Poslanecký Boršan
Hrubá Borša patrí k tým obciam na Slovensku, kde sa vytvorili predpoklady na
viditeľné zlepšenie života občanov. Hrubá Borša je však zároveň tým miestom
Slovenska, kde je ešte čo doháňať.
Nežijeme v jednoduchom období. Tlak
na verejné financie je obrovský a potreba
modernizácie životného priestoru je nezmeniteľná. Vzájomnú prepojenosť týchto dvoch „veličín“ netreba ani spomínať.
V komunálnych voľbách sme sa viacerí
uchádzali o Vašu dôveru. Nás päť aktuálnych poslancov obecného zastupiteľstva ju získalo. Dostali sme od Vás mandát, aby sme obec, ktorá je tak Vaším,
ako aj naším domovom, spravovali spolu so starostom obce čo najlepšie a vniesli do nej nové projekty, nové nápady. Vo
volebnej kampani sme pred Vás predstúpili s našimi programami a víziami, ako
ďalej napredovať v rozvoji Hrubej Borše.
Isto si ešte pamätáte, že tým najsilnejším a najdôležitejším bodom bolo zamedzenie novej ťažby štrku, ktorá by sa tak
ešte viac priblížila k obci. Ešte viac by
obťažovala občanov a zaťažovala životné
prostredie, ktoré patrí k našim „boršanským vymoženostiam“. Už vo chvíli, keď
sa táto premisa dostávala do popredia,
sme cítili, že ona vlastne ani nie je predvolebným sľubom, alebo jedným z bodov volebného programu. Ona totiž bola
a stala sa naším osobným postojom.
Dnes sa na voľby už zabudlo a nám opäť
zostáva dennodenný život naplnený prácou, radosťami, starosťami, ale predovšetkým vždy potrebou vrátiť sa domov.
Na voľby sa zabudnúť mohlo, ale my sme
nezabudli na naše predsavzatie. Nakoľko ťažba štrku a jej prípadné rozširovanie
vniesli do Hrubej Borše nepríjemnú realitu, ktorú pociťujeme všetci spoločne,
náš záväzok voči všetkým obyvateľom
obce, a to, že „náš hlas nikdy nezaznie na
podporu snáh ťažobnej spoločnosti, ale naopak, vždy bude obhajovať obec a záujmy
Boršanov“, nemohol zostať bez rýchlych
a konkrétnych krokov.
Obecné zastupiteľstvo sa, ako logické vyústenie nášho postoja, na svojich zasadnutiach zaoberalo touto témou. Konkrétapríl 2011

ne na dvoch z nich, konaných 31. 1. 2011
a 22. 2. 2011, sme prijali dve jednoznačné uznesenia. Naším hlasovaním
sme zrušili uznesenie predchádzajúceho obecného zastupiteľstva č. 31/08-OZ
z 27. 8. 2008, ktoré de facto vytváralo
predpoklady na rozšírenie ťažobnej plochy. Druhým uznesením sme rozhodli, že v rámci územného plánu sa nebudú prijímať také zmeny a doplnky, ktoré
by znamenali rozšírenie ťažby štrku bližšie k obci Hrubá Borša. Toto bol úvodný
konkrétny krok. Za ním budú nasledovať
ďalšie. Prvým z nich prostredníctvom
listu starostu bolo oslovenie spoločnosti Štrkopiesky Hrubá Borša s. r. o. s požiadavkou na dôsledné plnenie všetkých
podmienok pri realizácii už prebiehajúcej
ťažby štrkopieskov v katastri našej obce.
Predstaviteľov spoločnosti sme zároveň
pozvali na spoločné pracovné stretnutie,
na ktorom budeme hľadať obojstranne
vyhovujúce riešenia.
Domnievame sa, že týmito dvoma uzneseniami prijatými na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme zásadovo a nedvojzmyselne vyjadrili v praxi to, čo sme
v rámci našich stretnutí s Vami počas
kampane sľúbili. Politici z „veľkej politiky“ zvyknú príjemné a ľúbivé rozhodnutia konať v poslednej tretine – pred voľbami. Náš osobný postoj, naše presvedčenie, náš úprimný sľub Vám a všeobecne, náš záväzok Hrubej Borši sa však nemohol premeniť na politikum. Nemohol
sa stať nástrojom politického handlovania a vyčkávania „na správnu chvíľu“. Tá
chvíľa totiž nezniesla odklad. Aj preto
sme ako prvé vážne rozhodnutie prijali
dve vyššie zmienené uznesenia. Nie budúce hlasy pre nás v ďalších voľbách, ale
práve zodpovednosť za dnešok nás viedla
k spoločnému ukončeniu obdobia neistoty občanov obce Hrubá Borša. Možno
trochu tvrdé slová – neistota – ale ruku
na srdce: ako sa Vám žilo s myšlienkou,
že hluk, prach, zničené cesty, pokrivkávajúca bezpečnosť budú realitou nášho

života bez reálnej šance na zmenu? Ba čo
viac. Nebyť nášho hlasovania, ťažba štrku by sa vcelku reálne mohla priblížiť
k obci. To by sa ale potom obec vzdialila svojim obyvateľom. Pretože nie zaslepené rozhodnutia výhodné pre jednotlivcov, ale naopak zodpovedný postoj vedený verejným záujmom, a ním je v tomto
prípade Vaša vôľa, by mali byť a my veríme, že aj budú súčasťou práce poslancov
obecného zastupiteľstva, ktoré ste zvolili
v novembrových komunálnych voľbách.
Hrubá Borša je súčasťou krásneho
prostredia. Leží na nevšednom mieste
a má svoju vlastnú vnútornú silu, ktorá
z obce robí zaujímavý priestor. Aj rastúci
počet obyvateľov, hlavne mladých ľudí,
začína vytvárať prirodzený a nezameniteľný kolorit Hrubej Borše.
Plánov, nápadov a ideí, ako priniesť
do obce čerstvý vzduch, máme dosť.
Niektoré sa budú dať realizovať rýchlejšie, niektoré si vyžiadajú viac času na
prípravu a na vybavenie všetkého, čo
s nimi súvisí a poniektoré zostanú zatiaľ ako vízia čakajúca na správny moment realizácie. Avšak už len samotný fakt, že môžeme verejne deklarovať,
že máme plány rozvoja obce, sú dobrou
správou. Ako poslanci obecného zastupiteľstva neprestaneme stáť na strane občanov Hrubej Borše. Zostávame tými, ktorí si vážia Vašu dôveru a ktorí svoje predsavzatia budú napĺňať. Máme záujem
s Vami komunikovať priamo a otvorene.
Výsledkom je aj táto vložená strana, ktorú sme nazvali „poslanecký Boršan“. Aj
takouto formou Vás budeme informovať
o našej práci, o našich plánoch, o zrealizovaných programoch. Máme pripravené aktivity v rôznych oblastiach – obecná politika, občianska vybavenosť, bezpečnosť, voľnočasové aktivity, šport...
Nájdeme vzájomný priestor a formu, ako
sa informácie o nás a našej práci dostanú
k Vám. Poslanecký Boršan bude, vlastne
už je, jednou z nich.
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Poslanci obecného zastupiteľstva Hrubá Borša začali svoje funkčné poslanecké obdobie takpovediac bez rozbehu – hneď „naplno“. Výsledkom ich činnosti bolo splnenie slova, ktoré dali svojim voličom, že nedopustia ďalšie rozšírenie ťažby štrku bližšie k obci. Tento sľub, ktorý
sa stal pre niektorých (vtedy ešte ako kandidátov) aj súčasťou ich programu, nevznikol náhodou. Ťažba štrku je vecou, ktorá sa dennodenne
dotýka každého občana Hrubej Borše. A to, že situáciu bolo treba riešiť, nespochybňuje nikto. Tento fakt potvrdil svojím postojom aj starosta obce, pán Ladislav Vidra, ktorý priamočiaro v zmysle svojich aj predchádzajúcich krokov z minulých rokov zvolával a viedol rokovania obecných poslancov.
Splnený volebný sľub a ešte k tomu takéhoto „formátu“ by mohol znamenať sebauspokojenie z dobre vykonanej práce a takpovediac stagnáciu v aktivitách našich poslancov. Avšak opak je pravdou. Cítiť ich doslova všade. Aktívne sa zaujímajú o dianie a nepretržite pripravujú
návrhy na rôzne aktivity. Nedalo nám preto nespýtať sa ich jednoduchú, ale za to zásadnú otázku:
„Odsúhlasením dvoch zásadných uznesení, ktoré zamedzia rozširovanie ťažby štrku smerom k Hrubej Borši, sa otvára priestor na nové
možnosti rozvoja obce. Týmto ste splnili svoj najzávažnejší volebný sľub. Neovplyvní to vaše snaženie? Aké aktivity na najbližšie obdobie
pripravujete?“
Maroš Blaho, poslanec obecného zastupiteľstva
„V oblasti, ktorú mám na starosti, doprava a bezpečnosť, stojí pred nami niekoľko dôležitých úloh. Nejaké „prestoje“ preto neprichádzajú ani náhodou do úvahy. Veľkú nádej mi dodávajú informácie od pána starostu, ako aj z príslušných úradov ohľadne pripravovanej opravy cesty medzi Hrubou Boršou a Kostolnou. Túto tému považujem za jednu
z kľúčových v tvorbe nových dopravno-bezpečnostných pomerov pre všetkých Boršanov. Nehovoriac o novom komforte. Všetci dobre poznáme aktuálny stav a preto nemusím obsiahlejšie hovoriť o tom, ako veľmi nám všetkým pomôže oprava tejto dôležitej komunikačnej spojnice. Tiež v tom vidím aj ďalšie zvýšenie príťažlivosti našej obce pre rozvoj
turizmu a organizovania rôznych akcií. To je už ale z „portfólia“ mojich kolegov v iných výboroch.
Najaktuálnejšie sa však zaoberám už ani nie havarijnou, ale priam životu nebezpečnou situáciou okolo nášho starého
kultúrneho domu. Padnutá strecha, ktorú evidujú už snáď všetci v obci, sa stala pre mňa mementom pre okamžité konanie nielen v tejto veci, ale utvrdila ma, že nič netreba odkladať. Osobne urobím svoje maximum, aby sa celá budova, alebo lepšie povedané zvyšky niekdajšieho kultúrneho domu, čo najskôr podarilo odstrániť a vytvoriť tak nielen opäť bezpečnú zónu v priestore obecného parku, kde stojí táto dnes už takmer ruina, ale aby už aj táto časť našej obce mohla začať dýchať novým a pre všetkých príjemným vzduchom.

Mgr. Ján Klačko, poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu obce
„Máte na mysli, že by som poľavil a takpovediac vypustil zo svojho nasadenia a predsavzatí? Práveže naopak. Tento náš úspech (áno, považujem ho za náš spoločný úspech) ma ešte viac „nabudil“ v mojej práci a v príprave na nové
a nové projekty. Ako som avizoval od prvého momentu, keď som sa rozhodol kandidovať, okrem ťažby štrku ma trápi forma a spôsoby komunikácie. S pánom starostom som už hovoril o mojom návrhu na prípravu nového webu obce.
Mojím cieľom je organizácia aktivít smerujúcich k vytvoreniu novej webovej stránky Hrubej Borše. A to nielen preto, že tá stará je už tak technologicky, ako aj graficky prekonaná, ale hlavne preto, že mojou snahou je vytvoriť taký
priestor, ktorý umožní efektívnu komunikáciu. Komunikáciu na dvojsmernej úrovni. Od nás k občanom a od občanov smerom k nám. Myslím si a som veľkým optimistom, že nie sme ďaleko od momentu, že to, o čom teraz hovorím, bude realitou. A s výsledkom budeme všetci veľmi spokojní. Ale nežijem iba týmto. Za svoje som si vzal kanalizáciu. Pán starosta venuje tejto téme už dlhšiu dobu veľa svojho času a energie. Viem, že je to pre neho prioritná úloha a ja mu s ňou
chcem pomôcť. V najbližšej dobe bude vybraný projektant, ktorý vytvorí potrebnú dokumentáciu pre výstavbu kanalizácie. Následne budeme „tlačiť“ na čo najskorší začiatok výstavby. Inak povedané – určite sa ako poslanec nenudím. Ale veľmi ma to baví. Šanca pomáhať
rozvoju obce je pre mňa výzvou.

Irena Gábrišová, poslankyňa obecného zastupiteľstva
To by som musela byť úplne iná nátura, aby som sa uspokojila s prvým, hoci aj naozaj veľkým úspechom. Ja som, povedané športovou terminológiou, bežec na dlhé trate. A keď sme pri tom športe, tak práve sem smeruje jedna z mojich
aktuálnych činností. Tiež patrí do portfólia mojich predvolebných plánov. Ale konkrétne: mám v pláne označiť a aj
na mapke zakresliť cyklistické trasy v našom boršanskom okolí. Počasie nám už začína ukazovať svoju vľúdnejšiu tvár,
takže bicykle opäť dostanú zelenú a ja by som si veľmi priala, aby v čo najširšej miere. Veď okolie Hrubej Borše doslova
volá po cykloturistike. Verím, že keď budeme mať novú internetovú stránku, na čom pracuje už môj poslanecký kolega,
budeme môcť túto správu oznámiť aj iným a prilákať ich tak na návštevu k nám. A ako by to bolo, aby sme návštevy prijímali bez predchádzajúcich príprav. Mám preto v pláne zvolať brigádu. Mnohí si niečo podobné pamätajú a myslím,
že nikto nemá na niečo podobné zlé spomienky. Nechcem iba teoretizovať a spoločne s poslancami a starostom pôjdeme príkladom. Naozaj si myslím, že by sme mohli spoločne upratať niektorú z častí našej obce. Alebo možno okolie cesty. Určite budeme občanov informovať.
Okrem toho by som chcela, a s pánom starostom sme už na tú tému hovorili, aby obec dávala k dispozícii klubu dôchodcov budovu v obecnom parku známu ako rotunda. Verím, že naši dôchodcovia tak získajú ďalšie dôstojné miesto pre svoje pravidelné stretnutia a rotunda
nový zmysel svojho využitia.
Rotundu by sme chceli využiť aj ako priestor pre zriadenie klubovne pre mladých ľudí s cieľom vytvorenia priaznivých podmienok na
slušné stretávanie sa boršanskej mládeže. Samozrejme, že to predpokladá slušné správanie sa v priestoroch klubu, žiadne cigarety, alkohol... Rada by som poznala názor občanov na tento nápad a teda ich vyzývam, ak majú záujem vyjadriť svoj postoj, môžu tak urobiť aj na
e-mailovej adrese, ktorú som pre túto aktivitu zriadila: klub.hrubaborsa@gmail.com. Budem sa tešiť na všetky reakcie.
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