 Valné zhromaţdenie
a/ s ch v á ľ u j e návrh
mandátnej zmluvy na základe
ktorej
bude
spoločnosť
BRANTNER – SOBA poverená
zdruţením obcí predloţiť projekt
o uchádzanie sa za zdruţenie
obcí získať finančné prostriedky
na separovaný zber odpadov,
b/
kl
ad
á
Obecnéu zastupiteľstvo
predsedovi
zdruţenie
obcí
v spolupráci s so spoločnosťou
BRANTNER – SOBA upraviť
mandátnu zmluvu o vznesené
pripomienky
a po
ich
zapracovaní podpísať mandátnu
zmluvu (termín: do 10.04.2006)
c/
ukl
ad
á
tajomníkovi zdruţenia obcí
doručiť kópiu /elektronický/
mandátnej
zmluvy
členom
zdruţenia obcí (termín: po
podpise zmluvy)
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Ľubomír

predseda zdruţenia

Poór

Stanovisko vedeckých pracovníkov Virologického ústavu SAV k vtáčej chrípke
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zvýšený aţ panický záujem o vtáčiu chrípku vyvrcholil informáciou o tom, ţe sa podarilo v laboratóriu „vzkriesiť“ vírus
chrípky, ktorý v roku 1918 vyvolal najväčšiu známu svetovú pandémiu chrípky. Ukázalo sa, ţe tento vírus vznikol z vtáčieho
vírusu, ktorý získal schopnosť šíriť sa medzi ľuďmi a mnohých z nich, 20-50 miliónov, usmrtil.
Vírusy chrípky môţu infikovať sťahovavých vtákov, a tie následne infikovať chovy hydiny. Chrípkovú infekciu u vtákov, najmä
sťahovavých, nemusia sprevádzať ţiadne známky ochorenia.
Vtáčie chrípkové vírusy, ktoré t. č. infikujú v mimoriadne výnimočných prípadoch aj ľudí (doteraz je potvrdených menej ako 100
prípadov), nepredstavujú pre ľudí bezprostredné ohrozenie. Nedokáţu sa šíriť z človeka na človeka, ohrozujú vtákov,
a spôsobujú straty chovateľom hydiny a pod. Súčasné vakcíny voči vtáčej chrípke majú zatiaľ pre ľudí len teoretický význam.
Vtáčí vírus, ktorý by sa zmenil tak, ţe získa schopnosť infikovať ľudí a šíriť sa medzi nimi, môţe vyvolať svetovú pandémiu
s hroznými následkami. Či a kedy sa tak stane, sa nedá predvídať. Pripraviť vakcínu voči takému novému pandemickému
vírusu bude trvať najmenej 6 mesiacov. Ani za 6 mesiacov však nie je moţné pripraviť vakcínu pre všetkých, čo ju budú
potrebovať.
Vakcína by sa mala podať pred, nie aţ po vypuknutí pandémie. Podľa zauţívanej praxe by vakcínu dostali prednostne rizikové
skupiny, chronicky chorí a starí ľudia. Pri najväčšej chrípkovej pandémii v roku 1918, ktorú vyvolal zmenený vtáčí vírus
chrípky, však najviac zomierali 20-25 roční. Koho teda očkovať?
Voči vírusu chrípky existujú dva typy antivírusových látok (napr. Tamiflu alebo deriváty amantadínu), ale mnohé nové kmene
vtáčích vírusov sú na ne rezistentné. Nové antivirotiká však predstavujú zatiaľ asi jedinú terapeutickú moţnosť zmierniť priebeh
ochorenia, ak je spôsobené nerezistentným kmeňom.
V prípade, ţe by došlo k veľkej chrípkovej pandémii pozmeneným vtáčím vírusom, treba vychádzať z toho, ţe chrípka sa bude
šíriť kvapôčkovou infekciou. Teda nie vtáky budú infikovať ľudí, ale ľudia sa budú infikovať navzájom. Preto by sa mali
dočasne uzavrieť divadlá, kiná, školy, diskotéky a pod., skrátka všetky miesta, kde sa ľudia zhromaţďujú. Mimoriadne
účinné by bolo, ak by sa podarilo presvedčiť aj našich občanov, aby sa nehanbili nosiť rúško cez ústa a nos, tak ako to robia napr.
v Číne a Japonsku. Tieto opatrenia v prvej fáze novej chrípkovej pandémie by boli účinnejšie ako momentálne najúčinnejšia
chrípková vakcína a antivírusové látky.
Vedecký pokrok sa nedá zastaviť ani v prípade vírusu chrípky. Intenzívne sa skúmajú moţnosti (aj vo Virologickom ústave
SAV) pripraviť univerzálnu vakcínu voči chrípke, ktorá by umoţnila namieriť ochrannú imunitu voči tým častiam vírusu, ktoré
sa nikdy nemenia. Takú univerzálnu vakcínu nebude treba kaţdý rok meniť a bude účinná aj voči náhle/nečakane sa objaviacim
zvieracím chrípkovým vírusom, schopným vyvolať celosvetovú chrípkovú pandémiu.
Ing. Pavel Priehradník

vykázali
V našich novinách
prezentujeme dianie v obci,
dosiahnuté
úspechy
jednotlivcov
i samotnej obce. Nie všetko je však ruţové. Prejdite
sa zákutiami, popri kedysi ošetrovaných poľných cestách
a uzriete i opačnú stránku, oveľa nepríjemnejšiu, avšak
o to viac realistickejšiu. I táto je obrazom myslenia
a konania našich občanov: špina, smeti, igelity, fľaše
z umelej hmoty ale i sklené fľaše, papierové i igelitové
vrecia. Nielen pekná kaplnka, jej upravené okolie, pekné
domy, vykosené ulice, upravené predzáhradky. Hovorí sa,
ţe verejné WC a uvedené verejné „neverejné“ skládky sú
obrazom kultúry národa. I našich občanov, ţe ich nielen
trpia, ale sami produkujú. Od roku 2003 obecný park
v našej obci v očiach nášho obyvateľstva bol slušne
upravený a z roka na rok sa zveľaďuje. V týchto dňoch
projektanti, architekti završujú I. etapu projektovej
dokumentácie na vypracovaní oddychovej zóny pre
rodičov s deťmi, pre mládeţ a ostatné vekové kategórie
obyvateľstva. Pre niekoľkými dňami po roztopení snehu
bolo potrebné pásovým metrom premerať priestory, ktoré
budú ponechané, pouţité na oddych našich spoluobčanov.
Bolo to trápne /hanbil som sa), pásový meter nebolo
moţné pustiť na terén, pretoţe na kaţdom kroku boli
ľudské výkaly, toaletné a iné papiere, ako aj iné
predmety.
Prosíme obyvateľov, aby na vytvorené diela boli hrdí
(pretoţe to patrí nám) a nespratníkov upozorňovali resp.

z priestorov, v ktorých
vystupujú nekultúrne
a ukázali,
ţe
ich
„telocvičňa“ je priestor inde...

Már három éve annak, hogy ide költöztünk Nagy Borsára.
A falu elejére, teljesen idegen volt számomra, de egy
hónap alatt megszerettem és azt mondtam sosem akarok
inént elmenni.
Ahogy kezdtem megismerni az embereket úgy éresztem
egy más földrészre költöztünk. Az emberek sokkab
kedvesebbek, ,öszetartósabak. Vasárnaponként mikor
elmegyerk szentmisére, úgy érzem ott van az én másik
családom. A kápolna anyira kicsi és mégis anyira nagy.
Boldog vagyok mikor kiálhatok az oltár elé és
elolvashatom az evangéliumot a Borsai híveknek. Nagyon
tetszik és nagyon szép hogy a polgármester úr Lacibácsi
olyan nagy figyelmet fordít a gyerekekre: a szép mikulási
ünnepséget, gyermeknap az ovóda udvaron, karnevál ... és
még sorozhatnám. „Nem minden faluban van ilyen jó
Lacibácsi“. Ami elszomorít és sokat gondolkodom róla,
a gyerekek összetartása. Nagyon kevés korombeli gyerek
van a faluban, ezért olyan jó lenne ha osszetartanánk.
Szabadidönkben mindegyikünk más más felé nagy, pedig
ilyenkor olyan jó lenne leülni beszélgetni, játszani vagy
akkár énekelni, hisz a gyerekévek olyan szépek és olyan
gyorsa elszaladnak.
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Igen mindegyik ember más, más egyéniség, mindenkinek
vannak vágyai, tervei és ezért senkit sem lehet elitélni.
Nekem is vannak vágyaim: szeretnék jó növére lenni
kishugomnak, jó lánya szüleimnek, jó hívö és nagyon jó

PRE GAZDINKY
Plnené vajíčka
6 vajec, 100 g masla, 80 g šunky alebo
uvareného údeného mäsa, trochu
horčice, soľ, čerstvo zomleté čierne
korenie, malá cibuľka alebo pažítka,
nakladané uhorky v sladkokyslom
náleve.
Vajíčka uvaríme natvrdo, schladíme,
olúpeme, rozkrojíme po dĺţke, ţĺtky
vyberieme, zmixujeme s maslom,
pomletou údeninou, soľou, horčicou
a korením a ozdobne zastriekame na
bielky, z uhoriek priečne zakrájame na
plátky, na ktoré dáme naplnené
vajíčka, špáradlom prepichneme aţ
cez uhorku a ozdobíme paţítkou alebo
kolieskom cibuľky. Zdobiť môţeme aj
kúskom kápie, paradajky a na miesto
uhorky uloţiť vajíčka na šalátové
listy.

Vajcia v župane
300 g mletého bravčového mäsa, soľ,
mleté čierne korenie, 1 žemľa,
petržlenová vňať, pažítka, tymián, 4
vajcia uvarené natvrdo, olej
omáčka: 0,25 l kyslej smotany, 2 PL
pikantného kečupu, 1 PL horčice, soľ,
petržlenová vňať, pažítka
Mäso zmiešame so soľou, korením,
namáčanou a vytlačenou ţemľou,
posekanou petrţlenovou vňaťou,
paţítkou a tymiánom. Rozdelíme na 4
časti, do kaţdej vtlačíme olúpané
vajce navlhčenými rukami upravíme.
V rozohriatom oleji vypraţíme zo
všetkých strán. Vajcia podávame za
tepla so zemiakovou kašou a šalátom,
za studeno poliate omáčkou a čerstvou
zeleninou.
Omáčka: smotana, kečup, horčica
a soľ
rozšľaháme
a vmiešame
posekanú petrţlenovú vňať a paţítku.

cserkész. É sami már gyermekkoromi vágyom „állatorvos
akarok lenni“.
Tengeri Romilda

má farby, vône a chute jari,
svoje
tradície,
svoju
symboliku. Patria k nej vajíčka, šunka, jahňacina, všelijaké syrčeky, plnky
šaláty i rôzne miestne špeciality. No a koláče! To všetko sprevádza
veľkonočná výzdoba. Popustime uzdu fantázií a nedajte sa obrať o radosť
hoci z vlastnoručne namaľovaných vajíčok, či
pučiacich konárikov z prechádzky v prírode.
Prečo sa na Veľkú noc zvyknú maľovať práve
vajíčka?
Vajíčka sú symbolom nového ţivota. Podľa
odvekých tradícií najlepšie symbolizujú nový ţivot
– zo škrupinky sa môţe vyliahnuť kuriatko, no ak
sa nevyliahne, vajce aj tak bohatou zásobárňou
bielkovín.

20. 01. – Novoročné stretnutie s podnikateľmi a zamestnancami OcÚ,MŠ
poslancami, nezamestnanými a ďalšími hosťami, ktorý aktivity smerujú do
rozvojových impulzov obce
24. – 25. 02. - Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce – IV. ročník
28. 02. - Pochovanie basy – fašiangová zábava
29. 04. – Stavanie mája - IV. ročník
Majáles
14. 05. - Deň matiek
20. 05. – Slávnostné zasadnutie Obecného parlamentu mládeţe –
miestna konferencia mladých ľudí
02. 06. – Miestne oslavy Medzinárodného dňa detí – športové hry detí
03. 06. - Hodová zábava v areáli miestneho parku - organizátori:
priatelia futbalu
17. 06. – Spoločenské posedenie s priateľmi Klubu dôchodcov
a príprava dňa obce
01. 07. - Deň obce, ľudová veselica v réţii Obce a Poľovníckeho
zdruţenia Hrubá Borša so sídlom v Jánovciach
05. 08. - Futbalový turnaj BORSA CUP 2006 - IV. ročník
19. 08. - Rozlúčka s prázdninami v réţii mladých ľudí
23. 09. - Výstava ovocia a zeleniny : - prednáška - stretnutie hostí
z Podunajska a z Szigetközu
07. 10. - Výstava šikovných rúk (účasť detských prác na výstave)
14. 10. – Deň dôchodcov – spoločenské posedenie
01. 11. - Slávnostné zhromaţdenie na miestnom cintoríne pri príleţitosti
Pamiatky zosnulých
06. 12. – Mikulášsky večierok
10. 12. - Slávnostný zápis novonarodených detí v roku 2006
16. 12. - Vianočné trhy – IV. ročník
31. 12. – Silvestrovský beh
Vítanie Nového roku 2007 (prípitok, ohňostroj)
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Do pozornosti rodičov

Na obecnom úrade od 01. 09. 2006 bude zriadené zariadenie pre praktickú výchovu chlapcov a dievčat, ktorí
navštevujú stredné školy ekonomického smeru. Pre rodičov tá výhoda, ţe nebudú musieť uhrádzať svojim deťom
„vysoké“ cestovné.
Miesto bude vybavené poţadovanou technikou a bude moţné prijať spolu aţ 5 chlapcov a dievčat.
Hlásiť sa moţno osobne na Obecnom úrade v Hrubej Borši, kde Vám zamestnanci poskytnú bliţšie informácie.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26. 01. 2006 prerokovalo:
- časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2006
- obsahový plán zasadaní Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša v roku 2006
- plán akcií a podujatí v roku 2006 v obci Hrubá Borša
- vzalo na vedomí starostom obce predloţenú informáciu o prípadnom zaloţení futbalového oddielu, čím by
organizácia vystupovala pri príprave resp. spracovaní projektov z EÚ z pohľadu športovej činnosti.
Obecné zastupiteľstvo dňa 23. 02. 2006 prerokovalo a schválilo:
- ţiadosť správcu miestnej kaplnky o poskytnutí dotácie v roku 2006 na energiu vo výške 8 000,-Sk. Uloţilo
správcovi vykonať zúčtovanie uvedenej dotácie do 15. 12. 2006 v zmysle platných účtovných pokynov.
- realizáciu Územného plánu obce Hrubá Borša v súlade s koncepčnými zámermi Bratislavského samosprávneho
kraja s tým, ţe na projekt obdrţíme finančné prostriedky z EÚ a to obce Hrubá Borša, Réca a Nový Svet.
Ďalej Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Všeobecné záväzné nariadenie v zmysle zákon č. 401 / 1998 Z. z.
o poplatkoch zo znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie IV. ročník stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu Obce“ v dňoch 24. 02 – 25. 02.
2006 a jeho finančné zabezpečenie do 3000,- Sk.
Dňa 29. 03. 2006 Obecného zastupiteľstva prerokovalo a schválilo:
- podľa bodu 10, § 16 zákona č. 583 / 2004 Z. z. celoročné hospodárenie obce Hrubá Borša za rok 2005 bez výhrad
- rozpočet obce Hrubá Borša za rok2006 s tým, ţe počas hospodárskeho roka ďalšie získané finančné prostriedky
budú prerokované a zaradené do povahy čerpania
- technicko-organizačné zabezpečenie jarného upratovania v obci Hrubá Borša v termíne od 05. 04. 2006 do 12.04.
2006
- starostom obce predloţené informácie o porušovaní pokynov v cestnej doprave a to pre prepravcov štrku a piesku
z ťaţobného miesta Malá Borša.

Rozpočet je vyvesený na vývesnej tabuli pred OcÚ Hrubá Borša.

Od augusta minulého roku začala
svoju prevádzku v obci aj firma Štrky-piesky
Malá Borša. Táto spoločnosť doteraz
zamestnáva 10 pracovníkov. Uvedeného
počtu zamestnáva 5 osôb z našej obce.
Poznamenávame, ţe firma bude rozširovať
na území obce svoje aktivity čo znamená, ţe
bude prijímať podľa potreby aj ďalších
občanov – samozrejme podľa poţadovaných
odborností.
Zároveň zverejňujeme aj cenovú ponuku:

Najväčšie problémy obci robí
doprava, ktorá bola aj je presmerovaná len
na Malú Boršu. Stáva sa, ţe ak postojí pred
pohostinstvom vodič nákladného auta
a poloţí otázku ako sa dostane do Malej
Borše, je mu odpovedané, ţe tu hneď za
zastávkou treba odbočiť doľava a rovno.
Nikto nepovie, ţe pri kríţi smerom na
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Kostolnú pri Dunaji. 31. 03. 2006 zasadala na obecnom úrade v Hrubej Borši Dopravná komisia aj za účasti pána vedúceho
zo Štrkov a pieskov Malá Borša. Pán vedúci prisľúbil, ţe do 14-tich dní všetky trasy budú vyznačené(podľa poţiadaviek
obce) dopravnými značkami a samozrejme sme uvítali, ţe doteraz zničená komunikácia bude opravená a na úseku Malá
Borša – Štrky a piesky budú vybudované oddychové ostrovčeky.

80 rokov
Krátka Veronika
60 rokov
Vlahy Michal

50 rokov
Slezáková Anna
Tornyai František
Horváthová Gizela

40 rokov
Cabániková Jana

30 rokov
Rigo Anton
Holakovská Helena

20 rokov
Savitská Monika

18 rokov
Hakser Tomáš
Jubilantom srdečne blahoţeláme
a do ďalších rokov prajemepevné zdravie a všetko najlepšie

Naše novorodeniatko ...
Holcsíková Terezka..

Spoločnou cestou ţivota...
Richard Vydra a Iveta Legatová

NAVŢDY NÁS OPUSTILI...
Jáger Vilma
Bachratý Tibor

Viete ţe...
Daň z nehnuteľností treba splatiť do 31. 05. 2006?
Ďakujeme.
Daň z nehnuteľností ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. účtu 1200177956/0200 v pobočke banky VÚB
a.s. Senec, konštantný symbol 558, alebo osobne na Obecnom úrade Hrubá Borša denne od 8.00do 15.00 hod..
O cintorínskych poplatkoch
Ţiadame obyvateľov, aby uhradili 10 ročné prenájmy na hroby. Tí, ktorí majú uhradené poplatky ţiadame, aby potvrdenky
priniesli na obecný úrad na základe ktorých sa vypíše zmluva o prenájmu hrobov. Uvedené doklady sa zhromaţďujú
z dôvodu vykonania pasportizácie miestneho cintorína a jeho hrobov. Vzhľadom k tomu, ţe tento proces chceme ukončiť
do 30. 06. 2006 ţiadame obyvateľov, aby vyššie uvedenú úlohu splnili do 30. 05. 2006.
Výpis z uznesenia č. 65/2004 OZ
OZ dňa 28. 10. 2004 prerokovalo a schválilo: doplnky k VZN o cintorínskom poriadku obce Hrubá Borša. Od 01. 01. 2005
platia nasledovné poplatky za cintorínske sluţby:

za prenájom domu smútku na 1 deň 50,- Sk
___________________________________________________________________________________

za 10ročný prenájom dvojhrob 300,- Sk

za 10ročný prenájom jedenhrob 150,- Sk

za 10ročný prenájom malé deti 75,- Sk

