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Vážení občania,

(Dokončenie z 1. strany)
Ani zástupcovia ministerstva hospodárstva zatiaľ nedali k výstavbe
veterných elektrární zmysluplné
stanovisko. Jedinými urputnými
bojovníkmi proti ich výstavbe je
ministerstvo životného prostredia a
Greenpeace, ktorí poukazujú na ich
vplyv na životné prostredie (pohyb
vtákov, hluk, zver a tiež zhyzdenie
vzhľadu životného prostredia). Proti
poslednému sú aj niektorí naši občania, ktorí žijú v prostredí o ktorom si
myslia, že by nemalo byť narušené
výstavbou veterných turbín. Naproti
tomu organizácie, ktoré tieto elektrárne stavajú takéto tvrdenia vyvracajú
na základe praktických skúseností z
činnosti už existujúcich elektrární
(píšeme o tom aj v tomto číslo obecných novín). Niektorí starostovia sa
doslova hrnú za výstavbou hlavne z
dôvodu finančného prínosu pre obec.
Firma, ktorá je výstavbou veterných
elektrární poverená sa zmluvne
zaväzuje, že bude ročne platiť obci
za jednu elektráreň cca 200 000,-Sk
(6.638,78 €). To by znamenalo
napr. pre Šurianky, ktoré ich chcú
jedenásť 2 200 000,-Sk (73.026,62

€) bez akejkoľvek námahy. Malá
obec ako je Šurianky by získala
do rozpočtu obce obrovský príjem,
ktorý by využívala na investičné a
iné zámery v obci. Pre informáciu
vám uvediem, že obec Čab, ktorá
už má vypracovaný územný plán (z
okolitých obcí ho nemá ani jedna) a
zaplatila zaň 180 000,- Sk (5.974,91
€), aby zabezpečila výstavbu priemyselných závodov, získala tým
do rozpočtu obce iba 200 000,- Sk
(6.638,78 €). Nesmierna námaha
našej obce, aby získala do rozpočtu
peniaze výstavbou priemyselného
parku teda získala iba zlomok toho,
čo by okolité obce získali prakticky
bez povšimnutiahodnej námahy,
napr. v obci Zbehy je naplánovaná
výstavba deviatich turbín, čo by znamenalo prínos do obecného rozpočtu
1 800 000,-Sk (59.749,05 €). Preto
majú starostovia záujem o výstavbu
bez ohľadu na to ako bude okolité
prostredie vyzerať.
Rozpísal som sa, vážení občania,
trochu viac o veterných elektrárňach,
aby ste pochopili rozmýšľanie vedenia obcí a porovnali si ho so svojím.
O tom či prerazí tento „biznis“ zo

Výmena okien v MŠ
západu k nám, ukáže bližšia budúcnosť.
O zámeroch na budúci rok Vás,
vážení občania, ešte nebudem informovať, pretože nevieme ako sa vyvinie situácia v oblasti eurofondov,
príp. ďalšieho financovania obcí zo

štátneho rozpočtu.
Na záver vám všetkým prajem
veľa zdravia, úspechov a tvorivého
elánu do ďalšieho života a školákom
a učiteľom aj veľa trpezlivosti a vzájomného porozumenia.
starosta obce

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

14. zasadnutie obecného
zastupiteľstva – 26. 6. 2008

Berie na vedomie informácie o:
- o audítorskej správe
- o stanovisku hlavného kontrolóra obce
- o stave projektových a investičných zámeroch v obci
- o požiadavke na vyjadrenie sa k
ÚPO Nové Sady
Schvaľuje:
- záverečný účet za rok 2007
- použitie prebytku hospodárenia
- tvorbu rezervného fondu
- odpustenie časti poplatku za
obecnú vodu vzhľadom na súčasnú

sociálnu situáciu v rodine a následne doporučuje zaplatiť p. Kataríne
Teplanovej vypočítanú priemernú
splátku za minulé obdobie

Doporučuje starostovi obce:
- zistiť podmienky predaja pozemkov od Slovenského vodohospodárskeho podniku pre účely obce
- vytvoriť komisiu pre výberové
konanie - učiteľka MŠ v Čabe v
zložení: Podhradská Anna, Mgr. Halvoníková Daniela, Riaditeľka MŠ
- Janka Balogová, zástupca školskej
rady - Radoslav Šmitala, zástupca
obecného úradu Ing. Ladislav Mellen, alebo Eva Andacká.
- napísať všetkým vodičom, ktorý
parkujú kamióny v obci upozornenie

na zákaz parkovania na obecných
priestranstvách.
15. zasadnutie obecného
zastupiteľstva – 25. 8. 2008
Berie na vedomie:
- správu o činnosti kontrolóra za I.
polrok 2008.
- informácie o: - ceste za Kaplnkou
- ceste Diely I. a II.
- veternom parku
- rekonštrukcii materskej školy
- výstavbe chodníkov v obci
- výstavbe ihrísk
- úprave okolia 8 b.j.
- výstavbe vlastného zdroja vody
Schvaľuje:

- firmu Premier Consulting spol.
s r.o., aby vypracovala projekt pre
Eurofondy na výstavbu chodníkov
popri hlavnej ceste
- termín dokončenia zámočníckych prác na ihrisku do 30.9.2008
- odstránenie oplotenia okolia
bytu č.200704 (8-bytovka) v termíne
do 15. 9. 2008
- skolaudovanie časti vodovodu
- odkúpenie parcely č.1015/1 o
výmere 211 m2 od Slovenského
vodohospodárskeho podniku.
Doporučuje:
- slečne Z. Tomkovej, aby si elektrickú prípojku ku svojmu stavebnému pozemku dala vypracovať na
vlastné náklady.

V materskej škole po novom

Začal sa nový školský rok 2008/
2009, ktorý je z hľadiska vzdelávania prelomový. Začíname v ňom s
novým vzdelávacím programom.
Štátny vzdelávací program je najvyšším kurikulárnym dokumentom.
Okrem iného podporuje celostný
prístup pri rozvíjaní kognitívnych
a nonkognitívnych spôsobilostí
detí na danej úrovni vzdelávania.
Predstavuje východisko a záväzný
dokument pre vytvorenie školských

vzdelávacích programov – kurikulárnych dokumentov špecifických
pre obsah výchovy a vzdelávania v
jednotlivých materských školách s
ohľadom na ich lokálne podmienky.
Podporuje komplexný a integrovaný prístup ku vzdelaniu prostredníctvom vyčlenia tematických okruhov
a vzdelávacích oblastí s uplatnením
nových metód vzdelávania a efektívnych spôsobov učenia.
Štátny vzdelávací program pre

materské školy má názov Dieťa a
svet, je rozdelený do týchto tematických okruhov: Ja som, Ľudia, Kultúra, Príroda. Hlavnou myšlienkou
programu je podporovať celostný
osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a
sociability.
Do materskej školy je na tento
školský rok prihlásených 17, čo
je o 10 detí menej ako v minulom

školskom roku. Deti navštevujúce
škôlku sú vo veku od 3 do 6 rokov.
V tomto školskom roku máme v
materskej škole personálnu zmenu.
Odišla pani učiteľka Mária Kulíšková a na jej miesto bola prijatá pani
učiteľka Laura Földessy.
Vykročme teda do nového školského roku tou správnou nohou a
zaželajme si, aby sa nám vydaril čo
najlepšie.
Jana Balogová, riaditeľka MŠ

