SPRAVODAJSTVO OBČANOV HRUBEJ BORŠE

10. ČÍSLO

„Mami“

v tejto krásnej chvíli, keď vo mne dozrieva detstvo a začína dospelosť, v tejto chvíli sa chcem s tebou
porozprávať. Nehnevaj sa, ţe to, čo ti píšem neviem povedať nahlas a do očí. Pochop, ţe to myslím úprimne a zo srdca.
Ospravedlň, prosím ťa moju hanblivosť. Moţno raz príde čas, ţe tento napísaný list potvrdím a dokončím ústne. Mami,
viem, ţe máš veľa starostí, ţe obetuješ ţivot práci, povinnostiam doma a tieţ mne. Často uţ nevládzeš, ale akási sila ťa
ţenie urobiť ešte veľa vecí. Mohol by som ti viac pomáhať, ale aj ja mám svoj ţivot, chcem sa venovať svojim
záľubám, neviem sa natoľko obetovať ako ty. Mrzí ma často aj moje správanie sa k tebe, výsledky v škole. Vydrţ,
prosím, kým prekonám zloţité obdobie, kým „dostanem rozum“. Asi ani za to nemôţem, ţe som neochotný urobiť, čo
mi káţeš, ţe nenosím domov len dobré známky, ţe všetko ofrflem, ţe ťa neposlúcham. Nie, nesľúbim ti, ţe od zajtra to
bude iné, lepšie. Môţem len sľúbiť, ţe ťa nikdy neprestanem mať rád. Prajem si, aby si bola zdravá, šťastná, spokojná,
aby som ti nerobil starosti, aby si sa radovala z mojich úspechov, a aby slovo mama bolo vţdy pre mňa tým najkrajším,
najdrahším, najvzácnejším. Ďakujem ti mama, za všetko, čo si mi dala. Buď pri mne v dobrom aj v zlom.
Tvoj milujúci syn

Na slávnostnom zhromaždení občanov pri príležitosti Dňa matiek pán starosta predniesol slávnostný prejav,
po ktorom zo svojej zbierky vybral prózu, ktorá zo srdca hovorí matke. Próza má názov:

Moja milá mamička, ďakujem ti za všetko...
Mami, len nedávno som si uvedomila, ţe ten malý gombík
na brušku je vtipnou malou pripomienkou, tak dôleţitého
spojenia, ktoré mi pripomína ako som sa stala sama sebou.
Dnes uţ je samozrejme ťaţké si predstaviť, ţe som bola
kedysi maličká, bezmocná a úplne závislá na niekom inom,
ale bolo to tak. Aţ ten niekto iný, koho som tak veľmi
potrebovala, si bola TY maminka. TY si to bola kto mi
ukázal prvého motýľa, prvú dúhu. TY si bola pri mojich
prvých krôčikoch, na teba som sa prvýkrát usmiala, TY si
ma vedela upokojiť a rozosmiať a tieţ si bola svedkom
mojich prvých slov. Teší ma, keď všetci hovoria, ţe som ti
podobná. A je to pravda. Máme úplne rovnaký tvar očí,
ušiek či nosov. A keby si sa pozrela zblízka, videla by si, ţe
i prsty na nohách máme podobné. Keď sa nad tým zamyslíš,
nie je to vlastne ţiadne prekvapenie – ja budem vţdy tvojou
súčasťou, pretoţe ty si ma stvorila. Dala si mojej tvári
dnešnú podobu miliónom neţných pusiniek. Naučila si ma
dôleţitým veciam o našom svete, o tom aké v ňom mám
miesto. Všeličo čo potrebujem vedieť, som sa naučila tým,
ţe som ťa pozorovala a počúvala. Poučila si ma o všetkých
hodnotách, ktorými sama vynikáš – o vľúdnosti,
zhovievavosti, čestnosti, vytrvalosti, uváţlivosti a hlavne
trpezlivosti. Tieţ si ma naučila, ţe i ten najhorší deň sa
môţe zdať znesiteľný, keď dostaneš pohár mlieka
a koláčikov pomohla prekúsať sa ťaţkými chvíľkami.
Chcem ti povedať, ţe TY si bola základ, na ktorom som
mohla postaviť svoj charakter. A za to som ti vďačná.
Ďakujem ti za to, ţe som mala vţdy pocit tepla, bezpečia
a lásky, ţe si ma nazvala svojím dokonalým anjelom – hoci
na to podľa všetkého vôbec nevyzerám. Ďakujem ti za to, ţe
si ma zdvihla do náruč, kedykoľvek som sa chcela pritúliť
alebo lepšie vidieť. Ďakujem, ţe si mi okamţite prišla na
pomoc, a vţdy vedela čo povedať alebo čo nepovedať aby
som sa cítila lepšie. Tvoje jemné ale silné ruky, múdre slová
a láskyplné objatia vţdy znovu a znovu dokázali opraviť

polámané hračky i zlomené srdce. Ďakujem mami.
Ďakujem ti, ţe si mi svojím povzbudzovaním pomohla, aby
som v sebe poznala krásu a bola na ňu hrdá. Ţe si ma
uistila, ţe vyrastiem a budem mať úspech vo všetkom, čo
som si predsavzala, keď si budem veriť tak ako si mi
dôverovala ty. Maminka, nedokáţem ti povedať, čo pre mňa
znamenalo vedomie, ţe si stále so mnou, ţe ma
povzbudzuješ v plnení mojich snov. Dala si mi dosť
sebadôvery, aby som dokázala na kaţdú výzvu tohto sveta
odpovedať úsmevom. No i keď spolu máme tak nádherný
vzťah, netvrdím, ţe bol vţdy úplne dokonalý. Viem, ţe sme
sa sem – tam dostali kvôli niečomu do hádky, ktorá pre mňa
zriedkakedy skončila dobre. Ale keď o tom tak uvaţujem,
vidím, ţe som to ja kto by mal povedať: „Moja chyba!“
iste si pamätáš, ţe tvoje malé potešenie nebolo vţdy iba
samá radosť. Mrzia ma všetky prípady, keď som ťa
zarmútila, keď si sa o mňa musela báť, keď si kvôli mne
nemohla v noci spať. A naozaj ľutujem všetky okamihy,
keď som bola vyslovene odporná a nezvládnuteľná. Je
mi ľúto, ţe som ti nedopriala aby si mala viac času pre
seba. Aspoň pár kľudných okamihov aby si i ty mohla
snívať. Teraz vidím, akú obrovskú obeť si mi priniesla.
Viem, ţe keď som sa chcela hrať, obetovala si svoj čas
na odpočinok. Naozaj mami, bez teba by som bola
stratená. Prajem si mať viac neţ jeden ţivot, aby som ti
mohla vrátiť ten neuveriteľný dlh, ktorým som ti
zaviazaná. Ukázala si mi svet plný lásky a zázrakov.
Priviedla si ma na cestu k bohatému a prospešnému
ţivotu a učinila si ma šťastnejšou, neţ si vôbec vieš
predstaviť. Chcem aby vedel celý svet, ţe MOJA
MAMINKA JE TÁ NAJÚŢASNEJŠIA V CELOM
VESÍRE! Ďakujem ti mami, ďakujem za všetko.

Zo zbierky prejavov Ladislava Vidru

Príhovor k deťom Materskej školy pri
príležitosti ukončenia školského roka.
Milé deti, váţení rodičia, pani riaditeľka,
učiteľka a personál Materskej školy!
Dnešná slávnosť je, milé deti, rozlúčka
s materskou školou, do ktorej ste pred pár
rokmi prišli, niektorí s plačom a strachom, ţe
čo vás tam čaká. Prešľapovali ste v chodbe
vyplašené a bojazlivo sa túlili k mame.
Z vrecká vám vykúkalo autíčko, bábika, či
iné hračky, ktoré ste si so sebou zobrali pre
šťastie, či strachu. Mamka vám dala pusu
a vy ste zostali s pani učiteľkami, ktoré sa pre
vás stali druhými mamkami. Učili vás piesne,
básne, kresliť, pohybovať sa, ale aj to, aby
ste mali rady svojich kamarátov, rodičov,
učiteľky, proste všetkých ľudí. Preţili ste so
svojimi pani učiteľkami mnoho pekných
chvíľ na vychádzkach, v škole v prírode, na
rôznych kultúrnych podujatiach. Pani
učiteľky obohatili váš ţivot o nové
vedomosti, ale aj vy, milé deti, ste obohatili
ich ţivot vašou milotou, prítulnosťou, proste
celým vaším bytím. Na jednej strane nám je
ľúto, ţe sa s vami ako škôlkármi lúčime, ale
na strane druhej sme radi, ţe z vás vyrástli
múdre, šikovné deti, ktoré uţ pôjdu do školy.
Vaša
rozlúčka
znamená
ukončenie
bezstarostných dní, šantenie a hier, ale
znamená ďalšie šance spoznať niečo nové,
zaujímavé a nepoznané. Vaša loď vypláva zo
známeho prístavu, aby vás mohol prijať nový
prístav, ktorý sa bude starať o vaše bezpečné
ukotvenie a otvorí vám veľa svojich
tajomstiev. Prajem vám, aby vám ani v tomto
novom prístave pri odkrývaní rúškom
zahalených tajomstiev nechýbalo šťastie
a úsmev na vašich tvárach. V mene obce sa
chcem úprimne poďakovať pani učiteľkám,
vašim rodičom ako i ostatným pracovníkom
školy za úprimnú starostlivosť, s ktorou si
plnili svoje povinnosti, aby ste plavbu na
druhý breh zvládli čo najlepšie, aby ste
spokojne opustili vašu materskú školu. Do
ďalších rokov v škole vám, milí moreplavci,
ţelám veľa úspechov, aby mali z vás radosť
nielen rodičia, ale aj pani učiteľky, ktoré
opúšťate a ktoré vás dnes vyprevádzajú, ale
i noví učitelia, ktorí vás prijmú do svojho
náručia. Milé deti, preţite v zdraví a veselosti
prázdniny. To vám praje z úprimného srdca
váš starosta obce Ladislav Vidra

Ďalší príhovor starostu obce k starším žiakom.
Váţení pedagógovia, milí ţiaci!
Som úprimne rád, ţe vás môţem pozdraviť v tento pre vás
taký významný deň, keď sa lúčite so školou, do ktorej deväť
rokov ráno, či ráno smerovali vaše kroky a otvára sa pred
vami nová ţivotná etapa v podobe štúdia na strednej škole.
Áno, čosi sa končí a čosi začína a napriek tomu, ţe vás čakajú
dva mesiace oddychu, letných dobrodruţstiev, zároveň aj keď
to moţno niektorí z vás nechcete priznať, pociťujete štipku
nostalgie. Veď predsa nie je také ľahké opustiť to, čo vás
toľké roky sprevádzalo. Rozlúčiť sa posledným pohľadom
s dôverne známou triedou, školskými chodbami, povedať pár
slov na rozlúčku spoluţiakom, vysvetliť sa prípadné
nedorozumenia so sľubom: „Uţ je to zabudnuté!“ A nie je
také ľahké povedať zbohom učiteľom, ktorí sa vám pred
katedrálou snaţili kaţdý deň odovzdať nové vedomosti,
pomáhali vám objavovať, hľadať, chápať – jednoducho
pripraviť vás na ţivot. Určite prišli chvíle, keď sa vám zdalo,
ţe sú moţno niektorí voči vám trochu nespravodliví alebo
zaujatí, ale s odstupom času sami pochopíte potrebu ukázať
v určitých situáciách prísnejšiu tvár pre dobro veci. Zrejme mi
dáte za pravdu, ţe mladí ľudia často príliš nahlas obhajujú
svoj názor s prudkosťou - príznačnou pre tento vek chcú
dobýjať svet. Vtedy treba usmerniť, vysvetliť, porozprávať sa.
Som presvedčený, ţe nikdy nezabudnete na učiteľov, pre
ktorých vyučovacia hodina nezaznamenala len zvládnutie
novej učebnej látky, ale nedokázali získať vašu dôveru, nájsť
si k vám cestu , videli vo vás ľudí, čo majú právo na svoj
vlastný názor, diskutovali s vami, pomáhali riešiť problémy.
A teraz, keď odchádzate, drţia vám palce a veria vo vaše
schopnosti. Dúfajú, ţe to, čo vám stihli odovzdať, správne
a pohotovo uplatníte, aby sa úspech a tvorivosť stali vašimi
priateľmi. Neviete si predstaviť, ako ich poteší, keď sa
v kolobehu rokov pri nich pristavíte – len tak, na kus reči,
prezradíte im niečo o sebe, o svojich ţivotných prehrách
i víťazstvách.
Veď
pre
pedagóga
sú
najväčším
zadosťučinením slová: “Dobrý deň pani učiteľka, pán učiteľ.
Pamätáte sa ešte na mňa? Vţdy som sa tešil na vaše hodiny.“
Milí žiaci, deviataci!
Dnešný deň patrí spomienkam na chvíle, keď ste sa postupne
menili z ustráchaných prváčikov na dospievajúcu mládeţ.
Spomínate na svoje šibalstvá, záţitky, snáď aj prvé lásky,
ktoré vašim rodičom naznačovali, ţe z ich malého človiečika
vyrastá sympatická mladá slečna alebo sebavedomý mladý
muţ. Pozorovali vaše úspech, stáli pri vás aj v období, keď sa
vám nedarilo. Vţdy budú pre vás oporou, vţdy bude pre nich
najdôleţitejšie, aby ste si našli to správne miesto vo svete
ľudí. Nezabúdajte na to! Nikdy nesklamte dôveru svojich
rodičov a učiteľov. Neprestávajte veriť vo vlastné možnosti,
pretože zdravé sebavedomie je kľúčom k plnohodnotnému
životu, ale nezabúdajte pritom pomáhať slabším.
Nech sa splnia vaše sny, ideály, nech budúcnosť vám zvoní
roľničkami šťastia.
S úctou
Ladislav Vidra, starosta obce

V predvečer prvého mája seniori obce Hrubá Borša opäť pred
budovou obecného úradu postavili všetkým dievčatám, slečnám
a dámam našej obce „Máj“ na znak lásky a hlavne slečnám, ktoré
sa v tomto roku budú vydávajú, aby boli šťastné a na kaţdom
kroku láskou obdarované. Táto tradičná ukáţka bola predvedená
pred deťmi materskej a základnej školy.

Redakcia

Organizátori: Obecné zastupiteľstvo, starosta obce, zamestnankyne
obecného úradu, riaditeľstvo MŠ, podnikatelia a rodičia detí MŠ dňa 1. júna
2007
materiálne
a technicky
zabezpečili Deň detí v obci Hrubá
Borša
Bolo veľmi milé, ţe priateľské
stretnutia sa zúčastnili aj babičky,
dedkovia, rodičia detí a účastníci,
ktorí so svojou prítomnosťou pozdravili podujatie.
Uţ teraz sa tešíme na stretnutie v roku 2008
Redakcia

Štrkopiesky Hrubá Borša s. r. o.
Majer – Malá Borša
925 23 Hrubá Borša
Štrkopiesky Hrubá Borša s. r. o.
Majer Malá Borša
pozývajú občanov
na Deň moravsko-slovenských
otvorených dverí na pracovisku
u jazerách v Malej Borši
dňa 5. júla 2007 od 10.00 do 14.00
hod.
Počas prehliadky pracoviska
organizátori Vám poskytnú
informácie o priebehu ťaţby
a ostatných otázok, ktoré súvisia s ich
činnosťou
Organizátori zabezpečia milé
posedenie počas ktorého pripravia
malé občerstvenie pre návštevníkov.
Kaţdý návštevník obdrţí od majiteľa
spoločnosti ţetón na 1 fúru štrku
– 5 m3 zdarma.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí
priaznivci, občania, mládeţ.
Organizátori

Cenník štrkopiesku určený pre občanov obce Hrubá Borša
Ťažený štrkopiesok
Ceny po 50%
Produkt
Ceny bez DPH
po zľave bez DPH
frakcia 0/4 praná
210
105
frakcia 4/8 praná
150
75
frakcia 8/16 praná
130
65
frakcia 11/22 praná
110
55
frakcia 22/63 praná
90
45
frakcia 0/22 praná
170
85
Drvený štrkopiesok
Produkt

frakcia 0/4 drvená, praná
frakcia 4/8 drvená, praná
frakcia 8/16 drvená ,praná
frakcia 11/22 drvená, praná

Ceny bez DPH

280
260
260
260

Ceny po 50%
po zľave bez DPH
140
130
130
130

Zľava je poskytovaná na množstvo 100 t štrkopiesku pre občanov
obce Hrubá Borša, ktorí predložia:
- platný doklad o trvalom bydlisku v obci Hrubá Borša
Ponuka je platná do 31. 12. 2007

Čo je cieľom schváleného projektu?
Hlavnou bariérou v rozvoji obce Hrubá Borša je predovšetkým nedostatok finančných
prostriedkov na samotný rozvoj (obec má momentálne cca380 obyvateľov). Projekt ponúka
moţnosť prispieť k zatraktívneniu obce Hrubá Borša prostredníctvom úpravy verejného
priestranstva, ktoré v obci zohráva dôleţitú úlohu, nakoľko sa nachádza v strede obce.
Revitalizáciou projektu sa následne dosiahne zvýšenie počtu obyvateľov, vyšší počet turistov, čo
v konečnom dôsledku následne zvýši konkurencieschopnosť obce, jej rozvoj a vybavenosť.

Východiskovým cieľom projektu „Revitalizácia parku a voľnočasový areál v obci Hrubá
Borša“ je pomocou úpravy obecného parku ako dôleţitého verejného priestranstva
s multifunkčným vyuţitím, zlepšiť ţivotné podmienky občanov, návštevníkov a turistov obce
Hrubá Borša. Funkčnosť obecného parku, jeho voľnočasových priestorov (napr. futbalového
ihriska, pieskoviska, klziska) i základnej funkcie ako stretávacieho priestoru občanov, oddychovorekreačného areálu obce v posledných rokoch značne upadala. Z tejto dôvodu bolo nevyhnutné
pristúpiť k vypracovaniu predkladaného projektu ako prvej etapy v komplexnom rozvíjaní
a formovaní obce Hrubá Borša ako modernej obce spĺňajúcej aj najvyššie poţiadavky a štandardy
EU.
Ciele projektu:
* revitalizovať park obce (verejné priestranstvo nachádzajúce sa v strede obce), ktorý je
momentálne v nefukčnom a nevyhovujúcom stave
* vytvoriť vhodný a dôstojný priestor na oddych, rekreáciu a relax
* zlepšiť kvalitu ţivotného prostredia

Realizácia projektu predstavuje „prvú lastovičku“ v celkovom trvalo udrţateľnom rozvoji obce
Hrubá Borša. Revitalizáciou obecného parku sa zabezpečí rozvoj a skvalitnenie ţivota v obci.
Vytvorí sa priestor, ktorý bude poskytovať priestor na stretávanie občanov, moţnosť aktívneho
oddychu a rekreácie.
Svojím
vzhľadom,
vybavenosťou
a funkčnosťou bude priťahovať turistov,
návštevníkov i obyvateľov obce. Výrazne
prispeje k celkovému vzhľadu obce, čím
zveľadí obec nielen z pohľadu súčasných
obyvateľov,
ale
vytvorí
vhodné
podmienky k moţnému rozšíreniu radov
obyvateľstva.
Obec Hrubá Borša v súčasnej dobe
vypracováva územnoplánovací dokument
(územný plán) obce, ktorý bude
obsahovať priority
a pravidlá pri
územnom usporiadaní obce a pomôţe
koordinovať ďalšie rozvojové aktivity.
Obecný park je chápaný ako centrum
obce, nakoľko je umiestnený v strede
obce. V jeho blízkosti sa nachádza
základná občianska vybavenosť (obchody,
autobusová zastávka) a z toho dôvodu je
vnímaný
ako
dôleţité
verejné
priestranstvo. V územnom pláne sa táto
oblasť plánuje ako centrálna zóna.
Základnou úlohou obecného parku ako

voľnočasového areálu je jeho maximálne vyuţitie pre občanov a verejnosť ako miesto
k stretávaniu občanov, ich oddychu, rekreácie a športu. V obci Hrubá Borša neexistuje komplexný
stretávací, voľnočasový a oddychový areál, ktorý by slúţil pre tento účel. V myšlienkach starostu
obce pána Ladislava Vidru vznikla myšlienka vytvoriť takýto priestor, resp. areál dnes
v nefunkčnom areáli parku, kde kedysi takýto priestor bol. V parku sa často stretávali občania ,
trávili tu väčšinu svojho voľného času, nakoľko sa tu nachádzalo detské pieskové ihrisko,
ohnisko, detské futbalové ihrisko a rôzne trávnaté plochy, ktoré boli vyuţívané
k neprofesionálnym voľnočasovým aktivitám, rekreácie a oddychu (volejbal, badbinton a pod.)
Verejné priestranstvá a oddychové zóny patria medzi dôleţité prvky obce, vytvárajúce obraz
kultúrnej úrovne. Realizácia projektu je jedným z prvých projektov v procese trvaloudrţateľného
a vyváţeného rozvoja obce. Revitalizáciou parku a samotnou realizáciou projektu sa vytvorí
priestor, ktorý bude ponúkať mnoţstvo príleţitostí pre oddych, realizácie najrôznejších podujatí
kultúrneho a spoločenského charakteru.
V budúcnosti plánujeme v rozvoji obce pokračovať. Nakoľko Plánujeme rekonštruovať
nefunkčný kultúrny dom, čím nadviaţeme na predkladaný projekt a prispejeme k dlhodobým
cieľom projektu. Finančné prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu zabezpečíme
z moţností čerpania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ. To isté sa
bude vzťahovať aj na súčasnú poţiarnu zbrojnicu, ktorá sa zmení na fitnes centrum opäť pre
všetky vekové kategórie.
Voľnočasový areál v obci Hrubá Borša bude slúţiť pre oddych, čiastočne pre športové aktivity
mládeţe a detí.
Existujúci vstup parku bude zachovaný v pôvodnom tvare, chodník bude rozšírený a bude viesť
ku skladu záhradného a športového náradia a ďalej parku. Sklad náradia bude sezónne otvorený
pre verejnosť – WC ţeny, muţi a bude slúţiť ako manipulačný priestor pre záhradníka starajúceho
sa o zeleň parku. Sklad športových potrieb bude vyuţívaný na odkladanie sietí, košov, lôpt a pod.
Chodníky parku budú vydláţdené a ohraničené pätníkmi. Prvá vydláţdená časť pred existujúcim
ţivým plotom zahŕňa okrem skladu priestor pre detský mobiliár, je tu osadený erb obce hrubá
Borša. Tu sa budú sústreďovať aktivity pre deti a matky s deťmi – ihrisko s kĺzačkou a hojdačkou
na piesku, lezecká veţa, kolotoč, hračky na pruţine a vahadlové hojdačky. Pre osvieţenie
celkovej atmosféry sa osadí plytká fontána. Lavičky sú umiestnené popri hracích plochách aj pri
fontáne. Ţivý plot nás zavedie do ďalšej časti parku, kde sa nachádza vyvýšené pódium. Oproti
nemu sa nachádza vaščia asfaltová plocha s namaľovanými čarami pre jednotlivé športy – futbal,
basketbal, volejbal, tenis a v zime hokej. Medzi ihriskom a po jeho stranách sú drevené lavičky.
Vytvárame tak priestor pre športové stretnutia občanov pod holým nebom. Pri chodníkoch budú
osadené odpadové koše a osvetlenie. Osvetlenie ihriska a pódia je riešené reflektormi na stĺpoch.
Park by sa mal stať novým srdcom čo centrom obce.

Začiatok prác: 01. 06. 2007
Ukončenie: 31. 11. 2007
Na záver sa chceme poďakovať projektantom, architektom, ktorí sa významnou mierou pričinili
o schválenie projektu „Revitalizácia parku a voľnočasového areálu v obci Hrubá Borša“. Vysoké
uznanie treba vysloviť starostovi obce pánovi Ladislavovi Vidroví, pretoţe do funkčnosti
projektu boli zapracované všetky jeho ideové prúdy s charakterom vyuţívania voľného času
nášho obyvateľstva – mládeţe a detí. Tento „NÁŠ“ projekt bol ocenený komisiou EÚ ako veľmi
dobrý, pretoţe vytvára začiatočný satelit pre zavŕšenie II. etapy – komplexu námestia a v ňom
vybudované dva objekty slúţiace pre kultúru, vzdelávanie a šport.
Redakcia

Verejná výzva na predloženie ponuky
(podľa § 99 ods. 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Predmet obstarávania : „Revitalizácia parku a voľnočasový areál v obci Hrubá Borša“
Miesto zverejnenia : nástenka Obecného
úradu v Hrubej Borši
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať
u kontaktnej osoby obstarávateľa alebo na
adrese :
Obecný úrad Hrubá Borša, 925 23 Hrubá
Borša 73
kontaktná osoba : Ladislav Vidra
telefón: 02/45901324 Fax: 02/45901324
e-mail : obechrubaborsa@zoznam.sk
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
osobné prevzatie
Súťažné podklady sa budú vydávať:
od 12. 06. 2007 do 18. 06. 2007
v pracovnom čase od 8,00 hod. do 14,00
hod.

Ladislav Vidra
starosta obce

Úhrada za súťažné podklady:
NIE
Lehota na predkladanie ponúk :
28. 06 2007 14,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Hrubá Borša,
925 23 Hrubá Borša 73
Ponuky sa predkladajú:
v slovenskom jazyku.
Otváranie obálok s ponukami :
29. 06. 2007 13,00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami :
Obecný úrad Hrubá Borša
Kritéria na vyhodnotenie ponúk :
Najniţšia cena predmetu obstarávania vrátane
DPH
RNDr. Jaroslav Černiansky
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Hrubej Borši, dňa 11. 06. 2007

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši, starosta obce a Združenie poľovníkov
Hrubá Borša a Jánovce
pozýva občanov, mládeţ a ostatných priateľov na 4.-té
dňa 30. júna 2007 v areáli obecného parku Hrubá Borša.

Program:
17.00 – 19.00: Kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia
- deti zo ZŠ Kráľová pri Senci
- deti z miestnej materskej školy
- tanečný súbor dievčat z Hrubej Borše a Kráľovej pri Senci
- Orientálne tance dievčat z Bratislavy – Naše duo
19.00 – 19.30 koncert „nášho“ Petra Fanka
- slávnostné poklepnutie stavebného kameňa pri príleţitosti zahájenia stavby: Revitalizácia parku
19.30 – 03.00 Tanečná zábava
Občerstvenie opäť zabezpečujú Poľovníci z Hrubej Borše a Jánoviec.
Nebude chýbať srnčí guláš, cigánska pečienka, pečené klobásy, pečené ryby a vynikajúce víno.
Organizátori sa tešia na stretnutie s Vami.

Starosta obce HRUBÁ BORŠA a Komisia pre výchovu a vzdelávanie pripravujú aktivity na
letné prázdniny pre chlapcov a dievčatá.
Chceme docieliť aby deti a mládeţ boli počas prázdnin na správnych miestach a venovalo sa
im dostatok pozornosti, kým ich rodičia pracujú. Je dôleţité aby sa venovali i cez prázdniny
mimoškolským aktivitám, aby sa vzdelávali a rozvíjali svoje osobnosti i schopnosti.

Vedúcou všetkých krúžkov bude pani učiteľka Mgr. Monika Snohová.
Zároveň sa touto cestou obraciame na študentov a študentky, ktorí majú záujem o kreatívnu
prácu s deťmi a mladými ľuďmi v krúţkoch aby sa
prihlásili na Obecnom úrade v Hrubej Borši u pána
starostu. Taktieţ prosíme deti ak by mali záujem
o krúţok, ktorý nieje v ponuke, aby sa obrátili na
pána starostu alebo pani Snohovú. Pokúsime sa
vyhovieť všetkým poţiadavkám.

Činnosť v krúţkoch plánujeme zahájiť

7. júla 2007 slávnostným otvorením. Na konci
prázdnin činnosť vyhodnotíme a v prípade
záujmu zo strany detí môţeme v činnosti
pokračovať počas celého roka.
Mesačný poplatok 100,- Sk na jedno dieťa.

Plánujeme otvoriť nasledovné krúžky:
1. Výtvarný krúžok - zameraný na rozvoj rôznych výtvarných techník
/maľovanie, modelovanie, koláţe, origami a mnohé iné.../
2. Krúžok výpočtovej techniky - so zameraním na zdokonaľovanie práce na PC,
s internetom, vyuţitie PC v praxi ....
3.Pohybovo - poznávací krúžok – zahŕňa: cyklistiku, korčuľovanie, pohybové a
športové hry podľa záujmu
4. Krúžok ochrancov prírody - zameraný na ekológiu, ochranu prírody, pomoc pri
ochrane ţivotného prostredia, besedy s odborníkmi
Organizátori chcú zaradiť do činnosti aj návštevu termálnych kúpalísk /Veľký Meder,
Dunajská Streda, Gyor.../ V prípade záujmu i rôzne iné aktivity a výlety.
Podmienkou otvorenia krúţku je aby sa ho zúčastňovalo najmenej 5 detí.
Záujemci o krúţky sa môţu hlásiť na Obecnom úrade Hrubá Borša u pána starostu, kde
odovzdajú alebo vyplnia prihlášku.

Prihláška
Meno:............................................................................
Vek:..............................................................................
Mám záujem o krúžok:............................................................................................................

75
Barbora Tornyaiová
70
Anna Popluhárová

30
Diana Klenovská
Michal Filip

60
Mária Glavaničová
Ján Glavanič

18
Kristína Tanková
Monika Ravaszová
Veronika Vinczeová

50
Miroslav Pribiš
40
Eva Tanková

DO POZORNOSTI OBČANOM
Obecný úrad vyzýva obyvateľov na udrţiavanie čistoty
a poriadku okolo svojich obydlí, pretoţe:
- uţ organizačne sa zabezpečuje dvakrát do roka
v rámci jarného a jesenného upratovania odvoz
iného separovaného odpadu od obyvateľov
- uţ prvýkrát v jarných mesiacoch sa vykonala
deratizácia proti potkanom, proti ktorým sa bude
pokračovať aj na jeseň
Obecný úrad bude pripravovať ďalšie aktivity
smerujúce do oblasti čistoty a poriadku obce v rámci
Všeobecne záväzného nariadenia.
Ţiadame obyvateľov ale aj ostatných návštevníkov, aby
neparkovali svojimi „tátošmi“ na zelených pásoch
a pred domami neskladovali stavebný materiál dlhšie
ako 7 dní (potom sa platí poplatok v zmysle VZN).
Vzhľadom tomu, ţe veľká časť obyvateľstva pravidelne
kosí pred svojimi domami trávy a iný porast, dovoľte
vyjadriť vysoké uznanie za vašu prácu, s ktorou
značnou
mierou
prispievate
ku
skrášleniu
a zveľaďovaniu našej obce. Chceme upozorniť na
obyvateľstvo, ktoré túto prácu len pribrzďuje, aby sa
preradilo do skupiny tých, ktorí s čistotou obce myslia
váţne.
Vyzývame obyvateľstvo preto, lebo našu obec od 15.06.
do 01. 12. 2007 budú v pravidelných intervaloch
navštevovať členovia, riadiaci pracovníci jednotlivých
komisií EÚ, pretoţe v obci spoločne začíname budovať
„Nový park“ a areál oddychu.
Veríme, ţe pochopíte našu výzvu, za ktorú vám
vyjadrujeme poďakovanie.

- vodiči motorových vozidiel, jazdite po
uliciach obce pomaly
- zakazuje sa kúpať na jazerách pri ťaţbe
štrku v Malej Borši
- počas letných prázdnin vaše deti môţu
vyuţívať klubovú činnosť pri Obecnom
úrade
- pripravuje sa resp. uţ boli odvodené
21. mája 2007 ďalšie nové projekty.
Novácestná kriţovatka od Jánoviec pred
firmou ORAG, ktorá má riešiť aj
zniţovanie rýchlosti v obci. Najväčším
zásahom do dopravného reţimu bude
prestavba
autobusových
čakárni
s dôrazom na kultúru a bezpečnosť
vodičov a hlavne cestujúcich.
-začiatkom júla 2007 sa začne budovať
v cintoríne
nové
oplotenie.
Opäť
vyzývame obyvateľstvo o pomoc, pretoţe
stále spomínaní nespratníci pokračujú vo
svojich prácach – dokonca pred bránou do
cintorína na betónovej ploche boli
nájdené ľudské výkaly , na čo sme boli
upozornení občanom obce
- klub dôchodcov pripravuje jednodňový
výlet do LIPÓTU (Maďarsko)
dňa 11. júla 2007 na termálne kúpalisko
vo veľmi peknom prostredí. Prihlásiť sa
môţu členovia klubu dôchodcov, mládeţ
a ostatní

Počas letných mesiacov každému občanovi redakcia
želá príjemnú dovolenku.

