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Dôležité
je získať
dôveru

a zmeniť
prístup
k občanovi
Vážení občania, 9. 12. 2018 zložili
novozvolení poslanci a starosta
obce sľub, ktorým sa zaviazali
prebrať zodpovednosť za chod
a riadenie obce, ktorú dostali od
občanov v komunálnych voľbách.

Obec Borský Mikuláš pripravuje pre občanov

knižné vydanie monografie obce

v ktorej nájdu okrem množstva zaujímavých tém aj informácie o histórii, prírodných pomeroch, osobnostiach, ľudových zvykoch či tradíciách. Monografia bude obohatená
výpovedným fotografickým materiálom.

Aktivity nás združujú

Občania očaká
vajú určitú zmenu
nielen v prístupe
k nim samotným,
ale aj k smerova
niu a riadeniu ob
ce. Potreby ob
čana, malé alebo
veľké, je potrebné chápať globálne.
Pokračovanie na 2. strane

V roku 2018 došlo k zmene na
poste štatutára Domova dôchodcov v Borskom Mikuláši.
Dňom 14. marca činnosť ukončila Ing. Terézia Kolíková (riaditeľkou bola od 1. 1. 2003). Na
základe výberového konania
pôsobí v pozícii riaditeľa DD
Mgr. Ľubica Kanichová.

Všetko čo robíme,
je iba kvapka v mori,
ale keby sme to nerobili,
tá kvapka by tam chýbala.
Matka Tereza

N

aše zariadenie pre seniorov
rv Borskom Mikuláši zabezpe
čuje sociálne služby pre občanov
v seniorskom veku, ktorí sú odkáza
ní na pomoc inej osoby, lebo ich
rodinní príslušníci nemajú možnosť
Pokračovanie na 6. strane
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Dôležité je získať dôveru
Pre niekoho sú aj tie zdanlivo nepatrné potreby veľmi dôležité a nevyhnutné k bežnému životu. Mojou
prioritou, ale i prioritou poslancov
obecného zastupiteľstva je, aby občan cítil, že my sme tu pre neho a že

nakoľko nenávratná štátna dotácia
tvorí len 449 070,00 Eur, avšak výška
úveru poskytnutého na výstavbu zo
ŠFRB činí 673 600,00 Eur. Úver bude
musieť obec splácať 30 rokov.
Sú tu však aj projekty, ktorým sa
v predchádzajúcich dvoch voleb-

nov a projektov, a obmedzené by
boli aj finančné prostriedky na bežnú údržbu budov a ciest v majetku
obce.
Ďalšou prioritou, ktorej realizácia
bola sľúbená občanom v minulých
obdobiach, bolo dokončenie a re-

bude zaradená do územného plánu
obce s tým, že sama obec tu bude
riešiť bytovú politiku občanov Borského Mikuláša formou výstavby, či
už ďalších bytových domov, alebo
rozparcelovaním pozemkov a ich následného predaja občanom, ktorí by
mali záujem o výstavbu rodinných
domov. Pozemky ktoré aj boli obci
ponúknuté na odpredaj, neboli obcou vykúpené, aj keď zo strany
poslancov bol o kúpu týchto pozemkov záujem. Problém nastal, keď tieto pozemky začala skupovať súkrom-

vyvinieme maximálne úsilie bez ohľadu na to, o čie záujmy a ciele sa jedná.
V roku 2018 bola dokončená rekonštrukcia materskej školy na Výhone. Na budovách ubytovacej časti
Domova dôchodcov na Dereši boli
vybudované valbové strechy z dôvodu zatekania, a tiež samotného
zlepšenia tepelno-izolačných vlastností budov. Občania si mohli všimnúť, že sa začalo aj so skrášľovaním
okolia obecného úradu. Položená
bola nová zámková dlažba na prístupových chodníkoch, pred budovu
boli umiestnené nové stožiare na zástavy a osadené lavičky. Zrekonštruovali sa i obecné cesty na uliciach
Chodecká, J. Hollého a autobusové
nástupište v Borskom Petri. V októbri
2018 sa začalo s výstavbou obecných nájomných bytov. Výstavba sa
realizuje za bytovým domom (družstevnou bytovkou) na Záhoráckej ulici smerom do Borského Petra. Stavbu realizuje firma Hílek a spol.. Aj
keď prevažná väčšina občanov by
svoje bývanie najradšej riešila výstavbou vlastného rodinného domu,
obec sa aspoň takouto formou čiastočne snažila vyriešiť komplikovanú
bytovú otázku v našej obci. Po ukončení výstavby bude odovzdaných
do užívania 24 bytov. Výstavba týchto bytov je finančne náročný projekt,

ných obdobiach nevenovala patričná pozornosť. Touto nečinnosťou
sme stratili nielen 8 rokov, ale najmä
finančné prostriedky, ktoré sa dali za
ten čas získať napr. prostredníctvom
eurofondov alebo envirofondov.
Konkrétne sa ide o dobudovanie III.
etapy kanalizácie, ktorá je nevyhnutnosťou pre každého jedného občana našej obce. Zostávajú posledné
dva roky na to, aby sme sa pokúsili
získať finančnú dotáciu z uvedených
alebo podobných zdrojov.
Ak by obec nezískala finančnú dotáciu, následné budovanie kanalizácie z vlastného rozpočtu by mohlo
mať za následok, že by obec už nemala dostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších svojich plá-

konštrukcia zberného dvora. Zub ča
su sa nepýta, prečo tieto veci neboli
zrealizované, len sa viditeľne podpísal na dnes už havarijnom stave tohto areálu. Obec si nemôže dovoliť
hazardovať so zdravím svojich zamestnancov ani so zdravím bežných
občanov, ktorí prídu odovzdať odpad na zberný dvor. Strešná krytina
na hale, v ktorej sa ukladá odpad,
môže kedykoľvek zapríčiniť úraz hocikomu, najmä v zimnom období
z dôvodu záťaže snehovej pokrývky.
Samostatnou kapitolou je školský
areál resp. plocha školského futbalového ihriska. Pôvodný zámer poslancov v minulom volebnom období
bol, že druhá polovica tohto školského ihriska (časť od Rothackerovcov)

ná spoločnosť. Z môjho, asi dvojmesačného pohľadu ako starostu obce,
som z uvádzaného aktuálneho stavu
veľmi znepokojený, nakoľko takmer
celý areál bývalého školského ihriska
je už vo vlastníctve súkromnej spoločnosti a nie vo vlastníctve obce.
Teší ma, že novozvolení poslanci
pochopili túto kriticky vzniknutú si
tuáciu. Na základe ich súhlasu obec
konečne začala s vykupovaním aspoň zopár pozemkov, ktoré ešte neboli vykúpené touto spoločnosťou.
Pre obec, ako zriaďovateľa základ
nej školy, je prioritou a povinnosťou
postarať sa o to, aby naše deti či vnú
čatá mali dostatočný priestor na
šport. Obec sa bude v nasledujúcom období snažiť vyvinúť všetko

a zmeniť prístup k občanovi
Pokračovanie z 1. strany
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úsilie a prostriedky na to, aby bolo
v školskom areáli zachované a vytvorené futbalové ihrisko, aj keď menších rozmerov, na ktorom by mohli
deti vykonávať športové aktivity.
Obec by nemala s tak vážnym problémom, ako je strata športoviska pri
základnej škole, hazardovať a dovoliť
si uprednostňovať súkromné záujmy
nad obecnými. Či už to bol úmysel
alebo nevedomosť zo strany bývalého vedenia obce, zostáva len otázkou. Myslím si, že to bude už len
o komunikácii a dohode oboch strán

športové účely i pre ďalšie generácie. Je potrebné, aby si obec s takou
bohatou športovou tradíciou, akou
sa Borský Mikuláš pýši, zachovala vysokú úroveň kvality športu a nadviazala na úspechy našich búranských
športovcov, ktorí reprezentovali a reprezentujú svoje rodisko v celoslovenskom či celosvetovom meradle.
Vážení občania, sme na začiatku
volebného obdobia. Mojim cieľom
je najmä napĺňať potreby všetkých
občanov, zlepšovať životné podmienky a potreby, aby z našej obce

Hospodárenie obce
v roku 2018
Plnenie príjmov k 31. 12. 2018:		
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie príjmové
- príjmy rozpočtových organizácií

3 033 221,86 €
2 274 922,03 €
140 058,32 €
385 435,59 €
232 805,92 €

Čerpanie výdavkov k 31.12. 2018:
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie výdavkové
- prevod prostriedkov rozpočtovým organizáciám obce
z toho:
* príjmy RO
* prevod zo štátneho rozpočtu
* prevod z obecného rozpočtu

2 827 119,43 €
845 189,89 €
665 223,99 €
31 308,75 €
1 285 396,80 €
232 805,92 €
689 181,00 €
363 409,88 €

Hospodársky výsledok obce po odpočítaní nevyčerpaných
štátnych prostriedkov:
98 497,68 €
Stav rezervného fondu:
710 607,60 €
481 643,37 €
Stav dlhodobého úveru v Prima banke:
Stav úveru zo ŠFRB
115 447,79 €

Rozpočet obce Borský
Mikuláš na rok 2019
nájsť čo najlepší kompromis, aby
spoločnosť, ktorá je novým vlastníkom dotknutých pozemkov, mohla
realizovať aj svoje plány, a zároveň
aby naše deti dostali to, čo si zaslúžia a čo je nevyhnutnosťou pre riadny chod a vzdelávanie žiakov základnej školy. Aj touto cestou vyjadrujem
poďakovanie vlastníkom pozemkov,
ktorí svoje pozemky ešte nepredali
a požiadať ich, aby popremýšľali
o ich odpredaji obci. Tým by prispeli
k vytvoreniu vhodných podmienok
pre zachovanie školského areálu na

vyrástla dynamicky sa rozvíjajúca
obec konkurencieschopná v oblasti
infraštruktúry, v kultúrnom, športovom aj spoločenskom živote. V najbližšom období sa budeme musieť
vyrovnať aj s nečakanými a neodkladnými prekážkami, s ktorými nikto
nerátal, ako napríklad havarijný stav
Kultúrneho domu Borský Peter. Do
budúcna sa však teším na realizáciu
aj mojich vízií o budúcnosti obce,
ktoré sú živé a verím, že budú na
prospech všetkých občanom našej
Bc. Róbert Macek
obce.

Harmonogram zvozu TKO

a vyseparovaných zložiek TKO
Rok 2019

TKO

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

7., 8., 9., 21., 22., 23.
4., 5., 6., 18., 19., 20.
4., 5., 6., 18., 19., 20.
1., 2., 3., 15., 16., 17., 29., 30.
2., 13., 14., 15., 27., 28., 29.
10, 11., 12., 24., 25., 26.
8, 9, 10., 22., 23., 24.
5., 6., 7., 19., 20., 21.
2., 3., 4., 16., 17., 18., 30.
1., 2., 14., 15., 16., 28., 29., 30.
11., 12, 13., 25., 26., 27.
9., 10., 11., 27., 30., 31.

plasty,
tetrapaky
14.
15.
15.
26.
21.
27.

papier
2.
5.
5.
8.
3.
11.

schválený uznesením OcZ č. 332/2018 dňa 29. októbra 2018
PRÍJMY spolu vo výške
z toho:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie

2 332 216,- €

VÝDAVKY spolu vo výške
z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
z toho:
1. rozpočet obce:
bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
2. rozpočet základnej školy:
bežné príjmy
bežné výdavky
3. rozpočet zariadenia školského stravovania pri ZŠ:
bežné príjmy
bežné výdavky
4. rozpočet školského klubu detí pri ZŠ:
bežné príjmy
bežné výdavky
5. rozpočet MŠ Borský Mikuláš:
bežné príjmy
bežné výdavky
6. rozpočet DD Borský Mikuláš:
bežné príjmy
bežné výdavky

2 332 216,- €

2 192 128,- €
10 000,- €
130 088,- €

2 192 128,- €
92 900,- €
47 188,- €
1 974 934,- €
912 210,- €
10 000,- €
92 900,- €
130 088,- €
47 188,- €
800,- €
538 398,- €
64 784,- €
127 238,- €
5 000,- €
26 365,- €
9 200,- €
262 837,- €
137 410,- €
325 080,- €
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Voľby do orgánov samosprávy
obce Borský Mikuláš
V sobotu 10. no
vembra 2018 sa
uskutočnili voľ
by do orgánov
samosprávy ob
cí. Celkovo bolo
v našej obci za
písaných 3220
voličov. Z toho
počtu pristúpilo
k volebným ur
nám 1672 voli
čov, čo predsta
vuje 51,93 %.

12. Roman Gazárek, Ing.,
SNS
234 hlasov
13. Terézia Kolíková, Ing.,
nezávislá kandidátka
188 hlasov
14. Alena Vaňková,
KDH, SDKÚ-DS
173 hlasov
15. Eva Bolebruchová, Mgr.,
SNS
156 hlasov
16. Róbert Šedivý,
nezávislý kandidát
151 hlasov
17. Jozef Šedivý,
nezávislý kandidát
143 hlasov
18. Melánia Jankovičová,
SNS
141 hlasov
19. Ján Bízek,
Doma dobre
74 hlasov

Komisia pre školstvo,
kultúru a šport
predseda: Ján Záhončík
Členovia: Martin Šedivý, Mgr. To
máš Vanek, Ing. Roman Gazárek, Mgr.
Soňa Biksadská
Zapisovateľka: Mgr. Oľga Cintulová
Komisia pre výstavbu
a územné plánovanie
predseda: Ján Drinka
členovia: Jozef Michalica, Tibor Ru
chovanský, Ing. Richard Macek, Ing.
Pavol Kracina
Zapisovateľ: Ing. Ladislav Marafko
Komisia dopravy, obchodu
a cestovného ruchu
predseda: Mgr. Ján Pobjecký
členovia: Ján Dobiaš, Ján Kujovský,
Pavol Filip, Andrej Hodáň
Zapisovateľ: Ing. Ladislav Marafko

Volil aj 90-ročný Rudolf Kolík – najstarší
muž-volič v obci.

Výsledky volieb na starostu obce
Z celkového počtu voličov, ktorí
sa volieb zúčastnili, bolo na starostu
obce odovzdaných 1628 platných
hlasov.
Z uvedeného počtu získal
Róbert Macek, Bc.,
nezávislý kandidát
817 hlasov
Ján Pobjecký, Mgr.,
nezávislý kandidát
425 hlasov
Richard Drinka,
nezávislý kandidát
308 hlasov
Ján Záhončík, SNS
51 hlasov
Ján Bízek, Doma dobre 27 hlasov
Za starostu obce bol zvolený
Bc. Róbert Macek.
Výsledky volieb poslancov
Obecného zastupiteľstva
Borský Mikuláš
Pre poslancov obecného zastupi
teľstva bolo odovzdaných 1636 plat
ných hlasovacích lístkov. Zvolení boli
nasledovní poslanci:
1. Ján Záhončík, SNS
748 hlasov
2. Peter Gerhart, RNDr., PhD.,
KDH, SDKÚ-DS
740 hlasov
3. Róbert Macek, Bc.,
nezávislý kandidát
671 hlasov
4. Ján Dobiaš,
SMER-SD
607 hlasov
5. Gabriela Cintulová, Bc.,
KDH, SDKÚ-DS
515 hlasov
6. Jozef Cvečka, Ing.,
SMER –SD
460 hlasov
7. Tibor Ruchovanský,
nezávislý kandidát
451 hlasov
8. Ján Pobjecký, Mgr.,
nezávislý kandidát
440 hlasov

9. Jozef Michalica,
KDH, SDKÚ-DS
10. Dan Záhončík, Bc.,
SNS
11. Ján Drinka,
nezávislý kandidát

428 hlasov
414 hlasov
413 hlasov

Nakoľko zvolený poslanec Bc. Ró
bert Macek bol zároveň zvolený za
starostu obce, za poslanca obecné
ho zastupiteľstva postupuje zvolený
1. náhradník
Martin Šedivý,
nezávislý kandidát
411 hlasov
Náhradníci – kandidáti,
ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Pavol Kracina, Ing.,
nezávislý kandidát
393 hlasov
2. Mária Cintulová, Mgr.,
KDH, SDKÚ-DS
364 hlasov
3. Marica Kuzmiak Theiszová, Ing.,
PhD.,
nezávislá kandidátka
355 hlasov
4 Ján Kujovský,
nezávislý kandidát
354 hlasov
5. Milan Fila,
nezávislý kandidát
340 hlasov
6. Radoslav Wallner, Mgr.,
nezávislý kandidát
338 hlasov
7. Katarína Michalicová, Mgr.,
KDH, SDKÚ-DS
310 hlasov
8. Lukáš Bilka,
nezávislý kandidát
280 hlasov
9. Margita Benková, Mgr.,
KDH, SDKÚ-DS
274 hlasov
10. Klára Drinková, Ing.,
SNS
248 hlasov
11. Lenka Gašpárková, Mgr.,
nezávislá kandidátka
244 hlasov

Na 1. riadnom zasadnutí OcZ Bor
ský Mikuláš 9. decembra 2018 zložili
zákonom stanovené sľuby starosta
obce Bc. Róbert Macek a novozvo
lení poslanci obecného zastupiteľ
stva. Za zástupcu starostu bol zvole
ný Ján Dobiaš. Na 1. zasadnutí boli
tiež zriadené komisie Obecného
zastupiteľstva Borský Mikuláš nasle
dovne:
Komisia finančná a pre správu
majetku obce
predseda: Ing. Jozef Cvečka
členovia: RNDr. Peter Gerhart, PhD.,
Mgr. Margita Benková, Viera Cigánko
vá, Mgr. Lenka Gašpárková,
zapisovateľka: Bc. Jaroslava De
csiová

Komisia sociálna
predsedníčka: Bc. Gabriela Cintu
lová
členovia: Mgr. Ján Pobjecký, Bc.
Dan Záhončík, Mgr. Ľubica Kanicho
vá, Mgr. Katarína Lipárová
Zapisovateľka: Mgr. Natália Peltzne
rová

Hlavný kontrolór obce

Dňa 31. 12. 2018 skončilo funkčné
obdobie hlavného kontrolóra Obce
Borský Mikuláš pani Simony Fíbyovej.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
22. zasadnutí 29. októbra 2018 zvoli
lo tajným hlasovaním z 3 kandidátov
na dobu 6 rokov, t. j. do 31. 12. 2024
za nového hlavného kontrolóra Ing.
Petru Cigánkovú.
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Na počiatku bola krajina.
Múdra, prísna, do neba uzavretá.
Sama v sebe, sama pre seba.
Potom prišiel človek.
Milan Rúfus

V poslednú februárovú nedeľu sa
stretli rodičia detí narodených v roku
2017 v sále kultúrneho domu na milej
slávnosti. Obec Borský Mikuláš, ako
jedna z mála obcí, si zachováva milú

tra
díciu privítania novorodeniatok
do radov občanov našej obce. Rodi
čov detí a ich ratolesti prišli kultúrnym
programom pozdraviť deti materskej
a základnej školy. Po príhovoroch

v znamení radosti nad príchodom
nového života boli deti jednotlivo
predstavené a pristúpili s rodičmi
k slávnostnému zápisu do pamätnej
knihy obce. 		
-oc-

V duchu lásky, úcty a vďaky

Ďakujeme pánovi Štefanovi
Cintulovi
(*1968 †2018)
za nádherné
ilustrácie do
pamätnej knihy obce Borský Mikuláš,
ktorú 16 rokov
rád a nezištne
ilustroval.

sa nieslo v našich rodinách nedeľné popoludnie v druhú májovú nedeľu.
Tento sviatok sme slávili i spoločne v kinosále kultúrneho domu, kde deti
materskej školy venovali svojim mamičkám bohatý kultúrny program.
-oc-

MATRIKA
Údaje z evidencie obyvateľstva
• K 31. 12. 2018 bolo v obci evido
vaných 3999 občanov s trvalým
pobytom v obci,
• narodených bolo 42 detí
• zosnulých bolo 42 občanov
• prisťahovaných bolo 57 a odhlá
sených z trvalého pobytu bolo
33 občanov.

Opustili nás
Anastázia Sovová, 1931; Rozália Cá
ková, 1939; Ján Otočka, 1957; Peter
Petráš, 1961; Jozefína Nová, 1968; Eva
Pobjecká, 1938; Emília Benková,
1937; Anna Sekáčová, 1929; Eva Vaš
ková, 1946; Anton Holásek, 1938;
Hedviga Černá, 1942; Libuša Krošlá
ková, 1948; Mária Harajová, 1955;
František Šedivý, 1949; Anna Cigánko
Štatistické údaje z matriky obce vá, 1944; Hedviga Dobiašová, 1928;
V roku 2018 bolo v obci 25 sobá Mária Malíková, 1922; Marta Poláková,
šov, z roho 14 cirkevných a 11 civil 1947; Štefan Šarkőzy, 1960; Edita Še
ných.
divá, 1946; Alžbeta Nováková, 1921;
Celkový počet úmrtí bol 18 obča Agneša Šedivá, 1934; Dušan Cintula,
nov, z toho 8 mužov a 10 žien.
1947; František Júva, 1952; Soňa Hol
lá,1995; Oľga Búzková, 1946; Alojz Ja
Štatistické údaje farského úradu níček, 1948; Ján Sova, 1958; Eva Líne
za rok 2018:
ková, 1940; Anna Pobjecká, 1930; An
Pokrstených bolo 41 detí,
ton Cintula, 1974; Anastázia Semiano
z toho 22 chlapcov a 19 dievčat.
vá, 1933; Štefan Cintula, 1968; Ján CinPobirmovaných bolo
tula, 1947; Emil Včelka, 1942; Zdenko
77 birmovancov.
Butaš, 1968; Viera Klenová, 1948; Jo
Zosobášených bolo 13 párov.
zefa Baďurová, 1943; Dana Marková,
1959; Ivan Masár, 1954; Augustín Be
Pochovaných bolo 45 ľudí,
z toho 17 mužov a 28 žien.
nek, 1938; Anna Šedivá, 1945.
Dr. Teodor Kamody, správca farnosti

Edita Peltznerová
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Aktivity nás združujú
Dokončenie z 1. strany
z niektorých ďalších domovov dô
a vhodné podmienky sa o nich po chodcov.
starať v ich domácom prostredí.
Medzi súťažiacich zavítali aj pred
stavitelia Trnavského samosprávneho
1. máj
kraja z odboru sociálnych vecí, medzi
K slávnostiam, ktoré sa každoročne ktorými nechýbal ani poslanec TTSK
opakujú a oslavujú v domove dô a primátor mesta Holíč Zdenko Čam
chodcov, patrí stavanie mája. Aj 30. bal.
apríla 2018, sa klienti nášho zariade
Úlohou každého zo zúčastnených
nia stretli pred budovou, aby v po družstiev bolo zhotoviť konkrétny
obedňajších hodinách ozdobili máj aranžmán z kvetín, ktorý si na začiat
farebnými stužkami. Popri viazaní ku vyžrebovali. A tak kým jedni zhoto
ozdôb nechýbal spev, ktorý vytváral vovali svadobnú kyticu či kyticu pre
radostnú atmosféru. Popri zdobení si muža alebo pre ženu, ďalší zasa vy
naši klienti nielen zaspievali, ale aj za tvárali bytovú dekoráciu.
tancovali. Po pristrojení bol máj po
Všetkých práca očividne zaujala
stavený. Zatĺkanie kôlov, aby máj ne a s veľkou chuťou vznikali pod ich ru
spadol a pevne držal, naši klienti so kami krásne a originálne aranžmány.
záujmom, ale aj s napätím pozorova Rozhodnúť však o tom najkrajšom
li. Po postavení mája pripravili pani aranžmáne bolo veľmi ťažké. Porota
kuchárky malé občerstvenie, ktoré sa preto rozhodla, že za snahu a sku
klientom podávali.

Deň zdravia
Vo štvrtok 24. 5. 2018 sa v priesto
roch Domova dôchodcov Borský Mi
kuláš konal II. ročník Dňa zdravia. Toto
podujatie s veľkým ohlasom už od 1.
ročníka bolo zamerané na zdravý ži
votný štýl, na prevenciu civilizačných
chorôb, ako sú najmä kardiovaskulár
ne choroby a cukrovka. Účastníci
podujatia sa mohli od 9. do 12. hodi
ny zúčastniť merania cholesterolu,
ktorý merala pracovníčka zo Sloven
ského Červeného kríža. Merania krv
ného tlaku a ukážky prvej pomoci
mali zase pod záštitou žiačky Stred
nej zdravotníckej školy zo Skalice.
Zaujímavosťou bola figurína, kde si
návštevníci mohli prakticky vyskúšať
oživovanie, čo malo úspech hlavne
u mladšej generácie z MŠ a ZŠ Borský
Mikuláš. Pracovníčky Únie nevidiacich
oboznamovali návštevníkov s rôzny
mi pomôckami pre slabo
zrakých
a nevidiacich. Ochotne a trpezlivo
vysvetľovali ich používanie. Návštev
níkom bolo ponúknuté chutné občer
stvenie a nápoje.
Naši klienti si pri tejto príležitosti
osviežili svoju dušu i telo príjemnými
stretnutiami s návštevníkmi.
Kvetinový deň
Druhá júnová streda spestrila na
šim klientom jedno zaujímavé popo
ludnie. Boli sme pozvaní do Domova
dôchodcov a domova sociálnych slu
žieb pre dospelých v Holíči. Po dva
nástykrát sa tu uskutočnila súťaž
v aranžovaní kvetín, na ktorú riaditeľ
stvo domova pozvalo súťažiacich aj

točne krásne práce ocení všetkých
súťažiacich. A tak okrem diplomov si
každé zo súťažných družstiev odnies
lo na pamiatku aj ten svoj vlastný vý
tvor, ktorým sa budú môcť pochváliť
priateľom, spolubývajúcim vo svojich
domovoch.
Po skončení súťaže a odovzdaní
ocenení sme mohli ešte zotrvať v prí
jemnej atmosfére pri spoločnej zába
ve a zatancovať si pri pekných pes
ničkách.
Mesiac úcty k starším
Úcta k starším by mala byť spon
tánna a sústavná, veď seniori si ju za
slúžia. Vekom nadobudli rôzne skúse
nosti, ktoré môžu odovzdať mladším.
Ani tento rok na nás nezabudli deti
z MŠ aj ZŠ, ktoré svojím vystúpením
potešili naše srdiečka.

V októbri nás v zariadení navštívil
aj spevácky súbor Spievanky. Ich vy
stúpenie nás milo prekvapilo. Pri zná
mych piesňach sme si zaspomínali
na svoje mladé časy a zaspievali.
Predstavili nám novú pieseň o Bú
roch, ktorú zložil pán Gašpárek. Pote
šili nás i malým darčekom v podobe
ovocia a sladkostí. Ďakujeme.
Deň nám spríjemnila i návšteva bý
valého starostu obce Vladimíra Bízka
a bývalého predsedu sociálnej komi
sie Ing. Jozefa Cvečku, ktorí klientom
starším ako 85. rokov odovzdali balíč
ky so sladkosťami. Pri spoločnom po
sedení v jedálni naši klienti hostí za
hrnuli množstvom otázok týkajúcich
sa života obyvateľov v našej obci.
Jedno nedeľné popoludnie sme
si v kultúrnom dome spríjemnili sláv
nostným posedením pri príležitosti

posielanie vianočných pozdravov na
šim starkým „z druhej strany”. Poštu
sme od poštárky prevzali a začali ju
roznášať. Veľa klientov bolo v spoloč
nej jedálni, sediac na vozíkoch či sto
ličkách za stolom. Čakali na naše spo
ločné pečenie. Oči seniorov nás po
tajme sledovali. Vrchná sestra veselo
kričiac mená behala od jedného
k druhému a roznášala pozdravy. Chi
chotanie, radosť, hlasné čítanie, poze
ranie si pozdravov navzájom, ukazo
vanie ich všetkým okolo, uznanlivé
pokyvkávanie hlavou a pochvala ne
čakanej krásy (krásne boli absolútne
všetky, bez výnimky. Pozdrav, taký
jednoduchý dar, ukrytý do obrázka
a pár slov, nesúcich v sebe to najkraj
šie – kus srdca, človečiny, pocitu, že
na mňa niekde niekto myslí...)
Čítanie si navzájom (niektorí slabo
vidia) a rozhovory o tom, odkiaľ po
zdrav prišiel, či tam niekedy v živote
boli a čo s daným miestom zažili,
o rodine či priateľoch, ktorých tam

Mesiaca úcty k starším, na ktoré sme mali. Niektoré pozdravy sme čítali se
niorom aj stokrát.
sa tešili.
Nepreháňame – každému jedné
Prevencia kriminality
mu, ktorý k nim prišiel, sa starkí chce
Zaujímavou aktivitou bola prednáš li pochváliť, ukázať „svoj poklad“. Roz
ka Prevencia kriminality v rámci pro právali, ako písavali pozdravy so svo
jektu Zlepšenie prístupu obetí trest jou mamičkou, ako ich nosili na poštu
ných činov k službám a vytvorenie a ako to bola jedna z mála ciest, ktoré
kontaktných bodov pre obete s Ing. boli vzdialenejšie od rodiny, lebo te
Miriam Horváthovou PhD z odboru lefón nebol, či bol drahý, a tak listy
prevencie kriminality kancelárie minis a pozdravy boli vzácnym spojivom
terky vnútra SR. Klientom sa prednáš so vzdialenými blízkymi.
ka veľmi páčila, všetci starkí dostali
Vianočný zázrak
reflexné pásky, ktorým sa potešili.
Uplynulé Vianoce boli naozaj kú
Čaro Vianočnej pošty
zelné! Našich klientov sme zapojili do
Chystali sme sa spolu piecť medov projektu Vianočný zázrak. Cieľom pro
níky, no skôr, ako sme začali vykrajo jektu bolo urobiť šťastnými osamelých
vať medovníky, nastala nečakaná vra seniorov splnením svojich prianí a vrá
va: Pošta je tu! A my sme mali po prvý tiť im Vianoce. Tieto priania plnili ne
raz možnosť vidieť to, čo robíme – známi ľudia, ktorí sa delili so svojou
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vianočnou radosťou, aby mohli obda
rovať seniorov. V rámci neho sa nám
spoločnými silami podarilo splniť 22
prianí klientov z nášho zariadenia. Že
lania boli symbolické. Kozmetika, kni

hy, sladkosti a oblečenie. Radosť z ba
líkov a darčekov mali najväčšiu nielen
obdarovaní, ale aj tí, ktorí sa rozbaľo
vania darčekov zúčastnili – spoluoby
vatelia. Veru, boli aj slzy radosti, aj slzy

dojatia a mnohé otázky: „Kto ten balík
poslal, kto mi urobil radosť, ako vedeli,
že je toto mojím prianím?”
V balíčkoch sa nachádzali osobné
priania darcov s darčekmi pre jednot

livých obdarovaných. Úžasná myš
lienka, úžasný humánny čin urobil na
šim klientom radosť, spríjemnil Via
noce ale aj tým, ktorí našich klientov
nepoznali, no ich priania im boli sym
patické a preto ich obdarovali. Naj
dojemnejším bolo osobné stretnutie
darcu s obdarovaným. Veľká vďaka
patrí organizátorke Janke Drinkovej
a všetkým hudobníkom za vianočný
koncert, ktorý 22. 12. 2018 vyčaril
úsmev na tvárach našich seniorov.
Väčšinu týchto prianí splnili individu
álni darcovia. Za to vám patrí jedno
veľké a úprimné ĎAKUJEME!
Z množstva milých správ, ktoré ste
nám poslali, je zrejmé, že tieto prejavy
ľudskej nezištnosti a lásky k blížnemu
tešili aj vás. A presne v tom spočíva
kúzlo vianočného zázraku.
Ďalšími obľúbenými aktivitami
boli v roku 2018 Deň Narcisov, Deň
matiek, Cesta históriou, aktivizácia

s prvkami muzikoterapie, ergotera
pie, Duchovné okienko, pravidelné
konanie svätej omše v našom zaria
dení, pečenie medovníkov, aktivizá
cia hrou Človeče nehnevaj sa, Plody
búranských záhrad, kde sme prispeli
vyrezanými tekvicami, okrasnými tek
vicami naaranžovanými v košíku, vyší
vanými obrusmi. Výstavu sme navští
vili a pre klientov nášho zariadenia
vystavovatelia darovali jablká. Ďaku
jeme.
Počas roka sme oslavovali rôzne ži
votné jubileá, zúčastňujeme sa rôz
nych podujatí organizovaných ob
cou. Často nás navštevujú deti z MŠ
a ZŠ s rôznymi predstaveniami. Ďaku
jeme.
Z materiálno-technickej oblasti je
to výstavba novej strechy, rekonštruk
cia bezbariérovej kúpeľne, chceli by
sme pokračovať v rekonštrukcii hy
gienických zariadení klientov, vybu
dovať altánok, kde by mohli klienti
oddychovať, relaxovať a organizovať
rôzne spoločenské podujatia.
Veľmi si vážime prácu všetkých za
mestnancov a z celého srdca sa im
chceme poďakovať za zodpovedné
plnenie svojich povinností.
Úprimné poďakovanie patrí aj zria
ďovateľovi zariadenia – bývalému
starostovi obce Vladimírovi Bízkovi
a súčasnému starostovi obce Bc. Ró
bertovi Mackovi za výbornú spolu
prácu.
Veľké ďakujem patrí aj za finančné
a vecné dary, deťom, sponzorom,
partnerom a všetkým, ktorí svojim ne
zištným darom urobili radosť našim
klientom.
Vážime si každú pomoc a sme na
ozaj veľmi vďační za čokoľvek, čo
spríjemní po akejkoľvek stránke všed
né dni.
Mgr. Ľubica Kanichová,
riaditeľka DD
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Dobrovoľný hasičský zbor
je vec srdca

Rok 2018 pre DHZ Borský Mikuláš môžeme považovať za ďalší úspešný
rok. Každý z nás sa snažil čo najlepšie plniť tie úlohy, ktoré mu v organi
zácii boli uložené. Tak ako i v súkromnom alebo i vo verejnom živote, aj
nás ako organizáciu zastihli viaceré problémy. Avšak ako organizácia
sme sa nimi vedeli vysporiadať.
Vďaka našej činnosti sa DHZ do
stáva viacej do povedomia obča
nov, o čom svedčí prijatie siedmich
nových členov. Začiatkom roka nás
zastihla smutná správa. Dňa 21. 2.
2018 nás navždy opustil dlhoročný
člen pán Anton Holásek vo veku 79
rokov. V zbore pôsobil viac ako 50
rokov.

nie preventivárov, ktorého sa zúčast
nil člen DHZ Tomáš Černák.
Ďalšie školenie bolo pre vedúcich
mládeže a trénerov mladých hasičov.
Konalo sa v Prietrži časť Podhorie. Zú
častnili sa ho Miriam Butašová a nová
členka DHZ Mgr. Emília Chodúrová.
Členovia DHZ sa zúčastnili tiež škole
nia prvej pomoci pre hasičov, ktoré
sa konalo v hasičskej zbrojnici v Bor
skom Mikuláši. V priebehu roka 2018
sa členovia DHZ školili na hasičskú
techniku, na ktorej zároveň vykonáva
li údržbu, aby bola pripravená pre
ďalšie výjazdy.

Preventívna činnosť:
V minulom roku sa DHZ Borský Mi
kuláš zaoberal rôznou preventívnou
činnosťou v obci ale aj mimo nej. Pro
tipožiarne zabezpečil Country-cross
v areáli Mokrovských, dožinkové sláv
nosti, medzinárodné chodecké prete Spoločenská a kultúrna činnosť
Na pozvanie DHZ Bílkove Humen
ky Záhoráca 20, kde nám vypomáhali
DHZ z okrsku Borský Mikuláš, a to ce sme sa zúčastnili hasičskej súťaže
DHZ Šaštín-Stráže, DHZ Lakšárska No Memoriál Miroslava Huttu, kde sa
vá Ves a DHZ Bílkove Humence aj
s technikou, za čo im touto cestou eš
te raz ďakujeme. Vykonali sme aj be
siedku so žiakmi základnej a mater
skej školy v priestoroch základnej ško
ly.
Z dôvodu väčšej účasti ľudí na
koncerte skupiny Synkopa a sviatosti
birmovania bolo potrebné aj na tých
to akciách protipožiarne zabezpeče
nie DHZ. Ako posledné protipožiar
ne zabezpečenie v roku 2018 sme
vykonali pri živom Betleheme v Bor
skom Petri aj s technikou.
Školenie
Na jar minulého roku sme vyškolili
ďalších 5 členov zásahovej jednotky
DHZO. V Prievaloch sa konalo škole

naše dve družstvá umiestnili na krás
nom 3. a 5. mieste. DHZ Borský Miku
láš ďakuje za vzornú reprezentáciu
na tejto súťaži členom DHZ Petrovi
Bízkovi, Tomášovi Černákovi, Mareko
vi Machovi, Ľudovítovi Vajdovi, Joze
fíne Vajdovej, Nesnadnému Rudolfo
vi st., Mgr. Jánovi Benkovi, Miroslave
Benkovej, RNDr. Petrovi Gerhartovi,
ktorý sa tejto súťaže zúčastnili.
V spolupráci s okresným výborom
Územnej organizácie DPO Senica
sme úspešne zorganizovali 27. 1.
2018 hasičský ples v kultúrnom do
me Borský Mikuláš. Touto cestou sa
chceme poďakovať bývalému staros
tovi pánovi Vladimírovi Bízkovi, obec
nému úradu a sponzorom, ktorí nám
pomohli pri usporiadaní tohto plesu.
Ako každý rok sa náš DHZ spolu
s okolitými zbormi zúčastnil sv. omše
obetovanej za zomrelých a živých
členov DHZ Borský Mikuláš pri príle
žitosti sviatku sv. Floriána v kostole sv.
Petra a Pavla v Borskom Petri. Po omši
sa členovia DHZ a pozvaní hostia

presunuli na cintorín v Borskom Petri,
kde zažali sviečku a vzdali poctu zo
snulým hasičom. DHZ tiež absolvoval
hasičskú púť do národnej Baziliky Se
dembolestnej Panny Márie v Šaští
ne-Strážach, kde nás pod hasičským
práporom opäť poctil svojou účas
ťou vtedajší starosta Obce Borský Mi
kuláš s manželkou. Členovia nevyne
chali ani v tomto roku stráženie Božie
ho hrobu na Veľký piatok, ktoré je od
nepamäti privilégiom hasičov.
Významnou udalosťou bola účasť
na slávnosti Dňa obce Borský Mikuláš
v tunajšom amfiteátri, kde boli riadi
teľ OR HaZZ plk. Ing. Ondrej Hurba
nis a predsedníčka ÚzO DPO Senica
Marta Hurbanisová ocenení obcou
za rozvoj DHZ v Borskom Mikuláši.
Rok 2018 sa niesol v duchu pripo
menutia si vzniku prvého Českoslo
venska v roku 1918. Aj naša DHZ si
pripomenula toto sté výročie účas
ťou na oslavách 100. výročia vzniku
Československa na výstavisku v Brne,
kde sa zúčastnil veliteľ DHZ Peter Bí
zek aj s práporom, v Brezovej pod
Bradlom pri mohyle M. R. Štefánika,
slávnostného zasadnutia Krajského
združenia hasičov z Juhomoravské
ho kraja. Na týchto oslavách bola
DHZ odovzdaná pamätná stuha na
prápor a pamätné medaily.
Na záver ďakujeme všetkým čle
nom DHZ Borský Mikuláš a vážime si
ich prácu, ktorou sa akokoľvek zapo
jili do činnosti a správneho fungova
nia nášho zboru. Poďakovanie patrí
tiež zamestnancom obce, vedeniu
obce a bývalému starostovi obce pá
novi Vladimírovi Bízkovi za podporu
a rozvoj DHZ Borský Mikuláš.
Takisto v mene DHZ gratulujeme
zvolenému starostovi Obce Borský
Mikuláš pánovi Bc. Róbertovi Macko
vi a veríme, že spolupráca medzi
DHZ a obcou zostane naďalej na
dobrej úrovni.
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Mladí hasiči stále napredujú
V roku 2018 sa deti z nášho zboru
ako jediní zo Slovenska zúčastnili
hasičskej súťaže TFA v Hodoníne.
Už vyše dvoch rokov vedie hasič
ský krúžok pani Miriam Butašová,
ku ktorej sa pridala nová členka
pani Mgr. Emília Chodúrová, s kto
rou sa v roku 2018 celkovo zúčast
nili s deťmi na 9 súťažiach.

družstvo umiestnilo na 5., 6., 7. a 9. doníne sa v kategórii starší chlapci
mieste, pričom celkovo sa umiestnili umiestnili Martin Chodúr na 4. mieste,
v tejto lige na 6. mieste.
Tomáš Kovárik na 5. mieste, Jakub To
mánek získal 7. miesto a Pavol Michali
ca 14. miesto. V kategórii družstiev sa
Okresná súťaž Hra Plameň
sa skladá z dvoch častí, a to jarnej starší chlapci umiestnili celkovo na 2.
a jesennej. V Šaštíne-Strážach sa v jar mieste. Naše družstvo bolo na tejto
nej časti súťaže naši mladí hasiči súťaži jediné z DHZ zo Slovenska.
umiestnili na 2. mieste a v jesennej V Moravskom sv. Jáne, na pohárovej
časti sa prvé družstvo umiestnilo na súťaži, si mladí hasiči odniesli cenu za
Liga mladých hasičov TT a JmK
krásnom 3. mieste. Chlapci z druhého krásne 2. miesto.
Na tejto lige sa deti zúčastnili v Mo družstva sa pochválili 1. miestom.
ravskom sv. Jáne, v Senici, v Hrubej
Na jeseň minulého roku sa deti zú Ďakujeme!
Vrbke (ČR) a v Sobotišti, kde sa naše častnili ešte dvoch súťaží: TFA v Ho
Všetkým deťom patrí veľká gratulá

cia a veľké poďakovanie za vzornú re
prezentáciu nášho hasičského zboru
a krúžku Mladý hasič.
Veľké poďakovanie patrí aj Miriam
Butašovej a Mgr. Emílii Chodúrovej za
ich obetavú a trpezlivú prácu s deťmi
z krúžku a voľný čas, ktorý im venujú.
Touto cestou ďakujú aj deti z krúžku
Mladý hasič bývalému starostovi pá
novi Vladimírovi Bízkovi za to, že ich
počas svojho volebného obdobia
podporoval a chodil povzbudzovať
na súťaže.
Medzi pozitívum za rok 2018 je aj
to, že sa podarilo opraviť čerpadlo
PS 12, s ktorým deti môžu v budúcej
sezóne začať trénovať a súťažiť.

Počet zasahujúcich členov DHZO sa opäť navýšil
V súčasnosti je v DHZO vyškole
ných 23 členov, z toho 5 žien. Jed
notka DHZO Borský Mikuláš v roku
2018 zasahovala pri siedmych uda
lostiach, čo je oproti minulému roku
o tri zásahy menej. Z toho pri štyroch
udalostiach mimo svojho katastra
v Šaštíne-Strážach a v Lakšárskej No
vej Vsi.
V Šaštíne pri požiari osobného
motorového vozidla (OMV), pri po
žiari lesa a koncom roka pri požiari
unimobunky. V Lakšárskej Novej Vsi
pri odčerpávaní výkopov pre plyno
fikáciu. Zo siedmych udalostí jednot
ka DHZO zasahovala pri 5 požiaroch
a 2 mimoriadnych udalostiach.
V roku 2018 jednotka DHZO absol
vovala 2 taktické cvičenia. Jedno bo
lo zamerané na pád lietadla a násled
ným požiarom lesa na letisku v Senici
a druhé cvičenie bolo okrskové tak
tické cvičenie zamerané na požiar
a evakuáciu MŠ v Lakšárskej Novej
Vsi. Ku ôsmym udalostiam používala
hasičské vozidlo CAS32 T815 a k jed
nej udalosti protipovodňový vozík.
1. výjazd bol požiar OMV na Brati
slavskej ulici v Borskom Mikuláši 6. 7.

2018. Tu zasahovali štyria členovia
DHZO. Jednotka pri zásahu spolu
pracovala s hasičskou jednotku OR
HaZZ v Senici, OO PZ SR Šaštín-Strá
že a ZPP HaZZ.
2. výjazd bola technická pomoc
pri vyslobodení spadnutej osoby zo
studne na ulici Na Barine v Borskom
Mikuláši 12. 7. 2018. Zasahovali traja
členovia DHZO. Jednotka pri tomto

zásahu spolupracovala s hasičskou
jednotku OR HaZZ v Senici ZZS.
3. výjazd bol požiar OMV v Šaš
tíne-Strážach dňa 2. 8. 2018, kde za
sahovali štyria členovia DHZO. Jed
notka pri zásahu spolupracovala
s OR HaZZ Senica, HS Kúty a ZZS.
4. výjazd bol požiar lesa v k. ú. Šaš
tín-Stráže 23. 8. 2018. Zasahovali šty
ria členovia DHZO. Jednotka u tohto

zásahu spolupracovala s OR HaZZ
Senica, HS Kúty, DHZO Štefanov.
5. výjazd bolo odčerpávanie vody
z výkopu pre plynofikáciu 4. 9. 2018.
Pri tejto udalosti piati členovia DHZO
spolupracovali s hasičskou jednot
kou DHZO Lakšárska Nová Ves.
6. výjazd bol požiar unimobunky
v Šaštíne-Strážach 17. 11. 2018. Zasa
hovali štyria členovia DHZO. Jednot
ka spo
lupracovala s ha
sičmi OR
HaZZ v Senici, HS Kúty, DHZO Morav
ský svätý Ján, DHZO Šaštín-Stráže.
7. výjazd bol požiar unimobunky
na Peterskej ulici v Borský Mikuláš
17. 12. 2018.
Pri poslednom zásahu sa zúčastnili
traja členovia DHZO. Jednotka u toh
to zásahu spolupracovala s OO PZ SR
Šaštín-Stráže, ZZS a OR HaZZ Senica
V roku 2018 zasahovalo celkovo
34 členov, pričom pri zásahoch strá
vili takmer 17 hodín. Poďakovanie pa
trí všetkým členom DHZO za ich čas
strávený pri zásahoch a za nezištnú
pomoc ostatným v núdzi.
Dvojstranu pripravili
Peter Bízek a Mgr. Loriána Cintulová

10

ŠKOLSTVO

Školské kalendárium
Keď chceme byť múdri
a s nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili,
ale aby vedeli.
Vedieť nie, aby vedeli,
ale aby položili ruku k činu.
J. A. Komenský

Len nedávno sa skončil kalendárny
rok 2018. Nastal čas obzrieť sa späť,
bilancovať, hodnotiť...
Výchova a vzdelávanie prebiehali
v súlade s princípmi a cieľmi školy,
ktoré sú zamerané na rozvoj kľúčo
vých informačných, komunikačných,
sociálnych a personálnych kompe
tencií žiaka.
Škola je pre žiaka miestom, v kto
rom trávi veľa času. Preto naša snaha
smerovala a smeruje k jeho pozitív
nemu využívaniu a rozvíjaniu tvori
vosti a ich talentu.
Ovocím učiteľskej práce je úspeš
ná reprezentácia školy žiakmi. Aj
vďaka nim si naša škola udržiava vý
borný kredit a uznanie.
Škola však nezastrešuje len vyučo
vací proces. Ten je poprepletaný
množstvom aktivít. Rok 2018 bol
bohatý na mimoškolské činnosti rôz
neho zamerania. Vyberáme z nich tie
najzaujímavejšie:
FEBRUÁR
5.–9. 2. – lyžiarsky výcvik
33 žiakov zo 7.–9. ročníkov si užilo
zimnú atmosféru v lyžiarskom stre
disku Biele Vody pri Hriňovej. Môže
me skonštatovať, že všetci žiaci
zvládli základy lyžiarskeho výcviku.
MAREC
28. 3. – Slávnostná kultúrna akadé
mia
Deň učiteľov si uctili žiaci našej
školy kultúrnym programom vý

JÚN
1. 6. – Ročníková konferencia
Kultúrny program bol odrazom na
dania a šikovnosti našich žiakov a zá
roveň bol darčekom k MDD.
24. 6. – Deň obce
Žiaci sa na verejnosti prezentovali
svojim talentom a vedomosťami. Žia
ci boli ocenení starostom obce Bor
ský Mikuláš za úspešnú reprezentá
ciu v rôznych oblastiach.
SEPTEMBER
3. 9. – Slávnostné otvorenie škol
ského roka 2018/2019
Zafúkal vietor septembrový a otvo
ril bránu našej školy.

chovne zameraným na kladné a zá
porné charakterové vlastnosti.
APRÍL
18. 4. – zápis do 1. ročníka
Budúci prváci v škole preukázali
hravou formou svoju školskú zrelosť.
MÁJ
14.–18. 5. – Škola v prírode
Žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili
pobytu v škole v prírode v podtat
ranskej obci Huty. Absolvovali turis
tické výlety spojené s poznávaním
krás tejto oblasti Slovenska.
21.–25. 5. – Projekt Do školy na bi
cykli
Cieľom projektu bolo zistiť záujem
o využívanie bicykla ako zdravého,
ekologického a ekonomického do
pravného prostriedku pri dochádza
ní do školy a podnecovať u žiakov
radosť zo športovania. V celosloven
skej kampani sme získali 3. miesto.
22. 5. – Stretnutie so starými ro
dičmi
Žiaci I. stupňa pripravili kultúrny
program pre svojich starých rodičov.
Tí si zároveň zaspomínali na svoje
školské roky.
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OKTÓBER
13.–17. 10. – Poznávací zájazd do
Londýna
Zájazdu sa zúčastnilo 15 žiakov 8.
a 9. ročníka. Vrátili sa plní zážitkov
a obohatení o nové skúsenosti a po
znatky z tejto svetovej metropoly.
26. 10. – Imatrikulácia prvákov
Prváčikovia z rúk riaditeľky školy

po absolvovaní úloh dostali imatriku niť atmosféru blížiacich sa Vianoc.
lačný list. Sprevádzali ich a o program 17.12. – Projekt Záchrana som ja
sa postarali ôsmaci a deviataci.
Pre žiakov I. stupňa to bol deň zá
žitkového učenia. Začal vyhodnote
DECEMBER
ním projektu a odovzdaním ceny žia
8. 12. – vianočná besiedka
kom víťaznej 1. B, ktorým bol defibrilá
Deti pre širokú verejnosť pripravi tor, celodenný výlet do Bojníc a kurz
li vianočné vystúpenie spojené s via 1. pomoci pre zamestnancov školy.
nočnou tržnicou. Tým chceli umoc Všetky tieto aktivity mohli byť usku

točnené vďaka úsiliu a zodpovedné
mu prístupu nielen žiakov, ale i práci
všetkých pedagogických a nepeda
gogických pracovníkov. A čo zaželať
škole do nového roku 2019?
Veľa tvorivých učiteľov, talentova
ných žiakov a nový, pútavejší zovňaj
šok školy.
Mgr. Martina Hasáková, riaditeľka ZŠ

Automatický externý defibrilátor v škole
V pondelok 17. decembra 2018
bol deň zážitkového učenia. Celý
prvý stupeň sa zúčastnil sláv
nostného vyhodnotenia projek
tu ZÁCHRANA SOM JA.

Záchranári vysvetlili žiakom, na čo
slúži defibrilátor a ako ho správne
použiť. Odovzdali žiakom víťaznej
1. B triedy diplomy a následne pra
covali so skupinami žiakov na troch
stanovištiach. Na každom z nich zá
chranári oboznamovali žiakov s iným
druhom prvej pomoci a všetci žiaci
sa pri nich vystriedali. Praktickými
ukážkami učili žiakov, ako privolať
zložky záchranného systému a po silo až 371 škôl. Školské kolektívy na cestách. Z nich porota vybrala fi
skytnúť prvú pomoc, ako sa vyhnúť prvého stupňa pripravili práce na nálnych 50 škôl, ktoré získali automa
nebezpečným situáciám či správať tému prvej pomoci a bezpečnosti tický externý defibrilátor, ktorý je
sa zodpovedne v cestnej premávke.
Žiaci mali možnosť prezrieť si sanitku
a oboznámiť sa s jej vybavením.
Mlad
ším žiakom sa najviac páčil
maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal
počas dňa.
V popoludňajších hodinách sa zá
chranári venovali učiteľom pri kurze
poskytovania prvej pomoci. Počas
kurzu získali učitelia cenné informá
cie a zručnosti pri záchrane života
a poskytovaní pomoci pri rôznych
úrazoch a v tých najrozmanitejších
situáciách. Kurz bol obohatený pre
zentáciou a možnosťou aplikovania
naučených zručností na figurínach.
Do projektu ZÁCHRANA SOM JA
od Falck Emergency |MM| sa prihlá

umiestnený v našej škole, ďalej zážit
kové kurzy prvej pomoci pre prvý
stupeň a certifikovaný kurz prvej
pomoci pre pedagogický zbor. Päť
tried si užilo školský výlet, naša ško
la bola medzi nimi.
A čo je automatický externý
defibrilátor (AED)?
AED je prístroj, ktorý zachraňuje
ľudské životy. Po celom svete každý
deň náhle zomrie až 2000 ľudí. Pri
tom až v 80 % je príčinou porucha
srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná
elektrickým výbojom (defibrilácia).
A to je práve ten čas, kedy je možné
zachrániť ľudský život automatickým
externým defibrilátorom. Ten sám vy
hodnotí zdravotný stav človeka a po
dľa toho výboj buď uskutoční alebo
nie, pričom pokyny pre používateľa
vydáva v slovenskom jazyku. Zachrá
niť život s ním tak dokáže aj laik.
Z celého srdca ďakujeme záchra
nárom za úžasný deň, ktorý sme s ni
mi prežili, za ich obetavú prácu a or
ganizátorom súťaže za myšlienku ší
renia poskytovania prvej pomoci ako
aj poskytovania prístrojov AED pre
verejnosť.
Automatický externý defibri
látor je prístupný aj pre potreby
verejnosti v budove základnej ško
ly. V prípade potreby volajte na te
lefónne čísla
034/659 52 40, 034/659 51 90,
034/659 51 13, 0905 73 28 11.
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Prírodovedné vzdelávanie
v materskej škole

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je počas roka zameraná jednak na činnosti, ktoré súvisia
s upevňovaním poznatkov a skúseností získaných za uplynulé obdobie, ale zároveň implementuje aj nové,
inšpiratívne a obohacujúce prvky vo vzdelávaní. Našou snahou je, aby všetky činnosti a aktivity boli peda
gogicky taktne, ale pritom cieľavedome a aktívne usmerňované. Aby u detí stimulovali aktívny prístup k ži
votu, povzbudzovali ich, aby sami objavovali a odhaľovali nové poznatky, skúsenosti a skutočnosti. V súvis
losti s obohacovaním výchovy a vzdelávania detí sme sa v uplynulom školskom roku zapojili do Grantového
programu Zelené vzdelávanie, ktorý bol finančne podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.

Finančné prostriedky boli použité
na kúpu pomôcok k prírodovedné
mu vzdelávaniu a zriadeniu prírodo
vedného kútika v triedach MŠ. Pod
netné prostredie s dostupnosťou
pomôcok poskytlo deťom väčšiu prí
ležitosť samostatne pozorovať, expe
rimentovať a skúmať prírodné reálie.
Súčasťou prírodovedných kútikov je
aj akvárium s rybičkami. Deti mali tiež
možnosť pozorovať vývojový cyklus

V priebehu školského roka sa
v materskej škole stále tvorí, maľuje,
robia výstavky, mimoškolské aktivity,
zapájame sa do rôznych výtvarných
súťaží, zútulňuje sa prostredie. Kon
com roka 2018 bola ukončená i ob
nova budovy MŠ Na výhone – za
teplenie budovy.
V mene zamestnancov a rodičov
detí MŠ ďakujeme za spoluprácu za
mestnancom MIESTNEHO PODNIKU
SLUŽIEB – BM s. r. o. a podporu po
slancov OZ Borský Mikuláš pod ve

motýľa až po jeho vykuklenie a vy
pustenie do voľnej prírody. Realizo
vali sme vychádzky do prírody súvi
siace s pozorovaním hmyzu, rastlín
pod lupou, mikroskopom, deti po
znávali hmyz, rastliny, porovnávali

tvary listov, lupeňov atď. pričinením
všetkých detí sa začal i školský dvor
meniť na útulné miesto so záhradkou.
Priamy kontakt detí s prírodou, oboz
namovanie sa s prírodou a jej zákoni
tosťami realizujeme vo veľkej miere
prostredníctvom zážitkového učenia,
formou Ekohier, a to v rámci všetkých
vekových skupín.

dením vtedajšieho starostu obce Vla
dimíra Bízka pri zveľaďovaní, skrášľo
vaní, úprave a obnove priestorov
a okolia MŠ. Taktiež ďakujeme Nadá
cii Volkswagen Slovakia za finančnú
podporu projektu „Učíme sa v príro
de, o prírode a s prírodou.”
Srdečne blahoželáme a ďakujeme
aj našim predškoláčkam Sofii Balíko
vej za 2. miesto v okresnom kole vý
tvarnej súťaže „Ochranárik čísla ties
ňového volania 112 a civilnej ochra
ny“ a Lei Gašparíkovej „Čarovný od
kaz Vianoc“.
Mgr. Martina Gašparíková, učiteľka MŠ
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ZUŠ Šaštín-Stráže, elokované
pracovisko Borský Mikuláš

V školskom roku 2018/2019 navštevuje pobočku ZUŠ v Borskom Miku Gbely, kde získali v kategórii detí 4.
láši 99 detí hudobného, výtvarného a dramatického odboru.
miesto v hip hope s choreografiou
First Time a 1. miesto v open s chore
Pedagogický zbor v zložení Nikol ku. Kvintet pripravil učiteľ Radoslav gorafiou Justin. 22. mája sa zúčastnili
Tománková DiS.art., Mgr. Ivan Fodor, Gašpárek DiS.art.
súťaže Pribinov pohar Nitra, kde star
Radoslav Gašpárek DiS.art., Gabriela
Kamilka Kovaničová sa zúčastnila ší žiaci získali s choreografiou Ja jsem
Vaňková, Mgr. art. Ján Gašpárek, Ján speváckej súťaže Borinkin sláviček malej, ale šikovnej 2. miesto v kategó
Král DiS.art. a Martin Slezák DiS.art. v Šaštíne-Strážach, kde zvíťazila v sil rii „show”. V Tanečnej skupine pôso
celý rok pracoval pod vedením p. ria nej konkurencii a v máji sa predviedla bia žiačky Kamila Kovaničová, Lea Šu
diteľky Aleny Kubovej DiS.art. K nim na speváckej súťaži v Novákoch kde ligová, Viky Vajdová, Sofia Vajdová,
od septembra 2018 pribudli noví pe sa umiestnila v striebornom pásme. Sara de Sousa Viveiros, Ema Hasáko
dagógovia Bc. Frederika Babuliako Kamilku pripravovala uč. Nikol To va. Súbor vedie učiteľka Ing. Darina
vá, Mgr. Anna Fodorová a Mgr Ľudmi mánková Dis.art.
Kubová.
la Machová.
V hudobnom odbore vyučujeme
hru na zobcovú flautu, klarinet, trúb
ku, baskrídlovku, trombón, tubu, sa
xofón, klavír, keyboard, husle, gitaru
a spev. V priestoroch pobočky pôso
bia aj hudobné telesá ako Bras kvin
tet, hudobná skupina Synkopa, dy
chová hudba Búranka a mládežnícke
kapely Magdalenka a Storm.
Aj v ostatnom roku sa v priebehu
mesiacov marec až jún konali koncer
ty spojené s výstavou výtvarných
prác, ďalej vystúpenia tanečnej sku
piny Šands a divadelné predstavenia
v podaní Búranského Tyjádra.
Ďalšiu plejádu koncertov sme
usporiadali počas vianočných sviat
Kapela Weird zo Šaštína-Stráží,
kov, keď sa naši žiaci predstavili na
V apríli 2018 vznikla pri ZUŠ mla
Mikulášskom či Vianočnom koncerte. kde pôsobí Nikola Bízková, žiačka dá dychová hudba Magdalenka, kto
Mimo obce sa naše deti predsta z Borskéko Mikuláša, získala v Nová rá má za sebou počas svojej krát
vili na koncertných vystúpeniach koch strieborné pásmo. Kapelu vedú kej existencie pomerne veľký počet
v Šaštíne-Strážach, Lakšárskej Novej učiteľky Laura Tománková a Nikola vystúpení. Už v júni zahrali pri víta
Vsi, Dojči i Šajdíkových Humenciach. Tománková
ní historického vlaku v Šaštíne-Strá
Brass kvintet sa predstavil vianoč
Tanečna skupina ŠandS sa 5. mája žach a vzápätí vo vojenskom prie
nými koledami pri slamenom domče 2018 zúčastnila súťaže Beatfórum store VTSÚ Záhorie. V septembri
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boli na sústredení v Moravskom sv.
Jáne. V októbri sa zúčastnili krajské
ho kola súťaže mladých dychových
hudieb v Galante, kde získali 1.
miesto a postup do celoslovenskej
súťaže do Dolnej Súče, kde sa v no
vembri umiestnili v bronzovom pás
me. V decembri DH Maglalenka na
hradila big -band Storm na už tra
dičnom benefičnom koncerte uspo
riadanom DH Búranka. Výťažok
z koncertu bol venovaný DH Mag
dalénka, za čo DH Búranke ďakuje
me. Sólistami DH Magdalénka sú Ka
mila Kovaničová a Laura Ruchovan
ská. Vedúcim DH je učiteľ Jan Král
Dis.art..
Big Band STORM bol v januári
opäť pozvaný na ples do Borského
sv. Jura, kde sa predstavil ako hlavná
kapela. V júni sme sa predstavili na
dňoch obce u nás doma, v Borskom
Mikuláši. V septembri sme boli po
zvaní ako hosť na krajskú súťaž do
Galanty. Keďže sme tento rok oslavo
vali 10. výročie vzniku, tak sme v no
vembri usporiadali dvojkoncert, kde
sme si pozvali aj hosťa z Českej re
publiky big band Eagers Swingers
z Dubňan a rozohrali sme súboj
dvoch big bandov. Sólistami kapely
STORM sú Erik Michálek, Kateřina
Martykánová, Natálie Ponticceli,
Adélka Říháková. Vedúcim súboru je
Mgr.art. Ján Gašpárek, kapelníkom
Ing. Marián Hladík.
Kolektív základnej umeleckej ško
ly sa bude tešiť na ďalšie stretnutia
s našimi priaznivcami na koncer
toch, výtvarných výstavách, divadel
ných a tanečných vystúpeniach na
šich detí, ktorým sa bude dariť na
predovať aj naďalej aspoň tak, ako
v roku 2018.
Mgr. art. Ján Gašpárek
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MIESTNE TRADÍCIE

Deň obce

Vo sviatočnom duchu sme si v ne
deľu 24. júna pripomenuli 624 ro
kov od 1.písomnej zmienky o obci
slávnostnou kultúrnou akadémiou
zameranou na prezentáciu talentu
a umu našej mladej generácie.
Slávnosť sme otvorili krásnym ve
novaním, básňami, ktorými autori
a recitátori, žiaci 5. B. triedy Laura Bu
tašová a Lukáš Trup, vyzdvihli život
našej obce, zachytili pamiatky a po
vesti. Za prednesené básne získali
krásne ocenenie v súťaži Moja obec,
moje miesto. Po bohatom kultúrnom
programe, ktorý pripravili žiaci školy,
nasledovala slávnostná časť. Jej sú
časťou bolo ocenenie najúspešnej
ších žiakov školy starostom obce Vla
dimírom Bízkom, ktorý udelil ďakov
né listy nasledovne: Jane Hollej ,Ni
kole Cintulovej a Eliške Cintulovej za
reprezentáciu obce v umeleckom
prednese, Laure Butašovej za repre
zentáciu obce v umeleckom predne
se a literárnej tvorbe, Samuelovi Ha
sákovi a Anete Pavlíkovej za repre
zentáciu obce v umeleckom pred
nese a moderovaní, Eme Hasákovej
a Alexovi Drinkovi za reprezentáciu
obce v umeleckom prednese a cu
dzom jazyku, Michaele Línkovej, Sare

De Sousa Viveiros, Elizabeth Peltzne
rovej, Viktórii Vitálošovej a Kristíne
Krejčiovej za reprezentáciu obce v
cudzom jazyku, Lukášovi Trupovi za
reprezentáciu obce v literárnej tvor
be a prírodovednej oblasti, Jakubovi
Hačundovi za reprezentáciu obce
v dejepisnej oblasti, Matúšovi Seká
čovi, Lucii Hasákovej a Kristíno De
Sousa Viveiros za reprezentáciu ob
ce v prírodovednej oblasti, Kamile
Kovaničovej za reprezentáciu obce
v hudobnej oblasti, Kristíne Masáro
vej, Kristíne Víttekovej, Anete Vacho
vej, Karin Ružovej, Natálii Špánikovej,
Alexandre Rehákovej, Adamovi Drin
kovi, Anete Janíčkovej, Laure Drinko
vej, Laure Štefkovej, Natálii Kočíkovej,
Jozefovi Pradlovskému, Patrikovi Čer
nému, Elle Kollárikovej, Viktórii Haras
níkovej, Pavlovi Michalicovi a Margite
Štefkovej za reprezentáciu obce vo
výtvarnej oblasti, Romanovi Kujov
skému, Svetlane Šedivej, Tomášovi
Kovárikovi a Jozefovi Havírovi za re
prezentáciu obce v športovej ob
lasti.
Po ocenení žiakov udelil starosta
obce Ďakovný list pedagogickým za
mestnancom ZŠ Borský Mikuláš za
prípravu a vedenie žiakov pri repre
zentácii základnej školy a obce.

Taktiež ocenil aj najúspešnejšiu
športovkyňu ZPH a reprezentantku
Slovenska Henrietu Farkašovú, ktorá
už niekoľko rokov žije v Borskom Mi
kuláši a udelil jej Čestné uznanie za
reprezentáciu obce na zimných pa
ralympijských hrách PyeongChang
2018.
14. marca 2018 ukončila svoju 15 ročnú záslužnú činnosť vo funkcii ria
diteľky Domova dôchodcov v Bor
skom Mikuláši Ing. Terézia Kolíková,
ktorej za dlhoročnú obetavú prácu
v Domove dôchodcov Borský Miku
láš a spríjemnenie života starších
spoluobčanov udelil Čestné uzna
nie.
Aj naši dobrovoľní hasiči v ostat
nom čase zaznamenali zvýšený záu
jem u mladej generácie. Za podporu
rozvoja aktivít mládeže DHZ v Bor
skom Mikuláši starosta obce udelil
Čestné uznanie Marte Hurbanisivej,
predsedníčke Krajského a Okresné
ho výboru DPO v Senici a Ing. Ondre
jovi Hurbanisovi, riaditeľovi Okresné
ho riaditeľstva HsZZ v Senici.
Krásnym darčekom bol, nielen pre
ocenených ale aj pre všetkých prí
tomných, koncert mládežníckej ka
pely STORM.

Laura Butašová, 5. B

To naj z našej obce
Borský Mikuláš
Na kopčeku za dedinou,
vysoko si tróni,
kaplnka Márie Magdalény,
v tichúčku a stromovej tôni.

Malý vzácny domček víta nás,
básnik Janko Hollý tvoril tu pre nás.
Ságelská studnička múzou mu bola,
veľké diela písať mu pomohla.
Slamenú chalúpku tiež tu máme,
všetkých s radosťou pozrieť
do nej pozývame.
Tu v doline veselo je,
fašiangy Turíce prichádzajú do ulice.
Mládenci krojovaní pod šable skáču,
dievčatá usmievavé sladké šišky pečú.
V Záhorskej nížine zvyky ožívajú,
kresťania na veľký pôst sa chystajú.
Šiby ryby mastné ryby,
po koláčku dajte,
veď sú sviatky jari,
tak nezaháľajte.

My, Búrania radi sa veselíme,
ale keď treba aj roboty sa chytíme.
Tak si my žijeme v rodnej dedine,
Mgr. Oľga Cintulová v Borskom Mikuláši – našej domovine.
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Deň našej matky živiteľky

Deň Zeme bol inšpirovaný 21. marcom – pôvodným dňom venovaným
Členovia jednoty dôchodcov pri
matke živiteľke pri oslavách jarnej rovnodennosti a príchodu jari. Dnes príležitosti Dňa Zeme vyupratovali
je deň Zeme ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na jedi okolie Ságelskej studničky, vyčistili
potok a odkryli krásu okolitej prírody.
nečnosť a krehkosť prírody, na to, že zdroje Zeme sú vyčerpateľné.
Tieto aktivity naši seniori organizujú
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizo vání boru. Dobrovoľníci sa stretli na pravidelne počas celého roka. Okolie
vali v sobotu 21. apríla mnohé organi ceste smerom na Kalaštáv, kde sa roz prameňa a jeho čarovné prostredie
zácie i jednotlivci brigády zamerané pŕchli do lesa. Okrem členov SLZa sa uchovávajú čisté nielen pre našich ob
na zber odpadu a vyčistenie prírody. akcie zúčastnili aj členovia DHZ, bú čanov, ale i pre turistov navštevujú
Obecný kultúrny spolok SLZa usku ranského ochotníckeho divadla BOD cich rodný dom Jána Hollého. Areál
v okolí Kaplnky sv. Jána Nepomucké
točnil brigádu pod názvom uprato- a mnohí dobrovoľníci.

Pomáhame ako vieme
Činnosť ZO JDS bola počas celého
roka bohatá na aktivity. Zorganizovali
sme veľa podujatí, na ktorých sa zú
častnili seniori z našej obce. Pravidel
ne sa zúčastňujeme pietnych spomie
nok pri pomníkoch padlých v Bor
skom Petri i v Borskom Mikuláši. Tieto
pietne miesta udržiavame celý rok
v čistote a poriadku. Tento rok sme
nalíčili Ságelskú studničku zvonka aj
zvnútra a tiež sme natreli aj lavičky.
Boli sme na púti v Rakúsku v Maria
zell, na Morave v Žarošiciach a Blatni

ci, na cyklopúti v Bazilike Sedembo
lestnej Panny Márie v Šaštíne. Navští
vili sme divadelné predstavenie Bre
viár teciny Franciny organizované
obcou, charitatívny koncert Integrá
cia v Bratislave a v Trnave. Členovia sa
chodia radi kúpať na termálne kúpa
lisko do Dunajskej Stredy.
Zúčastnili sme sa okresnej športo
vej olympiády v Senici a krajskej špor

Pri príležitosti 100 rokov od
skončenia 1. sv. vojny sme si
uctili našich padlých predkov.

tovej olympiády v Trnave, kde naše
členky získali 4 medaily.
Spievanky sa zúčastnili okresnej
prehliadky speváckych súborov v Se
nici a krajskej prehliadky súborov
v Šoporni.
Pre našich dôchodcov i dôchod
cov z okolitých obcí sme zorganizo
vali májovú zábavu, a tak ako každý
rok, i tento sme pomáhali pri Dožin

ho si zobrali pod patronát členovia
poľovníckeho združenia a vyčistili ce
lé okolie pri jazere a poľovnícky areál.
Členovia Rally cross sa tiež zapojili
do zušľachtenia prírody a pravidelne
čistia okolie motoristického areálu
v Mokrovských.
Počas Dňa Zeme si borové lesy
v okolí starej kalaštávskej cesty, pri
Ságelskej studničke a v časti Mokrov
ských vydýchli od bremena smetia,
ktoré je zväčša recyklovateľné, zdar
ma vyvážané priamo spred domu.
-oc-

kách pletením dožinkového venca,
obsluhou obecenstva a vystúpením
speváckeho súboru Spievanky.
Potešili sme našich spoluobčanov
v Domove dôchodcov Borský Miku
láš, ktorým sme zaspievali a odo
vzdali darčeky. Rok 2018 sme ukončili
posedením pri kapustnici.
Ďakujeme Obci Borský Mikuláš za
podporu a spoluprácu a dúfame, že
bude i naďalej pokračovať k spokoj
nosti nás všetkých.
Viera Greňová
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Únia žien
v BM
Únia žien v Borskom Mikuláši má
už tradičné zaužívané aktivity,
ktoré uskutočňuje počas celého
roka. Na prvom stretnutí si výbor
zostaví plán práce na daný rok.
Tak tomu bolo aj v roku 2018.

Prvé spoločné stretnutie so že
nami – členkami – bolo v marci na
výročnej členskej schôdzi spojenej
s oslavou MDŽ. V rámci dobrej spo
lupráce so spolkom SLZA, prídu na
še ženy s kultúrnym programom po
zdraviť deti z DFS Studnička.
Podobné slávnostné stretnutie
uskutočňujeme pri príležitosti Dňa
matiek. Nezabúdame ani na naše
jubilantky, ktoré si uctievame tradič
ne v októbri, mesiaci Úcty k starším,
a obdaríme ich malým darčekom.
So spolkom SLZA sme organizo

vali stretnutie detí DFS Studnička s
Mikulášom. Členky Únie žien pripra
vili pre deti, Mikuláša a jeho pomoc
níkov – anjelika a čerta príjemné
prostredie v priestoroch DK.
V decembri sme zorganizovali už
3. ročník podujatia Búranská sladká

U

Výtvarné umenie
Terézie Kolíkovej

(začiatky a následné výsledky)

ž ako žiačka základnej školy sa veno
vala kresleniu. Rada kreslila veľké
okná s muškátmi a asparágusom, neskôr
tváre detí od susedov, kytice vo váze.
Keď v 8. ročníku ZDŠ žiaci dostali úlohu
namaľovať tvár niekoho zo svojho okolia,
vybrala si sestru, ktorú poznal i učiteľ.
Celá trieda vedela, kto na obrázku je.
Učiteľ však prácu hodnotil na dvojku. Os
tatní boli hodnotení na výbornú, i keď
bolo len ťažko rozpoznať koho kreslili.
Tento moment ju na čas odradil od kre
slenia. Po rokoch sa opäť začala venovať
výtvarnej práci, boli to prvé práce s ole
jom. Prvé obrázky
venovala jeseni, zá
padu slnka. Práce
ukázala učiteľovi pá
novi Štefanovi Kas
sayovi, ktorý krásne
maľoval, bol študen
tom Martina Benku.
Záležalo jej na jeho
názore a tento mal
podľa nej rozhodnúť, či bude pokračovať
a venovať sa výtvarnému umeniu. Jej zá
mer odobril. Začala sa zúčastňovať na
regionálnej súťaži neprofesionálnej vý
tvarnej tvorby Výtvarná Senica. V januári
1996, sa uskutočnila už 30. výstava. Na
nej získala cenu za obraz Jeseň, olej,
1994. Neskôr ju inšpirovali kresby pána
Štefana Kassaya, ktoré sú stále vystavo
vané v obecnom úrade, zamerané na
obec Borský Mikuláš a blízke okolie. Dnes
sa vo veľkej miere aj ona venuje prácam
s ceruzou, tiež zameraných na významné
budovy v obci Borský Mikuláš, mnohé
už dnes neexistujúce.

nedeľa. Členky i nečlenky únie žien
napiekli dobroty, ktoré si mohli všet
ci zúčastnení kúpiť, posedieť pri
kávičke, varenom víne, vianočnom
punči a spríjemniť si tak predvia
nočné obdobie.
Mgr. Eva Bolebruchová

Lukáš Trup, 5. B

Dedinka Búre
Žijem si v dedinke, volá sa Búre,
je mi tu fajn, no proste super.
Mám tu priateľov, známych i rodinu,
brata Miška, otca i maminu.
Máme tu kostol, poštu aj lekáreň,
už nám tu chýba len krytá plaváreň.
V obci sa nové stredisko stavia,
bude to centrum verejného zdravia.
Domy sú pekné, no najväčšia paráda,
je na obecnom úrade vynovená fasáda.
Cesty sú nové, rovné sťa pravítko,
o nápravy nepríde už žiadne vozítko.
Slamený domček nám dedinku zdobí,
ľudia tam tancujú odetí v kroji.
Do tanca dychovka veselo hraje,
šťastné a veselé jeden druhému praje.
Dom Jána Hollého pozná tú každý,
ľudia sa pristavia hoci aj v daždi.
Na múzu najlepšia Ságelská studnička,
tu vznikla nejedna Hollého básnička.
Basou tu fašiangy vo veľkom končia,
domáci i cezpoľní v kole sa točia.
Šablári s feruľou, bude mi beda,
no kulturák narvaný, pohnúť sa nedá.
Mikuláš i Peter sú časti obce,
všade samá rovina a žiadne kopce.
Polia sú zorané, lesy plné stromov,
Búre mám rád, je to môj domov.
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Diakon Pavol Tománek
V sobotu 22. 9. 2018 o 15. hodine v Stephansdome vo Viedni bol doc.
PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MBA, mim. prof. vkladaním
rúk kardinála Dr. Christofera Schönborna, viedenského arcibiskupa, vy
svätený za trvalého diakona.

V nedeľu 25. 11. 2018 si diakon Pa
vol Tománek spomínal nielen na 25.
výročie od úmrtia jeho otca, ale po
čas sv. omše v Borskom Petri vysvet
ľoval veriacim aj svoj osobný príbeh,
ktorý zažil cestou k diakonskej vy
sviacke. Veriaci v Borskom Petri boli
nesmierne dojatí príbehom, nielen
jeho hĺbkou, ale aj posolstvom a his
torickým pozadím, keďže ide o ro
dáka z Borského Petra. Veriaci obda
rili diakona veľkým potleskom a za
všetkých prítomných novému diako
novi poďakoval ThDr. Teodor Kamo
dy, správca farnosti. Diakon Pavol

Tománek v príhovore skonštatoval,
že v Borskom Petri, resp. Borskom Mi
kuláši nebolo vyše šesťdesiat rokov
žiadne kňazské povolanie a že po
šesťdesiatich rokoch si ľudia vymod
lili aspoň diakona, čo je prvý stupeň
kňazského svätenia.

tu a sociálne projekty. Druhý a tretí
rok bol zameraný na prípravnú fázu,
ktorá obsahovala zameranie na prak
tické zručnosti vo farnosti a mimo

nej. Tento blok bol ukončený stup
ňom nižšieho svätenia, a to akolytátu
a lektorátu. Posledný polrok bol od
štartovaný v marci 2018, kedy som
sa udelením misie stal riadnym kandi
dátom k diakonskému sväteniu. No
a záver bol 22. 9. 2018, kedy som bol
vysvätený za diakona. Stal som sa tak
Kde to všetko začalo?
prvým diakonom pochádzajúcim zo
Pred 12 rokmi, najskôr na Sloven Slovenska a žijúcim v Rakúsku.
sku, potom vzdelávanie v Rakúsku,
vo Viedni, ktoré som začal pred 3,5 Kto je vlastne diakon?
rokmi. Štúdium bolo rozdelené do
Diakon je prvý stupeň kňazského
troch celkov: prvý rok bol orientačný svätenia. Poznáme tri stupne: dia
a zameraný na moju úlohu pre chari kon, kňaz a biskup. Diakonát bol

v cirkvi vždy zastávaný, ale v priebe
hu stáročí sa upravoval ich počet
podľa potrieb a naliehavosti zo stra
ny cirkvi. Po 2. vatikánskom koncile
(1962–1965) sa otázka diakonátu
opäť otvorila, lebo bolo cítiť nedo
statok sily v oblastiach, kde ženatý
muž ako diakon môže pomôcť oveľa
lepšie ako kňaz. Diakonom sa môže
stať veriaci muž, ženatý i neženatý,
najčastejšie už so svojím civilným
zamestnaním. Slovo „diakon” presne
znamená služobník, pomocník. Je
priamo podriadený biskupovi. Jeho
úloha spočíva hlavne pomoci chu
dobným, chorým, postihnutým ľu
ďom, resp. tým, ktorí sú často na
okraji spoločnosti.
Čo môže diakon robiť?
Pomáha kňazovi pri svätej omši,
môže byť rozdávateľ svätého prijí
mania, pastoračný asistent, môže
krstiť, sobášiť, pochovávať, kázať,
požehnávať a žehnať. Viesť liturgické
slávnosti (adorácie, litánie, pobož
nosti...), kde nie je potrebné, aby bol
kňaz.
Ja som chcel byť murárom, no stal
som sa čašníkom. Z čašníka som sa
stal učiteľ a z učiteľa som sa stal slu
žobník. Nič, čo som chcel robiť, mi
Boh nezobral, len to skrášlil, oboha
til, požehnal. Som murárom! Staviam
mosty vo vzťahoch. Som čašníkom!
Mnohým prinášam Kristovo Telo,
mnohých obsluhujem až do takej
miery, že ma vysmievajú. Som učite
ľom! Vkladám nádej, vieru a lásku
tam, kde mnohí na ňu zabudli. Ja
som svoj život dal Bohu, dal som
Mu svoje áno, dal som mu svoju
manželku, deti, rodinu. Boh mi to
dáva späť s požehnaním, bohat
stvom, ktoré mi môže dať len On.
doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek,
PhD., MBA, mim. prof.
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SLZA rozdáva radosť

Aj v roku 2018 pokračoval Obec
ný kultúrny spolok SLZA vo svojej
činnosti. Už tradične pre nás začal
rok SLZA plesom, v poradí už ôs
mym. O program sa postaral heligon
kár Miro Buzrla zo Skalice, ľudí v sále
zabávala hudobná skupina Pollák
Band zo Stupavy a pred barom už
tradične Ľudová hudba Pláňava zo
Skalice. Po krátkom fašiangovom ob
dobí čakal náš tradičný Búranský fa
šang.

Búranský Fašang
Búranský fašang sme otvorili v ne
deľu slávnostnou sv. omšou za šab
liarov, ktorí po omši zaskákali šable.
Potom sme sa presunuli ku kultúrne
mu domu, kde sa konalo výročné de
siate maxikolo. Pri tejto príležitosti
dostali z rúk starostu obce pána Bíz
ka pamätné plakety Anton Šedivý –
autor myšlienky usporiadania maxiko
la a bývalý predseda spolku SLZA
Dušan Šedivý – prvý realizátor tejto
myšlienky, ktorá sa u nás drží do
dnes. Sme radi, že sa práve na výro
čie podaril prelomiť rekord, keď
v maxikole skákalo neuveriteľných 91
šabliarov. Po pripočítaní richtárov,
pokladníkov a ostatných krojovan
cov sa počet ľudí v kroji vyšplhal na
125. Šabliarom zahrala do kola DH
Búranka. Po maxikole nás zabávali
domáci aj cezpoľní hudobní hostia,
naši kamaráti z Borského Svätého
Jura, Skalice a iní. Aj touto cestou
chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa za tých 10 rokov akýmkoľvek spô
sobom podieľali na organizovaní ma
xikola, či už na úkor svojho voľného
času alebo dovoleniek.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí nás
podporovali, sponzorom, ktorí pri

Krejčiovej, na heligónku súbor spre
vádza Martin Šedivý. Deti sú rozdele
né do dvoch skupín – na predškolá
kov a školákov. 30-členný súbor v ro
ku 2018 účinkoval na mnohých
podujatiach – Záhorácky folklórny
festival v Gajaroch, Krojované sláv
nosti v Borskom Sv. Jure, Detské
krojované slávnosti vo Veľkých Levá
roch a Hasprunský dubák v Studien
ke. Aj tentokrát sme pre deti pripravi
li na koniec školského roka rozdáva
nie vysvedčení s opekačkou pri Sá
gelskej studničke. V spolupráci
s Úniou žien z Borského Mikuláša
sme pre naše deti zavolali aj Svätého
Mikuláša, ktorý ich za tanec a celo
ročnú aktivitu odmenil. Sme radi, že
o folklór je stále záujem aj medzi
tými najmenšími.

speli finančne alebo vecne a všetkým
návštevníkom maxikola. Fašiangy po
kračovali v pondelok a utorok, kedy
sme organizovali fašiangové zábavy,
v utorok s pochovávaním basy.
Krojovaná zábava
Aj v roku 2018 sme v spolupráci
s DH Búranka usporiadali prvomájo
vú krojovanú zábavu. Pred barom at
mosféru robila CM Strážničan. O tom,
že tieto zábavy už patria medzi ob
ľúbené akcie na Záhorí, svedčia opa
kované návštevy našich krojovaných
kamarátov i návštevy nových hostí.
Teší nás, že aj Búrania prichádzajú na
zábavu v krojoch alebo v obleční
s folklórnou tematikou, čím dopĺňajú
pestrosť týchto zábav.
Deň zeme
V roku 2018 sme sa pripojili ku
Dňu Zeme, kde sa zišlo 16 ľudí, okrem
iných aj členovia DHZ a búranského
ochotníckeho divadla BOD, a za ne
celé tri hodiny nazbierali 39 vriec od

padu. V tejto aktivite chceme pokra FS SLZA
čovať aj v roku 2019 a budeme radi,
Po krátkej odmlke začal so skúška
ak sa k nám pridajú ďalší dobrovoľ mi a vystúpeniami aj náš folklórny sú
níci.
bor, ktorý má 15 členov. Spolu s DFS
Studnička súbor vystupoval v Gaja
DFS Studnička
roch a Studienke, tiež na plese v Bra
Detský folklórny súbor Studnička tislave a na Trdlofeste v Skalici.
pokračuje vo svojej činnosti pod ve
V lete súbor súbor absolvoval sú
dením pani Heleny Cákovej a Beaty stredenie na chate na Smolinskom,
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kde si členovia zdokonalili tance
a stmelili kolektív. Súbor spolu nav
števoval aj krojované zábavy a s na
šimi krojmi reprezentoval obec
v okolí.
2bra3 Šediví s Pištú
K nášmu spolku stále patria aj
heligonkári Martin a Jakub Šediví
s ozembuchárom Štefanom Mac
kom.
Okrem vypĺňania medzier pri vy
stúpeniach súboru hrávajú aj samo
statne, či už na svadbách a oslavách,
tak i na rôznych zábavách a kultúr
nych a športových udalostiach.
Vo februári ste mohli vidieť 2bra3
s tatú a Pištú v televíznej relácii Zem
spieva, kde ich vybrala porota z veľ
kej konkurencie folkloristov z celého
Slovenska. Súpermi im boli kamaráti
z Kútov a Spjevule zo Skalice, vede
né ďalším kamarátom Mirom Buzr
lom. Cez tento priateľský súboj na
pokon postúpili ďalej Kúcani.
V októbri sa zúčastnili na Regionál
nej súťažnej prehliadke ľudových hu
dieb, kde získali strieborné pásmo
s postupom na krajskú súťaž.
Na Štefana u Zemanov usporiadali
2bra3 s Pištú opäť benefičný kon
cert, na ktorom sa vyzbieralo 410 €.
Tieto peniaze sme rozdelili medzi
dvoch ľudí, ktorí sú v neľahkej život
nej situácii.
Poďakovať chceme kolektívu hos
tinca U Zemanov za trpezlivosť, všet
kým zúčastneným muzikantom za
hranie bez nároku na honorár a všet
kým, ktorí prispeli do pokladničky za
každé jedno euro.
Spartak Zemany Búre –
Futsalový klub
Spartak Zemany Búre pôsobí tretí
rok v 2. senickej lige vo futsale. Keď
že má SLZA vo svojich stanovách aj
športovú činnosť, zastrešuje tento
klub. V sezóne 2017/2018 obsadil
v tabuľke 5. miesto v dvanásťčlennej
konkurencii.
Ďakujeme za spoluprácu vedeniu
obce Borský Mikuláš, obecným or
ganizáciám, s ktorými spolupracuje
me a všetkým tým, ktorí s nami trávili
rok 2018.
Nájdete nás na internete:
OKS SLZA, DFS Studnička –
Facebook/Instagram – Obecný kul
túrny spolok SLZA
2bra3 Šediví s Pištú –
Facebook/Instagram – 2bra3 Šediví
Martin Šedivý
Foto: Marek Babál, archív OKS SLZA
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Obec slávila dožinky

Nedeľa 26. augusta sa niesla
v znamení radosti a úcty k darom
Zeme. Dožinkovej slávnosti predchá
dzalo vysvätenie dožinkového ven
ca a darov prírody v kostole sv. Petra
a Pavla slávnostnou sv. omšou, ktorú
celebroval duchovný otec Dr. Teo
dor Kamody. Pred kostolom sa stretli
konské povozy a traktory, ktoré pre
viezli slávnostným sprievodom kro
jovancov k amfiteátru. Na pódiu,
v prítomnosti všetkých účinkujúcich,
odovzdali mladé páry dožinkový ve
niec predsedovi PD Ing. Jozefovi
Cvečkovi a chlieb zástupcovi staros
tu Ing. Jánovi Sekáčovi. Potom pes
trým programom obdarili obecen kuláši, BOD, hostia Záhoráci Smolin rá roztancovala mnohých divákov až
stvo účinkujúci DFS Studnička, FS čané a FS Demižon zo Strážnice. Na do večerných hodín.
SLZA, Spievanky JDS v Borskom Mi záver koncertovala DH Búranka, kto
-oc-
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DH Búranka má 15 rokov
Je to už 15 rokov, čo DH Búranka
svojim spoluobčanom spríjemňuje
nejednu významnú udalosť v obci,
taktiež aj obyvateľom v okolitých
obciach.

posledné, CD vyšlo v polovici roka
2018. Členovia Búranky sa rozhodli, že
najlepším obdobím na krst CD bude

Členovia našej kapely sa každo
ročne zúčastňujú ako praví „búrané”
dlhoročnej tradície, ktorou je búran
ský fašang, inak to nebolo ani v roku
2018. Je to tradícia, ktorá sa traduje
z generácie na generáciu a sme veľmi
potešení, že môžeme byť jej súčas
ťou. Je už takmer zvykom, že DH Bú
ranka je súčasťou kultúrnych akcií
v obci, ako sú prvomájová zábava
v spolupráci s OKS SLZA, betlehem
pri slamenom
domčeku
a iné.

la priaznivcov dy
chovej hudby aj
na svadbách
v Rakúsku, v Uní
ne a oženili sme
aj nášho kapelní
ka Mariána Hladí
ka.
CD Búranka
Najvýznamnejšou
Ako
udalosťou v roku 2018 bolo
každý
vydanie prvého CD DH Búranka
rok, aj tento sme
pod názvom Búranka. CD sa nahráva
poctili svojou návštevou okolité ob lo na prelome rokov 2017 a 2018
ce Lakšarská Nová Ves, Unín, Senica a dychovku pripravoval Ján Gašpárek
a mnoho ďalších. DH Búranka poteši ml. Debutové, a všetci veríme, že nie
tradičný vianočný benefičný koncert.
Krstným otcom CD Búranka bol jej dl
horočný člen a taktiež kapelník Ján
Gašpárek starší, ktorý sa podieľal na
zložení najznámejšej skladby o Bor
skom Mikuláši s názvom Búranská pol
ka. Boli sme veľmi potešení, že naším
hosťom vianočného benefičného kon
certu bola mladá dychovka Magda
lénka, ktorej bol venovaný aj výťažok
z tohto koncertu. Radi by sme sa tou
to cestou poďakovali všetkým našim
priaznivcom, podporovateľom, spon
zorom dychovej hudby a hlavne obci
Borský Mikuláš za podporu a spolu
prácu v roku 2018.

Kolektív DH Búranka
vám v novom roku 2019
želá veľa úspechov
a mnoho dobrej muziky.

DH Búranka
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Synkopa 2018
Rok 2018 sa niesol v úzkej spoji
tosti s TV Šláger a jej prostredníc
tvom aj na našich divákov, ktorých
oslovil náš hudobný štýl. A práve
poslucháči boli inšpiráciou pre na
še vystúpenia a ďalšie napredova
nie. Uskutočnili sme množstvo vy
stúpení a koncertov v Slovenskej
i Českej republike.
Našu hudobnú skupinu privítalo
Brno, Hluboká-Purkarec, Šikluv mlýn,
Valeč, Čáslav, Karviná, Sedlčany,
Dubné, na Slovensku Bratislava, Žili
na-Bitarová, Nové Mesto n. Váhom,
Myjava, Senica a mnoho ďalších obcí
záhoráckeho regiónu. Príjemné spo
mienky nám tak zostali na Hlubokú-Purkarec s moderátorom Karolom
Červeným ale i na Dubné, kde natá
čame najčastejšie.
Rovnako sme sa vždy tešili na vy
stúpenia s pani Máriou Velšicovou
v bratislavskom Dome kultúry Ruži
nov ako aj na Casíno u Klimentovcov
v Novom Meste nad Váhom. V rámci
nášho regiónu to bol koncert v Senici
spolu s Bečkovými chlapcami, letný
koncert v Borskom Mikuláši, kde vy
stúpili aj manželia Klimentovci, kon
cert „Stretnúci Záhoráku” v Malých
Levároch, Grand prix na Myjave.
Pozitívny ohlas na záver roka mala
aj „Katarínska tancovačka” v Borskom
Mikuláši kde sme hostili kapelu Vega.
Naša činnosť v roku 2018 bola za
meraná aj na vydanie ďalšieho DVD
s názvom „Na Búroch”. Splnili sme
tak požiadavky mnohých divákov,
ktorí sa dožadovali skladieb so spe
vom. Toto DVD malo pozitívny ohlas
najmä u rodákov Borského Mikuláša ,
ktorí bývajú mimo rodiska, pretože
klipy k jednotlivým skladbám boli na

točené priamo v našej obci. A tak im
dobre padlo vidieť rodný dom Jána
Hollého, kaplnku Márie Magdalény,
kostoly v Borskom Mikuláši a v Bor
skom Petri a ďalšie scenérie pripo
mínajúce rodnú obec.
Ťažiskovým momentom roku 2018
bolo aj zapojenie sa do súťaže TV
Šláger s názvom „Zlatý šláger”, kde
bolo potrebné prihlásiť dve vlastné
skladby. Urobili sme tak skladbami
Tmavý večer a Búranská polka. Obe
skladby skomponoval hudobne a
textovo náš kapelník Ján Gašpá
rek. Najmä skladba Búranská polka
nás posunula až do finále z viac ako
dvesto prihlásených, ktoré sa usku
točnilo v bratislavskom Istropolise.
Rovnako úspešne hodnotíme aj to,
že sme sa počas roka 2018 umiestnili

sedemkrát na popredných miestach
v „Československej zlatej desiatke”.
Kapela Synkopa aj počas roka
2018 vystupovala v pôvodnom zlo
žení s tým, že naše rady rozšíril Ivan
Hladík, ktorý s kapelou dlhodobo
spolupracuje už z minulosti.
Treba ešte poznamenať, že v záve
re roka 2018 sme uskutočnili vianoč
né koncerty, jeden z nich aj pred do
mácim publikom. Pre rok 2019 máme
pripravené koncertné výjazdy do Br
na, Rožďalovic, Černej Hory, ale aj
v domácom regióne Záhoria. V minu
loročnej prezentácii sme opísali, kde
všade putovalo naše DVD. Spomínali
sme Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko,
Francúzsko, Portugalsko, USA, Kana
du a v roku 2018 pribudlo Anglicko,
Holandsko a Argentína.
A ešte trocha štatistiky.
Za našimi divákmi sme v roku 2018
najazdili bezmála 9000 km a celkovo

sa predalo viac ako 2000 našich nosi
čov DVD a CD.
V závere by sme radi poďakovali
aj domácim divákom za priazeň a TV
Šláger za spoluprácu. Rovnako po
ďakovanie patrí aj bývalému staros
tovi obce Borský Mikuláš Vladimírovi
Bízkovi a veríme, že dobré partner
ské vzťahy budú pokračovať aj v bu
dúcnosti s novým starostom Bc. Ró
bertom Mackom. Uznanie vyslovuje
me aj MO Jednoty dôchodcov Slo
venska, v Borskom Mikuláši, ktorí sú
nám nápomocní pri organizovaní ak
cií.
Poďakovanie vyslovujeme aj Zá
kladnej umeleckej škole za metodic
kú pomoc, osobitne učiteľom Mgr.
art. Jánovi Gašpárkovi, Radkovi Gaš
párkovi, pretože oni sú tí, ktorí do ur
čitej miery formujú ďalší búranský
muzikantský svet.
Ing. Jozef Vanek

A tak už úplne na záver,
úspešný rok 2019
praje všetkým
vaša Synkopa
POZVÁNKA
Hudobná skupina Synkopa vás
srdečne pozýva na
Fašiangovú tancovačku
vo štvrtok 28. 2. 2019 o 13.00
h v KD Borský Mikuláš.
Účinkovať bude Synkopa a Koz
laňáci. Vstupné 8 € vrátane ob
čerstvenia. Vstupenky možno
zakúpiť u členov HS Synkopa.
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Divadlo si získalo
priazeň divákov

V sobotu 3. marca 2018 naši divadelníci z B. O. D. zreprízovali
novú a veľmi úspešnú divadelnú hru Jozefa Ovečku Babské
plkotačky. Množstvo humorných scénok z dedinského života
sa postaralo o vynikajúcu atmosféru v obecenstve, ktoré sa už
teraz teší na ďalšie predstavenie z dielne nášho Búranského
ochotníckeho divadla.

V sviatočnú trojkráľovú sobotu 6. 1. 2018 sa na borskomikulášskom javisku
predstavila divadelná skupina XY z Rovenska s divadelnou veselohru Parohy
neparohy. Komédia z dedinského prostredia v ľubozvučnej záhoráčtine za
ujala jednoduchým dejom sprevádzaným skvelými náturistickými hereckými
výkonmi a humornými scénami.

Detská divadelná skupina z Veľkých Levár Divadlo z domčeka odohrala
v utorok 15. 5. 2018 pre žiakov ZŠ predstavenie O lenivom Janovi. Pútavé,
poučné a profesionálne odohraté predstavenie žiaci ocenili obrovským po
tleskom. Divadlo z domčeka pôsobí v Levároch pod patronátom obce a nav
števujú ho deti, ktoré chcú hrať divadlo a vyskúšať si, aké to je byť hercom.

V roku 2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR, prijatie Deklarácie
slovenského národa a100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Pre náš národ tie
to udalosti znamenali oslobodenie od vplyvu Viedne a Budapešti, od maďari
zácie nášho národa, vybudovanie slovenských kultúrnych a školských ustano
vizní. Tomu však predchádzali vojnové udalosti, ktoré bolestne zasiahli aj do
osudov jednotlivcov. Okrem pietnych spomienok sme divákom pripravili pred
stavenie v podaní divadla Šáchor zo Zohoru. Dojímavý príbeh Breviár teciny
Franciny divákom priblížil ťažké osudy jednotlivcov odohrávajúce sa v rodi
nách počas vojnových čias.

Divadlo Šáchor sa na borskomikulášskych divadelných doskách predsta
vilo aj deťom s predstavením pod názvom Sv. Mikuláš. Nádherné kostýmy
a scénické stvárnenie príbehu spojené s vynikajúcim výkonom hercov vy
tvorilo krásnu predvianočnú atmosféru. Príchod sv. Mikuláša s anjelmi
umocnený snežením priamo na pódiu posmelilo deti k tomu, aby sv. Miku
lášovi predniesli vianočné koledy a verše. Deti potom Mikuláš odmenil slad
kou čokoládou.
Mgr. Oľga Cintulová

Ochotníci rozdávali radosť aj v susedných obciach

Rok 2018 sa pre ochotníkov z Búranského
ochotníckeho divadla niesol hlavne v znamení re
príz úspešnej hry Babské plkotačky, ktorá mala
premiéru 11. 11. 2017. Prvým výjazdom mimo Bor
ský Mikuláš bola obec Závod. Je známe, že do
máce publikum býva vždy žičlivejšie, preto diva
delníci pristupovali k uvedeniu sa v cudzej obci
s veľkým rešpektom. Nakoniec sa ich obavy uká
zali ako zbytočné, pretože vypredaná 200-miest
na sála odmenila hercov búrlivým potleskom.
Rovnaké úspechy zožalo B.O.D. aj v Senici, kde
vystúpili v rámci festivalu Senická divadelná ho

rúčka a tiež v Zohore na festivale Traktér. Autor
skú hru Jozefa Ovečku tak spolu videlo už vyše
tisíc divákov a počet sa bude ešte zvyšovať, pre
tože sa s rovnakou hrou predstavia ešte v marci
tohto roka v Jablonici.
Okrem divadelných akcií organizuje B.O.D. aj
množstvo mimodivadelných podujatí, ktoré sa
v našej obci stali už tradičnými. Počas leta pokra
čovala tradícia letného kina. Pre divákov bola pri
pravená skvelá francúzska komédia Drž hubu!
a tiež folklórne ladené príbehy z cyklu Vandovali
hudci. Na jeseň sa uskutočnila súťaž vo varení gu

lášov Guláš párty, kde okrem ochutnávky najlep
ších gulášov bol pripravený aj kultúrny program
a tombola. V novembri pripravili ochotníci svoju
zrejme najznámejšiu a najobľúbenejšiu akciu Ol
dies retro diskotéku, ktorá znovu potvrdila, že
Búrania sa radi zabávajú a originálnymi retro-kos
týmami si dokážu zo seba vystreliť.
V roku 2019 je pre vás pripravená opäť zaují
mavá ponuka akcií v réžii B.O.D. Novinkou bude
Svatojánsky bál a tešiť sa môžete aj na premiéru
novej hry z pera Jozefa Ovečku pod názvom
Svadba bude!
Mgr. Jozef Ovečka
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Vianoce pri slamenom domčeku
Prekrásne historické miesto, sla
mený domček a jeho okolie, nás
v predvianočnom čase prenieslo
do dávnej doby, do čias narode
nia Božieho syna na tento svet. Prí
tomným sa v úvode prihovoril sta
rosta obce Bc. Róbert Macek, kto
rý okrem sviatočných slov poďa
koval za peknú tradíciu slávenia
Vianoc pri slamenom domčeku
pôvodcovi myšlienky pánovi Joze
fovi Malíkovi.

Predvianočnú atmosféru navodila
svojou krásnou piesňou mladá ná
dejná speváčka Klára Ruchovanská.
Príbeh malých pastierov, ktorí sa vy
dali za jasom hviezdy putujúcich do
Betlehema stvárnili žiaci základnej
školy. Márii s Jozefom a dieťatkom
menom Ježiš nemali chudobní pa
stieri čo dať, a tak mu s láskou veno
vali koledy. Deti z DFS Studnička
odeté v dobovom búranskom kroji

zaspievali koledy v sprievode he
ligónky. Aj deti z materskej a základ
nej školy si pre novorodeniatko pri
pravili pásmo veršovaných a spieva
ných kolied. Hudobne podujatie
dotvárali žiaci ZUŠ a dychová hudba
Búranka. Bohatá účasť obecenstva,
varené víno, čaj a teplé pochúťky
boli dôkazom toho, že si podujatie
získalo priazeň a že sa môžeme tešiť
i o rok s možno pútavejším progra
mom.

Koncert
pri
Betleheme
Ani chladivé zimné počasie nebrá
nilo tomu, aby sa v adventnom čase
stretli ľudia pri Betleheme, ktorý zdo
bil počas adventného času centrum
obce pri Rodnom dome Jána Hollé
ho. Starosta obce Bc. Róbert Macek
vo svojom prvom príhovore k spolu
občanom vyzdvihol sviatočnú atmo
sféru, spokojných a družne nalade
ných spoluobčanov ako symboliku
povzbudenia, sily a motivácie do prá
ce pre svojich spoluobčanov. Šťastné
a veselé Vianoce zaželali v rovno
mennej pesničke od Dominiky Mirgo
vej žiaci základnej školy. Známymi du
chovnými koledami pripomenuli via
nočné posolstvo Spievanky JDS.

Krásne melódie hudobnej kapely Syn v spoločnosti priateľov a známych.
a veríme, že si toto podujatie nájde
Betlehem ako symbol narodenia svoju neodmysliteľnú tradíciu počas
kopa sa niesli okolím a spolu s vôňou
vareného vína umocnili radosť a har Ježiša Krista zdobí počas adventu ďalších rokov.
móniu sviatočných chvíľ strávených centrum našej obce už druhý rok
Stranu pripravila Mgr. Oľga Cintulová
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Poľovníci pomohli životnému prostrediu
Začiatok poľovníckej sezóny bol
v našom PZ Borský Mikuláš zahájený
miernou zimou. Snehu bolo v tomto
roku, ako aj po minulé roky, menej,
čo nám nespôsobilo väčšie ťažkosti
v prikrmovaní zveri a nepodpísalo sa
ani na jej väčšom úbytku vplyvom ne
dostatku potravy. Naopak, z roka na
rok teplejšie jarné a letné mesiace
sprevádzané nedostatkom dažďo
vých zrážok majú za následok čoraz
väčšie úbytky drobnej a srnčej zveri.
Nízke stavy drobnej zveri sa podpi
sujú aj na nižších stavoch predátorov,
akými sú aj líšky. Pre porovnanie s po
ľovníckou sezónou spred desiatich
rokov, kedy sme evidovali vyše 100
ulovených líšok, je tento stav dnes ani
nie polovičný. Už každoročne sa vo
februári konala v našom PZ výročná
členská schôdza. Na schôdzi sme
zhodnotili prácu a výsledky predchá
dzajúceho poľovníckeho roka a sta
novili sme si úlohy do nového roka.
Jedným z výsledkov našej práce s po
zitívnym prínosom nielen pre naše
PZ, ale i prírodu a ostatných ľudí, bo
lo vybudovanie závory na zabráne
nie vývozu nelegálneho odpadu do
lesa na príjazdovej ceste v lokalite
U Kapličky. I keď sa táto nami inicio
vaná prekážka na ceste stretla s vl

nou nevôle zo strany obyvateľov ob
ce, splnila účel, pre ktorý bola zriade
ná. Problém divokých skládok v okolí
Mokrovských, s ktorými sme každo
ročne bojovali, sa takýmto opatrením
podarilo znížil na minimum. Dúfame,
že teraz vlastníci pozemkov a tiež os
tatná verejnosť pochopia snahu náš
ho PZ zabrániť znečisťovaniu životné
ho prostredia v tejto lokalite aj takou
to, možno nie najatraktívnejšou for
mou.

Jedným zo záväzkov, ktorý sme si
v minulom roku stanovili, bolo vybu
dovanie vlastného chladiaceho zaria
denia na uskladnenie a rozrábku ulo
venej diviny. Naše PZ kúpilo chladiaci
box s príslušenstvom. Ešte v lete toh
to roku sme zariadenie nainštalovali
a úspešne spustili. Takto sme si vytvo
rili priestor, v ktorom je možné usklad
niť väčší počet ulovenej zveri, ktorú
môžeme takto udržať v čerstvom sta
ve a predať ju konečným spotrebite

ľom, ktorými sú v najväčšej miere ob
čania Borského Mikuláša.
V roku 2018 sa dožili významných
životných jubileí dvaja naši dlhoroční
členovia – páni Ľudovít Vajda, ktorý
oslávil 70 rokov a Pavol Bilka, ktorý
oslávil 60 rokov. Členovia nášho zdru
ženia im touto cestou ešte raz prajú
veľa zdravia a krásnych poľovníckych
zážitkov.
S pozdravom Poľovníctvu zdar!
Ing. Richard Macek

Pán Ľudovít Vajda so svojím životným úlovkom. Lov mu k životnému jubileu venovali členovia PZ.

Búranské bociany majú nové hniezdo
V Borskom Mikuláši si biele bocia
ny postavili hniezdo na komíne bý
valej firmy Estetik v máji 2011. Ďal
šie roky ho pravidelne obsadzova
li a okrem sezón 2012 a 2016 sa im
vždy podarilo odchovať mladé.
Ráno, začiatkom februára 2018, sa
pýtala školáčka: „Mami, a kde zmi
zol komín s hniezdom?” Z ich spál
ne bolo totiž na hniezdo vidieť. No
ani mama nevedela, prečo komín
s hniezdom na mieste, kde roky
býval, chýba.

Z dôvodu stavebných úprav na bu
dove majiteľ na základe stavebného
povolenia hniezdo aj s komínom do
časne odstránil s podmienkou, že po
ukončení prestavby hniezdo opätov
ne sfunkční. Avšak čas príchodu bo
cianov sa koncom marca blížil. Preto
sme koncom februára rozbehli prípra
vu postavenia nového hniezda. Bolo
treba zabezpečiť kovovú podložku,
stĺp, podložku vyplniť, a potom zdvih
núť stĺp aj s podložkou čo najbližšie
k bývalému hniezdu. Podložku ochot
ne ponúkli ochranári zo Správy CHKO

Biele Karpaty v Nemšovej, obec na
tento účel zabezpečila stĺp a realizo
vala aj všetky práce so zdvižným me
chanizmom. Betónový stĺp s vyplne
nou podložkou konármi a machom
zamestnanci obce postavili a upevnili
19. marca asi 40 metrov od bývalého
komína. Už 23. marca priletel samec
a hniezdo, k radosti všetkých zainte
resovaných, uznal za vhodné a usadil

sa na ňom. Hoci bol po dlhej a namá
havej ceste, hneď sa pustil do jeho
úpravy. Samica zvyčajne priletí o pár
dní, tentokrát na ňu samec musel poč
kať až dva týždne. Pár bol spolu, čo
bolo podstatné. Fotozáber z dronu
potvrdil, že samička nakládla 4 vajíčka
a v júni už z okraja hniezda vykúkali
hlavičky malých bocianikov. Z hniezda
nakoniec úspešne vyleteli tri bociani

ky, a tak bola námaha ľudí zabezpečiť
nové vhodné hniezdo úspešná.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí
mali akýkoľvek podiel na príprave no
vého hniezda. Obyvatelia Borského
Mikuláša tak majú nádej, že aj v ďal
ších sezónach im budú tieto majestát
ne vtáky svojou prítomnosťou a kle
potaním zobákov v jarných mesia
coch robiť radosť a spestrovať život.
Búranským bocianím rodičom pra
jeme, aby v poriadku prezimovali a na
jar sa vrátili na Slovensko, na ich nové
hniezdo v Borskom Mikuláši. Všetci sa
budeme tešiť z ich návratu.
Mladé bocianiky zostávajú prvé ro
ky, kým pohlavne nedospejú, v juho
afrických končinách. Až potom mig
rujú do Európy, hľadajú si partnerov
a zakladajú nový pár. Aj im držíme
palce, aby sa im podarilo raz vrátiť do
Európy a zakrúžiť nad Záhorím, nad
rodnými Búrami, kde v roku 2018 pri
šli na svet aj za pomoci viacerých
ľudí, ktorým nie je ľahostajná okolitá
príroda, a ktorí sa podieľali na posta
vení nového bocianieho hniezda.
Slavo Vongrej
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Včelársky rok na Búroch
Život včelára nie je nikdy jedno
tvárny a nudný. Včely ho vedia
vždy prekvapiť. Vedia priniesť ra
dosť či už z dobrej pastvy a znáš
ky, ale aj z kvalitného medu. Vedia
potrápiť, keď sa im nedarí, keď
ich napadnú choroby, ale aj ne
zodpovední ľudia, ktorí včely nie
len vyrušujú v ich úľoch svojou čin
nosťou, ale im aj berú ich potravu.
Naša ZO SZV v roku 2018 mala 18
členov so včelstvami a 2 členov bez
včelstiev, ktorí obhospodarovali spo
lu 125 včelstiev. Okrem nich sú v na
šej obci aj 4 neorganizovaní včelári.
Naše rady sa rozšírili, ale zároveň nás
opustil aj významný dlhoročný včelár

pán Emil Včelka, nositeľ ocenenia
Bronzová včela a podieľal sa aj na vý
chove nových mladých včelárov.
Dôležitou udalosťou našej organi
zácie bola včelárska výstava venova
ná 90. výročiu založenia prvej včelár
skej organizácie v našej obci. Prvý
včelársky spolok bol založený v Bor
skom Sv. Mikuláši a Borskom Sv. Petri
v roku 1928. Predsedom spolku bol
roľník v Borskom Sv. Mikuláši Jozef
Cintula a neskôr roľník z Borského Sv.
Petra František Sekáč. Prvým tajomní
kom bol správca katolíckej fary v Bor
skom Sv. Mikuláši Augustín Karmaš,
neskôr učiteľ a správca hospodárskej
školy v Borskom Sv. Mikuláši Rudolf
Kľučka, neskôr Antonín Matoušek,

učiteľ v Borskom Sv.
Mikuláši Peter Jozef
Dobiáš a učiteľ z Bor
ského Sv. Mikuláša
Štefan Kassay. Poklad
níkmi boli postupne
Antonín Matoušek, Jozef Cintula
a Štefan Kassay. V roku 1928 mala or
ganizácia 18 členov a v roku 1946 až
49. V roku 1947 bol spolok včlenený
do Okresného včelárskeho spolku
v Malackách.
Na výstave sa prezentovali nielen
naši včelári, ale aj priatelia včelári
z okolitých obcí. Bola vystavená mo
derná aj historická včelárska technika
a literatúra. Najväčším lákadlom pre
návštevníkov bol presklený úľ, v kto

Záhradkári vám radi poradia
ZO SZZ Borský Mikuláš združuje
23 členov. V spolupráci s OcÚ
a členmi jednoty dôchodcov kaž
doročne organizuje výstavu ovo
cia, zeleniny a ručných prác. Na
základe záujmu členov organizuje
v spolupráci OV SZZ zájazdy, ško
lenia a prednášky.
Blížia sa jarné práce na záhradách,
najmä rez ovocných drevín a predjar
ný postrek. Pri jarnom reze ovocných
drevín odstraňujeme aj prezimujúce

rom mohli vidieť prácu včiel. Každé
mu návštevníkovi výstavy sme ako po
ďakovanie dali samolepku s pripo
mienkou 90. výročia založenia 1. vče
lárskej organizácie v našej obci a pre
najmenších sme pripravili aj ceruzky
a omaľovávanky so včelárskou tema
tikou. Veľký ohlas mala ochutnávka
rôznych druhov medu, medovníkov
a u dospelých aj ochutnávka medovi
ny. Zároveň sme si pripomenuli aj na
šich významných včelárov, z ktorých
niektorí stáli aj pri vzniku našej včelár
skej organizácie, ale aj vzniku Sloven
ského zväzu včelárov.
Touto cestou ďakujeme
všetkým našim podpo
rovateľom, sponzorom,
výboru a členom ZO za
prípravu, inštaláciu aj
demontáž výstavy. Ďa
kujeme aj Obecnému
úradu Borský Mikuláš,
bez ktorého pomoci
a prispenia by sme túto
výstavu zorganizovať
nemohli. Osobitne ďa
kujeme dôstojnému pánovi ThDr. Te
odorovi Kamodymu za jeho účasť
a vykonané obrady pri vysviacke vý
stavy a včelárskej zástavy našej ZO
SZV Borský Mikuláš.
Naša ZO želá všetkým občanom
v roku 2019 veľa šťastia a pevného
zdravia a včelárom zdravé včelstvá
a výdatné medobranie.
Mgr. Rudolf Hrebačka, tajomník
a Emil Macek, predseda
ZO SZV Borský Mikuláš

štádiá škodcov. V jarných mesiacoch
režeme hlavne jadroviny a drobné
ovocie, kôstkoviny režeme po zbere
úrody. Neskôr, v čase pučania, keď je
teplota nad 7°C, vykonáme predjarný
postrek, hlavne broskyne ošetríme
proti kučeravosti listov meďnatým
alebo sírnatým prípravkom. Na mar
huliach urobíme pred kvitnutím a po
odkvitnutí postrek proti monilióze.
Čo sa týka samotného rezu, je po
trebné brať do úvahy, aký strom reže
me. Každá odroda alebo podpník
má iné rastové podmienky. Rez ne
znamená len odstraňovanie konárov
alebo ich častí, ale aj zbavovanie ne
potrebných, aby sa docielila priro
dzená rovnováha stromu alebo kra.
Aj vek stromu je potrebné brať do
úvahy. Ak sa rozhodneme rezať
ovocný strom či ker, je dobré poradiť
sa s odborníkom alebo siahnuť po
odbornej literatúre. Na tento účel je
k dispozícii aj naša organizácia. Jej
členovia vám radi poradia.
Výbor ZO SZZ Borský Mikuláš
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49. Záhorácka dvadsiatka
V roku 2018 sa 26. mája uskutočnil
pod patronátom predsedu TTSK
Mgr. Jozefa Viskupiča už 49. roč
ník Záhoráckej dvadsiatky. Prete
ky boli zároveň majstrovstvami
Slovenska v chôdzi na 20 km mu
žov a žien, 10 km juniorov a junio
riek a 5 km veteránov i veteránok.

najmladšími žiačkami Adriana Gazár
ková (9. miesto), v mladších žiačkach
Mária Gazárková (5. miesto). Ema Ha
čundová bola 3. a zároveň získala aj
bronzovú medailu v rámci majstrov
stiev Slovenska junioriek. Medzi vete
ránmi si na chodecké umenie z mla
dosti zaspomínali Ján Záhončík, kto
rý obsadil 2. miesto v rámci Z-20 a zá
Májová sobota ako sa patrí, na ob roveň sa stal veteránskym majstrom
lohe ani mráčika, od rána riadna páľa
va, ktorá sa stupňovala. No a s takou
to horúčavou sa museli popasovať
nielen organizátori – obec Borský Mi
kuláš, TJ Junior club a MŠK Borský Mi
kuláš, ale aj samotní pretekári.
Na štart pretekov sa postavilo cel
kovo 140 pretekárov v 16 kategóriách
z 9 európskych štátov – Česko, Talian
sko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Chor
vátsko, Bulharsko, Slovinsko a Sloven
sko.
Najväčším magnetom hlavných
pretekov na 20 km mal byť určite štart
úradujúceho majstra sveta, olympij
ského víťaza Mateja Tótha, ale ten bol

Slovenska. Jozef Baďura (4. miesto
v Z-20) a v rámci MSR bol strieborný).
V posledných rokoch sa stalo tra
díciou, keď sa na štart postavili aj bú
ranské chodecké legendy. V cieli ich
všetkých potešila pamätná medaila.
Samotná organizácia pretekov bo
la veľmi vysoko hodnotená zástupca
mi vedenia SAZ-u, medzinárodnými
rozhodcami, samotnými pretekármi,

ale aj technicko-športovým delegá
tom Mariánom Kalabusom: „...organi
začná úroveň stále stúpa a už sa blí
ži z môjho pohľadu k dokonalosti.”
Organizátori Z-20 vyjadrujú poďa
kovanie za pomoc pri organizácii
a zabezpečení pretekov Miestnemu
podniku služieb BM, s. r. o., na čele
s pánom Martinom Hladíkom. Veľká
vďaka patrí všetkým miestnym podni
kateľom, sponzorom, podporovate
ľom i športovým priaznivcom. Prete
ky si už neviem ani predstaviť bez

Ema Hačundová (juniorky – 10 km)

do
máceho chodeckého fanklubu,
ktorý dokázal vytvoriť veľmi srdečnú
atmosféru až do samého záveru pre
tekov.
49. ročník bol zároveň takou ma
lou generálkou pred jubilejným 50.
ročníkom, ktorý sa uskutoční 1. júna
2019.
Agáta Cintulová (prípravka – 1 km)

Ing. Roman Gazárek, riaditeľ pretekov

Ján Záhončík (veteráni – 5 km)

vinou zranenia len v úlohe diváka
a „štartéra” hlavnej kategórie. Asisto
vala mu paralympijská víťazka v zjaz
dovom lyžovaní Henrieta Farkašová.
S nástrahami trate a tropickej horúča
vy sa s 20 km traťou najlepšie vyspo
riadali Rafal Fedaczyński z AZS AWF
Katowice (po 16 rokoch zahraničný
víťaz z Poľska) a Mária Czaková z ŠK
Dukly, o. z., Banská Bystrica.
Zahanbiť sa nedala ani domáca
„búranská chodecká škola”. Postupne
sa divákom predstavili dievčatá z prí
pravky Agáta Cintulová (5. miesto)
a Ella Kolláriková (8. miesto), medzi Adriana Gazárková (najmladšie žiačky – 1 km)

Mária Gazárková (mladšie žiačky – 2 km)
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MŠK Borský Mikuláš

Ondrej Malík a viacerí z nich sa niekoľ
kokrát postavili na stupne víťazov.
Chodci sa tradične zúčastnili cho
Pretekári MŠK Borský Mikuláš sa počas 15. klubovej sezóny zúčastnili deckého memoriálu v talianskom
50 pretekov na Slovensku, v Čechách, Taliansku, Litve, Fínsku a preces Trieste, kde úspešne reprezentovali
tovali takmer 10000 km v rôznych dopravných prostriedkoch.
a zviditeľnili obec. Adriana Gazárko
Vrcholnou súťažou v atletickom ro
ku boli Majstrovstvá sveta juniorov vo
fínskom Tampere, kde sa Ema Hačun
dová umiestnila na 10000 m chôdze
na 28.mieste.
Aj na majstrovských súťažiach or
ganizovaných SAZ naši pretekári zí
skali niekoľko kvalitných umiestnení.
Ema Hačundová vybojovala bronzo
vú medailu na 10 km junioriek pred
domácim publikom počas Záhorác
kej 20. Mária Gazárková obsadila
v chôdzi mladších žiačok na 2000 m
zhodne 6. miesto v hale i na dráhe.
Z majstrovstiev Západoslovenské
ho atletického zväzu si zlatú medailu
a titul Majsterky ZSAZ „vychodila” Má
ria Gazárková na 2000 m mladších
žiačok. Západoslovenský atletický

Obr. vľavo: Vyhlásenie 2. ročníka
Moravsko-slovenského chodeckého pohára 2018
vo Vyškove – ml.
žiačky 1. miesto
Mária Gazárková,
2. miesto Kristína
Cvečková

Obr. vpravo:
MZSAZ v Skalici
2018 – 1. miesto
2000 m chôdza
ml. žiačky Mária
Gazárková

MSR v Borskom Mikuláši 2017 - 3. miesto 10 km chôdza junioriek Ema Hačundová

zväz organizuje súťaž družstiev, do
ktorej sa zapojilo družstvo najmlad
ších a mladších žiačok. Družstvo naj
mladších žiačok dokázalo predstih
núť družstvá z Komárna, Nového
Mesta nad Váhom a Dunajskej Stredy.
V konečnom súčte obsadilo 15. mie
sto. Družstvo mladších žiačok sa
umiestnilo tesne za klubmi z veľkých
miest, na 9. mieste zo 16 družstiev.
Počas celého roka 2018 sa konal
2. ročník Moravsko-slovenského cho
deckého pohára, súčasťou ktorého
bolo 12 pretekov na oboch stranách
rieky Moravy, keď sa začínalo v janu
ári v Brne a končilo v septembri vo
Vyškove. Pri záverečnom vyhlasovaní
vo Vyškove sa na stupne víťazov po
stupne postavili Mária Gazárková – 1.

vala si účasť na MS juniorov vo fín
skom Tampere.
V Šamoríne sa bude 9.–10. marca
2019 konať Európsky pohár vo vr
hoch, kde budeme mať zastúpenie
na rozhodcovských miestach. SAZ

Memoriál Rodolfo Crasso, Trieste, Taliansko – 2. mie Alytus, Litva – 1. miesto 5 km chôdza Ema Hačundosto Adriana Gazárková
vá

miesto a Kristína Cvečková – 2.miesto
v kategórii mladších žiačok; Ján Zá
hončík – 1. miesto a Jozef Baďura 2.
miesto v kategórii veteránov nad 50
rokov. Na nepopulárnom 4. mieste sa
umiestnila Adriana Gazárková v kate
górii najmladších žiačok. V kategórii
prípraviek Agáta Cintulová obsadila
5. miesto a Ella Kolláriková 6. miesto.
Mária Gazárková navyše získala oce
nenie za najvyšší počet bodov a naj
vyšší počet štartov (ako jediná sa zú
častnila všetkých pretekov).
Počas 10. ročníka Moravsko-sloven
ského bežeckého pohára na viace
rých pretekoch súťažili Olívia Kollári
ková, Ella Kolláriková, Izabela Drinková,
Adriana Gazárková, Mária Gazárková,
Kristína Cvečková, Terézia Cvečková,

vá obsadila 2. miesto na 1 km, Mária
Gazárková na 2 km obsadila taktiež
2. miesto a Kristína Cvečková si výraz
ne zlepšila osobný rekord na 2 km.
Po 20 rokoch sa búranskí chodci
opäť vrátili do litovského Alytusu,
kde Ema Hačundová na 10 km a 5 km
obsadila 4. a 1.miesto, Adriana Gazár
ková a Mária Gazárková na 1 km obsa
dili 14. a 8 miesto.
Ďalšia naša odchovankyňa, repre
zentantka SR v skoku do výšky, Moni
ka Zavilinská momentálne trénuje
pod vedením Dušana Chanečku v AK
Junior Holíč. V roku 2018 dosiahla
viacero vynikajúcich výkonov, za čo
bola nominovaná do hlavnej súťaže
Banskobystrická latka (významný
skokanský míting v Európe) a vybojo

nominoval na toto podujatie Ondreja
Malíka a Romana Gazárka.
Športová príprava pretekárov pre
bieha celoročne. V zimných mesia
coch sa, bohužiaľ, nedá využívať
telocvičňa ZŠ a v tomto období, keď
to dovolia klimatické podmienky sa
využíva okolie obce. Tí starší sa už zú
častňujú tréningových sústredení
hlavne na Štrbskom Plese, resp. ces
tujú za teplom do zahraničia. Trénin
gový proces zabezpečujú a vyhod
nocujú Ondrej Malík a Roman Gazá
rek.
Klub je momentálne ekonomicky
zabezpečený z dotácie obce, od
SAZ na základe dosiahnutých výsled
kov a z 2 % odvedenej dane z príjmu.
Ing. Roman Gazárek
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Úvod sezóny M-M SR Enduro
a Country cross – Borský Mikuláš 2018

Zima ubehla ako voda a s novým
rokom prišla aj nová sezóna SMF
2018. Ako zvyčajne sa pretekári po
prvýkrát stretli na countycrosse už
v 12. ročníku v Borskom Mikuláši.
Na miestnych pieskoch sa odjazdi
lo jedno z najťažších podujatí, ktoré
v sezóne 2018 bolo obohatené pre
miérovo aj o kategóriu štvorkoliek.
Podujatie začalo v piatok na večer
preberaním pretekárov.
Do pretekov, ktoré sa tento rok
v Borskom Mikuláši konali v dňoch
24. a 25. marca sa prihlásilo celkovo
275 motocyklových nadšencov a 9-ti
pretekári na štvorkolkách.
Celkovo sa súťažilo v 18 kategó
riách a na Slovensku je už samozrej
mosťou, že zastúpenie mali aj ženy.
Okruh/trať cca 8 km v „Borskom”
je špecifický svojim pieskovým povr
chom, ktorý je veľmi náročný hlavne
na kondíciu a preverí zimnú prípravu
zúčastnených. Počas pretekov sa trať
rozbije, vytvoria sa hlboké duny
a rýchle tempo udržia len tí najskúse
nejší.
Najrýchlejším pretekárom po
čas oboch dní sa stal Štefan Svitko
(Žaškov), ktorý pred pretekom pove
dal, že sa po zranení necíti úplne pri
pravený, ale aj napriek tomu dokázal
zvíťaziť v absolútnom hodnotení

a tiež aj v triede M-M SR E-2. Štefan
Svitko v Borskom Mikuláši jazdil hlad
ko a bez chýb.
V kategórií M-M SR E-1 zvíťazil To
máš Zboran (SVK), ktorému patrilo
po víkende zhodne 4. miesto v abso
lútnom hodnotení.
V staronovej triede M-M SR E-3
zvíťazil Miroslav Ševela (Púchov), kto
rý bral počas oboch dní 2. miesto
v absolútnom hodnotení.
V triede M-M SR Junior zvíťa
zil Patrik Halgaš (Motoklub Skýcov),
predviedol vyrovnaný výkon a abso
lútne sa umiestnil na 3. mieste.
V kategórii Kadet prvé miesto
získal Marek Vierik (SVK) a z prvých
pre-tekov si odnáša plný počet bo
dov.

V kategórií Ženy si prvé miesto
vybojovala reprezentantka Gabika
Čipková (Lučatín).
V triede Superveterán zvíťazil
Květoslav Kovář (CZE).
V triede M-M SR Veterán si prvé
miesto obhájil minuloročný majster
Matin Gottvald (CZE).
V triede Slovenský pohár E-1 vy
bojoval prvé miesto Tomáš Čipka
(Lučatín), v triede Slovenský pohár
E-2 zvíťazil domáci pretekár Ladislav
Boleb-ruch ( Rally Cross Borský Muku
láš) a v triede Slovenský pohár E-3
si prvé miesto odniesol Erik Maringa
(SVK).
V triedach Hobby
boli jasní favoriti, ktorí
obhájili prvé miesta
v oboch dňoch.
V triede Hobby E-1
bol najrýchlejší Jakub
Kostelanský (Podma
nín), v triede Hobby
E-2 zvíťazil Jakub Katre
niak (SVK) a v triede
Hobby E-3 prvé miesto
získal Boris Vlha (Lipt.
Mikuláš).

V triede Regionál zvíťazil Jakub
Leskovský (Moravský Sv. Ján).
Závod štvorkoliek bol rozdelený
do dvoch tried:
V triede QUAD-1 zvíťazil ostrieľa
ný český reprezentant Marián Klíč
(CZE) a trieda QUAD-2, kde zvíťazil
Jozef Kohút (SVK).
Preteky v Borskom Mikuláši dopad
li výborne, poďakovanie patrí všet
kým zúčastneným, organizátorom
a samozrejme sponzorom, ktorí pomohli pri realizácií podujatia.
Kamil Somorovský
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Fotbalové zápase
muadoženáču

Šrotari žijú futsalom

Futsal a ŠROTARI, to patrí neodmysliteľne k sebe. Partia chlapcov, ktorí vystupujú pod názvom
FC ŠROTARI BÚRE, ťahá už svoju
9. sezónu v senickej futsalovej
lige.

obrovskou školou a dúfame, že na
zbierané skúsenosti zúročíme v ďal
ších zápasoch. Môžeme potvrdiť, že
každé mužstvo v 1. senickej lige vo
futsale disponuje veľkou kvalitou
a táto kvalita rozhoduje zápasy.
Pred aktuálnou sezónou sme si
Ak zrekapitulujeme predchádza ako partia sadli a dohodli sa, že bu
júcu sezónu 2017/2018, odohrali
sme 15 zápasov v 1. senickej lige vo
futsale. Do sezóny sme vstupovali
skromne, nie s príliš veľkými očakáva
niami. Našim predsezónnym cieľom
bolo získať potrebné množstvo bo
dov, ktoré by nám zabezpečili udrža
nie sa v lige. Tento cieľ sa nám poda
rilo napokon splniť, aj keď sme v ko
nečnej tabuľke obsadili predposled
né miesto z celkového počtu šestnástich účastníkov. Sezóna z našej
strany bola veľmi náročná a sprevá
dzaná množstvom zranení kľúčových
hráčov. Odohrali sme veľa zápasov,
ktoré sa skončili iba jednogólovým
rozdielom, bohužiaľ, nie v náš pros
pech. Každý jeden zápas bol pre nás

a dúhích zimňích večerú na dze
ddzinách sa večery prežívajú
v šenkoch. Jedného takého večera
sedzeli sme mi skúrej narodzení
u Grajzu a též mladoženáči asi roku
páne 1976–1978 též.
„Tuším sa nudzíte? Co nejdete pod
šable!” Enem sa tak uškrnuli popod
fúza, neríkali nic. A jedného dňa idem
po ulici a vidzím jedného muadože
náča, za chvílu druhého, jak chodzá
po dzedzine.
„Šak ešče nejsú fašanki, co chodzi
ce po tej dzedzine?”
„Ale zháňáme konopňáki – sceme
ít pod šable.” A tak sa aj stauo. A cho
dzá podnes, ale né v konopňákoch.
Dali si ušit pjekní búranskí kroj, visoké
čižmi, a teda sú z ních parádní šablári.
Zato im patrí poďekovat. To im asi ne
stačiuo, a tak začali športovat. V zím

je hrávajú na školském hrišči hokej.
A v léce u starého mlína fotbal. A to
hrávajú Petrané proci Mikuáščanom.
V roku 2018 to biu už 19. ročník.
Ten mlin už neexistuje. Od roku
1931 vňem mleu múj otec až do roku
1950, kedi biu znárodnení a zavrítí.
Títo chuapci nevjedzeli, že tento
mlin patril Malíkom. Teda poslední
majitelé bili Malíkovci. Kedže žáden
z tíchto chuapcú si ten mlin nevje
dzeu ani predstavit, ja sem urobiu ma
ketu toho mlina, tak jak sem si ho za
pamatovau. Ten mlin mjeu dva poho
ni, jeden na vodu a druhi na drevo
plin. Motor biu virobení ve dvacátych
rokoch minulého storočá v Adamov
skích strojárňách v Brňe. Toto si já pa
matám z posledního mlina v Petri. Eš
če biu jeden mlin v Mikuaši u Tihlariku.

deme pokračovať vo futsale nie však
už v 1. lige, ale v 2. senickej lige. Toto
rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale
nakoniec sme sa ako väčšina zhodli.
Futbal nám má prinášať radosť a dú
fame, že nám ju prinesie aktuálna se
zóna.
V aktuálnej sezóne 2018/2019 na
nás čaká 11 zápasov. Pred touto se
zónou sme v mužstve privítali nové
tváre, ktorými sú Tomáš Lipár, Martin

Masár, Róbert Cintula, Lukáš Petrík
a Denis Rómer. Chalanov u nás víta
me a dúfame, že sa im bude u nás
dariť. Súťaž sa momentálne nachá
dza v polovici a zatiaľ sa pohybuje
me v strede tabuľky. Pevne veríme,
že sa nám toto umiestnenie ešte do
konca sezóny podarí vylepšiť. V tíme
panuje pohoda a výborná nálada.
Chlapci tvoria výbornú partiu na pa
lubovke i mimo nej, čo je základom
úspechu a úspešného fungovania
nášho mužstva. Predsa futbal sa hrá
pre radosť. Preto dúfame, že našou
hrou a najmä výsledkami potešíme
čo najviac našich fanúšikov.
Za ŠROTAROV v prebiehajúcej se
zóne nastupujú Ondrej Cigánek, Ró
bert Cintula, Róbert Cintula ml., Mar
tin Cintula, Michal Jankovič, Jakub
Juračka, Ján Kassay, Andrej Krchňavý,
Tomáš Lipár, Martin Masár, Ľubomír
Obuch, Lukáš Petrík, Denis Plaisner,
Denis Romer a Milan Vanek.
Viac informácií o našom mužstve
môžete nájsť na facebookovej strán
ke http://www.facebook.com/
FC-Šrotari-Búre

Strýc Jožka Malík

Ing. Michal Jankovič
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Ples športovcov
V sobotu 3. februára 2018 sa v Kul
túrnom dome v Borskom Mikuláši ko
nal tradičný, v poradí 16. ples špor
tovcov. Kultúrny program odštartovali
najmenší šabliari a počas úvodného
ceremoniálu sa uskutočnilo slávnost
né vyhlásenie najlepších hráčov jed
notlivých kategórií za rok 2017: pa
mätnými soškami boli odmenení v ka
tegórii prípraviek Alex Drinka, v star
ších žiakoch Lukáš Cintula, medzi
dorastencami Ondrej Cigánek a v ka
tegórii dospelých Róbert Cintula ml.
V kategórii žiakov bola udelená aj
špeciálna cena od pána Jána Záhon
číka za vzornú disciplínu a prístup
k tréningom a zápasom, ktorú získal
David Lánik. Až do ranných hodín do
tanca majstrovsky hrala hudobná sku
pina The Brothers Band, účastníci ple
su sa výborne bavili a mnohí vyhrali
pekné ceny v bohatej tombole.
Zimná príprava
Už niekoľko rokov začína naše
A mužstvo svoju zimnú prípravu sé
riou priateľských stretnutí na ihrisku
s umelou trávou v Senici. Prenájom
hracej plochy však platiť nemusíme,
nakoľko ju dostávame ako náhradu
za hosťovanie viacerých našich hrá
čov v prvoligových mládežníckych
kategóriách v FK Senica. Rovnako tak
odohrali prípravný zápas aj naši do
rastenci na UT v Skalici a naši príprav
kári sa zúčastnili halového turnaja
v Gbeloch, kde obsadili 2. miesto.
Napokon sa kvôli nepriaznivému po
časiu zimná príprava o 2 týždne pre
dĺžila, keďže viaceré hracie plochy
boli v neregulárnom stave a športo
vo-technická komisia nariadila prvé 2
kolá presunúť na sviatky v máji.
Jarná časť ročníka 2017/18
Náš klub prihlásil kategóriu pred
prípraviek (hráči do 9 rokov) do série
4 turnajov za účasti 6 mužstiev, pri
čom jeden z týchto turnajov sa konal
aj na našom štadióne. Naši začínajúci
hráči si počínali viac než dobre, keď
postupne obsadili 2., 1. a dvakrát
3.miesto v konkurencii tímov zo Skali
ce, Senice, Šaštína, Kútov a Čárov.
V júni 2018 sa skončil ďalší futbalo
vý ročník, kde bol náš klub zastúpe
ný 4 vekovými kategóriami s nasle
dovnými umiestneniami.
Kategória prípraviek U12 s tréner
mi Milanom Vankom a Jurajom Va
chom najprv obsadila v A skupine
s 11 mužstvami 8. miesto s bilanciou
9 víťazstiev, 2 remízy a 9 prehier. Ná
sledne odohrala prípravka dvojzá
pas o konečné umiestnenie s 8. muž
stvom B skupiny z Petrovej Vsi, kde
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TJ Sokol Borský Mikuláš
sme dvomi víťazstvami úspešne za
končili pôsobenie v sezóne.
Ešte lepšie výsledky dosiahla ka
tegória starších žiakov pod vedením
trénerov Silvestra Černého a Juraja
Semanka. Po odohratí 20 stretnutí v
základnej A skupine obsadili 6.
miesto za 9 víťazstiev, 3 remízy a 8
prehier, čím dostali za súpera o ko
nečné umiestnenie rovesníkov z Ry
biek, s ktorými 1 zápas remizovali a 1
prehrali.
Svoju pozíciu z predchádzajúce
ho roka zopakovali naši dorastenci,
ktorí pod vedením Jaroslava Strapka
obsadili 4.miesto z 8 mužstiev, pri
čom zaznamenali 11 víťazstiev, 10 re
míz a 7 prehier.
Máloktoré mužstvo v kategórii do
spelých sa môže pochváliť toľkými
vlastnými odchovancami ako práve
náš klub. Podobne ako dorast, aj
naše A mužstvo zopakovalo svoje
umiestnenie z predchádzajúceho
roka, keď pod vedením hrajúceho
trénera Tomáša Mičku obsadilo ko
nečné 8.miesto s bilanciou 9 víťaz
stiev, 10 remíz a 11 prehier. S rezer
vou sme tak splnili predsezónny cieľ
skončiť do 10. miesta, keďže kvôli
problémom s reorganizáciou kraj
ských súťaží hrozilo vypadnutie všet
kých tímov od 11. miesta do II. triedy
ObFZ Senica. Táto hrozba sa nako
niec nepotvrdila a zostúpilo len po
sledné mužstvo z Kútov. Do krajskej
súťaže postúpil suverén z Radimova,
ktorý v 30 stretnutiach zvíťazil 29krát, pričom jedinú stratu bodov za
znamenal práve s naším mužstvom
v elektrizujúcej atmosfére na súpero
vej pôde za remízu 1:1.
Letná prestávka
Cez krátku letnú prestávku sa všet
ky naše tímy svedomito pripravovali
na nový ročník 2018/2019, kde okrem
poctivých tréningov absolvovali všet
ky kategórie viacero prípravných zá
pasov. Mužstvo dospelých na hody
doma privítalo v priateľskom bezgó
lovom zápase ambicióznych susedov
zo Šajdíkových Humeniec.
Každoročne sa stávame svedkami
aj nepríjemných udalostí, ktoré či už
počas letnej alebo aj zimnej prestáv
ky zasiahnu náš klub. Už dlhodobo
patríme ku kritikom aktuálne platné
ho Prestupového poriadku Sloven
ského futbalového zväzu. Tento totiž
vyhovuje klubom, ktoré sa nevenujú
výchove vlastných hráčov a môžu si
ich jednoducho kúpiť za smiešnu

sumu dokonca bez súhlasu materské
ho klubu. Bohužiaľ, aj v našom okolí
sa nachádza viacero takýchto klu
bov, ktoré namiesto práce s mláde
žou venujú svoj čas neustálemu pre
sviedčaniu našich odchovancov. Ne
budeme menovať konkrétnych jedin
cov, ale vždy sa niekto nájde, kto nás
doslova zradí a bez jediného slova
začne trénovať u súpera, pričom my
nemáme žiadnu šancu sa tomuto
prestupu ubrániť.
Náš klub využil ponúknutú mož

nosť zo strany Oblastného futbalové
ho zväzu Senica a do novej sezóny
vytvoril ďalšie dve mládežnícke ka
tegórie predprípravky a mladších žia
kov. Stali sme sa tak jedinou obcou
v oblasti Senica–Skalica, ktorá má za
stúpenie vo všetkých vekových ka
tegóriách.
Jesenná časť ročníka 2018/19
Po odohratí polovice zápasov fut
balového ročníka 2018/2019 dosiahli
naše kategórie tieto výsledky.
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v roku 2018

zali v piatich zvíťaziť (2-krát aj u súpe
rov). Po jeseni nám patrí veľmi slušné
6. miesto, keď v 15 zápasoch sme
nazbierali 26 bodov za 8 výhier, 2 re
mízy a 5 prehier. Našim najobľúbe
nejším výsledkom je víťazstvo 2:1,
ktoré sme dosiahli až 6-krát. Hráčom
treba poďakovať za bojovnosť až do
úplného záveru zápasov, v ktorých
dokázali tento tesný výsledok ubrá
niť, alebo v dvoch prípadoch (doma
s Borským Sv. Jurom a v Šaštíne) do
konca strhnúť výsledok na našu stra
nu strelením gólu v čase, kedy sa sú
per už nezmohol na odpoveď.
Zimná prestávka
V sobotu 1. decembra 2018 bola
zvolaná Výročná členská schôdza TJ
Sokol Borský Mikuláš, pričom došlo
k personálnym zmenám vo Výbore
TJ. Novým predsedom bol zvolený

Veľmi dobre sa do novej súťaže
uviedla kategória predprípraviek U9,
ktorá v 8 stretnutiach vyhrala 7-krát
a prehrala len v Šaštíne. Na jar sa tak
so susedmi „pobijeme” o majstra ob
lasti, keďže aktuálne nám patrí spo
medzi 9 tímov 2. miesto s neuveriteľ
ným skóre 119:43.
Podobne suverénne si počína aj
kategória prípraviek U11, ktorá figuru
je pod vedením trénerov Milana Van
ka ml. a Jána Cigánka na priebežnom
2. mieste o skóre za Šaštínom, s kto
rým však máme lepší vzájomný zá
pas, keďže sme u susedov vyhrali. Na
jar by nám už nemala ujsť účasť medzi
šesticou najlepších mužstiev, ktoré si
to rozdajú o majstra oblasti Senica–
Skalica. Doteraz sme v 10 stretnutiach
vyhrali 9-krát, prehrali sme len na Ce
rovej a máme vynikajúce skóre 124:11.
Novovzniknutá kategória mladší
žiaci U13 zimuje v konkurencii 4 tí

mov priebežne na 3. mieste, pričom
zaznamenala 1 víťazstvo, 2 remízy
a 3 prehry. Túto kategóriu spoločne
so staršími žiakmi U15 vedú tréneri
Silvester Černý a Juraj Semanko, pri
čom staršia kategória aktuálne vlastní
6. miesto spomedzi 10 mužstiev.
V 11 zápasoch zaznamenali 5 víťaz
stiev a 6 prehier.
Ústup zo svojich pozícií na jeseň
uskutočnila kategória dorastu, ktorá
pod vedením Jaroslava Strapka zimu
je na 7. mieste v konkurencii 10 muž
stiev, keď v 14 zápasoch dosiahli 5
výhier a 9 prehier.
Naše A mužstvo sa spočiatku ťaž
šie rozbiehalo, pričom okrem remízy
v Jablonici sme u súperov všetky
body nechali a spoliehať sme sa
mohli len na domáce stretnutia.
V druhej polovici jesene došlo k po
riadnemu bodovému záberu, veď
z posledných 6 zápasov sme doká

Mgr. Tomáš Vanek, podpredsedom
ostáva Jozef Marek, tajomníkom
bude Mgr. Juraj Masár a novým ISSF
manažérom sa stal Silvester Černý.
Ďalšími členmi Výboru TJ sú Ján

Cigánek, Pavol Hajla a Denis Plaisner.
V piatok 25. januára začína A-muž
stvo zimnú prípravu na jarnú časť se
zóny prvým tréningom, pričom má
od 27. 1. 2019 naplánovaných 6 prí
pravných zápasov na UT v Senici
a generálku 17. 3. so Štefanovom. Zá
roveň prebiehajú prípravy na 17. roč
ník Plesu športovcov, ktorý sa usku
toční v sobotu 2. februára 2019 spolu
s vyhlásením najlepších hráčov náš
ho klubu v 6 vekových kategóriách za
rok 2018.
O tom, že sa v našom klube robí
s mládežou kvalitne, sme sa presved
čili nielen dosiahnutými výsledkami.
V priebehu jesene sme totiž obdržali
pozvánku na medzinárodný trojdňo
vý turnaj prípraviek (hráči do 11 ro
kov) vo špičkovej futbalovej akadémii
v rakúskom Salzburgu, ktorého sa na
konci júna 2019 zúčastnia kluby z 11
krajín Európy. Túto poctu sme s pote
šením prijali a sme veľmi zvedaví, ako
v takejto konkurencii obstojíme. Verí
me, že budeme dôstojne reprezento
vať nielen našu obec, ale ako jediné
slovenské mužstvo aj slovenský mlá
dežnícky futbal.
Na záver by som sa rád poďakoval
všetkým hráčom a trénerom za do
siahnuté úspechy a fanúšikom aj rodi
nám hráčov za ich podporu. Ďaku
jem všetkým, ktorí nás podporujú či
už materiálne alebo finančne na čele
s obecným úradom a obecným za
stupiteľstvom dotáciou z rozpočtu
obce a všetkým za poskytnutie po
moci vo forme 2 % dane z príjmu.
Futbalovému klubu TJ Sokol Borský
Mikuláš želám veľa úspechov v roku
2019, aby sme veľakrát zažili radosť
z dosiahnutých výsledkov a spokoj
nosť s predvedenou hrou.
Ing. Ján Cigánek, PhD.

Matej Drinka uspel s pomenovaním
maskota MS v ľadovom hokeji
Na Slovensku, v Brati
slave a Košiciach sa
budú v roku 2019 ko
nať Majstrovstvá sve
ta v ľadovom hokeji.
Slovensko bude re
prezentovať maskot,
medveď symbolizujúci odvahu, silu a
bojovnosť, tiež predstavujúci našu
faunu a významné postavenie v slo
venskom folklóre. Oficiálna faceboo
ková stránka šampionátu spustila in
ternetové hlasovanie, v ktorom tak

mer 450000 fanúšikov
navrhovalo meno pre
maskota. Z takmer 1200
návrhov boli vybrané
mená Juro a Macejko.
V následnom hlasovaní
z 11 000 fanúšikov získa
lo meno Macejko 7169 hlasov, a tak
sa oficiálnym menom pre maskota
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
stal Medveď Macejko, ktorého meno
navrhol Matej Drinka z Borského Mi
kuláša.			 -oc-
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Majstrovstvá Európy 2018
v presnej orientácii

krajín Európy a sveta. Poobede o 15.hodine naj
lepších 37 pretekárov postúpilo do finále, ktoré
sa uskutočnilo v lese Na Humnisku. Medzi nimi
nechýbali ani naši štyria pretekári. Túto disciplínu
suverénne ovládli pretekári z Fínska, ktorí obsadili

Už po tretíkrát náš klub orientačných športov
TJ Slávia Farmaceut Bratislava organizoval
v Borskom Mikuláši podujatie v presnej orien
tácii. Po Majstrovstvách Slovenska v roku
2015, Európskom pohári v roku 2016, sa v ro
ku 2018 uskutočnili Majstrovstvá Európy v tej
to disciplíne, čo je druhé najväčšie podujatie
po Majstrovstvách sveta.

Na úvod by som chcel trochu priblížiť túto
disciplínu, o čo vlastne ide. Presná orientácia je
šport určený všetkým bez rozdielu veku či pohla

via. Nezáleží na tom, v akej ste fyzickej forme, ale
bo či máte obmedzenú hybnosť. Tu rozhodujú
iba orientačné schopnosti. Preto medzi nami mô
žete vidieť mladých aj starších pretekárov, ne
zriedka aj dôchodcov. Takisto medzi nami nájde
te pretekárov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení
alebo zdravotne znevýhodnených, ktorí sa po
hybujú na vozíčkoch.
V Borskom Mikuláši sa v utorok 1. mája uza
vrelo toto podujatie poslednou disciplínou tzv.
TempO-m.
Najprv sa od 9.00 hodiny v lese Pri struhe za
čala kvalifikácia, v ktorej sa v dvoch kvalifikačných
skupinách spolu zúčastnilo 110 pretekárov z 20

všetky medailové pozície. Naši pretekári neskla
mali, keď Pavol Bukovac obsadil skvelé 12. miesto
a naša najmladšia (ešte len 16-ročná) pretekárka
obsadila 17. miesto, čo bolo v tejto konkurencii
tiež skvelé umiestnenie.
Po finálových pretekoch sa uskutočnili záve
rečné medailové ceremoniály pre disciplíny
štafiet (naši pretekári získali skvelé 5. miesto)
a TempO, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia
obce.
Veľmi pekne ďakujeme za možnosť usporiadať
toto významné podujatie vo vašej obci.
Ján Furucz, zástupca riaditeľa
organizačného výboru

Najúspešnejšia účastníčka zimných
paralympijských hier Henrieta Farkašová
V dňoch 9.–18. marca sa v kórej
skom PyeongChangu uskutočnili
XII. zimné paralympijské hry Pye
ongChang 2018. Najúspešnejšou
športovkyňou ZPH a reprezentant
kou Slovenska sa stala Henrieta
Farkašová, ktorá už niekoľko ro
kov žije v Borskom Mikuláši.

Úspešnú reprezentantku Henrietu
Farkašovú sme v Borskom Mikuláši
privítali piesňou Richarda Müllera
Sme si rovní, ktorá sprevádzala slo
venskú výpravu v PyeongChangu po
čas bojov o medaily. Na pôde obce
Borský Mikuláš ju privítal starosta
obce Vladimír Bízek. Vyjadril vďaku
za úspešnú reprezentáciu Slovenska
a najmä Borského Mikuláša, ktorý sa
stal už takmer 5 rokov jej domovom.
Henrieta žije v Borskom Mikuláši
s priateľom, bývalým úspešným pa
ralympionikom Danielom Cintulom,

ktorý ju na stretnutie sprevádzal.
V mene Záhorákov prišli medailistku
pozdraviť aj zástupcovia okolitých
obcí – primátor mesta Šaštín-Stráže
Jaroslav Suchánek, starostka obce

Lakšárska Nová Ves Oľga Procházko
vá, starostka obce Dojč Slavomíra
Melišová a starosta obce Bílkove Hu
mence Rastislav Nemečkay.
Zasadačka obecného úradu bola

zaplnená priaznivcami lyžiarskeho
športu i fanúšikmi „búranskej” repre
zentantky, ktorým srdečne odpove
dala na všetky otázky. Henrieta Far
kašová spolu s navádzačkou Natá
liou Šubrtovou získala štyri zlaté
a jednu striebornú medailu v alp
skom lyžovaní v súťaži zrakovo zne
výhodnených. Zlatá bola v zjazde,
v super-G, superkobinácii, obrov
skom slalome a na záver strieborná
v slalome. Stala sa tak najúspešnej
šou účastníčkou zimných paralym
pijských hier a v súčasnosti je naj
všestrannejšou zrakovo znevýhod
nenou lyžiarkou na svete.
Občania obce našu úspešnú me
dailistku privítali na verejnom stret
nutí 1. mája 2018 v amfiteátri obce,
kde sa so svojimi priaznivcami a širo
kou verejnosťou podelila o bohaté
zážitky a skúsenosti zo ZPH.
-oc-

