SPRAVODAJSTVO OBČANOV HRUBEJ BORŠE

Kto miluje prírodu je, dobrý človek. Stromy a lesy sú tými
najväčším darom, ktorým príroda obdarila človeka. Tú krásu
stromov – prebúdzajúcej prírody ťaţko opísať. Tú krásu treba
vidieť a citlivo vnímať. A predsa – zdá sa – sú dnes mnohí
medzi nami, ktorí len sťa mátohy sa motkajúc vo svete, ako by
iba jestvovali v ňom, ale neboli z neho. Nevidia, lebo sa
nevedia pozerať. Samozrejme, ţe potom nevidia ani krásy
prírody a nemajú ani lásku, k nej, hoci láska k prírode je veľký
dar. Dar nedostatkom ktorého trpí celý charakter človeka.
Nemoţno síce jednoznačne tvrdiť, ţe kto nemiluje prírodu
musí byť výslovné zlý, alebo ţe kto ju miluje je
bezpodmienečne dobrý človek, ale je nesporné ţe pre citový
ţivot väčšiny ľudí významným usmerňovateľom je práve vzťah
k nádhere krásnej prírody. Týmito riadkami
chcem priblíţiť vám drahí občania, milá
mládeţ posolstvo jari a jej pozitíva pri
naberaní energie do ďalších ročných období
v roku 2007. Na dvere nám uţ klope
Veľká noc.
Je to sviatok s mnohorozmerným
bohatstvom, preto ho kaţdý bude
zaiste preţívať po svojom. Veriaci
oslávia najväčšie tajomstvo spásy –
ľudsky
ťaţko
pochopiteľné
tajomstvo
bezhraničnej
obety

9. ČÍSLO

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 – ako som uţ
v úvodných riadkoch napísal.
Takýto obojaký pohľad na
Veľkú noc sa odráţa aj našich
novinách. Niektoré príspevky
v ňom si všímajú prírodný, iné
náboţenský aspekt týchto
sviatkov.
Ako starosta obce prihováram
sa rovnako úprimne ku
kaţdému spoluobčanovi – bez
rozdielu. Kaţdému ţelám, aby
si po tieto dni uţil sviatky
Veľkej noci tak, aby mal
z nich čo najväčší úţitok –
predovšetkým ten osobný
a vnútorný pocit.

Ladislav Vidra, starosta obce
Tisztelt polgártársak,
a husvéti ünnepek alkalmábol kivánok mindnyájuknak jó eröt, egésséget, örömet és boldogságot
Ladislav Vidra, polgármester
Korbáčik, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľkú noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
ţeláme Vám k sviatku jari.
Sviatky plné milosti
a poţehnanej hojnosti
prajú

poslanci a zamestnanci
Obecného úradu v Hrubej Borši

_______________________________________________________________________________

Zbor pre občianske záleţitosti a starosta obce Hrubá Borša uţ po štvrtýkrát od roku 2003 zorganizovali
slávnostné vítanie detí do ţivota v obci Hrubá Borša. Táto významná spoločenská udalosť uskutočnila sa 10. decembra
2006 za prítomnosti rodičov detí a starých rodičov. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší súrodenci a ostatní hostia.
Čitateľom prinášame aj slávnostný prejav starostu obce.
Milé mamičky, oteckovia, vážení prítomní!
Darovať ţivot to nie je iba povinnosťou človeka. To
je jeho poslaním. Poslaním však nie je iba darovať ţivot.
To je iba začiatok napĺňania, začiatok cesty vydláţdenej
mnohými
povinnosťami,
mnohými
starosťami,
a pravdaţe – aj nezabudnuteľnými radosťami. Darovali
ste ţivot. Sami ste mladí, ešte iba
začínate poletovať na vlastných
sídlach. Ale uţ ste sa odrazu
ocitli s malým človiečikom bez
krídiel,
ktorý
bude
roky
odkázaný len na vás, na vašu
starostlivosť a na vašu lásku.
Bude sa opierať o dobrú radu pri
prvých krôčikoch, vtedy, keď by
ste ešte aj sami potrebovali
poradiť. Darovať ţivot teda nie
je len poslaním, ale aj
zodpovednosťou – najväčšou
zodpovednosťou, ktorú človek vo svojom ţivote má,
pred ktorú ho stavia ţivot. Bude v najväčšej miere
vytvárať osud svojho dieťaťa. Raz, keď tomuto mladému
človiečikovi skúsenosťou obrastú krídelká, vyletí do
ţivota s tým, čomu ste ho naučili predovšetkým vy,
rodičia, vyletí tak vysoko, ako ste ho viedli vo svojej
rodine. S plačom prichádza dieťa na svet. A vy, milí
rodičia budete teraz robiť všetko, aby vaše dieťa plakalo
čo najmenej. Vynasnaţíte sa, aby ţilo v hojnosti
a pohode, v láskavej atmosfére. Budete aj starosťami
mraštiť milovaného dieťaťa. Budete moţno plakať od
dojatia pri prvých zúbkoch, pri prvých slovách, pri
prvých váhavých krôčikoch. Úsmev rodiča vţdy máva
blízko k slzám. K slzám radosti i smútku. Preto si uţ

Na uvítaní sa zúčastnili :
1. Tereza Holcsíková
2. Nina Barabásová

teraz musíte uvedomiť, ţe sa treba vyhnúť slzám
zármutku, ţe treba vidieť dieťa tak, aby potom, keď uţ
bude samo lietať vo svete, nespôsobovalo vám, rodičom,
zármutok, ani ostatným ľuďom. Iste si uvedomujete, ţe
tak ako vy, aj vaše dieťa bude ţiť medzi ľuďmi. A to ako
bude medzi nimi ţiť, ako sa bude medzi ľuďmi cítiť, to
je vo vašich rukách. Len vašou
láskavosťou,
vašou
dobrotou,
dobrou radou i príkladom vytvoríte
z dieťaťa občana – človeka, ktorý
bude mať radosť zo ţivota, ktorého
budú mať ľudia medzi sebou radi.
Len taký človek, skutočný človek,
vám raz bude vďačný za všetko, čo
ste preňho vykonali. A konajte tak,
aby si nikdy v ţivote nemuseli
vyčítať za všetko, čo ste preňho
vykonali. A konajte tak, aby si
nikdy v ţivote nemuseli vyčítať, ţe
ste niečo zabudli, ţe ste na niečo nestačili. S príchodom
vášho dieťatka na svet ostáva nám uţ len všetkým
zaţelať veľa šťastia do ďalších rokov, pokoj vo vašich
rodinách i na uliciach medzi
našimi spoluobčanmi. Hlavne
si ţeláme, aby tieto vaše
najmladšie ratolesti, čo ich
drţíte na rukách, vţdy boli
zdravé
a vyvíjali
sa
k spokojnosti nás všetkých,
aby rástli a rozkvitali. Veľa
šťastia do ţivota novým
občanom.

3. Abigail Korčeková
4. Sára Blahová

Na záver sa rodičia zapísali do Spoločenskej knihy obce Hrubá Borša, obdrţali plakety, malé upomienkové
predmety a kvety. Prítomných rodičov, starých rodičov a ďalších hostí pán starosta ponúkol perlivým vínom a spoločne
pripili na zdravie detí, ich rodičov a pre ich zajtrajšok. Celú akciu hudobne sprevádzal na varhanoch Ľudovít Kľúčik ml.
Akcia sa vydarila tešíme sa uţ na ďalšie stretnutie v decembri 2007.
Redakcia

Váţení spoluobčania,
začali sme spoločne zveľaďovať miestny cintorín, ktorého kontúry uţ ukazujú, ţe sa niečo urobilo. Aj v tohtoročnom rozpočte
sme vyčlenili a zároveň aj odsúhlasili nemalú čiastku finančných prostriedkov na oplotenie, rekonštrukciu Domu smútku, ako
aj na zakrytie – zastrešenie betónovej plochy z dôvodu skultúrnenia obradov.
Som nešťastný z toho, ţe kaţdý kto má niekoho na cintoríne, musel čakať na vytúţený vodovod aj 40 rokov. Jedno ráno sme
zistili, ţe veľmi „šikovný“ podnikavec odcudzil všetkých 6 hydrantov ale aj ďalšie lupy, medzi ktorými boli vence, svietniky
a vázy.
Vyzývam Vás na spoluprácu, viac ako inokedy pomáhajte obci pomáhajte sebe, vaším blízkym. Sledujte pohyb pred
cintorínom, pretoţe pred branou na betónovej ploche sa našli lieky, alkohol, striekačky a rôzne iné predmety, ktoré boli
odovzdané aj polícií. Podľa anonymných hlásení údajne motorizovaná skupina osôb vystrája v autobusových čakárňach,
v parku a posledné avízo bolo dané na miesto pred plynovou regulačnou stanicou smerom na Malú Boršu.
Prosím Vás pomôţte nám ! ! !

_______________________________________________________________________________

Starosta obce zloţil „Sľub“ do rúk predsedovi Miestnej volebnej komisie pánovi Ladislavovi Kučerovi ml., ktorého
text je nasledovný:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje, povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodrţiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie starostu obce
Hrubá Borša ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Pán starosta obsah „Sľubu“ spečatil svojim podpisom. Potom pani Piroška Vlahyová, zapisovateľka volebnej komisie prečítala
v abecednom poradí nasledovných zvolených poslancov, ktorí vystúpili pred predsednícky stôl a to:

- pán František Boháček
- pán Tibor Klúčik

- pán Ladislav Kučera
- pán Ladislav Letušek

- pán Mikuláš Vlahy

Osobitne kaţdý poslanec zloţil „Sľub“ do rúk starostu obce. Po zloţení „Sľubu“ pán starosta povedal: Zloţili ste „Sľub“
a spečatili ste to čo vám voliči vo voľbách svojimi hlasmi vyjadrili. Vstupujeme spoločne do veľmi náročného obdobia – do
obdobia, ktoré bude vyţadovať na kaţdom rozhodovaní adresátov. A tými adresátmi budeme všetci. Ţelám vám veľa pevného
zdravia, elánu a hlavne porozumenie vo vašich rodinách. Ďakujem vám poslanci.
Toto prvé zasadnutie bolo slávnostné na ktoré boli pozvaní aj rodinní príslušníci jednotlivých poslancov, predseda a členovia
volebnej komisie. Zamestnankyne Materskej školy, zamestnanci Obecného úradu, zástupcovia záujmových a spoločenských
organizácii. Na slávnostné zasadnutie bol pozvaný aj predstaviteľ cirkvi – pán farár Róbert Kučerák.
V druhej časti slávnostného zasadnutia, vystúpil pán Ladislav Vidra, starosta obce s krátkym prejavom.
Dámy, páni, pán predseda volebnej komisie, váţení
poslanci, milí hostia!
Pred niekoľkými minútami sme spoločne vykonali akt zloţenia
sľubu, ktorý pre nás pripravili pred 25-timi dňami miestni voliči
v tohtoročných komunálnych voľbách. Dostali sme dôveru
občanov, ktorú by sme nemali podceniť počas štvorročného
volebného obdobia v rokoch 2006 – 2010. Dnešným dňom
vstupujeme spoločne, môţem to vyjadriť aj vstupom do druhej
etapy, pretoţe zloţenie poslaneckého zboru je podobné ako tomu
bolo v minulom volebnom období, v ktorom sme zakladali
a pripravovali program v rámci dlhodobého rozvojového projektu
našej obce. Samozrejme pri tejto príleţitosti chcem oceniť
kaţdého, ktorí sa rozhodol vo voľbách kandidovať za poslancov.
Zápasy mávajú svojich víťazov, veľkými hráčmi sú pre mňa aj tí,
ktorí chceli vo voľbách ukázať, ţe majú záujem pracovať
v komunálnej politike v prospech nášho voliča – občana obce

-

Hrubá Borša. Vyzývam preto kaţdého náhradníka na vzájomnú
spoluprácu v činnosti jednotlivých komisií, ktoré budú
pomocnými orgánmi miestnemu zastupiteľstvu. Ţiadam touto
cestou zvolených poslancov, aby uţ teraz sústreďovali svoje
zámery do štvorročného volebného programu, ktorý odštartujeme
19. 01.2007 verejnou diskusiou a bude schválený 22. 03. 2007 na
Obecnom zastupiteľstve. Chcem sa poďakovať poslaneckému
zboru vo volebnom období v rokoch 2002 – 2006 za ich prácu
a hlavne chcem podčiarknuť ich aktivitu pri schvaľovacom
procese na rekonštrukčných prácach miestnej materskej školy,
nakoľko uvedený zámer v roku 2002 nebol zaradený do
volebného programu. Ešte raz vám ďakujem, ďakujem aj vašim
rodinným príslušníkom za ich trpezlivosť a podporu. Ako som
v úvode spomenul do druhej etapy rozvíjania našej začatej práce
chcem skvalitňovať prácu v jednotlivých komisiách ako
napríklad:

Komisia finančná a rozpočtová, ktorej za predsedu menujem F. Boháčeka
Komisia sociálna, verejného stravovania, obchodu a pohostinských služieb, menujem T. Klúčika
Komisia výstavby, územného plánu a životného prostredia, menujem L. Kučeru
Komisia mládeže, výchovy, športu a kultúry, menujem L. Letušeka
Komisia dopravy, verejného poriadku a ochrany bezpečnosti obyvateľstva, menujem M. Vlahyho

Nakoľko uţ v okolí starostu obce a obecného úradu úzko pracujú skupiny ľudí s dôrazom na riešiteľnosť obecných záleţitostí, preto
k uvedenej aktivite bude zriadený konzultačný tím, odborníkov ktorého bude menovať starosta obce. Chcem, aby sa do odborného prostredia
dostali podľa moţností obyvatelia našej obce, ktorí majú záujem rozvíjať obec. Uţ preto na 26. 01. 2007 zvolávam druhé stretnutie
s miestnymi podnikateľmi, na ktorom najprv spoločne a potom oddelene prerokujeme závaţné otázky v rozvojových smeroch našej obce na
ďalšie roky podľa prioritného postavenia.

Vážení poslanci,
Čakajú nás veľmi náročné úlohy. Riadiaci proces sa bude meniť
podľa chodu, zmenia sa aj organizačné štruktúry v riadiacej sfére
obce, obecného úradu a bude treba spracovať a schváliť 8 aţ 10
všeobecne záväzných nariadení, ktoré potrebujeme ako páky
v riadení činnosti obce a obecného úradu. Musíme spoločnými
silami vybudovať prostredie, v ktorom budú pracovať všetky
generácie, ktoré budú vychovávať naše deti, pretoţe oni potrebujú
mať okolo seba veľký priestor na získanie moderných prvkov
výchovy a to v domove veľkej Európy. Prichádzam touto
myšlienkou v závere roku, skoro v predvečer vítania Nového
roka. Chcem sa poďakovať rodičom, pedagógom, sponzorom
a ostatným ľuďom, ktorí uţ vytvorili a vytvárajú radosť pre deti
a ich okoliu. Musíme presvedčiť kaţdého, ţe najväčšou chorobou
krajiny nie je nedostatok času, ale chuť do práce či uţ
v komunálnom alebo v ostatnom spoločenskom ţivote. Podarilo
sa mi dostať charakteristiku ţivota našej obce, ako i významu do

obyčajného štvordielneho okienka, z ktorého občan našej dediny
sa pozerá na veľký svet svojimi očami. Je to pre mňa, ale i pre vás
prvý diel zo ţivota občanov a takto chceme a budeme pokračovať
v prirovnávaní ţivota našej dediny a širokej verejnosti. Preto
majme medzi sebou, medzi obyvateľstvom pochopenie, ale
hlavne podporné stanoviská k získaniu pokojného ţivota, ktoré
môţu len vyzdvihnúť všetky stránky ţivota Boršana – občana
obce Hrubá Borša. Prosím aj rodinných príslušníkov, ďalších
funkcionárov obce, zamestnancov obecného úradu, materskej
školy aby sa aktívne zapájali do akcií a podujatí organizované
obcou, obecným zastupiteľstvom. Do tejto náročnej, ale veľmi
zásluţnej práce, ktorú dokáţu oceniť miestni voliči, ţelám vám
miestni poslanci, rodinní príslušníci veľa tvorivého elánu,
zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Ďakujem aj pánovi
predsedovi, zapisovateľke, členom volebnej komisie za ich
odvedenú kvalitnú prácu počas tohtoročných voľbách, ale hlavne
sa poďakujme našim voličom!

_______________________________________________________________________________

Starosta obce Hrubá Borša pozval na tradičné novoročné stretnutie podnikateľov, ţivnostníkov, zamestnancov
MŠ, zamestnancov OcÚ, poslancov OZ, zástupcov cirkvi spoločenských a záujmových organizácii, ktoré sa uskutočnilo
26. januára 2007 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrubej Borši. Na tomto stretnutí pán starosta zhodnotil
výsledky práce v uplynulom období, ale za najdôleţitejšie povaţoval prediskutovanie vecí, ktoré nás trápia resp. tešia.
Podobné stretnutia pán starosta zorganizoval:
pre dôchodcov
pre komisie, ktoré organizačné zabezpečovali
oslavy 760. výročia písomnej zmienky obce
pre darcov krvi
pre mládeţ, ale uţ veľkou absenciou
pre miestnu pohrebnú sluţbu
V príspevku prinášame aj krátke vystúpenie starostu obce.
Redakcia
Dámy, páni, milí priatelia.
Som veľmi rád, ţe ste prijali moje pozvanie na
dnešné, v poradí uţ druhé stretnutie s podnikateľmi,
ţivnostníkmi,
zamestnankyňami
Materskej
školy,
zamestnancami Obecného úradu, poslancami Obecného
zastupiteľstva,
zástupcami
spoločenských
a záujmových
organizácií
a predstaviteľmi
cirkvi. Vstúpili
sme do nového
volebného
obdobia.
Na prahu tohto obdobia Vám vyslovujem úprimné
poďakovanie za spoluprácu a pomoc pri plnení občianskych
povinností počas rokov 2003 – 2006. Zároveň ďakujem
všetkým sponzorom, ktorí nemalou čiastkou prispeli
a pomohli pri organizovaní osláv 760. výročia prvej
písomnej zmienky našej obce v roku 2004, ako aj na
rekonštrukcii a prevádzkovaní miestnej materskej školy.
Práca starostu obce nie je vţdy jednoduchá. Nechcem tým
seba ľutovať, ale od mojej činnosti a rozhodovania závisí
spokojnosť občanov. Nie vţdy je moţné kaţdej ţiadosti
hneď a kladne vyhovieť. Nie vţdy je moţné zadosťučiniť
všetkým poţiadavkám, najmä ak chceme konať spravodlivo
a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Môj obdiv
a uznanie patrí všetkým občanom, mladým rodinám
i dôchodcom, ktorí i napriek sociálnym a ekonomickým
problémom zvládli v uplynulom období ťaţkosti. Aj na
nasledujúce štvorročné volebné obdobie 2006 – 2010 som
dostal od voličov našej obce mandát na ich zastupovanie.
Chcem zastupovať všetkých Vás milí spoluobčania pri
riešení väčších, či menších problémov našej obci bez
rozdielu národnosti, náboţenského vyznania, etnika –
občanov obce Hrubá Borša. Úprimne ďakujem Vám milí

spoluobčania, ktorí ste boli na báze korektných vzťahov na
vyšších princípoch nápomocní a vychádzali v ústrety pri
hľadaní moţností riešenia problémov v našej obci. Len
spoločne s Vami milí spoluobčania, tu prítomní hostia
môţeme dosiahnuť zlepšenie sociálnej a ekonomickej
situácie a zlepšiť podmienky ţivota v našej obci. Spoločné
ciele a hľadanie spravodlivého riešenia problémov ale
hlavne dobrá spolupráca poslancov a kvalitné sluţby
obecného úradu pomáhajú pochopiť názory iných a dospieť
k ţelateľným výsledkom. S radosťou uvítam kaţdý dobre
mienený názor, pripomienku a podnet.
Váţený prítomní, prezradím Vám, ţe hneď po nástupe do
úradu v roku 2003 som začal písať /ešte na svete nebola ani
prvá kniha o našej obci/ Pamäti. Z preambuly rodinného
spolunaţívania vyberám:
Uţ dve rodiny
v dvoch domoch sú
susedia. Hovorí sa,
ţe dobrý sused je
viac ako rodina.
Tieţ sa hovorí, ţe
keď má vzťah
fungovať, treba na
ňom
pracovať.
A pracovať na dobrom vzťahu so susedmi je investícia do
budúcnosti. V našej obci ţije 381 ľudí v 206 domoch.
Kaţdý dom, kaţdý človek, kaţdá rodina píše príbeh tejto
obce a len na nás všetkých záleţí, aký ten príbeh bude.
Príbehom predstavíme: aká rodina, taká obec, aká obec, taká
krajina. Preto ţelám spoluobčanom, podnikateľom,
ţivnostníkom, zamestnankyniam MŠ, predstaviteľom cirkvi,
záujmovým a spoločenským organizáciám, poslancom,
zamestnancom Obecného úradu, aby počas roku 2007 tento
príbeh bol plný zdravia, šťastia, vzájomného porozumenia
a ľudskej dôstojnosti.
Ţelám Vám váţení prítomní, Vašim rodinám, príbuzným
pevné zdravie, šťastie a radosť z vykonanej spoločnej práce.
Nech to bohatstvo sa zrodí v obyčajnom ľudskom šťastí.
Redakcia

Do pozornosti občanov!
Obec Hrubá Borša v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. 12 ods. 2 a 3 § 16 ods. 2, § 17
ods.1, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 77, §103 ods. 1 a 2 Zákona číslo 582/2004 Z. z o miestnych daniach vydáva:
„Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach“ z 08. 11. 2006 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Hrubá Borša od 01. 01. 2007 .
Podľa paragrafu 9 – vyrubenia dane, správca dane do 31. marca 2007 vyrubí daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň
z bytov.

Vyrubená daň z nehnuteľností v roku 2007 je splatná do 30. mája 2007.
_______________________________________________________________________________Redakcia

Znaky prebúdzania sa jari sú uţ viditeľné. Nedostatok bielej pokrývky sme pociťovali po celú zimu, teraz
však očakávame slnečnejšie dni a všetko čo s príchodom prvého jarného mesiaca súvisí. Polročné a jarné prázdniny
nám rýchlo ubehli. Zváţiac výsledky polročného vysvedčenia, sme si spomenuli vo vlastnom záujme a pre potešenie
svojich učiteľov. Všetci vieme, ţe mesiac márne prináša do našich škôl sviatok, ktorý nám
ţiakom umoţňuje vyjadriť vďaku a účtu svojim učiteľom. Oni si to viacnásobne vyslúţili.
Ktoţe by z nás, ţiakov vedel čo najvýstiţnejšie vyjadriť našu úctu a vďaku. Za neúnavnosť,
trpezlivosť a obetavú prácu, ktorú naši učitelia odvádzajú deň čo deň pre vzrast vedomostí
a dobrú výchovu svojich ţiakov.
Ako by sme sa mi mohli poďakovať?
28. marec – Deň učiteľov slávime kaţdý rok.
Dovoľte nám, milí naši učitelia, aby sme Vám tento náš detský, ale tým úprimnejší záväzok
odovzdali spolu s kytičkou k Vášmu dňu. Prijmite to od nás na znak vďaky s takou radosťou, ako Vám ho podávame.
Vaše ţiačky
Veronika Rajcsányiová
a Mirka Kajošová

Január, február, marec 2007
karneval detí
fašiangové posedenie, pochovanie basy
stolnotenisový turnaj
Mesiac kníh
Apríl
stavanie mája
Máj
deň matiek
Jún
deň detí
23. 06. 2007 –pozvánka na Deň obce do
Csomádu, pozvanie od Slovenskej
menšinovej samosprávy
Celoobecná konferencia pre mládeţ na tému
„Moje predstavy o obci v ktorej žijem“
30. 06. 2007 Deň obce – Hrubá Borša
August
futbalový turnaj Boršan Cup V. ročník

rozlúčka s letom, vítanie nového školského
roka
September
výstava ovocia a zeleniny
Október
posedenie s dôchodcami
Prvé kultúrno-spoločenské posedenie
s obyvateľmi, ktorí sa narodili v ročníkoch
1957 a 1967
November
Spomienka na zosnulých v miestnom
cintoríne
December
vítanie novonarodených detí
mikulášsky večierok
vianočné trhy
silvestrovská zábava (uzavretá spoločnosť)
Novoročné stretnutie obyvateľov pred
obecným úradom, ohňostroj!

V zmysle „Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane zdravia ľudí“ zo dňa 26. 10. 2006 bolo nariadené
vykonávať kaţdoročne na území, obce Hrubá Borša celoplošnú deratizáciu, ktorá sa vykoná od 16. do 21. apríla 2007.
Kaţdú domácnosť v uvedenom termíne navštívi Obecným úradom poverená osoba ktorá kaţdému majiteľovi
v igelitovej taške odovzdá 4 ks RATMex B vo forme voskových blokov uloţených na PE misky proti podpisu s tým, ţe
okamţite rozloţí v chránených priestoroch hospodárskeho dvora resp. v objektoch. V prípade potreby ďalších kusov PE
misky moţno zakúpiť na Obecnom úrade v Hrubej Borši, 1 ks za 10,– Sk. Štyri kusy sú zdarma, uhradené sú z rozpočtu
Obce. Ďalšia deratizácia sa vykoná v mesiaci október 2007.
Naďalej platí , ţe vlastníci nehnuteľnosti (stavieb a pozemkov) sú povinní:
 sústavne udržiavať v čistote nehnuteľnosť a odstraňovať z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy
pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné živočíchy.
Obecné zastupiteľstvo

_______________________________________________________________________________

Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a komisia pre ţivotné prostredie oznamujú občanom, ţe JARNÉ
UPRATOVANIE v obci bude v termíne od 13. 04. – 23. 04. 2007.
V týchto dňoch bude v obci pred poţiarnou zbrojnicou pristavený veľkoobjemový kontajner na odpad. V rámci Jarného
upratovania na určených miestach sa bude ukladať staré ţelezo, čierna a biela technika, taktieţ pri poţiarnej zbrojnici.
Prvýkrát sa bude zbierať aj starý papier(previazaný), noviny a časopisy.
Ţiadame obyvateľov, aby dodrţali termín jarného upratovania nakoľko po termíne sa zakazuje zhromaţďovať odpad a iné
predmety do určenej lokality. Ďalšie upratovanie bude zorganizované začiatkom októbra. Ďalej oznamujeme širokej
verejnosti ţe sa zakazuje vyváţať konáre, na miesto ktoré doteraz bolo určené Obecným úradom, a to za poţiarnou
zbrojnicou. Pre zákaz, ale obec ponúka kaţdému majiteľovi záhrad, konáre posekať maximálne na dĺţku 70 cm a uloţiť do
viazaníc o priemere 50 cm, ktorý sa previaţe špagátom(nie drôtom!). Takto pripravenú viazanicu moţno odviezť pred
poţiarnu zbrojnicu, kde sa bude skladovať. Tieto zdrevnatené časti budú odvezené do kompostárne. Na jeseň sa pripravujú
ďalšie opatrenia aj na zhrnuté listy.
Touto cestou oznamujeme občanom, ţe veľké upratovanie bude zorganizované aj na miestom cintoríne. Upratovacie práce
budú prebiehať vţdy v sobotu. Záujemcovia sa môţu prihlásiť na Obecnom úrade, kde udajú termín svojej účasti na
upratovacej akcií.
Obecné zastupiteľstvo – komisia pre mládeţ sú presvedčení, ţe aj chlapci a dievčatá sa zapoja do upratovacích prác menovite
v obecnom parku.
Vyzývame občanov aj na upratovanie zelezných pásov, jarkov pred svojimi domami. Všetkým zapojeným do upratovacích
prác ďakujeme.
Obecné zastupiteľstvo

Ministerstvo ţivotného prostredia SR v spolupráci so ZMOS pripravilo koncom februára
v bratislavskom Kongresovom centre Technopolu pre komunálnych politikov „tvorivú dielňu“, ktorej
hlavnou témou, bola „Poradia si obce so zeleným odpadom“? Hovorilo sa nielen o povinnostiach
a úlohách miest a obcí v nakladaní s bioodpadom, ale aj o ich praktických skúsenostiach a problémoch
v nastupujúcom jarnom období a moţnostiach získavania finančných prostriedkov na výstavbu
zariadení na zhodnocovanie bioodpadu z Environmentálneho fondu, fondov EÚ a Recyklačného fondu
a taktieţ aj jeho, zhodnocovanie. Ţe predstaviteľom komunálnej sféry nie je táto problematika
ľahostajná, svedči aj naša účasť primátorov, starostov – zišlo sa nás (píše starosta obce Hrubá Borša)
vyše dvesto z rôznych kútov Slovenska. Priebeh tvorivej dielne sme sledovali s veľkým záujmom
a v diskusií sme reagovali veľmi konkrétne. Odznela napr. kritika krajských úradov ţivotného
prostredia, ţe doteraz nepomáhali – nespracovali obciam programy odpadového hospodárstva. Značne
to sťaţuje činnosť mestám a obciam lebo od týchto programov by sa mali odvíjať ich programy, ktoré
navyše – zrejme budú jedným z dokumentov potrebných k projektom do fondov EÚ. Aj ja ako priamy účastník uvedeného
seminára som navrhol aby v jednotlivých mikroregiónoch boli efektívnejšie vyuţité existujúce poľne, izolované hnojiská,
ktoré boli vybudované koncom osemdesiatych rokoch a v súčasnosti nie sú vyuţívané pretoţe sa rapídne zníţili stavy
hospodárskych zvierat. Tieto uţ existujúce poľné hnojiská by mohli skladovať a odborne ošetrovať biologický odpad ako
napr. podrtenú drevinu alebo trávy. Od zástupcov ministerstva sme dostali ubezpečenie, ţe kým budú zverejnené prvé výzvy
na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, programy krajských úradov uţ budú schválené, teda koncom tretieho štvrťroka. Nás,
komunálnych politikov, však tento termín veľmi nepotešil, lebo nám zostane pribliţne len mesiac na tvorbu vlastných
programov a projektov. Na okraj, ale uvediem poznámky k projektom:
 opakuje sa situácia z predstupových fondov teda časová tieseň, ktorú samospráve vytvára svojim postupom štátna
správa.
 potreba krajských programov odpadového hospodárstva je jedným z dôvodov na zachovanie špecializovanej štátnej
správy v rezorte Životného prostredia.
Opäť sa ukázalo, ţe štátne orgány jednoducho musia pruţnejšie reagovať, aby sa dobré zámery uplatnili v praxi. Preto
v mnohých záleţitostiach, ako je napríklad aj nakladanie s bioodpadom, však potrebujeme jasnú koncepciu aby sme
v predstihu mohli informovať obyvateľstvo a tak dôleţitú otázku ţivotného prostredia neodkladali, na druhú koľaj, pretoţe
z vidieka, krajiny vytvoríme priaznivé loţisko pre rozvoj, rôznych chorôb a ţivočíšnych škodcov. A to najdôleţitejšie: jasnú
koncepciu musí a vţdy bude musieť tvoriť štát.
Ladislav Vidra
starosta obce
Doteraz obec eviduje len zodpovedných chovateľov ošípaných. Štátna veterinárna správa nezistila ani v jednom
chove parazita svalovca. Uvedené výsledky dokumentujú, ţe chovy ošípaných zvierat sú v norme
zverohy gieny.
Ţiadame chovateľov, aby svoje zakáľačky nahlasovali jeden deň pred zabíjačkou a nie v deň zakáľania.
Túto poţiadavku ţiada zverejniť Regionálna veterinárna a poľnohospodárska správa Senec.
Pre ďalšiu spoluprácu zverejňujeme tel. číslo
02/4592 62 13
02/4592 62 12

Redakcia
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Dnes stojíme na štartovej čiare nového štvorročného volebného obdobia a opäť budeme čitateľom sprostredkúvať aktuálne
informácie o všetkom, čo sa v Hrubej Borši deje. Naše prvé otázky sme logicky poloţili starostovi obce Ladislavovi Vidrovi.
Na úvod Vám gratulujeme k opätovnému zvoleniu za starostu obce a prajeme do ďalšieho volebného obdobia
v mene redakcie veľa zdravia, síl a vytrvalosti v náročnej práce, ktorá Vás čaká.
Čo bolo podľa vás hlavným faktorom, ktorý presvedčil, aby vám v komunálnych voľbách dali svoj hlas?
- V uplynulých štyroch rokoch som sa snaţil svoju prácu vykonávať zodpovedne, opieral som sa pritom
o historické skúsenosti a o schopnosti našich predkov, ktorí veľakrát museli riešiť výzvy, aby preţili
v náročných podmienkach danej doby. Začal som pracovať na koncepcii novej komunálnej politiky. Mojím
cieľom bolo a bude vţdy spoločenstvo spájať, samozrejme nie rozbíjať. Je to práca veľmi náročná,
systematická a potrebuje mať okolo seba vynikajúci tím. Treba chodiť s otvorenými očami, mať uši na tepniach nášho
obyvateľstva a tvoriť a pripravovať základy nového bývania. Ďakujem za prejavenú dôveru a sľubujem, ţe naďalej budem
pracovať v prospech našej obce.
Ako by ste stručne charakterizovali, čo pre Vás osobne znamenali uplynulé štyri roky?
-Vţdy bolo pre mňa dôleţité svoju prácu vykonávať tak, aby som sa za ňu nikdy nemusel hanbiť. Pre mňa bolo dôleţité nájsť
strategický zámer rozvoja obce na viac rokov. Nebolo to jednoduché. Sme špecifickou obcou v bratislavskom kraji, nemáme
kultúrny dom ako ostatné obce, chýbajú nám športoviska, nemáme slušné oplotenie cintorína. V obci 3x od roku 1950 sa
menili úradovne obce, nemáme vodovod, nemáme ROJEP ako ostatné obce. Najväčšiu radosť nám z toho ţe sme spolu
s podnikateľmi dokázali vykonať rozsiahlu rekonštrukciu budovy materskej školy. Obci chýba verejné stravovacie
zariadenie. Všetky okolité obce majú. Chcel by som opäť vyzvať podnikateľov, aby sa nebáli, a podporili projekt v ktorom
dominantne postavenie má spomínané zariadenia. Všetky nedostatkové projekty bolo treba zlúčiť do „veľkého“ projektu
obce, v ktorom uţ vidieť nové športoviská, ako aj výchovno-vzdelávacie centrum.
Vaša práca je hlavne o budúcnosti, o plánoch, investičných zámeroch . . . Čo bude prioritou v tomto období?
- Predovšetkým realizovať rozvoj obce investíciami s podporou EÚ, realizovať sociálny program, kultúru a šport, aj
chýbajúce objekty občianskej vybavenosti obce. Musíme zrekonštruovať miestne komunikácie, a hlavne dokončiť prípojku
vodovodu. I veľké zmeny nastali pri budovaní kanalizačného systému nakoľko obec bola preradená zo Šamorínskej vetvy na
Senecko-Vrakúnsku. Pre toto dielo sa pripravujú projekty. Samozrejme za veľmi dôleţité povaţujem vytvorenie funkčného
námestia, ktorého projekt uţ poznáte z roku 2006. V roku 2007 má byť dokončený aj Územný plán obce, a Sociálny
hospodársky a spoločensky program obce od ktorého sa budú odvíjať ďalšie investície na vytvorenie ďalších stavebných
obvodov.
Čo je z vášho pohľadu hlavnou úlohou obce v najbližšom období?
- Je nevyhnutné vytvoriť také prostredie malej obce, kde občania budú ţiť spokojne. Aby, naša Hrubá Borša bola čistá,
útulná, a aby v nej vládla dobrá atmosféra. Plánujeme zrealizovať také investície, na ktoré bude hrdý kaţdý občan našej
dediny.
Je samozrejmé, že nie všetky problémy sa dajú vyriešiť mávnutím kúzelného prútika. Problémom je predovšetkým
dopravná situácia a aj celková bezpečnosť v obci.
Chystajú sa opatrenia?
- Zvýšenie verejnej bezpečnosti je jedným z nosných pilierov nášho programu. Bezpečnosti cestnej premávky na štátnych
cestách vnútorným prejazdom od Jánoviec od Kráľovej pri Senci, ale aj od Jelky sa v týchto dňoch snaţíme riešiť Dopravnou
políciou, ktorá projektantov „vyzbrojuje“ bezpečnostnými opatreniami na plynulú a bezpečnú jazdu obcou. Veľmi
nebezpečný je úsek pred Pohostinstvom, obchodom s potravinami a v neposlednom rade aj autobusovou zastávkou. Nový,
ale veľmi dôleţitý projekt bol uţ vypracovaný na cestu vedľa Materskej školy smerom na Jelku(dolina). Najväčšiu pozornosť
odborníci cestnej dopravy sústreďujú od Malej Borše, kde z dôvodu ťaţby štrku sa načne skomplikovala bezpečnosť cestnej
premávky. Veríme a som presvedčený, ţe nájdeme skoré riešenie na úseku pretrvávania problémov.
Počuť aj ponosy detí a mladých že v obci nie sú, možnosti na voľnočasové aktivity. Chýbajú športoviská, a ďalšie
plochy a priestory na využitie voľného času.
- Súhlasím s Vašou otázkou, ţijem s ňou a hľadám pre ňu aj vhodne zodpovedanú odpoveď. Našli sme veľmi vhodné
prostredie za poţiarnou zbrojnicou a postupnými krokmi sme časť priestoru dali do slušného stavu. Chcel som pre mamičky
s bábätkami vybudovať kultúrny park – areál pre vyuţívanie voľného času. Začali sme etapovite budovať najprv pieskovisko,
húpačky a potom, ţe to budú zaujímavejšie objekty aj na prilákanie ostatných dospelých. Dospeli sme, ţe moţno vybudovať
aj stánok s rýchlym občerstvením. Všetky začaté skúsené produkty nám projektanti, architekti zladili do veľmi uţitočného
skultúrneného parku – námestia pre všetky kategórie obyvateľstva. Uţ teraz prosím obyvateľstvo, aby bolo nápomocné pri
riešení závaţných problémov pri devastácii existujúcich plôch, alebo v minulom roku osoba, ktorá nemá rada deti do
pieskoviska porozbíjala poháre od piva. Tých pohárov sme napočítali aţ 6 kusov – podľa spodných častí. O týţdeň neskôr
sme sa rozlúčili aj húpačkou. Snahu a vôľu, aby sme vybudovali krajšiu obec máme. Ale toto všetko nestačí. Len vtedy
môţeme byť úspešní, ak všetci budeme chcieť dosiahnuť to isté – aby naša obec bola lepšia a krajšia. Prajem si, aby ste boli
trpezliví lebo všetko sa nedá urobiť naraz, ale len postupne. K tomu prajem kaţdému veľa síl, veľa zdravia a veľa úspechov.
Ďakujem za rozhovor a v mene Redakcie Vám prajem veľa zdravia.

_______________________________________________________________________________

80. rokov
Nagyová Anna
60. rokov
Vravko Pavol

20. rokov
Szabo Dodi

30. rokov
Kučera Ladislav
Kissová Silvia

18. rokov
Tengeriová Milada
Horváthová Lívia
Klúčiková Mária

Pre kaţdého z nás sú Vianoce najkrajším
sviatkom roka. Pre nás boli tie vlaňajšie tými
poslednými kde sme mohli byť všetci spolu.
Ţiaľ, 25. 12. 2006 nás vo veku 82 rokov
navţdy opustil milovaný manţel, otec, starý
otec, dobrý priateľ František Fiala. Mnoho
ľudí odprevadilo nášho milovaného na jeho
poslednej ceste, aby svojou účasťou
kvetinami zmiernili náš ţiaľ. S hlbokým
zármutkom v srdci im ďakujeme
Smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, občanom obce Hrubá Borša a Jánovce, ktorí dňa 13. 01. 2007
odprevadili na poslednej ceste našu milovanú matku, babičku, sestru
Annu Slezákovú na cintoríne v Jánovciach. Svojou sústrasťou
a kvetinovými prejavmi sa snaţili zmierniť náš smútok. Ďakujeme
i lekárom a zamestnancom bratislavskej nemocnice v Kramároch za boj
o záchranu jej ţivota.
Smútiaca rodina
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
občanom, ktorí na poslednej ceste ţivota odprevadili manţelku, matku,
babičku, sestru Gitku Stranovskú. Pri tejto príleţitosti s hlbokým
zármutkom a láskou spomínajú smútiaca rodina.

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym ktorí
dňa 28. 02. 2007 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého otca, manţela, brata, starého otca, švagra Ladislava Vidru st.,
ktorý nás vo veku 80-tých rokov navţdy opustil. Ďakujeme za slová sústrasti, kvety a vence ktorými ste sa snaţili zmierniť
náš hlboký zármutok.
Manţelka, synovia s rodinami

Skvelá roláda - karamelová

Bryndzové pagáčiky

Cesto: 4 vajcia, 120 g práškového cukru, 120 g polohrubej múky
Krém: 150 g práškového cukru, 2 PL vody, 100 ml mlieka, 10 g hladkej
múky, 1 ţĺtok, 200 g masla, ½ balíčka vanilkového cukru
Poleva: 100 g čokolády na varenie, 70 g stuţeného rastlinného tuku
Zo 4 bielkov ušľaháme tuhý sneh, do ktorého zapracujeme práškový
cukor a ţĺtky. Šľaháme, aţ vznikne pevná pena. Do peny opatrne zamiešame
preosiatu múku. Cesto rozotrieme na plech vyloţený papierom na pečenie
a v rúre vyhriatej na 180 °C pečieme 12 aţ 14 minút. Upečené cesto ešte za
tepla vyklopíme na čistú utierku, odstránime papier na pečenie a zavinieme.
Do rajničky nasypeme 80 g práškového cukru a vareškou ho na ohni
miešame dovtedy, kým sa cukor nerozpustí a nesfarbí dozlatista. Rajničku
zloţíme z ohňa, zalejeme 2 PL vody, vrátime späť na oheň a rozvaríme.
V mlieku rozmiešame hladkú múku a ţĺtok. Zmes vlejeme k rozpustenému
cukru a uvaríme hustú kašu, ktorú necháme za občasného premiešania
vychladnúť. Maslo vymiešame s vaníliovým cukrom a 70 g práškového
cukru. Do maslového základu primiešame vychladnutú karamelovú kašu
a vymiešame. Vychladnuté cesto rozvinieme, natrieme krémom a opatrne
opäť zavinieme. Stuţený tuk a čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli,
polejeme ňou roládu a necháme v chlade stuhnúť.

Potrebujeme: 150 g bryndze, 100 g masla, soľ, 350 g
hladkej múky, 3 PL kyslej smotany, 10 g droţdia, 1 vajce.
Všetko spolu zamiesime a dobre vypracujeme
a necháme 2 hod. odpočívať. Potom cesto vyvaľkáme na
hrúbku 1,5 cm. Povykrajujeme pagáčiky, poukladáme na
plech a necháme chvíľu postáť. Potrieme ţĺtkom
a upečieme.

Čas prípravy: 1 hodina
Čas pečenia: 12 aţ 14 minút

Pestrá roláda
Potrebujeme: 6 vajec, 1 PL hladkej múky, 100 ml mlieka,
30 g masla, 3 plátky šunky, 12 kyslých uhoriek, 1
paradajka, mleté čierne korenie, soľ
Vajcia vyšľaháme, okoreníme a osolíme. Pridáme
hladkú múku, mlieko a vypracujeme redšie cesto. Vo
väčšej panvici rozpustíme maslo a upečieme omeletu. Keď
vychladne, preloţíme ju na alobal. Uhorky a paradajku
pokrájame na tenšie pásiky. Omeletu obloţíme plátkami
šunky a pokrájanou zeleninou. Pomocou alobalu omeletu
opatrne zrolujeme a dve hodiny necháme chladiť. Potom ju
pokrájame ako roládu a podávame s čerstvým hlávkovým
šalátom.
Čas prípravy: 10 minút
Čas pečenia : 5 minút
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