obĆasník z našej dediny a okolia
Ročník 1 Číslo 1
Slovo editora
Vážení čitatelia.
S potešením Vám touto cestou predstavujeme prvé číslo našich obecných
novín, ktoré sme sa rozhodli vydávať. Myšlienka začať vydávať obecné periodikum aj v našej obci prišla z podnetu zástupcu starostu, ktorý nás oslovil
zhostiť sa tejto pre nás a pre obec prospešnej aktivity.
Radi sme tento návrh prijali a dúfame, že naša snaha o objektívne
a hlavne lepšie informovanie verejnosti o dianí v našom najbližšom okolí sa
stretne s pozitívnym ohlasom.
Naším zámerom je priblížiť Vám život v našej obci s jeho radosťami, starosťami a plánmi. Spočiatku občasne, neskôr snáď v pravidelných intervaloch
Vám budeme prinášať informácie z oblasti práce obecného zastupiteľstva,
kultúry, športu, života našej školy, ako aj súhrn činnosti spolkov a organi-
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zadarmo

zácií, pôsobiacich na území Bojnej. Chceme zverejňovať rôzne užitočné
informácie, ako aj oznámenia a nariadenia obce a iných inštitúcií a podnikateľských subjektov. V ďalších vydaniach plánujeme vyhradiť priestor aj
na inzerciu.
Budeme veľmi radi, ak sa aj Vy kreatívne zapojíte do činnosti utvárania
nášho občasníka a poskytnete nám konkrétne nápady a inšpirácie na témy,
ktoré Vás zaujímajú.
My sa zo všetkých síl vynasnažíme, vyjsť Vám v ústrety a poskytnúť Vám
príjemné čítanie. S pozdravom...
Komisia pre kultúru ,šport a vzdelávanie
pri Obecnom zastupiteľstve
(P.Bečka, J.Goga, J.Stankovský)

Slovo starostu
Dnešným dňom vítame na bojnianskom obzore novú hviezdičku. Myslím tým práve dnešné prvé číslo obecných novín „Bojnianske zrkadlo.“
Vydávanie novín by malo byť jednou z foriem ako priblížiť občanom dianie
v našej obci a aj takýmto spôsobom dať všetkým možnosť zúčastňovať sa
verejného života.
Dúfam, vážení spoluobčania, že tieto noviny Vám prinesú nielen ďalšiu

možnosť ako získať informácie o tom, čo sa v obci deje, ale aj spätnú reakciu
z Vašej strany v podobe postrehov, nápadov ako život v našej obci zlepšiť.
Prajem Vám príjemnú pohodu v novom roku a pri čítaní našich spoločných novín i po celý rok.
Rudolf Hayden
starosta obce

Slovo novoročné
/Príhovor v obecnom rozhlase l.l.2008//
je náš poklad- nielen v zlate a striebre uložený, ale - uložený
Novoročná
Milí a vážení spoluobčania !
v myšlienke stvárnenej do podoby noža , ostrohy, obrazu,
Už je tu, dvetisíci ôsmy.
O polnoci si podali ruky starý rok s rokom novým
kamenného základu, polohy miesta.
Krajina zimná, tichá, biela,
Dnes ešte znejú sviatočné tóny Vianoc, dnes keď
Toto je memento aj k našim časom. ..tak ako to napísťa v mlieku ponorená celá.
ešte cítime v kostiach prenikavú silu lásky boha k
sal básnik „ten kto tvoril a vytvoril -môže povedať, že
Iskrivá vločka, inoväť svieža na konári,
človeku ,dovoľte povedať pár slov.
žil.“ Podotýkam že tvoriť neznamená len v materiálto hmla a mráz dokážu také čary.
Začíname žiť nový rok 2008.Nezabúdajme ani
nej ,ale i v duchovnej rovine. My dnes toto všetko
A duša vie:
na ten predošlý. História je matkou a učiteľkou
obdivujeme .
ku šťastiu netreba tak veľa. . .
budúcnosti -tak by sa dala voľne parafrázovať staPýtam sa však/ je priveľa otázok v tomto texte?
rá latinská sentencia. Ani v našom živote jednot- napriek tomu/Akú tehličku pre naše deti a ďalšie
Už je tu dvetisíci ôsmy,
livca alebo spoločnosti neplatí výnimka z tohto
potomstvo zanecháme my?
prišiel tak, ako pred ním každý iný
uznávaného princípu.
Postavili sme bytové domy- rodiny majú pohodo polnoci do mrazu a zimy.
Čo nás potešilo v uplynulom roku? A čo je
lie na život, veríme, že ho naplnia v tom pravom
Ľudia však láskou rozpálení
pre nás výzvou?. Sme hrdí na to svoje bojnianzmysle slova a ,že štebotajúce deti budú – ako
dávajú teplo tejto zemi.
ske, na to svoje slovenské?
aj vždy boli- ozdobou našej dediny a nádejou
Ľudskosť vie dať to, čo treba,
Vlani si u nás si podávali kľučky ľudia známi,
budúcna. Vystavil sa nový športový areál, ktorý
pohladenie i kus chleba,
vzdelaní, vplyvní, bohatí, rozhľadení, scestovaní .
dáva príležitosť pookriať na tele i duši tým, čo majú
žičiť zdravie duši, telu,
Prišli sa podívať na to, čo pred vyše tisícročím zaaké- také fyzické predpoklady na túto činnosť. Deti
nehynúcu lásku vrelú.
nechala kultúra o ktorej vieme , že bola- len neviev materskej škole i v základnej škole mali vytvorené
me, že práve aj u nás., že v tom dávnom čase na
podmienky pre školskú činnosť dotvorením interiérov.
Ľudskosť nám a deťom radosť
úsvite našich dejín tu bol niekto súci - výsledky jeho
Zmenil sa vzhľad obce odstraňovaním budov v havarijv očiach nech sa zračí!
umu a práce dnes obdivuje celý vzdelaný a náročný
nom stave. Tí, čo cítia v sebe potrebu nielen fyzického,
Ku šťastiu tak málo stačí...
svet. V tom krásnom prostredí našich hôr, kde šuští les a
ale i duchovného rastu istotne ocenili vzhľadnosť interiéru
Peter Kramár
voňajú huby, kde slnce spieva celý deň svoju pieseň chvály,
kostola, ale i skultúrnenie domu smútku a jeho okolia Ponuka
pokračovanie na strane 2
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pokračovanie zo strany 1
kultúrnych podujatí nebola celkom prázdna- chcem len vyzdvihnúť oproti
iným rokom - hudobný výchovný koncert pre školskú mládež a celoslovenské podujatie základných umeleckých škôl v divadelnom duchu.
Aké sú plány do budúcna? Iste aj v oblasti skrášlenia a ochrany životného
prostredia a podpore života všetkých vrstiev obyvateľstva. Nie je jednoduché v dnešnej komplikovanej dobe niečo vytvoriť.Za všetkým sú peniaze,
ktoré treba získať- šikovnosťou, usilovnosťou a dôvtipom. Štát viac necháva
na samosprávy- na nás všetkých!
Preto by malo byť úsilím nás všetkých pomáhať. Na obzore je rekultivácia starého smetiska a výstavba nového., budovanie ďalšieho nájomného
domu, verejnej kanalizácie i nutnosti separovania odpadu a výchovy ľudí
nevytvárať divoké skládky. Nedá mi nespomenúť potrebu sociálnej podpory
starých občanov našej obce vytváraním podmienok pre pokojnú starobu.
Z tohto miesta sa treba poďakovať všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom
a v akejkoľvek hodnote prispeli k reprezentácii našej obce a k jej skrášleniu,
budovaniu nových vzťahov.
Áno, musíme dbať na vzájomnú pohodu. Tá však nevznikne sama od
seba!
Musíme sa naučiť vážiť si jeden druhého, učiť tak tomu naše deti príkladom,
aby pre nich nebol ideálom bezduchý ﬁlm, či svet násilia a drogovej scény.
To však musíme ísť dopredu a nevytvárať o sebe navzájom nepravdy, ale

vedieť sa pozrieť pravde do očí- pre samu pravdu a nie pre osobný zisk!
Keď „všetci ľudia budú bratia“- tak ako napísal Erich Maria Remarque - /ó
ideál!/ nebude problém .sadnúť si v autobuse na uvoľnené miesto, vtedy
zaznie odpoveď na pozdrav tým, čo dovtedy nevedeli , že nie je ponížením
pozdraviť, ale je to znak osobnej vyspelosti.
„Cudzie poznaj, svojho sa drž!“- z minulosti našich starých otcov znie i dnes
-tak ako ono: :„Dedičstvo otcov zachovaj nám , Pane!.“
Poznajme a obnovme, to čo by nášmu národu malo byť vlastné: spolupatričnosť - a nedajme si ju vziať. V tom bude naša sila.
V dnešný deň výročia založenia samostatnej Slovenskej republiky v roku
1993 , a v začiatku nového roka zvýrazneného spomienkou na Svätú Matku Božiu, keď ešte cítime vôňu ihličia a radosť sveta z povznesenia človeka
na nadľudskú hladinu, si dovoľujem v tejto chvíli - iste vo vzácnej zhode
starostu obce pána Rudolfa Haydena a všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva - zaželať všetkým zdravie, šťastie a vzájomnú pohodu - a tým,
čo o to stoja, aj Božie požehnanie.
A ešte otázka :dokážeme sa aspoň trocha priblížiť ku kresťanskému odkazu
našich predkov?
Dr. Ivan Matejovič
zástupca starostu obce Bojná

Krásne je i nebo, nad tými horami!
Tradičný predsilvestrovský výstup na Marhát, sa uskutočňuje už niekoľko
rokov.
Tohtoročný sa konal 30.decembra 2007 pod záštitou novovytvoreného Klubu slovenských turistov /KST/ v Bojnej.
Účasť je závislá v podstatnej miere od počasia, ktoré nám tohto roku
prialo. Bolo rozprávkovo krásne zimné . Čerstvo napadaný sneh zahalil les
do bieleho šatu, ranné mrazivé počasie postupne oteplilo vychádzajúce
slniečko.
Stretli sme sa o 9,30hod pred poľovníckou chatou. Už pred 9.hodinou
začali prichádzať účastníci z Topoľčian , ktorí boli odkázaní na skoré autobusové spojenie. Po krátkom zvítaní sa, samozrejme kvalitnou slivovicou,
pohol sa dav účastníkov smerom k lesu. Tradičná prvá zástavka s malým
občerstvením bola pri Dube, potom pokračovalo sa ďalej. Krátko pod Marhátom bolo vidieť viaceré v snehu vyšliapané možné cesty výstupu. Pretože
trasa z Bojnej nie je vyznačkovaná, vytvorené skupinky si zvolili svojskú
cestu výstupu: niektorí išli cez Bielení vrch, iný strmo hore do sedla pod
Marhátom, ďalší zvolili menej náročnú cestu. Ale podstatné bolo, že sme sa
všetci, v počte 107, stretli pod krížom na Marháte.
Zvítanie bolo veselé. Perličkou výstupu boli dvaja členovia KST Bojná,
ktorí prišli na bicykloch. Prekvapivá bola i účasť deti a mládeže. A úcta patrí
i pánovi s barlami.
Tento krát bolo i na vrchole priaznivé počasie, bez vetra, takže sme sa
tam pri ohníku, dobre opečenej slaninke, čajíku a slivovičke zdržali dlhšie,
ako po iné roky. Jeden z účastníkov, mal o niečo ostrejší nožík, ako by mal
mať, takže si spôsobil i menšie poranenia a schádzal z Marhátu so zaviazanými oboma palcami na rukách. Ešteže sme boli dostatočne vybavení
i zdravotníckymi potrebami. Počasie bolo skutočne prekrásne, vôbec sa
nám nechcelo ponáhľať dolu.
Rozhodli sme sa ísť domov cez Bielení vrch k Božskému srdcu. Stratili
sme však orientáciu, takže sme Božské srdce tentoraz obišli. Snáď sa nám

to podarí nabudúce.
Už sa pomaly stmievalo, keď sme sa vrátili domov. Niektorí už i dostatočne
unavení, ale neodradilo nás to. Sľúbili sme si, že o rok sa stretneme opäť.
. Bol to krásny deň.
Tam na kríži na Marháte je nápis: " Bože ochraňuj turistov!"
Nás ochraňoval, a navyše- doprial nám krásny deň. Ďakujeme!
Ing. Anna Mosná
predseda KST Bojná

Poznáme?
V čase mediálneho rozmachu a bombastických útokov na osobný čas sa
vraciame k príjemnej atmosfére spred mnohých rokov. Vtedy naši rodičia
a prarodičia -nemajúci možnosti sledovať televízne programy so všetkých
končín sveta, vtedy keď ani rozhlas nebol tým najsamozrejmejším, vtedy
sa mnohí nadšenci zaujali pre vec divadla. Nápomocní im pritom boli aj doboví spisovatelia a literáti. Tak vznikli najskôr písmom divadelné hry, po naštudovaní aj v dedinských pomeroch obľúbené divadlá. O konkrétnostiach
v našej obci neskôr- z pera povolanejších - pamätníkov.
V nedeľu 27.januára 2008 bojniansky kultúrny dom vítal poslov z Radošiny.
Nedoniesli ani kráľovské víno, ani za štamprlík z pálenice, ale priniesli úsmev, pohodu, atmosféru žičlivosti, nádeje a povzbudenia.
Divadelná hra „Kúpeľná sezóna“ od súčasného slovenského najproduktívnejšieho dramatika-Stanislava Štepku- nášho bývalého pána učiteľa - ktorú
napísal v roku 1980- v podaní Radošinského divadelného súboru HLAVINA nás oslovuje :ľahkosťou myšlienky, spádom deja, prekvapivými postre-

hmi. Nemenej sa páči herecká spôsobilosť a žonglovanie v reči a pohybe,
scéna, oblečenie, rekvizity. V úsmevnej divadelnej hre sme sledovali život
vtedajšej smotánky - i tej začínajúcej -s jej postojmi k životu i k jednoduchým ľuďom vôkol.
Moric Herzog (Ondrej Turan) a jeho noblesná manželka Ethel (Mária Escherová) túžiaci po ďalšom výstupe na spoločenskom rebríčku z výšky sa
dívajú na výrobcu a predavača bicyklov Scirku(Martin Škoda), ktorý im na
koniec dokáže, že je lepší ako oni. Veľkopanské spôsoby vtedajších nám
v mnohom pripomínajú tých dnešných a stará slúžka Berta (Terézia Bartošeková) v mnohom vidí dopredu a správne hodnotí situáciu.
/V nej sme videli nebohú pani. Katarínu Kolníkovú/.Za svojim pôvodom
v skutkoch a v reči nezaostala ani Eva –Mária(Kristína Jančovičocá).Hudobný prejav všetkých sa páčil a bol dobrým oživením deja.
Teda nielen pred 50-150rokmi chodili do divadla. Aj pre nás je v mnohom
zaujímavé a inšpirujúce. Bolo by pre nás všetkých darom, keby sa táto krás-
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na tradícia obnovila aj v našej obci. Čo vy na to?
Pretože , ak si chcete uľaviť od neustáleho náhlenia, mobilov ,bezhlavých
reklám v televízii -recept je naporúdzi: DIVADLO..
DAKA ŠECKÝM OCHOTNÝKOM - RADOŠINCOM ZA PEKNÉ DYVALLO

......ale aj tým cca 150ľuďom v hľadisku /medzi nimi aj veľa „cudzích“/ čo
prišli hájiť farby Bojnej.....
i.m.

Správa o ukončení realizácie projektu
Obec Bojná požiada a Úrad vlády Slovenskej republiky a splnomocnenca vlády SR pre mládež
a šport o pridelenie dotácie z verejných prostriedkov na vybudovanie viacúčelového ihriska vo výške 1 mil. Sk. Svoju žiadosť odôvodnila najmä tým,
že viacúčelové ihrisko je jedinečnou možnosťou
zvýšenia kvality života obyvateľov v obci.
Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku bola následne
uzatvorená zmluva o dielo č. 10/2007 s ﬁrmou
PAK-INVEST, s.r.o. Chrabrany na dodávku stavebného materiálu a realizáciu prípravných zemných
a podkladových prác ku stavbe viacúčelového
ihriska. Viacúčelové ihrisko je umiestnené v areáli
futbalového štadióna. Z dôvodu prístupnosti ihriska širokej verejnosti bol vytvorený samostatný
vchod a prístupová cesta. Tieto prípravné práce
boli z časového hľadiska náročné, čím sa posunula lehota na budovanie samotného ihriska.
Prípravné práce pozostávali tiež z projektu el.
prípojky NN, vypracovanej ﬁrmou Elektroprojekt
– projektovo inžiniersky ateliér Topoľčany a realizácie elektrickej prípojky ﬁrmou Elma, Eduard
Bečka Topoľčany.
V nasledujúcej etape po uzatvorení zmluvy č. 04/10/
MI/2007 a Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 04/10/MI/2007
so zhotoviteľom diela spoločnosťou Koratex, spol. s.r.o.,
Bratislava, táto pristúpila k samotnej montáži ihriska z umelej trávy rozmerov 40,48 x 20,27 m s vyznačením čiar pre
basketbal, minifutbal, volejbal a tenis, k montáži mantinelov,
osvetlenia, basketbalových súprav, futbalových brán a volejbalového a tenisového príslušenstva. Realizácia viacúčelového ihriska bola ukončená dňa 17.12.2007 odovzdaním
diela a podpísaním preberacieho protokolu.
Náklady na výstavbu viacúčelového ihriska sú v plnej výške kapitálové výdavky a predstavujú sumu 2 044
766,50 Sk. Celková suma pozostáva z nenávratného príspevku z Úradu vlády 1 000 000,- Sk a 1 044 766,50 Sk
z vlastných zdrojov obce.
Projekt viacúčelového ihriska sa zo strany občanov Bojnej
stretol s veľkým nadšením a veľkým záujmom. V krátkom
časovom intervale po odovzdaní projektu dodávateľom, dňa
23.12.2007 sa uskutočnil nultý ročník Vianočného turnaja vo
futbale pod záštitou starostu obce.
Obec má zámer zlepšiť kvalitu prístupovej cesty k ihrisku,

dobudovať oplotenie zo strany veľkého futbalového ihriska,
vybudovať šatne a tým zvýšiť kvalitu využitia projektu v prospech občanov.
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Naša škola
S rubrikou Naša škola sa budete stretávať
pravidelne, preto mi dovoľte, aby som Vám
o nej niečo prezradil. Naším cieľom bude
priblížiť obyvateľom našej obce aktivity Materskej i Základnej školy, jej žiakov a učiteľov.
Budeme sledovať úspechy našich žiakov, ale
nevyhneme sa ani otázkam súvisiacimi s oblasťou vyučovacieho procesu a výchovy. Našej pozornosti sa nevyhnú ani mimoškolské
aktivity, ktoré tvoria dôležitú súčasť života
našich detí.
V prvej časti našej rubriky bude priestor venovaný materskej škole a jej aktivitám, ktoré
sa udiali v predvianočnom období.

Posedenie pod
stromčekom
Počas našej návštevy v materskej škole sme sa
porozprávali s pani riaditeľkou Schusterovou,
ktorá nám priblížila život našich najmenších

Vianočná výstava
Mnohí z nás navštívili predposledný víkend pred
Vianocami Výstavu adventných vencov, vianočných obrusov a dekorácií, ktorá sa konala v našom Kultúrnom dome.
Na spomínanej výstave sa aktívne prezentovali
aj deti z materskej školy.
I naši najmenší prispeli k výzdobe KD. Spolu
s pani učiteľkami predstavili svoje práce na tému
Zima a Vianoce.
Dominantou bol maľovaný Betlehem, ktorý dopĺňali výkresy, svietniky, stromčeky a rôzne iné
symboly Vianoc. Kútik materskej školy dotváral
obraz zasneženej dediny s kométou.
Týmto pekným spôsobom deti prezentovali svoju
tvorivosť a šikovnosť.
V ďalšej časti tejto rubriky dostane priestor
naša základná škola – jej žiaci a učitelia.
Počas našej návštevy nám pani riaditeľka
Krajčíkova stručne predstavila aktivity školy
v tomto školskom roku.
Z mnohých aktivít, ktoré sa konali v tomto školskom roku na našej základnej škole vyberáme
len niektoré.

v predvianočnom období (v období Vianoc).
Dlhodobou tradíciou materskej školy, ktorú si
pamätajú ešte aj mnohí z nás, je vianočná besiedka známa pod názvom Posedenie pod stromčekom.
Tento rok sme sa stretli 18. decembra v našej
škôlke, aby sme si spoločne pripomenuli čaro
vianočných sviatkov.
Do príprav vianočného posedenia sa zapojili nielen deti a učiteľky, ale aj samotní rodičia, ktorí sa
postarali najmä o občerstvenie. Stôl sa prehýbal
pod výbornými vianočnými koláčikmi a krehkými
oblátkami a inými dobrotami. Deti za odmenu
pripravili pod dohľadom svojich pani učiteliek
program, ktorým chceli privítať Ježiška.
Pani riaditeľka otvorila besiedku vianočným vinšom a spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala štedrovečerná hostina. Počas slávnostnej
večere, ktorá prebiehala v pokojnej atmosfére,
sme si vypočuli piesne, básne i koledy venované
Ježiškovi.
Pani učiteľky priblížili deťom príbeh svätej rodiny
a nechýbala ani vianočná pošta pre každé z detí,
ako aj prekvapenie pod stromčekom.
Deti i celý kolektív materskej školy si z tohto príV mesiaci september sa uskutočnil výchovný koncert pod
názvom Ľudová hudba vážne i nevážne,
ktorej organizátorom,
a zároveň aj sponzorom, bola rodina Balážová z našej obce.
Cieľom
podujatia
bolo priblížiť deťom
ľudovú hudbu a ukázať, ako sa prejavuje
aj v iných hudobných
žánroch od klasickej
"vážnej" cez džez
až po súčasný pop.
V takmer hodinovom
programe sa predstavili zoskupenie Pacora v zložení Stanislav
Palúch (husle), Marcel Comendant (cimbal) a
Róbert Ragan (kontrabas) a Duo Cordeﬁato v
zložení Miriam Rodriguez-Brüllová (gitara) a Ivica Gabrišová (ﬂauta). Uvedení hudobníci patria k
súčasnej slovenskej interpretačnej špičke, o čom
svedčí množstvo ocenení, nahrávok a účinkovaní
doma i v zahraničí.
Je treba povedať, že vystúpenie na tomto podujatí bolo od týchto umelcov mimoriadnym gestom, pretože takpovediac všetci patria do muzikantskej ligy, ktorá školácke výchovné koncerty
už dlhší čas nehráva.
Touto cestou sa chceme poďakovať rodine Balážovej za jej záujem a snahu rozšíriť kultúrne povedomie našich detí. Podobný skutok je v dnešnej dobe veľmi zriedkavý, preto by sme chceli aj
touto formou zdôrazniť jeho výnimočnosť, význam a prínos. Dúfame, že s podobnou snahou
sa stretneme v blízkej budúcnosti aj od ostatných
obyvateľov obce. Mali by sme si uvedomiť, že
práve v rukách našich detí je naša budúcnosť.
Základná škola dbá nielen o teoretické vedomos-

ti, ale snaží
sa myslieť aj na bezpečnosť svojich žiakov mimo
vyučovania. Z tohto dôvodu naši žiaci príležitosť
zúčastniť sa jesenných kurzov dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v Topoľčanoch.
V rámci projektu Ministerstva školstva SR zameraného na digitalizáciu a revitalizáciu školských
knižníc získala aj naša základná škola grand 100.
000 Sk. Základný kameň celého projektu položilo
obecné zastupiteľstvo ﬁnančnou spoluúčasťou
formou peňažného daru vo výške 5 000 Sk.
Uvedené ﬁnančné prostriedky využila základná
škola naozaj efektívne. Boli z nich zakúpené
nielen knihy do školskej knižnice, ale aj počítač
s tlačiarňou, licencia knižničného programu Lanius, ako aj nábytok do priestorov knižnice.
Zámerom bolo nielen zmodernizovať samotnú
knižnicu, ale aj priniesť nové spôsoby získavania
a prezentovania nadobudnutých vedomostí našich žiakov v multimediálnej učebni, ktorej otvorenie škola chystá v najbližšom čase.
V novembri sa škola zapojila do medzinárod-
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ného týždňa boja proti drogám. Koordinátorom
celej akcie boli páni učitelia Kupec a Zvala, ktorí
v spomínanom týždni usporiadali množstvo športových aktivít a prednášok na tému drogovej prevencie.
Mnohí z nás si možno povedia, že tento problém
sa nás netýka. Opak je však pravdou. Uvedomme si, že medzi drogy patrí aj marihuana, alkohol
a cigarety, ktoré pôsobia na organizmus detí jednoznačne negatívne. Otvorme preto oči a odpovedzme si na otázku, kde trávi naše dieťa voľný
čas. Je veľmi smutné vidieť žiakov odchádzajúcich zo školy s cigaretou v ruke a vysedávajúcich
po baroch (a to nehovoríme len o chlapcoch).
Naša škola sa snaží odstrániť tento negatívny
trend nielen športovými podujatiami, neustálim
vysvetľovaním, ale aj úzkou spoluprácou s Policajným zborom SR a Sociálno-psychologickou

poradňou. Jej úsilie bude však márne, ak neprestaneme byť tolerantní voči, žiaľ, už zaužívaným zvykom v našej obci.
V decembri bolo zriadené jazykové laboratórium,
ktoré sponzorovala samotná škola. Financie boli
zabezpečené zo školskej pokladne, pričom Združenie rodičov a priateľov školy prispelo nemalou
sumou 50. 000 Sk. Účelom tohto jazykového laboratória je poskytnúť žiakom širšie možnosti pri
výučbe cudzích jazykov, ktoré sú dnes bránou do
sveta. Nové moderné vyučovacie metódy bude
môcť vyučujúci realizovať prostredníctvom osobného počítača, ktorého súčasťou je ovládací pult
s možnosťou pripojenia slúchadiel pre každého
žiaka. Pomocou týchto pomôcok dokáže učiteľ
zabezpečiť efektívnejšiu výučbu s dôrazom na
individuálny prístup.

V predvianočnom období sa aj na našej základnej škole zorganizovala tvorivá dielňa pod
názvom Vianočné aranžmán pod vedením pani
učiteľky Halmešovej. Žiaci druhého stupňa prezentovali svoje práce na školskej výstave.
16. 12. 2007 usporiadali žiaci MŠ, ZŠ a ZUŠ
vianočný kultúrny program pre obyvateľov našej
obce.
Našou snahou aj naďalej zostane približovať
aktivity učiteľskej práce, ktorej sa v dnešnej
dobe nedostáva náležitého uznania. Dúfame,
že aj touto formou sa nám aspoň trochu podarilo splniť náš cieľ, ktorým stále zostáva
nadviazanie bližšej spolupráce s našou materskou a základnou školou a prezentácia jej
aktivít.
(Autor: Mgr. Jozef Stankovský)

Ako je to s internetom?
Internet má doma už 50% Slovákov. V súčasnosti
ceny rýchleho pripojenia klesajú, alebo aspoň za
nezmenenú cenu stúpa rýchlosť. Rovnako sa aj
zväčšujú možnosti využívania rýchleho internetu. Technologicky sa dá vybrať z dvoch princípov
- internet využívajúci káble a prístup pomocou
elektromagnetických vĺn.
Aby bolo jasné: rýchly internet nie je ani vytáčané
pripojenie cez telefónnu linku (dial-up), ani pripojenia poskytované v rámci mobilnej siete GSM
(technológie GPRS a EDGE).
Za rýchly internet môžeme na Slovensku považovať len technológiu aDSL (potrebujete na ňu
pevnú linku), chello (potrebujete káblovú televíziu), WiFi (potrebujete vidieť na vysielač), WiMAX
(potrebujete byť v dosahu vykrývača), Rýchly internet od T-Mobilu a internet od Orange - či už
mobilný alebo cez optické pripojenie.
Najväčšou výhodou bezkáblových technológií je
stabilita. Ak sa niekde fyzicky nepreruší drôt, alebo optický kábel, ktorý vedie až do budovy, kde
sa takýto prístup do internetu používa, nemalo
by sa stať, že nebude fungovať. Výhodou bezdrôtových pripojení je mobilita - kým je užívateľ
v dosahu signálu, má prístup k rýchlemu internetu. Signál rádiových vĺn však so zväčšujúcou
vzdialenosťou od vysielača klesá - to môže znižovať rýchlosť alebo stabilitu pripojenia. Takéto
problémy však nastávajú až v hraničných situáciách.
Často sa stáva, že množstvo dát, ktoré si mesačne môžete stiahnuť, operátor obmedzuje.
Najmenšie množstvo dát za mesiac je dane
konkrétnym produktom od operátora. V nasledujúcom texte si povieme dačo o už spomínaných
technológiách. Jednotlivé ceny sú uvedené bez
akcii poskytovateľov internetu.
WiFi
V mnohých z miest, kde nie sú dostupné spomenuté služby, môžete využiť WiFi alebo aj „mikrovlnku“. Na prenos dát používa elektromagnetické vlny. Jej výhodou je, že nemusíte mať doma
žiadne káble, nevýhodou, že anténa na príjem
a vysielanie vĺn musí „vidieť“ na vykrývač, a ten
nesmie byť príliš ďaleko. Ak signálu v ceste bude
stáť košatý strom alebo panelák, nepripojíte sa.
Rovnako môžete pochodiť aj v prípade hustej
hmly. V našej obci takúto sieť prevádzkuje spoločnosť Wircom. Najlacnejší variant má rýchlosť
512kbit/s za 500 Sk na mesiac. Treba však pripomenúť, že pri zriaďovaní internetu zaplatíte 3 300

Sk jednorazový poplatok.
aDSL
Táto technológia lepšie využíva možnosti bežných telefónnych káblov. Dostupná však nie je
všade, ani v našej obci. Aj v prípade, že v niektorom meste aDSL funguje, nemusí v každej lokalite, treba sa informovať v Slovak Telecome (ST).
Na to, aby ste mohli využívať výhody tohto pripojenia, nemusíte mať už od pevnej linky volací
program. Cena aj s DPH najlacnejšieho variantu
(1 536 / 256kbit/s) s obmedzeným množstvom
dát je 400 Sk. Najnižší neobmedzený variant ST
poskytuje za cenu 500 Sk (už aj s DPH)
Rýchly internet od T-Mobilu
Technológia Flash-OFDM, ktorú ponúka T-Mobile, nie je dostupná na celom Slovensku, ale ﬁrma
má záujem ísť tam, kde nie sú iné alternatívne
služby. Tento internet je v obmedzenej lokalite
dostupný aj v našej obci. Jeho max dosiahnutá
rýchlosť je 5,3Mb/s v závislosti od sily signálu
a počtu aktívnych užívateľov vo vašej lokalite.
Cena najnižšieho variantu je okolo 700 Sk.
Mobilný Orange Internet ( podobný ako rýchly internet od T-Mobile)ZOrange vám prináša
rýchly 3G internet už od 499 korún (593,80 Sk
s DPH).Jeho výhodu mobility a rýchleho dátového spojenia môžete využívať doma aj na cestách.
Dátové balíky Večer a víkend, Nonstop a Biznis
využívajú technológie mobilných dátových prenosov GPRS/EDGE/3G/HSDPA. Maximálna prenosová rýchlosť (downlink) pre služby Nonstop
a Biznis je 3,6 Mbit/s, pre službu Večer a víkend 1
Mbit/s. Podmienkou je, aby užívateľ používal 3G/
HSDPA koncové zariadenie, 3G SIM kartu a nachádzal sa v pokrytí siete 3G/HSDPA spoločnosti
Orange Slovensko. V našej obci je nedostupný.
Orange cez optiku ( optika predstavuje
budúcnosť v prenose dát – preto je najlepšia
na pripojenie do internetu)
Nová služba od Orangeu dramaticky zvýši
rýchlosť internetu, ktorou budú môcť surfovať
slovenské domácnosti. Jedno optické vlákno,
akým bude pripojený klient Orangeu, by zvládlo
zabezpečiť celú internetovú prevádzku Slovenska do zahraničia. Reálne Orange domácnostiam zatiaľ zďaleka neponúka maximálnu možnú
rýchlosť prenosu dát. Aj tak však najlacnejší program Orangeu ponúka niekoľkonásobne vyššiu
rýchlosť, ako doteraz poskytovali slovenskí inter-

netoví provideri. Takéto rýchle pripojenie otvára
najmä možnosti pre sledovanie televízie vo vysokom rozlíšení s viacerými sledovanými kanálmi
naraz, ale umožní napríklad aj bezproblémové
videokonferencie, vzdelávanie na diaľku a ďalšie
internetové služby. Najmenší program má rýchlosť 12/1 Mbps a jeho cena je 600 Sk.
Situácia v našej obci
V našej obci sú len tri možnosti pripojenia do internetu.
1/ Pripojenie cez telefónnu linku (dial-up),
2/ Wircom WiFi sieť
3/Rýchly internet od T-Mobilu.
Keď si predstavíme rýchlosť cez telefónnu linku, tak na pohodlné užívanie internetu môžeme
zabudnúť. Pripojenie cez túto možnosť je v dnešnej dobe absolútne nevyhovujúce. Vyriešil by to
prechod na technológiu aDSL. Podľa mojich informácií však aDSL od Slovak Telecomu v našej
obci neplánuje byť zavedené. Či sa stal problém
kvôli slabému záujmu obyvateľov našej obce
(kvôli slabej informovanosti a nevedomosti), alebo kvôli nezáujmu ST, neviem. Je len škoda, že
taká dedina ako my, nemáme spoľahlivé a rýchle
pripojenie do internetu.
Čo sa týka Wircomu a Rýchleho internetu od
T-Mobilu ich prenosová rýchlosť môže byť uspokojivá, ale je limitovaná a klesá s počtom pripojených užívateľov a počasím. V silnej prevádzke
(hlavne večer, alebo v čase prázdnin a víkendov)
je niekedy problém z internetu načítať stránku
v takom čase, aby ste od PC neušli. Veľkou slabinou rýchleho internetu od T-Mobilu je pokrytie
a intenzita prijímaného signálu v našej obci. Preto je tento internet dosť často nepoužiteľný. Signál
dokáže prijať iba ozaj málo našich obyvateľov. Jedinou voľbou nám teda ostáva internet cez WiFi
od spoločnosti Wircom, aj keď tam to nie je vždy
ružové. Zaujala ma predovšetkým vysoká cena.
Len pre porovnanie :
aDSL turbo2
1 536/256 kbit/s
neobmedzený
594 Sk s DPH
Wircom Eco Wlink 500E zdieľaná linka 512
kbps neobmedzený
500 Sk s DPH
Dúfam, že Vám tento článok trochu priblížil jednotlivé spôsoby pripojenia do internetu a pomôže
Vám pri ich výbere.
Roman Mihalovič
Poslucháč 5. ročníka ŽU
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Internetová stránka obce
Obecná webová stránka sa pripravuje v spolupráci so spoločnosťou WEBY
GROUP, s.r.o. Zvolen, ktorá ponúka špecializovaný softvér pre samosprávy.
Stránka sa bude nachádzať na doméne www.bojna.sk.
Predpokladaný termín spustenia web stránky je začiatkom februára. Momentálne je spracovaný graﬁcký návrh, odsúhlasený na ﬁnálne spracovanie, v priebehu budúceho týždňa sa uskutoční školenie správcu stránky.
Redakčný systém stránky bude obsahovať špeciálne moduly – VZN, uznesenia, riadené diskusie a podobne.
Pre technicky zdatných užívateľov dávame do pozornosti technické para-

metre softvéru, ktoré využívajú moderné webové technológie HTML hypertextový značkovací jazyk, určený na tvorbu www dokumentov a CSS súbory
príkazov na deﬁnovanie vzhľadu dokumentov.
Takže v blízkej budúcnosti sa občania Bojnej nakoniec dočkajú spustenia
obecnej web stránky a zostáva nám len dúfať, že aj táto forma umožní najmä mladým ľuďom aktívne sa zapájať do diania v obci svojimi podnetmi
a návrhmi.
Ing Zuzana Ortegová
OcU Bojná

A predsa.......sa svieti!
Jednou z ﬁnančne náročných položiek obecného rozpočtu aj u nás predstavuje verejné osvetlenie. V snahe čo najviac znížiť túto záťaž požiadala
obec Bojná o dotáciu na Ministerstvo ﬁnancií SR. Uvedenej žiadosti bolo vyhovené a tak od októbra 2007 svietime po novom. Istotne ste si to všimli.
Výmenu svietidiel realizovala ﬁrma ELMA -p.Eduard Bečka.
Nasledovné reality majú dokumentovať efektivitu spomínanej akcie.
V rokoch 2004-2006 sa vymenilo 37 svietidiel verejného osvetlenia., v roku 2007-už spomínaných ďalších 123.
Kalkulácia:
Počet svietidiel VO k výmene ........................123ks
Cena za l ks nové svietidlo /Sk/: 1903................x 123/ks/
Svetelné zdroje : 2ks x 149 ...............................x 123/ks/
Výložníky:
l ks x 374..................................x 14/ks/
Demontáž a montáž svietidiel: 660 ....................x 123/ks/

sumárne:
sumárne:
sumárne:
sumárne

Celkové náklady spolu

234.069.- Sk
36.654.- Sk
5.236,- Sk
81.180.- Sk
357.139.-Sk

Vlastné zdroje vo výške lo%.....................................................................36.139.-Sk
Dotácia MF SR....................................................................................... 321.000.-Sk.
Spotreba pred výmenou svietidiel VO: 20,975 kW /hod
Spotreba po výmene svietidiel VO:
8,856 kW /hod
Úspora:

12,119 kW/hod

Len v krátkosti: počas cca 2 mesiacov –ako sa svieti „ po novom“ sa usporilo cca 50.000 Sk.
Z materiálov OcU Bojná

Plesám, plesáš, plesajú......
Naše Poľovnícke združenie Borinka Bojná zorganizovalo v miestnom kultúrnom dome tradičný a mnohými návštevníkmi vyhľadávaný už XII.. Poľovnícky ples.
Deň „ D“-12.január 2008 –začiatok o 20.hodine.Pozvánok bolo dosť, záujemcov ešte viacej.
Aby hostia boli spokojní a dobre sa zabavili, pred plesom čaká nás poľovníkov veľa práce.
V prvom rade sa členovia nášho PZ musia postarať o odlov zveri v rámci
stanoveného plánu lovu. Kuchár potom, za účinnej asistencie našich členov môže pripraviť to, čo robí náš poľovnícky ples výnimočným : chutné
jedlá z diviny.
Pri samotnej príprave plesu sa v deň jeho konania všetci poľovníci PZ
Borinka zídu v kultúrnom dome a podľa vopred dohodnutého zadelenia sa
chopia svojich povinností. Prídu starší, i tí menej zaslúžilí- veď reprezentujú! Časť členov sa venuje výzdobe sály v duchu poľovníckych tradícií, ďalší
členovia pripravujú miesta na sedenie, iní pomáhajú v kuchyni.
K dobrému plesu patrí i dobrá hudba, dobré vínko a dobrá tombola. Toto
všetko a mnoho viac sa musí pripraviť, aby ples bol úspešný, aby ľudia na
jeho konci odchádzali s úsmevom na tvári.
Myslím, že ani tohtoročný nebol výnimkou v rade
Pri vstupe do budovy- hneď za dverami po vzájomnej prezentácii hostí
a usporiadateľov -po želaní dobrej pohody- navodenej štamprlíkom koňaku,
už nasledovalo len zoznamovanie v šatni. Pritom sa spomenulo i to minulépochválilo sa to budúce a vstup do sály dokázal, že „nie je ples -ako ples.“
Výzdoba po stenách- trofeje /pýcha našich členov/, zelené ihličie, stužky.
V prednom ľavom kúte pod pódiom- stoly naplnené cenami tomboly. Nejeden- ba každý pár, tam zatancoval a vyberal.....ceny ozaj lákavé, hodnotné

od našich sponzorov a vďačných dlhoročných návštevníkov našich plesov.
Ten by rád motorovú pílu- onen zas fotoaparát- niekomu statí aj fľaša vína,
či výborná tortička .Kto mal aké šťastie -bolo až nakoniec známe.
Nad týmto všetkým kraľovala múza: hudbu a spev na pódiu produkovala
známa hudobná skupina Proﬁl .Jej členovia patria k nášmu koloritu - akoby
boli domáci. Rovnako dvaja harmonikári si od vlaňajšieho stretnutia udržiavajú dobrý štandard a obľubu. Nebolo tomu inak ani teraz.
Takže: spoločnosť sa bavila- spevom, tancom, vzájomným rozhovorom - aj
pri guláši, či dobrom víne. Muži obdivovali krásu a nápaditosť oblečenia
a pohybov žien., ony naopak galantnosť a pozornosť svojich partnerov. Známi sa pobavili o spoločnosť, neznámi zase našli spoločnú reč .
Ples sa končí, ale povinnosti poľovníkov zostávajú Popoludní sa schádzame zase: upratať, doumývať riady, odovzdať zapožičané a vyhodnotiť:
začiatok- prostriedok - koniec.
Sme radi, že i v tomto roku môžeme konštatovať, na základe ohlasu prítomných, že ples sa vydaril, že hostia sa pred nastávajúcim fašiangom dobre zabavili a sľúbili, že prídu zase.
Už s večerným súmrakom odchádzame i my. Sme „ trochu unavení“,
trochu nevyspatí, ale spokojní, že naše úsilie pri obhospodarovaní nášho
revíru sa prezentovalo i v takejto podobe Ešte nám v ušiach znie: .“.....do
lesíčka na čekanou....“ a „...bol to pekný poľovníček....“
Verím, že i Vám ostatným. Aby ste na XII. Poľovnícky ples v Bojnej a na
nás nezabudli.
Lovu zdar!
Ing . Ján Legéň
predseda PZ Borinka Bojná.
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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.3/2007
OBCE BOJNÁ
UZNESENIE Č. B/9/2007/2 SCHVÁLENÉ
14.12.2007- PLATÍ OD 1.1.2008

Predmet dane

Daň r.2007/1

Daň z pozemkov
2

Daň r.2008/

Daň r.2008/

k.ú Bojná

k.ú. M.Dvorany

2

Sk/m2

Sk/m

Sk/m

Orná pôda, chmelnice vinice,ovocné sady

0,0593

0,0649

0,0512

Trvalé trávnaté porasty

0,016

0,018

0,0158

záhrady

0,1792

0,196

0,196

Zastavané plochy a nádvoria

0,1792

0,196

0,196

Stavebné pozemky

1,792

1,96

1,96

Ostatné plochy okrem stav.poz

0,1792

0,196

0,196

Stavby na bývanie a ost.stavby

1,50

1,65 + 1,-ď.p.

1,65 + 1,-ď.b.

Stavby na poľn.produkciu,skleníky

1,50

1,65

1,65

Stavby rekreačných a záhradkarských chát

5,00

5,00

5,00

Samostatne stojace garáže

5,00

5,00

5,00

Priemyselné stavby

20,00

25,00

25,00

Stavby na ostatnú podnikateľskú
činnosť

20,00

25,00

25,00

ostatné

5,00

5,00

5,00

Miestny poplatok za odvoz a skladovanie
kom. odpadu.

80,00 Sk/ osoba
/rok

80,00

Daň za jadrové zariadenia

0,02 Sk/ 1 m2/rok

0,02

Daň zo stavieb

Daň za užívanie verejného
priestranstva

1,00

1,00 ,-Sk/ 1 m2
deň

1,00,-

Daň z bytov

1,50

2,00

2,00

Daň za psa

50,00

50,- Sk/ rok

50,00

Daň za predajné automaty

2000,-

2000,-Sk/1

2000,-

Daň za nevýherné hracie automaty

1000,-

1000,-Sk/1

2000,-

Fašiangy,
Turíce…
Fašiangy sú tradícia, ktorú treba
zachovať, ešte raz Vás pozývame,
príďte Basu pochovať.
Zabudnite na robotu, zahoďte
preč zhon a stres a večer sa vychystajte na maškarný ples. Vykašlite sa na sváry, spory, hnev
a nezhody, príďte, s nami prežijete večer plný pohody. Príďte
všetci bez výnimky, nech je to
tak jak má byť, budeme tam od
večera do bieleho rána piť. Začíname o dvadsiatej a to pekne
zvesela, nachystané je už všetko, víno, guláš,
kapela. Ten kto príde prezlečený
za masku, ten dostane zdarma
vstupné, fľašu vína, klobásku.
Správať sa tam treba slušne
a kto by chcel vyrývať, ten dostane po papuli a pôjde s plačom domov spať.

Na fašiangy býva u nás
veselo,
keď Bojnianka začne hrať.
Mladá chasa výska, spieva,
tancuje
radosť na to pozerať.
Poďte aj vy s nami do tanca
fašiangový je dnes čas,
veď život je krásna romanca
a fašiangy sú len raz.
Od troch kráľov po popelec
taký som jak delostrelec.
Namočený stále v liehu
a stará chce v noci nehu.
Nehundri mi také veci,
daj si so mnou radšej deci,
venovať sa tomu zase
budeme až po pôstnom čase.
Peter Kramár
Renata Kramárová

Okienko zdravia
Denne sa stretávame s negatívnymi dôsledkami fajčenia.
Čo by nás malo pobádať, aby nás neovládla cigareta -tabak?
Nuž teda- v kocke:

-ZHORŠENIE zmyslov/chuť, čuch/odolnosti proti infekciám
-ZVÝŠENIE početnosti nádorov a srdcovocievnych ochorení
-vZŤAHY s okolím strácajú na kvalite. Cigareta v dnešnej dobe vytláča na
okraj spoločnosti.

-ZDRAVIE – /moje, tvoje!/je najvyššia hodnota, ktorá sa nedá kúpiť
-ZÁVISLOSŤ od cigariet –je prvý stupienok k iným drogám - k novému
otroctvu.
-ZAPLATENIE škatuľky cigariet a ďalšie náklady na liečbu sú nemalé
-ZNIŽOVANIE fyzickej odolnosti, únava a bolesti hlavy

Máte skúsenosti? Podeľte sa s ostatnými.
Viac sa dozviete na adrese:
Občianske združenie STOP FAJČENIU :
www.stopfajceniu.sk e-mail:stop zav.stopfajceniu.sk
Krajinská 91 825 56 Bratislava
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Prišli, počuli , videli.
V sobotu 26. januára 2008 o 17.hod /......“.čaj o piatej“.../ sa v zasadačke
OcU v Bojnej stretli starosta obce ,zástupca starostu a 18 mladých ľudí
-akademikov, aby si v neformálnej besede predstavili svoje náhľady na
život v našej obci a jej ďalšiu perspektívu. Prebrali sa témy rozširovania
informácii, možnosti internetovej komunikácie, vzdelávanie prostredníctvom obecnej knižnice, športové a kultúrne vyžitie. Na pretrase boli aj témy
životného prostredia a výchovy detí, predchádzanie detskej kriminalite

a prístupu k alkoholu.
Stretnutie trvalo cca 2 hodiny a hoci na ohriatie bol „len“ výborný čaj padol
aj návrh na pokračovanie v tomto vzájomnom spoznávaní sa.
Tešia sa obe strany a radi medzi sebou privítajú aj ďalších, ktorí majú záujem o život okolo seba.
i.m.

Návšteva európskeho parlamentu.
V dňoch 20. - 24. novembra 2008 sme sa zúčastnili 3-dňovej exkurzie
do Bruselu, ktorá bola spojená s návštevou Európskeho parlamentu, potom
sme navštívili mestá Antverpy a kniežatstvo Luxemburg.
Spojiť prehliadku atraktívnych miest a oboznámenie sa so základnou
štruktúrou, organizáciou a fungovaním hlavných európskych inštitúcií – to
bol cieľ zájazdu, ktorý zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko pre topoľčianske samosprávy .
Nakoľko sa pán starosta nemohol pre veľkú zaneprázdnenosť exkurzie zúčastniť, ponúkol túto možnosť nám, zamestnancom obce. Nie často sa naskytne takáto jedinečná príležitosť, tak sme dlho neváhali a využili možnosť
nazrieť na miesta, pre obyčajného človeka také exkluzívne a nedostupné. Aj
keď po dvadsať hodinovom cestovaní v stiesnenom autobuse nám to bolo
už jedno. V skorých ranných hodinách sme dorazili do centra Bruselu.
Ako prvé nás čakalo stretnutie s poslancom európskeho parlamentu
Vladimírom Maňkom, priateľom a straníckym kolegom pána prednostu Ing.
Jozefa Vanču, ktorý toto príjemné stretnutie aj dohodol. Ako bývalý primátor
mesta Zvolen má pán poslanec Maňka veľmi blízko k problémom samosprávy, čo potvrdil aj v družnej diskusii s prítomnými starostami. Vyjadril sa
aj k niektorým aktuálnym problémom na Slovensku, k možnostiam čerpania
ﬁnančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Potom sa nás ujali administrátori pre návštevné skupiny, ktorí nám priblížili aktuálnu situáciu v Európskom parlamente, jeho organizáciu, rozdelenie jednotlivých politických
frakcií, ich smerovanie, preferencie, aké je v nich zastúpenie slovenských
politických strán. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre nás sledovať z balkóna a so slúchadlami na ušiach rokovanie europoslancov. Z počtu 780
ich bolo zopár (skoro ako v NR SR). Medzi nimi bol aj náš poslanec Peter
Šťastný.
Po presune do sídla Európskej komisie nás čakalo stretnutie s najvyššie postaveným Slovákom v inštitúciách Európskej únie – Jánom Figeľom.
Oboznámil nás predovšetkým s oblasťou vzdelávania, odbornej prípravy,
kultúry, mládeže, občianskej spoločnosti a športu, za ktorú je zodpovedný na európskej úrovni. V tejto súvislosti zdôraznil predovšetkým potrebu
celoživotného vzdelávania, plánovania, predstavil nové programy európskej únie a taktiež upozornil na nedostatok odborných technických profesií,
ktoré by v budúcnosti našli uplatnenie v krajinách EÚ. Príjemné stretnutie
s touto osobnosťou našej politiky nám bude pripomínať spoločná fotograﬁa
v priestoroch Európskej komisie. Na záver návštevy sme si dopriali euroobed v stravovacom zariadení Európskej komisie. Posilnení sme vykročili
do rušných bruselských ulíc. Na každom kroku sme stretali skupinky, alebo osamelých bežcov, ktorí mierili do parku Cinquantenaire. Impozantné
moderné a celé presklené budovy vystriedali nádherné historické stavby.
Pri triumfálnom oblúku sme si prezreli Kráľovské múzeum armádnych síl
a vojenskej histórie. Potom sme šli do historického jadra Bruselu.
V pomerne krátkom čase sa nám podarilo uvidieť tie najkrajšie z miestnych
pamiatok, ako katedrálu Notre Dame de Sablon (to je príbuzná tej parížskej), námestie Grand´ Place (vraj najkrajšie v Európe), s impozantnou
radnicou a cechovými domami, historické uličky mesta, populárnu sošku

cikajúceho chlapca Manneken Pis a taktiež kráľovský palác(stihli sme aj
výmenu stráže). Napriek snahe nášho neúnavného, rýchlonohého a hlavne
oduševneného sprievodcu sa nám nepodarilo stihnúť plánovaný vstup do
parku Minieurópa a Atómium sme videli iba cestou k autobusu.
Na druhý deň sme navštívili Dom európskych regiónov, kde nám mladí
euroúradníci zo Slovenska predstavili samotný Výbor regiónov, jeho funkcie, právomoci, fungovanie, ako sú vňom zastúpené jednotlivé krajiny EÚ,
koľkými členmi, aká je jeho organizačná štruktúra, ako pracuje. Taktiež nás
prijali v Dome slovenských regiónov, v blízkosti Európskej komisie, Rady
a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. DSR bol založený v r. 2005 ako spoločné
zastúpenie ôsmich samosprávnych krajov. Zástupcovi NSK p. Drličkovi sme
odovzdali drobné, pre náš región typické suveníry na prezentáciu nášho
kraja v Bruseli.
Na poludnie nás už autobus odviezol do Antverp, kde sa narodil Pietro Paulo Rubens. Stojí tu jeho dom, ktorý je zároveň múzeom s krásnym parkom
(sám ho aj navrhol). Taktiež sa tu nachádza typické námestie s cechovými
domami, tavernami, obchodíkmi a galériami, ktorému dominuje katedrála
Panny Márie (najväčší chrám v Belgicku zo 14. storočia). Tretí deň nás už
čakala dlhá cesta domov, vedúca však ešte cez metropolu jedného z trpasličích štátov Európy – Luxemburg. Daždivé počasie mu vôbec neubralo na
kráse.
Aj keď sa nám zdalo, že cesta domov je nekonečná, mali sme o zábavu
v autobuse postarané skoro profesionálne. Veselými historkami a príhodami z hereckého prostredia nás bavil profesionál - prašický starosta Ľubomír
Paulovič, takisto pán prednosta Vančo v ničom nezaostával (mimochodom
bojňanci, čo ho bližšie nepoznáte, neverili by ste, aký vie byť šarmantný
a zábavný), ale aj ostatní účastníci sa snažili spríjemniť návrat domov.
Takže nakoniec nás neboleli len nohy z behania po pamiatkach, ale aj
brušné svaly od smiechu a my sme ráno šťastlivo dorazili domov na Slovensko, plný dojmov, zážitkov a taktiež bohatší o nové poznania, ako to
v tej veľkej Európe vlastne chodí.
Ľubica Geschwantnerová Jana Beláňová
pracovníčky OcÚ Bojná

Otváracie hodiny Miestneho kultúrneho strediska Bojná
/Kultúrny dom/
Pomndelok+streda+-piatok
Utorok+štvrtok
Sobota+ nedeľa

Knižnica Múzeum Internet
l0.00-18.00 hod
13.00-18.00 hod
7,30-15,30 hod
10,00-16,00 hod

Telefónne číslo: 038 / 537 31 25
Renáta Kramárová
vedúca MKS Bojná
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