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I. V nedeľu 12.03.2017 sa uskutočnilo spoločenské posedenie s občerstvením pre ženy.  

 
Vystúpila folklórna skupina Gerečovka s pekným repertoárom piesní. Ochotnícke divadlo 

z Prešova sa predstavilo s divadelným predstavením Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon.  
Chcem touto cestou poďakovať zamestnankyniam obce za tradične krásnu výzdobu kultúrneho 

domu a stolovanie a pani poslankyni Ivete Bejdovej za prípravu vynikajúceho občerstvenia. 

 
 

 
 
II. Obec rozširuje ponuku služieb pre občanov. Obyvatelia majú možnosť objednať si  

orbu záhrad. Obec zakúpila starší pluh vhodný pre traktor s výkonom 41 konských síl a pán 
Michal Balkovič starší s pomocou syna Michala Balkoviča nám ho opravili a nastavili. Pomáhal 

im pán Ivan Jenčík, ktorý bude s obecným traktorom pracovať ako šofér.  
 

Cenník za orbu je nasledovný: 

- orba záhrad                                                                  1 hod. -   25,00 EUR  

- za každých začatých                                                  15 min. -    6,25 EUR   

  + plus účtuje sa aj stojné traktora a to :  

- počas v pracovnom čase vodiča                                 1 hod. -   3,32 EUR  

- nadčas vodiča v pracovnom dni                                  1 hod. -  4,00 EUR  

- v sobotu                                               1 hod. -  4,65 EUR  

- vo sviatok                                                                     1 hod. -  5,97 EUR 



        III:      STAROSTA OBCE POZÝVA OBYVATEĽOV OBCE NA SPOLOČNÚ 

BRIGÁDU NA UPRATOVANIE BLÍZKEHO OKOLIA OBCE OD ODPADOV. 

Brigáda sa uskutoční v sobotu 01. Apríla 2017. Stretnutie účastníkov a rozdelenie pracovných 
pomôcok a prác sa uskutoční na križovatke ul. Lesná/Orechová o 07:30 hod. Prosím záujemcov, 

aby nám potvrdili svoju účasť, aby sme vedeli pripraviť občerstvenie pre účastníkov a zabezpečiť 
pracovné pomôcky, ako napr. vrecia a rukavice. Kto môže prineste si prosím vidly a čakany. 

 

Svätý Otec  František je veľkým ochrancom prírody a práv budúcich generácií na dôstojný život. 
V súvislosti s vydaním Encykliky Laudato Si Svätým Otcom Pápežom Františkom zamyslime sa 

nad faktom, že už nie len vedci, ale i predstavitelia konzervatívnych inštitúcií, ako sú  cirkvi, 
(katolícka,  pravoslávna, a ďalšie), sa opakovane a veľmi zanietene zapojili do boja za záchranu 

prírody a človeka. Situácia je totiž povedané diplomaticky veľmi zložitá a hlavne 
nepredvídateľná. Skutočný boj za zmysluplnú budúcnosť našich detí nie je nejaký módny trend. 

Je to možno jedna zo základných podmienok ich prežitia.  

Vo svojej encyklike Laudato Si napísal: 
„ Pozdravujem Ťa Pane, prostredníctvom našej Sestry, Matky  Zeme, ktorá nás živí a nesie, a 

ktorá nás obdarováva rôznymi plodmi s farebnými kvetmi a bylinami. Naša Sestra a Matka Zem, 
narieka, z dôvodu, že sme jej spôsobili rany našim nezodpovedným užívaním a hrubým 

zneužívaním darov, ktorými ju obťažkal Boh. Vnímame samých seba ako jej pánov, ktorí majú 
právo ju svojvoľne drancovať. Násilie prítomné v našich srdciach, zranených hriechom, sa 

prejavuje vo všetkých symptómoch nemoci, evidentných v pôde, vode, vzduchu a vo všetkých 

formách života. To je dôvod prečo Zem, vydrancovaná a zavalená odpadom, patrí medzi 
najopustenejších a najzneužívanejších z našich chudobných, a narieka v agónii. (Rom 8:12). 

Zabudli sme, že my sami sme prach zeme (Gen. 2:7), naše telá sú stvorené z jej elementov, 

dýchame jej vzduch, a dostávame život a občerstvenie z jej vôd. 

 
Vo svojej encyklike, pápež František – zdôrazňuje princíp prepojenosti prírody a ľudskej rodiny, 

vzájomnej závislosti ľudských bytostí a medzigeneračnej zodpovednosti vo vzťahu k našim 

deťom. V zmysle starovekého príslovia „ Nezdedili sme Zem po svojich predkoch, ale požičali 
sme si ju od svojich detí “ 

Pokiaľ by sme sa odvážili hodnotiť súčasný stav, podľa ovocia našich skutkov – zistíme, že sme 
si odvykli hovoriť pravdu, a ako dôsledok takýchto našich postojov neodovzdávame budúcim 

generáciám lepší svet. Práve naopak, presúvame zodpovednosť za riešenie problémov na nich.   
V súvislosti s vydaním Encykliky Laudato Si Svätým Otcom Pápežom Františkom sa zamyslime 

nad faktom, že už nie len vedci, ale i predstavitelia konzervatívnych inštitúcií, ako sú  cirkvi, 

(katolícka,  pravoslávna, a ďalšie), sa opakovane a veľmi zanietene zapojili do boja za záchranu 
prírody a človeka. Skutočný boj za zmysluplnú budúcnosť našich detí nie je nejaký módny trend. 

Je to možno jedna zo základných podmienok ich prežitia.  
Jediná šanca na zmenu, je zmeniť samých seba a začať pristupovať k problémom spoločne.  

Starosta obce preto pozýva obyvateľov obce, aby sa zúčastnili na brigáde na odstraňovaní 
a triedení odpadov v najbližšom okolí obce. Musíme zmeniť svoje postoje, prestať správať sa 

nezúčastnene, ale naopak snažiť sa napraviť škody, ktoré sme všetci za desaťročia napáchali 
z neznalosti alebo z dôvodu, že je lacnejšie vyhadzovať odpady do prírody. Vzhľadom k tomu, 

že všetci chceme aby naše deti boli zdravé a šťastné, je to zvláštna a pre mňa nepochopiteľná 

logika. Preto príďte a zavedieme novú tradíciu starostlivosti o našu prírodu. Nie pre starostu, ale 
pre naše deti.  
 

Informácie na web stránke obce Malé Ozorovce: www.obecmaleozorovce.sk  


