SPRAVODAJSTVO OBČANOV HRUBEJ BORŠE

Budúcnosť dediny je spojená s vyššou
kvalitou ţivota jej obyvateľov. Kultúrnu kvalitu
jej ţivota reprezentuje stav obytného prostredia.
Činiteľom tohto zamerania je dotváranie
ústredných priestranstiev. Ústredné priestranstvo
je miestom na prejav spolupatričnosti a druţnosti
obyvateľov dediny. Jej budúcnosť je preto aj
obnovou spolunaţívania ľudí, ktoré sa prejavuje
aj účasťou na stretnutiach, programoch,
podujatiach a slávnostiach. Verejné priestranstvo
má byť preto príťaţlivým miestom. Predstih
majú dediny, ktoré objavili svojráznosť
a jedinečnosť svojho domova, poznajú jeho
prednosti pred mestom. Poslaním ústredného
priestranstva je potom vyjadriť a reprezentovať
identitu obce. Európske dediny sa o to usilujú
a podľa tohto dostávajú aj prívlastky ako „dedina
kvetín, ruţí, stromov a pod.“ Obec Hrubá Borša
sa rozhodla vypracovať projekt z Eurofondov –
„Revitalizácia parku a voľnočasový areál“
podporou všetkých poslancov, miestneho
zastupiteľstva Obec súčasne ţiada o finančnú
pomoc na forme nenávratného finančného
príspevku, aby bolo moţné v plnej výške
zabezpečiť financovanie prác v primeranom
časovom horizonte. Na túto úlohu by
nepostačovalo samostatné financovanie zo
zdrojov obce a priebeh potrebných prác by
vykazoval neúmerné odklady a časové posuny
čím by sa nesplnil plánovaný cieľ revitalizácie.
Kombinované financovane je nasledovné:
- 50% prostriedky ES
- 45% štátny rozpočet
5% prostriedky obce
Poţadované prostriedky predstavujú cca 9,3 mil.
Sk. Predmet projektu je v súlade so schváleným
Programom rozvoja obce. Úprava verejných
priestranstiev,
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií, rozšírenie komunikácie pre
moţnosti nových autobusových zástavok
v oboch smeroch, ostatné plochy pred predajňou
potravín, sledujú praktické naplnenie cieľov
programu. Účelom projektu bolo v plnom rade

6. ČÍSLO

skvalitniť prostredie v centrálnej časti obce
a prispieť k vyššiemu štandardu ovce Hrubá
Borša. Projekt vychádzal z celkovej stratégie
rozvoja obce a dopĺňa ostatné aktivity
zvyšovania hospodárskej a sociálnej úrovne
regiónu, rozvoja cestovného ruchu, vidieckeho
turizmu a zlepšovania ochrany ţivotného
prostredia. Na realizáciu projektu budú postupne
nadväzovať obyvatelia obce hlavne mládeţ
svojim aktivitami zákonu a podobne.
Koncepcia
navrhovaného
projektovaného
riešenia zohľadňuje základné poţiadavky
zvyšovania kultúrnej a sociálnej úrovne ţivota,
rozvíja historické a kultúrne prvky vzhľadu
obce a zlepšuje celkovú úpravanosť obce.
Rekonštrukciou
verejných
priestorov
a rozširovanie zelene sa rieši tak, aby boli
zachované staršie dreviny a zároveň boli
potlačené nekultúrne rušivé vplyvy nevhodne
umiestnenej zástavby niektorých stavebných
prvkov, napr. oplotenia. Názov námestia
a viacúčelového oddychového parku ešte
nepoznáme. Jeho krst vykonajú obyvatelia, ale
uţ teraz, pred súťaţou, ktorá sa vyhlási,
navrhujem: námestie priateľstva.
Časti (bloky) vybrané pre projekt sú prirodzenou
spojnicou medzi významnými kultúrnymi
a oddychovými objektmi ako sú malý amfiteáter,
malé športoviská (nohejbal, volejbal, basketbal,
minifutbal, tenis, klzisko). Ďalej doplňujúcimi
priestormi sú pieskovisko pre malé deti, fontána,
hry pre deti, stánok rýchleho občerstvenia,
sociálne zariadenie a pripravovaný projekt pre
kultúrno-výchovno-vzdelávaciu činnosť našich
obyvateľov (rozvoj klubovej činnosti –
zamestnanie mladých ľudí).
V súvislosti
s nárastom
počtu
denných
návštevníkov obce sa budú na vhodných
miestach vybudované informačné propagačné
tabule, ktoré návštevníkom poskytnú informácie
o histórii obce a hlavne o postupnosti pri
uvádzaní nových pracovných činností v obce.
Ladislav Vidra

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 07. 2006 okrem iného
prerokovalo aj technicko-organizačné zabezpečenie IV. ročníka výstavy ovocia a zeleniny, ktoré sa
uskutoční 30.09.2006 (v sobotu) v priestoroch OcÚ v Hrubej Borši so začiatkom o 14.00 hod.
Jednotlivé ročníky ukázali širokej verejnosti, ţe obyvateľstvo, ale aj vystavovatelia z okolitých obcí
majú veľký záujem o spropagovanie svojich produktov, čím zároveň predstavia aj celoročnú prácu
a snaţenie v ovocinárskom a zeleninárskom rozvoji. Touto cesto Vás opäť vyzývam k spolupráci pri
organizovaní tohto podujatia v našej obci. Urobme všetko pre to, aby návštevníci odchádzali opäť
s dojmami, ţe to vieme a chceme robiť. Organizátori navrhujú, aby Vaše vystavované produkty boli
opäť odovzdané deťom Materskej školy v Hrubej Borši.
Tešíme sa na spoluprácu a ţeláme Vám veľa úspechov v pestovaní zdravého ovocia
a zeleniny. Očakávame Vašu účasť. Organizátori zabezpečia cigánsku pečienku,
boršanské lángoše, burčiak, víno a iné nápoje.
Program spestri chovateľka tigrou z Kostolnej pri Dunaji, ktorá zo sebou prinesie
malé tigričaká.
Organizátori

8. september – odpradávna oslavuje
katolícka Cirkev v tento deň sviatok Narodenia
Panny Márie. Veriaci z Hrubej Borše a okolia
si uţ dlhé roky uctievajú tento sviatok púťou
do blízkeho marianskeho pútnického miesta
Marianka, bývalý Marietál.
I keď to uţ dávno nie je
klasická pešia púť cez hory,
ktorá trvala dva dni, naši
farníci sa vţdy radi vracajú do
tohto
nádherného
tichého
údolia, kde načerpajú silu
nielen duchovnú, ale i telesnú.
Tak tomu bolo i tento rok
v sobotu po spomínanom sviatku Narodenia
Panny Márie. Za zvukom mariánskych piesní
a pod vedením miništrantov s kríţikom sme sa
v sprievode presunuli ku kalvárií. Spoločne
sme sa pomodlili kríţovú cestu. Nasledovala
krátka prestávka, ktorú mnohí vyuţili na svätú
spoveď, tichú modlitbu v kostole alebo malé
občerstvenie. Svätá omša sa začala o 11,00
hod. dekan svojou homiliou, tak zrozumiteľnou
ľudskej duši, pohol svedomím
hádam kaţdého prítomného. Dal
nám Máriu za vzor v plnení Boţej
vôle. Ona bez rozmýšľania
vysloví svoje „Fiat – Staň sa“.
My, ak boh od nás niečo ţiada,

repceme, máme plno výhovoriek.
Namiesto toho, aby sme vnášali do
svojho srdca pokoj, ktorý dáva Boh,
drásame ho a znepokojujeme sa pre také
malichernosti, ako je kúsok poľa,
rozpadávajúci sa dom
a pár korún. Myslíme si,
ţe vo všetkom si
vystačíme, sme pánmi
celého vesmíru, všetko
máme pod kontrolou.
Stačí však, ţe príde
zákerná
choroba,
neúspech v podnikaní,
prírodná katastrofa a všetko sa nám
zrúti.
Po obede sme sa ešte spoločne
pomodlili pri „kaplnkách“ za našu
farnosť, duchovného otca, naše rodiny
a chorých.
Púť
sme
zakončili
modlitbami pred kaplnkou Svätej Anny
a sviatostným poţehnaním.
O tom, ţe Panna Mária mala stále nad
nami prestretý svoj plášť sme sa
skutočne presvedčili, aţ keď sme sa zo
slnkom zaliateho „ Marietálskeho
údolia“ vrátili domov.
Celý deň bolo nádherné slnečné počasie.
Ľudovít Klúčik ml.

Dňa 1. júla 2006 uţ po tretíkrát sme spoločne pozdravili a oslávili Deň obce. Tento deň sa
postupne dostáva do vedomia nášho obyvateľstva. Obyvateľstvo je hrdé, ţe sa môţe stretnúť pri takomto
slávnostnom stretnutí aj svojimi vzdialenými priateľmi, ktorí pri
tejto príleţitosti zavítajú do rodiska, do obce,
v ktorej preţili svoje mladé roky. Takto tomu
bolo aj v tomto roku. O 11.30 hodine starosta
obce, poslanci miestneho zastupiteľstva privítali
pred Obecným úradom priateľskú delegáciu
z Csomádu, ktorú viedol ich starosta Klement
Ján so svojou manţelkou Marikou. Po
slávnostnom obede jednotlivé skupiny v areáli miestneho parku zahájili svoju činnosť.
Gazdinky z Csomádu začali pripravovať svoje regionálne jedlo
Schlambucz a členky miestneho Klubu dôchodcov pripravili cesto na
pečenie boršanských lángošov. O 14.00 hodine bola zahájená slávnostná ekumenická
bohosluţba, počas ktorej celebrovali: reformovaný pán farár z Csomádu a katolícky farár
z Kostolnej pri Dunaji pán Róbert Kučerák. III. ročník osláv Dňa obce otvoril starosta obce,
ktorý pozdravil všetkých prítomných a poďakoval duchovným za vykonanie slávnostnej
bohosluţbe. Udelil slovo kultúrnym telesám, ktorí svojim bohatým programom boli
obdarovaní častým potleskom. V programe vystúpili deti zo ZŠ
Kráľová pri Senci, tanečný a spevácky súbor z Csomádu, tanečný
súbor z Veľkých Úľan. Záver kultúrneho bloku zavŕšili speváci Zuzka Spevárová
a do tretice Peter Fánh. O 19.00 hodine tanečnú zábavu zahájila disco hudba X + X
z Veľkých Úľan. Počas kultúrneho programu sa podávali
národné jedlá, ďalej občerstvenie, ktoré zabezpečilo
Poľovnícke zdruţenie Hrubá Borša – Jánovce. Na oslavách
sa zúčastnili starostovia obcí so svojimi manţelkami a to z Jánoviec, Jelky,
Kráľovej pri Senci, Kostolnej pri Dunaji, Hrubého Šúru a Hurbanovej Vsi i pán
MUDr. Szabo – obvodný lekár v Kráľovej pri Senci. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí aktívne podporili prípravu a celkový priebeh osláv Dňa obce a ďakujeme
všetkým sponzorom, ktorí finančne podporili organizovanú akciu. Ďakujeme.
Dovidenia aj v roku 2007 na IV. ročníku Dňa obce.
Redakcia

O oživujúcich a osviežujúcich účinkoch hrozna vedeli už ženy v starovekom Ríme, preto hrozno
hojne používali na omladzovaciu kúru.
rytmu, ale pomáha nám aj jasne myslieť.
Šikovné kyseliny ukryté v hrozne zbavujú pokoţku
Vláknina, ktorá je v šupkách hrozna, podporuje
odumretých buniek zrohovatenej vrstvy, čím uvoľňujú
činnosť čriev. Zároveň obsahuje vitamín C, E
miesto novým vznikajúcim bunkám a pleť získa svieţu
a vitamíny skupiny B. Zmierňuje stavy pri
ruţovú farbu. Olej ukrytý v hroznových zrnkách obsahuje
ţlčových a obličkových kameňoch. Dodáva
kyselinu linolovú, ktorá je prirodzenou maltou medzi
mnoţstvo antioxidantov. Šťava sa pouţíva pri
zrohovatenými bunkami epidermy. Aj jej zásluhou sa voda
liečení chorôb, ktoré vznikajú hromadením
z pokoţky zbytočne neuvoľňuje, preto by produkty
toxínov v tele. Pôsobí močopudne a ţlčopudne,
s výťaţkami z hrozna mala mať na raňajky kaţdá suchá pleť.
mierne preháňa Keďţe má hrozno močopudný
Okrem toho sú hroznové zrniečka výdatným zdrojom
účinok, pomáha z tela vyplávať škodlivé látky.
polyfenolov, prírodných rastlinných pigmentov, ktoré sa
Zniţuje kyslosť ţalúdočných štiav. Základným
výrazne osvedčili v boji s voľnými radikálmi ničiacimi
pravidlom, či uţ pri konzumácii hrozna alebo
bunky. Polyfenoly brzdia ich rozmnoţovanie, a zároveň
jeho spracovaní, je mať kvalitný
kaţdej bunke dodajú energiu na posilnenie vlastnej
zdroj.
obranyschopnosti. Ich zásluhou sa pokoţka lepšie prekrvuje,
čo posilňuje tak kolagénové, ako aj elestínové vlákna.
Treba kupovať strapce čerstvé
Hrozno obsahuje napríklad aj kyselinu listovú, farbivá
a neprezreté, v strednej veľkosti
a minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok má
s pevnou šupkou a so šťavnatou
najvyššie zastúpenie draslík, ktorý pomáha organizmu nie
a mäsitou duţinou.
len pri odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového

Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský by nový zákon o Bratislave rád
stihol ešte do termínu komunálnych volieb, plánovaných na 2.decembra.
V septembri, ako uviedol, s návrhom zákona mieni oboznámiť starostov mestských
častí Bratislavy a verejnosť. V októbri by návrh zákona už mohol ísť do prvého
a v decembri do druhého čítania v Národnej rade SR. Účinnosť by mohol
nadobudnúť 1.januára budúceho roku.
To sú v stručnosti závery, vyplývajúce zo vzťahy medzi predstaviteľmi BSK a hlavného
stretnutí primátora Bratislavy Andreja mesta. „Bratislavský samosprávny kraj nie je
Ďurkovského s prezidentom Slovenskej a nemôže byť hračkou v rukách pána primátora,“
republiky Ivanom Gašparovičom a predsedom uzatvára Vladimír Bajan. Predsedu BSK navyše
Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom nahnevalo, že A.Ďurkovský s ním rokoval v ten
Paškom, ktoré sa uskutočnili 26.júla. Ak istý deň ako s predsedom Národnej rady SR
zákon v parlamente prejde, Bratislava by sa Pavlom Paškom a prezidentom SR Ivanom
stala samostatným vyšším územným Gašparovičom,
avšak
takú
principiálnu
celkom(VÚC), čo by v praxi znamenalo, že a závažnú vec, akou je predloženie tohto zákona,
súčasťou bratislavskej župy by prestali byť primátor ani len nespomenul.
okresy Malacky, Pezinok a Senec – tie by sa
Prezident aj predseda NR SR návrh
následne pričlenili k Trnavskému kraju. Podľa
podporia
primátora Ďurkovského by sa tým v Bratislave „Nemám pocit, že by predseda Bratislavského
nielen znížil počet poslancov, ktorý na samosprávneho kraja šéfoval primátorovi
súčasných troch úrovniach samosprávy hlavného mesta, a preto ani nepovažujem za
dosahuje úctyhodných päť stoviek(ich potrebné oznamovať mu aké rokovania mám
odmena mesačne odčerpá sumu dva milióny pripravované,“ vzápätí reagoval na výroky
korún), ale ako samostatnému VÚC by sa Bajana primátor Ďurkovský. „Vladimír Bajan by si
Bratislave zvýšil príjem a mohla by od štátu mohol uvedomiť, že už sám fakt, že som musel
čerpať dotácie na prenesený výkon štátnej ísť žiadať finančnú pomoc od vyššieho
správy. Podľa vyjadrenia bratislavského územného celku na opravy komunikácií
magistrátu sa tak primátor snažil vyhovieť aj v hlavnom meste svedčí o tom, že postavenie
starostom mestských častí, ktorí mu vyčítali, hlavného mesta Bratislavy ako vyššieho
že zdržiava predloženie návrhu zákona územného celku je mimoriadne naliehavé,
o Bratislave.
pretože len tak sa dá zabezpečiť spravodlivé
Vladimír Bajan:
financovanie
funkcií
hlavného
mesta.
BSK nie je hračka
Ubezpečujem každého, že všetky kroky, ktoré
Aktivity bratislavského primátora sa vzápätí v danej téme podnikám, robím v predovšetkým
stretli s ostrou reakciou predsedu s ohľadom na záujmy a potreby občanov
Bratislavského samosprávneho kraja Bratislavy, ktorých zastupujem, “zdôraznil Andrej
Vladimíra Bajana, ktorý ich označil za Ďurkovský.
prejav individualizmu. Ďurkovského obvinil, Podľa
informácií
magistrátu
podporu
že z prípravy zákona vylúčil Bratislavský Ďurkovského iniciatíve vyslovil aj obaja najvyšší
samosprávny kraj, a to napriek opakovanej ústavní činitelia Slovenskej republiky. Prezident
snahe zástupcov BSK zúčastňovať sa na Ivan Gašparovič sa vyslovil, že Bratislava si
pracovných stretnutiach. „Obsah návrhu zaslúži dôstojné postavenie, aké prináleží
zákona je stále veľkou neznámou, na hlavnému mestu a zopakoval svoju podporu
primátorovi to zjavne neprekáža a už ho Bratislave, ktorá by mala mať postavenie
pripravuje na rokovanie Národnej rady samostatného vyššieho územného celku.
SR,“ uviedol Bajan.
V zásade rovnaký postup zaujal aj predseda
„Je nemysliteľné a neakceptovateľné, aby Národnej rady SR Pavol Paška, s ktorým
sa rokovania o akýchkoľvek zmenách primátor
hovoril
aj
o návrhu
zákona
v územnosprávnom členení a postavení o metropolitnej polícii v Bratislave, ktorej členovia
BSK diali bez účasti predsedu a poslancov by mali mať viac právomoci ako súčasní mestskí
BSK a primátorov miest a starostov obcí policajti. Návrh zákona už ministerstvo vnútra
kraja. Navyše ide o tému, ktorá má dosah pripomienkovalo počas minulej vlády. Ďurkovský
na množstvo zákonných, ako aj však chce o pripomienkach rokovať aj s novým
systémových
súvislostí,
takže
jej ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.
spracovanie si vyžaduje a zaslúži Odčlenenie Bratislavy ako samostatného kraja už
„partizánčinou“ primátora hlavného mesta. v deväťdesiatych rokoch navrhoval aj bývalí
„Otvorenie“ zákona o územnosprávnom splnomocnenec vlády pre reformu verejnej
členení môže so sebou priniesť aj návrhy správy Viktor Nižňanský, podľa ktorého by sa tým
zmien inde na Slovensku – ale na to pán vyriešili mnohé problémy. Vtedy na presadenie
primátor asi tiež nemyslel,“ rozhorčene takéhoto návrhu nebola politická vôľa,
vyhlásil Bajan. Postup Ďurkovského v súčasnosti je však podľa neho vhodný
označil za veľmi nebezpečný, pričom čas túto otázku otvoriť
podčiarkol, že môže výrazne zhoršiť
.

Ráta sa aj s nižším počtom poslancov

Záujem o presadenie hlavného mesta SR
Bratislavy ako samostatného kraja opakovane
zdôraznil aj starostovia mestských častí.
Právna skupina Regionálneho združenia
mestských častí v tejto súvislosti pripravila
pracovnú verziu návrhu zákona o hl. m.
Bratislave ešte v decembri 2004 a predloťila ju
bratislavskému zastupiteľstvu ako základ na
vypracovanie spoločného návrhu hlavného
mesta a mestských častí Spoločný návrh sa
mal podľa starostov MČ vypracovať do júla t. r.,
v auguste sa mal predložiť vláde a v septembri
NR SR.
Návrh o. i. upravuje aj počty samosprávnych
poslancov v hlavnom meste, ktoré by sa
k voľbám 2. decembra mali výrazne znížiť:
mestské zastupiteľstvo by mal klesnúť z 80 na
41 kresiel a v 17 mestských častiach miestnej
zastupiteľstva môžu mať dohromady najviac
243 poslancov, kým teraz ich je 374.
Zmenou počtu poslancov by sa zákon
o Bratislave zosúladil so zákonom o obecnom
zriadení. Regionálne združenie MČ Bratislavy
tento návrh odovzdal v decembri 2004
primátorovi Andrejovi Ďurkovskému, ktorý s nim
súhlasil a mal zabezpečiť ďalší legislatívny
postup. „Nestalo sa tak a pán primátor sa
z nepochopiteľných dôvodov rozhovorom
o tejto veci so starostami vyhýba,“ uviedol
minulý mesiac pre TASR tajomník
Regionálneho združenia MČ Bratislavy Jozef
Benedikovič.
Počty poslancov určuje zákon o obecnom
zriadení a pre Bratislavu zákon o hlavnom
meste SR. Kým zákon o obecnom zriadení
pred volebným obdobím 2002 až 2006
zredukoval poslanecké kreslá podľa počtu
obyvateľov, zákon o Bratislave platí od roku
1990. Podľa zákona o obecnom zriadení
v mestách nad 100 000 obyvateľov počet
poslancov nesmie prekročiť 41, v mestách od
20 000 do 50 000 obyvateľov môže byť najviac
25 poslancov.
Podľa zákona o Bratislave z čias federácie
musí maž mestské zastupiteľstvo 80
poslancov, zo 17 MČ sedem môže mať až 60,
päť MČ do 30 a päť MČ najviac po 13
poslancov. V hlavnom meste tak môže byť až
715 poslancov a podľa zákona o obecnom
zriadení by malo byť v 17 MČ najviac 325
zástupcov občanov, v mestskom zastupiteľstve
41.
Podľa J. Benedikoviča väčšina MČ nevyužila
možnosti podľa zákona o Bratislave a má nižší
počet poslancov, pritom je to takmer u všetkých
MČ viac ako upravuje zákon o obecnom
zriadení. „Preto o počte poslancov rozhodujú
zastupiteľstvá, ich snaha je, aby ich bolo čo
najviac,“ uviedol J. Benedikovič. Jeho slová
potvrdzujú aj nedávne rozhodnutie mestského
zastupiteľstva ponechať terajší počet 80 kresiel
aj vo volebnom období 2006 až 2010.

Primátor mesta a starostovia obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti na
svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom dňa 24. augusta 2006 prijal nasledovné vyhlásenie
k ohlásenému návrhu nového zákona o Bratislave.
Regionálne zdruţenie obcí Podunajskej oblasti
A:
konštatuje, ţe nepozná obsah a znenie nového zákona o Bratislave, ktorý bol spracovaný
primátorom hlavného mesta Bratislavy.
B:
protestuje, proti postupu predkladania a prerokovania nového zákona o Bratislave spôsobom
publikovaným v tlači(Obecné noviny č. 32/2006)
C:
v prípade navrhovaných zmien v členení Bratislavského samosprávneho kraja ţiada: predloţiť
návrh nového zákona o Bratislave starostom a primátorom dotknutých obcí a miest Bratislavského
kraja, Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja na pripomienkovanie,
vykonať verejnú diskusiu o navrhovanej zmene zákona za účasti dotknutých obcí, miest a dotknutých
samosprávnych krajov
D:
nesúhlasí, s pričlenením mesta a obcí okresu Senec k Trnavskému samosprávnemu kraju.

V minulých číslach našich novín sme uţ napísali, ţe v našej obci prebieha separovaný zber
odpadu a teší nás, ţe sa zapája do tejto separácie čoraz viac občanov (myslím aj na jarné a jesenné
upratovania).
Veľké problémy nám robia občania, ktorí nezodpovedne vkladajú PET fľaše do modrých vriec. PET
fľaše potrebné vkladať stlačené, aby sa do vreca zmestilo čo najviac fliaš. Pri poslednom zbere pred
domami boli vyloţené modré vrecia, v ktorých „zberač“ narátal v priemere cca 8 fliaš. Blíţi sa jesenné
upratovanie v našej obci, ktoré je vytýčené na termín od 20. 10. 29. 10. 2006. Chceme poţiadať
obyvateľov, aby počas jesenného upratovania okolo kontajnera a ďalšieho triedeného odpadu
v blízkosti nevznikal neporiadok. Všetci sa snaţíme budovať a skrášľovať svoje príbytky, svoju obec,
aby sme sa pri prechádzkach po našich uliciach cítili príjemne, nielen pri pohľade na upravené
predzáhradky, ale i pri pohľade na upravené verejné priestranstvo.
Nakoľko separácia je v začiatkoch, jej význam spočíva neustálej informovanosti obyvateľstva,
predovšetkým výchovným procesom. Aj Regionálne zdruţenie „Podunajsko“ na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 12. 09. 2006 v Senci prerokovalo a schválilo nasledovné uznesenie pod
číslom 4/4/2006: účastníci na mimoriadnom zasadnutí poverili
predsedu a podpredsedov združenia prerokovať návrh
rámcovej zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou Brantner –
Soba s. r. o. a Združením obcí na separovaný zber odpadov Podunajsko a následne ho predložiť všetkým členom združenia
na pripomienkovanie a odsúhlasenie.
Z uvedeného vyplýva, ţe v nastávajúcom období bude treba
prijať k uvedenej problematike komplexnejšie závery aj zo
strany samosprávnych orgánov. Jedná sa o zavedenie
systematičnosti a hlavne správnosti na úseku technicko–organizačných opatrení. Aj naša obec po
úzkej súčinnosti ostatných obcí v rámci mikroregiónu bude hľadať moţnosti na vybudovanie zberného
dvora v intenciách poţadovaných noriem. K tomu teraz pripravujeme projekty a vhodnú lokalitu.

Ohodnotenie našej práce nechávame na vás
Kaţdý rok na začiatku júla nastáva čas, kedy hodnotíme naše desaťmesačné úsilie a snahu o najlepšie výsledky za
školský rok. Tie tohoročné sú obsahom, ale i kvalitou najväčšie za posledné roky. Naše koncoročné bilancovanie poskytuje
čitateľovi moţnosť posúdiť prácu pedagógov i ţiakov. V školskom roku 2005-2006 navštevovalo našu školu v Kráľovej pri
Senci 193 ţiakov. O ich výchovu a vzdelávanie sa staralo 16 pedagogických pracovníkov, 5 prevádzkových zamestnancov,
jedna ekonómka a jedna pracovníčka odd. PAM.Výborný prospech dosiahlo v tomto školskom roku 62 ţiakov, čo je viac ako
32%.V hodnotení správania sme museli pre závaţné priestupky 2x zníţiť známku na dvojku, 2x na trojku a 4x udeliť
pokarhanie RŠ. Správanie ostatných bolo v súlade so školským poriadkom a zvlášť deviataci si zaslúţia pochvalu za dôstojné
ukončenie školskej dochádzky a veľmi peknú rozlúčku so školou. Budeme na nich spomínať nielen ako na triedu počtom
najsilnejšou (36 ţiakov), ale ako na triedu, kde bolo veľa ţiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťaţiach,
olympiádach a kultúrnych podujatiach. Veríme, ţe budú takí aktívni aj na stredných školách a učilištiach. Dochádzka v tomto
školskom roku dosiahla veľmi zlý priemer. Vymeškaných –ospravedlnených hodín bolo 16 303, čo je v priemere 84,5 hod.
na ţiaka. Oproti minulému školskému roku je tu nárast o 5 hodín v priemere. V budúcom školskom roku musí nastať
zlepšenie! Na pomoc v tomto smere pozývame aj rodičov, ktorí majú právo ospravedlňovať v súčasnosti oveľa viac hodín
ako po minulé roky.Aktivít a počet akcií, ktoré v školskom roku 2005 - 2006 prebehli na našej škole dosiahli maximum.
Z kultúrnych programov to boli detské programy na otvorení cyklotrasy, na zasadnutí Červeného kríţa(11.12.2005), privítaní
detí do ţivota(08.01.2006), Vianočnej akadémii, výročnej schôdzi Poţiarneho zboru, na oslavách MDŢ, Dňa matiek,
v Maďarsku na projekte Socrates(15.05.2006), na Dňoch obce Hrubá Borša 01.07.2006.Škola ďalej poriadala besedy na tému
„Drogy a ich následky“ s členom Polície, besedu s básnikom a kňazom Svetloslavom Veiglom na Tému „Ţivotné dielo
básnika“, rozhovor do rádia Regina o zberových aktivitách, besedu so psychologičkou o profesijnej orientácii a besedu
s konateľom firmy Soba o separovaní odpadu. Usporiadali sme výstavy: Jesenná strašiáda, Plody jesene, Šikovné ruky našich
ţiakov, Vianočné trhy, Veľkonočné kraslice, Deň Zeme, Výstava fyzikálnych objavov. Škola i v tomto roku vydala vlastný
školský časopis Glóbus, broţúrku Deti deťom, broţúrku Mojej mame, a podieľala sa na časti knihy o projekte Socrates na
našej škole. Na škole sa zrodilo CD na tému Naša škola a CD venované prezentácii 9.triedy. Z olympiád a vedomostných
súťaţí to boli olympiáda anglického jazyka, matematiky, geografie, biológie, biblická a náboţenská olympiáda.
Z vedomostných súťaţí účasť na Šalianskom Maťkovi v prednese poézie a prózy, matematickej Pytagoriády,
Hviezdoslavovom Kubíne, zdravotníckej súťaţi a prírodopisnej súťaţi Hypericum. Škola navštívila kultúrne podujatia
Ekotopfilm, návštívila mestskú kniţnicu v Senci, vianočný koncert ZUŠ, divadlo Aréna, koncert Slovenskej filharmónie
v Redute Bratislava, Kúzelné divadlo, filmové predstavenie v Senci. Z exkurzií to boli dejepisná exkurzia do Viedne,
literárna exkurzia v Modre, dejepisno-literárna exkurzia v SND v Bratislave a na bratislavskej Radnici. Zo športových akcií
môţeme spomenúť cezpoľný beh v Senci, Beh zdravia-škol.kolo 04.10.2005, halový futbalový turnaj v Senci 1.2. a 3.2.2006,
gymnastický štvobňrboj – okres Senec, gymnastický štvorboj – kraj – Šenkvice 03.05.2006, Beh M.R.Štefánika, ME
v kulturistike NTC Bratislava 07.05.2006, Škola v prírode – Euromesto Prašník 14.-20.05.2006, futbalový turnaj Coca-cola
cup, futbalový turnaj o pohár Dona Bosca, ľahkoatletická olympiáda Senec 17.05.2006, Beh olympijského dňa – škol.
kolo,28.06.2006. Celý rad akcií usporiadala aj Detská organizácia Fénix, napríklad diskotéku strašidiel, šarkaniádu, súťaţ
o najťaţšiu zeleninu, turistiku za krásami Katpát – výstup na Homoľu, exkurziu do Banskej Bystrice, Zvolena, Kremnice,
detský karneval, karneval na snehu v Starej Myjave, zimný tábor v Podhradí, výstup na Pajštún, letný tábor v Podhradí,
celoslovenský letný tábor v Belušských Slatinách. Všetky vymenované akcie zahrňujú v mnohom reprezentáciu školy, a tým
aj prezentovanie sa na verejnosti. rodičovské zdruţenie odmenilo ţiakov, ktorí robili dobré meno školy na rôznych súťaţiach,
peknou knihou. Počas celého školského roka mohli ţiaci pracovať v týchto krúţkoch: počítačový, Tvorba školského
časopisu, prírodovedný, Biologické pozorovania, Tvorivé dielne, Pohybové hry, zdravotnícky, športový a spevácky. Projekt
„Škola podporujúca zdravie“ svojimi aktivitami stále na škole prebieha v troch častiach:
1.Zlepšovanie ţivotného prostredia – zber papiera, plastových fliaš, výsadba zelene, vtáčie búdky, prikrmovanie v areáli
školy.
2.Za zlepšenie vlastného zdravia – pitný program, zber bazy a šípik, turistikou za zdravím, Beh zdravia, zimná turistika.
3.Teoretická časť – výstavky s tematikou Príroda-človek-zdravie, prírodopisné súťaţe, ekologické besedy. Projekt SocratesComenius 1 – školské partnerstvo je trojročným projektom a v tomto školskom roku sme úspešne absolvovali prvý rok.
S jeho peknými výsledkami sme sa prezentovali na Fóre pedagogiky 2006 v Bratislave v spoločnom stánku Školského
úradu Senec. Spolupráca s piatimi zahraničnými školami sa výborne rozbehla a sľubuje aktívne i ďalšie roky.
Počas celého roka sme sa stretli s menšou i väčšou pomocou na zvládnutie viacerých akcií so sponzormi:
-za inštitúcie: Obecný úrad Kráľová pri Senci, Obecný úrad Hrubá Borša, PD Králová pri Senci, Austria Werk KpS, Firma
Roka KpS, Proma Senec, Hasičský zbor KpS, Letecká škola KpS, Soba Senec, Ing. Urbanovič, Ing. M. Knut, - za rodičov:
manţelia Smorádkoví, p. Silvia Bobríková. p. A. Štiglicová, p. Petra Práznovská, p. Katarína Bothová, p. Iveta Kajošová,
Ing. Jablonický, manţelia Galovičoví.
Všetkým srdečne ďakujeme!
PaedDr. Dagmar Paszková
V mene Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša ako i v mene svojom touto cestou vyjadrujem poďakovanie pedagogickému
zboru v Kráľovej pri Senci, ktorému som nesmierne vďačný za všetky úspechy ktorými prezentovali nie len obec Kráľová
pri Senci ale aj obec Hrubá Borša. V novom školskom roku 2006-2007 ţelám všetkým pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa
dobrých úspechov pri práci s našou mládeţou. Toto poďakovanie patrí aj učiteľkám a celému personálu miestnej Materskej
školy v obci Hrubá Borša.
Za všetko srdečná vďaka.
Ladislav Vidra

70 rokov
Ľudovít Rajcsany
40 rokov
Ladislav Vlahi
Magdaléna Klúčiková

50 rokov
Ľudovít Hakser
Mária Takáčová
Viola Nagyová
30 rokov
Alena Nagyová
Richard Vydra

18 rokov
Róbert Slovák
Tomáš Vegh
Terézia Klúčiková

Zosobášili sa
Erika Vörosová a Vladimír Dohnálek
Kvetoslava Poloniová a Ervín Papp

Narodili sa
Abigal Korčeková
Sarah Blahová

Navždy nás opustili :
Juraj Tornyai
Ľudovít Rigó
František Vlahy
Katarína Lehotská – Gyurcsiová

Prinášame vám niekoľko receptov nátierok z našich kuchýň, ktoré si môžete doplniť
množstvom zeleniny, ktorá je v tomto období dostupná i v našich záhradách.
BRYNDZOVÁ NÁTIERKA S PAPRIKOU
150 g bryndze, jedna zelená paprika (nie
hrubá), mletá červená paprika
Papriku nakrájame na maličké kocky,
vmiešame bryndzu a mletú červenú papriku. Je
to obyčajný, jednoduchý recept, ale nátierka je
ozaj skvelá.
TVAROHOVÁ NÁTIERKA S MRKVOU
250 g jemného tvarohu, 100 g masla, soľ,
paţítka, 2 vajcia, 200 g mrkvy
Tvaroh, maslo, soľ a posekanú paţítku
vymiešame na hladkú hmotu. Pridáme na tvrdo
uvarené a na malé kocky posekané vajcia.
Mrkvu očistíme, postrúhame na jemnom
strúhadle a pridáme do tvarového základu.
* Dajte mi prosím dvestokorunový
kolok – pýta si Peter na pošte.
Nech sa páči. Ďakujem. Koľko
platím?

CESNAKOVÁ NÁTIERKA
5 veľké strúčiky cesnaku, 20 g eidamu, ½
tatárskej omáčky
Prelisovaný cesnak a postrúhaný syr zmiešame
s tatárskou omáčkou a natierame na hrianky.
DOMÁCA NÁTIERKA
750 g škvarkov, 300 g leča, 2 nakladané kápie,
2 feferónky, 3 strúčiky cesnaku, 100 g
cesnaku, 100 g horčice, 20 g vegety, 4 vajcia
Škvarky zomelieme na mäsovom mlynčeku.
Šťavu z leča zlejeme a spolu s kapiou,
feferónkami a cesnakom zomelieme. Všetko
spolu dobre premiešame, pridáme horčicu,
vegetu, surové vajcia a dobre premiešame. Do
umytých pohárov dáme pomazánku
a sterilizujeme asi 20 minút.
* Miro, podnikol si kroky, aby si dostal
dcéru na niektorú vysokú školu?
Kroky? Čo som pipi? Obehal som to
autom.

