Hrubá Borša, náš spoločný priestor, v ktorom sa každý, kto tu žije, snaží vytvoriť
to najlepšie pre život v obci, sa nedávno stala na niekoľko hodín stredobodom pozornosti. Nie že by niekoho z obyvateľov netešilo, že sa o nej hovorí. Ale okolnosti,
za akých sa to dialo tentokrát, neboli ani náhodou „zábavné“.
Dopravná nehoda – slovo, ktoré už pri
započutí dáva tušiť niečo nepríjemné.
Nielen škody na majetku, ale o čo horšie
aj poranenia, ublíženia na zdraví a niekedy aj úmrtie človeka. To všetko so sebou
dopravné nehody na cestách prinášajú.
Hrubá Borša sa bohužiaľ tiež radí k tým
miestam na Slovensku, kde s takouto situáciou máme svoje skúsenosti. Bohužiaľ.
Je to nedávno, kedy na hlavnej ceste pri
odbočke na Malú Boršu škrípali brzdy,
pískali pneumatiky a krčili sa plechy áut.
Zasahoval vrtuľník záchrannej služby.
Nezainteresovaný môže povedať, že svoj
podiel viny má na dopravnej nehode vodič automobilu, ale my, čo Hrubú Boršu
poznáme, my, čo vieme, v akom stave je
bezpečnostná situácia na cestách v okolí
Borše, nebudeme o tom až tak striktne hovoriť. Áno, prispôsobiť stav jazdy
kvalite vozovky je jedným zo základných
pravidiel jazdy autom. Ale nielen tu
a teraz na tomto mieste, ale niekoľkokrát
predtým a nielen my sme o kvalite –
alebo buďme presnejší – o miere zničenia
našich ciest už hovorili. Niet pochýb
o tom, že intenzívne využívanie ciest veľkými nákladnými autami, predovšetkým
tými, ktoré odvážajú vyťažený štrk, zásadným spôsobom ničia cesty v Hrubej Borši
a jej okolí. Z tohto uhla pohľadu už ani
nemusíme prízvukovať opodstatnenosť
požiadavky mnohých našich občanov
o nepovoľovaní ďalších ťažobných plôch.
Pri nástupe na pozície obecných poslancov sme mali niekoľko základných
programových východísk. Urobiť z nich
však priority bolo inou úlohou. Podotýkame – spoločné priority. Aj preto
v podstate okamžite prišlo na rokovanie
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obecného zastupiteľstva (v minulom
vydaní Poslaneckého Boršana už spomenuté) hlasovanie o zrušení uznesenia
predchádzajúceho poslaneckého zboru
obce č. 31/08-OZ z 27. 8. 2008, na základe ktorého by sa mohla rozšíriť už aj tak
dosť k obci blízka ťažobná plocha štrku.
Ak prvým argumentom na takýto krok
bolo životné prostredie a jeho ochrana
pred devastáciou spôsobenou bezhlavou
ťažbou, tak hneď v druhom slede musíme
začať hovoriť o dôležitosti nášho postoja
z pohľadu bezpečnosti občanov Hrubej
Borše. Nákladné autá, častokrát viditeľne
preťažené, zničili a naďalej ničia cesty, po
ktorých denne jazdíme my, Boršania. Ale
nielen my. Jazdia po nich aj iní.

Pohár pravdepodobne pretiekol a nastal
čas, kedy by mali prísť na rad riešenia
vzniknutej situácie. Tou najzásadnejšou
je komplexné riešenie stavu a kvality

ciest v našom okolí. To je však vízia na
dlhšie obdobie a my sami – poslanci
a starosta – to môžeme „len“ urgovať na
príslušných úradoch. Tým rýchlejším je
okamžité riešenie v oblastiach, na ktoré
máme priamy dosah. Kde môžeme sami
ihneď konať. Nové dopravné značky,
ako aj zrkadlá v neprehľadných úsekoch cesty sú prvou reakciou. Určite sa
obrátime aj na dopravnú políciu v okrese
s požiadavkou na častejšie kontroly váhy
nákladu naloženého na nákladných
autách. Uvažujeme aj o vybudovaní spomaľovačov rýchlosti na najrizikovejších
miestach. Tu sa ale opäť budeme musieť
obrátiť na políciu.
Dopravné nehody z úvodu tohto materiálu sú (bohužiaľ) logickým vyústením
totálne zničených ciest. Nákladné auto
nepozná zmilovanie. O to menej, keď
na svojej korbe vezie tony štrku. Prach
odveje vietor, aj keď jeho „ruka“ zasiahne
našu zeleň, hluk pominie, keď sa auto
stratí v diali, aj keď „zvonenie“ v ušiach
pretrvá. Ľudské zdravie alebo život už
však nik nevráti naspäť. Cesty v okolí
Hrubej Borše sú nástrahou pre každého
vodiča. Ako poslanci obce nechceme
dopustiť a nedopustíme, aby sa meno
našej príjemnej obce spájalo s postrachom pre vodičov. Kto k nám potom
príde na návštevu? Máme predsa pred
sebou mnoho plánov, ktorých realizáciou
chceme zvýšiť kvalitu života v Hrubej
Borši. Máme veľa nápadov, ako urobiť
našu obec atraktívnu aj pre turistov.
Najskôr však budeme musieť veľmi
rázne riešiť situáciu v oblasti dopravy
a bezpečnosti. To sme v kampani sľúbili
a to aj splníme.
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V historicky prvom čísle Poslaneckého Boršana sme sa na jeho druhej strane pýtali
poslancov obecného zastupiteľstva na ich plány do najbližšej budúcnosti. Samozrejme, na ich poslanecké plány. Dnes im miesto otázky dávame voľný priestor na to, aby
prezradili, čím aktuálne žijú. Všetci okrem iného aj svojím poslaním poslanca, ktoré,
ako už viackrát povedali, je pre nich veľkým záväzkom voči všetkým obyvateľom
Hrubej Borše.

Mgr. Ján Klačko, poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu
obce
Ak som sa pre prvé číslo Poslaneckého Boršana vyjadril, že okrem množstva iných vecí si aktuálne kladiem za cieľ organizáciu takých aktivít, aby
sa nám čo najskôr podarilo vytvorenie novej webovej stránky Hrubej Borše, tak som to myslel naozaj veľmi vážne. Chcelo to niekoľko pracovných
stretnutí, zopár nápadov, trochu naháňania sa, no výsledok, na základe
ktorého môžem povedať, že sme pred cieľom, sa dostavil. Všetko je pripravené tak, že
už v prvom mesiaci letných prázdnin sa na internetovej adrese www.hrubaborsa.eu objaví
nová podoba základného kontaktného bodu obce so svetom (ako žartovno-vážne zvyknem
webovú stránku nazývať). Nielen nový šat, čiže grafické stvárnenie, ale aj obsahová stránka budú nové. Vytvorili sme úplne iný priestor pre efektívnu komunikáciu – od volených
zástupcov obce k občanom a od občanov k nám. Stránka však nebude slúžiť výlučne nám
Boršanom. Bol by som veľmi rád, keby sa stala naozaj tým povestným kontaktným bodom,
na ktorom si všetci oddychuchtiví ľudia z blízkeho, ale aj vzdialeného okolia nájdu informácie o obci, jej histórii a tiež o možnostiach na aktívny oddych. Máme atraktívne prostredie a verím, že aj nový web bude nástrojom na jeho zviditeľnenie. Už teraz by som chcel
upriamiť pozornosť užívateľov stránky, že jednou z našich priorít bude jej aktualizácia na
báze relatívne vysokej frekvencie, v zmysle mojej filozofie priamo komunikovať. Privítam,
ak mi občania na e-mailovú adresu obec@hrubaborsa.eu zašlú svoje elektronické adresy, aby
som ich mohol vždy informovať o novinkách na stránke. Samozrejmosťou je, že sem môžu
zasielať aj svoje postrehy, nápady a komentáre k webu, ktorý čoskoro spustíme.
A keď sme pri tej informovanosti... Vždy som zastával cestu otvorenej a úprimnej politiky.
To je možné zabezpečiť výlučne a len vtedy, ak sa o veciach verejných aj verejne hovorí alebo
informuje. Web je jedna vec, ale nemali by sme opomenúť aj tradičné formy informovania
– prostredníctvom informačnej tabule, na ktorú ste zvyknutí. Aj preto budem predkladať
návrh na vytvorenie ďalšej takejto tabule. Konkrétne pri zastávke autobusu. Vnímam toto
miesto ako priestor, kde táto tabuľa má svoje opodstatnenie a výrazne uľahčí nám všetkým
obyvateľom obce prístup k informáciám.

jún 2011

2

Maroš Blaho, poslanec obecného zastupiteľstva
Náš starý kultúrny dom sa stal minulosťou. Jeho pôvodný komfort a účel,
pre ktorý v našej obci stál, sa plynutím času zmenil na nebezpečné územie, ohrozujúce okoloidúcich. V spolupráci s pánom starostom a kolegami
z obecného zastupiteľstva sme situáciu riešili takpovediac expresne. Niet sa
čo čudovať – bezpečnosť musí byť prvoradá. Miestami mi náš postup pri zabezpečovaní potrebných úloh pripomínal krízový manažment.
Chcel by som využiť tento priestor na vyjadrenie poďakovania aj pánovi Františkovi Horváthovi, ktorý naozaj doslova naplnil všetky svoje písomne predložené záväzky súvisiace s búraním
zvyškov kultúrneho domu. Pán starosta sa postaral o zeminu, ktorá je už dnes rozhrnutá
na mieste, kde stál kultúrny dom. Priestor, ktorý takto vznikol, otvára príležitosť na ďalšie
parkové úpravy a vytvorenie naozaj príjemnej oázy zelene ponúkajúcej nielen oddych, ale aj
vkusné riešenie pre túto časť Hrubej Borše. Osobne som veľmi rád, ako rýchlo a efektívne sme
situáciu okolo rozpadajúceho sa kultúrneho domu vyriešili. Ukázalo sa, že tím, ktorý si vybrali
občania vo voľbách, vie spoločne veľmi akčne a prospešne zabrať. A to platí napríklad aj pri
riešení dopravno-bezpečnostnej situácie v obci, ktorú sme bližšie spomenuli v úvode.

Bývalý kultúrny dom už nebude ohrozovať okoloidúcich občanov. Na mieste, kde stál, bude zeleň.

Búracie práce sa robili rýchlo, aby čo najmenej obťažovali obyvateľov okolia.
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Irena Gábrišová, poslankyňa obecného zastupiteľstva
Od úvah o zriadení klubovne v priestoroch Rotundy som sa za posledný čas
posunula o výrazný krok vpred. Sama som príjemne prekvapená, ako rýchlo
sa podarilo prejsť od plánu k realite. Stretnutie s dôchodcami, diskusia a hľadanie najideálnejšej formy zriadenia klubu prebehli vo výbornej atmosfére
a aj to prispelo k jeho skorému otvoreniu. Osobne som veľmi spokojná, že do
Rotundy sa takpovediac opäť dostane ten správny život. Dôchodcovia v našej
obci sú vysokoaktívnou skupinou, čo dokazujú svojimi aktivitami z minulosti. Táto klubovňa
určite podporí ich organizovanosť a verím, že aj vďaka stretávaniu v klube prídu s novými
nápadmi na spoločné podujatia.
Budem rovnako rada, ak sa rozbehne projekt klubovne pre mladých. Tiež v Rotunde. Podmienky sú vytvorené a je naozaj iba na nich, ako sa príležitosti chopia. U mňa, mojich kolegov poslancov, ale aj u pána starostu nájdu pochopenie a pomocnú ruku, keď bude treba.
Sama sa cítim byť plná energie, rovnako ako naša mládež, preto podnety, ktoré istotne prídu
z ich strany, veľmi rada podporím.
Naša mládež ma príjemne prekvapila svojím návrhom na zorganizovanie brigády v parku.
Cítim z ich postoja, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú a vyrastajú. Dokonca padli
už aj úvahy o vypracovaní dlhodobejšieho plánu ich aktivít.
Mám pripravený návrh vnútorného poriadku pre kluby a zároveň istú formu zmluvy medzi
klubmi a obcou, aby všetko bolo, ako má byť. Skrátka, teším sa na spoluprácu: rovnako s mladými, ako aj so seniormi v ich nových kluboch.

Pozývame Vás na Deň obce
To, že Hrubá Borša je obec s bohatou históriou, je všeobecne známe. Nám Boršanom určite. Rovnako
ako aj fakt, že obec má už roky tradície, ktoré si uchováva. Jednou z nich je Deň obce.
Ako po iné roky, aj tohto roku sa môžeme tešiť na oslavu Dňa obce a ako po iné roky, aj teraz sa všetky
nitky súvisiace s prípravami a organizáciou zbiehajú na obecnom úrade, konkrétne u pána starostu.
Niet pochýb, že organizácia Dňa patrí k jeho srdcovým záležitostiam. A oprávnene – každý starosta
je ako hlava obce spokojný, keď vidí svojich občanov spokojných a veselých. Deň obce má však aj iný
rozmer – je ním spolupatričnosť. Hrubá Borša nie je veľkou obcou, ale aj napriek tomu nám povinnosti všedných dní neumožňujú sa stretávať tak často, ako by sme chceli. Deň obce je presným opakom.
Je to deň kedy pohoda, zábava a hlavne stretnutia s priateľmi a známymi sú „povinnou výbavou“ pre
každého účastníka. Žiariace oči detí, spokojní dospelí a zaujímavý program – to všetko sa očakáva aj
tento rok počas Dňa obce, na ktorý Vás v mene našom a v mene pána starostu aj touto cestou čo najsrdečnejšie pozývame.
Tešíme sa na Vás 2. júla 2011
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