VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD V BORSKOM MIKULÁŠI

ROČNÍK 1. – 1. ČÍSLO

CENA

0 Sk

Milí čitatelia,

SLOVO NA ÚVOD

žijeme v očakávaní veľkonočných sviatkov. Nie sú to len
sviatky veľkého upratovania,
ale predovšetkým sviatky duchovnej obnovy veriacich.

Milí čitatelia,

Predzvesťou týchto sviatkov je
štyridsaťdňové pôstne obdobie,
ktoré začína Popolcovou (Škaredou) stredou (13. 2.), pokračuje
Smrtnou nedeľou (17. 3.), Kvetnou
nedeľou (24. 3.).
Prichádza veľký týždeň – Zelený
štvrtok (28. 3.) Veľký piatok (29. 3.)
Biela sobota – Vzkriesenie Pána
(30. 3.), Veľkonočná nedeľa (31. 3.)
a Veľkonočný pondelok (1. 4.) známy predovšetkým ako šibačkový.

Vážení občania,
dovoľte želať vám požehnané veľkonočné
sviatky, plné milostí
a nádeje z Kristovho
zmŕtvychvstania.
Zástupcovia obce
a redakčná rada
Kresba M. Fischerová-Kvěchová

Ako sa občana dotýka nový
zákon o odpadoch
Od 1. júla 2001 je v platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý
okrem podnikov a podnikateľov
berie podstatným spôsobom na
zodpovednosť pri tvorbe a nakladaní s odpadmi aj občana samotného.
Najpodstatnejšou zmenou je,
že kým podľa doteraz platného
zákona bola pôvodcom odpadov
vznikajúcich na území obce obec,
podľa nového zákona je pôvodcom každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
V praxi to znamená, že sme ako
občania zodpovední za tvorbu

odpadov a musíme s nimi nakladať
v zmysle zákona, resp. všeobecne
záväzného nariadenia obce.
Obec je okrem iného povinná:
■ zabezpečiť alebo umožniť zber
a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo

Peter Jackanin

Harmonogram
vývozu TKO
v roku 2002

V CENTRE ZÁUJMU

■

zneškodnenia v súlade s týmto
zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu
občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu,
zabezpečiť podľa potreby, naj-

dostalo sa vám do rúk prvé číslo vašich novín. Keďže jeho príprava si vyžadovala určitý čas,
predpokladám, že vás miestne
„tamtamy” na túto skutočnosť už
„pripravili”.
Vydanie Búranských zvestí
podnietili dve základné skutočnosti – vaše právo na všetky informácie, ktoré zo zákona nie sú
tajné a reálny, aj keď nie komplexný, začiatok reformy verejnej
správy. Základné funkcie vašich
miestnych novín sú teda jasné.
Ako však po prelistovaní zvestí
zistíte, budeme sa usilovať „mapovať” život v obci v čo možno
najkomplexnejšej podobe. Veď
život prináša nielen radosti, ale aj
starosti – zábavu i povinnosti. Radi by sme vás informovali aj o činoch, ktoré skvalitňujú život obyvateľom v susedných obciach, či
mestách. Nedá sa to však bez vašej pomoci. Reálne platí, že viac
očí viac vidí, viac uší viac počuje...
Veríme, že nás (nie z povinnosti) budete čítať a budete nám
písať, čo vás teší i znepokojuje.
Veríme, že budeme spolu komunikovať, aby sme si lepšie rozumeli, aby putom, v tom dobrom slova zmysle, medzi samosprávou a vami – obyvateľmi –
boli vaše Búranské zvesti. Búranské zvesti, ktoré vás budú spájať,
nie rozdeľovať, Búranské zvesti,
ktoré – ak všetci budeme chcieť –
pomôžu k tomu, aby sme tu radi
žili, respektívne sa sem radi vracali. Nič viac, nič menej...

menej 2-krát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
Dokončenie na 2. strane

Marec
10. a 12. týždeň
Apríl
14. a 16. týždeň
Máj
19. a 21. týždeň
Jún
23. a 25. týždeň
Júl
27., 29. a 31. týždeň
August
33. a 35. týždeň
September 37. a 39. týždeň
Október
41. a 43. týždeň
November 45. a 47. týždeň
December 49. a 51. týždeň
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Ako sa občana dotýka
nový zákon o odpadoch

PÝTAME SA ZA VÁS

platku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov.
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten,
kto má uzatvorenú s obcou zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti, ak túto činnosť nezabezpečuje obec
sama. Obec v zmluve podrobne
upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania
týchto odpadov tak, aby boli v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce. Zmluva sa uzatvára
spravidla na dobu určitú.
Obec pre plnenie povinností vyplývajúcich jej z tohto zákona je
oprávnená požadovať od držiteľa
komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi alebo s drobnými sta-

Od januára t. r. je v platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 28/2001 v zmysle zákona o odpadoch. Aká je cena za
likvidáciu komunálneho odpadu v obci Borský Mikuláš?
Obec zabezpečuje odvoz
TKO spôsobom množstevného
zberu. Občania si kupujú kupóny
v hodnote 30 Sk, a to minimálne
5 kusov na jednu zbernú nádobu.
Okrem toho občan zaplatí 100 Sk
za osobu (zákon umožňuje od
80 Sk do 1200 Sk), z ktorého obec
uhrádza náklady za uloženie odpadu na skládke (700 Sk/t) a náklady na nákup zberných nádob
(770 Sk/kus). Obec stanovila pre
domácnosť do 4 osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu jednu, na 5 a viac
osôb dve zberné nádoby.
Môžete čitateľom poradiť,
ako platiť za vývoz, uskladnenie a spracovanie odpadu čo
najmenej?
Áno. Maximalizáciou kompostovania biologického odpadu
a využívaním separovaného zberu papiera, skla, plastov a pod.
Veľkokapacitné zberné nádoby na sklo sú umiestnené pri predajniach potravín. Papier je možné odovzdať do základnej školy.
Obec uvažuje zbierať aj plastové
fľaše (pravdepodobne v 2. polroku). Závisí to od dohôd s odberateľmi. Každá domácnosť dostane vrece, do ktorého bude plastové fľaše ukladať a tie potom
obec bezplatne odvezie. Všetci
musíme minimalizovať odpad,
ktorý treba vyviezť na skládky
TKO, pretože zaťažuje nielen životné prostredie, ale aj obecný
a následne rodinný rozpočet.

Dokončenie z 1. strany

Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
o spôsobe separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, o spôsobe nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi,
ako aj miesta určené na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so
všeobecne záväzným nariadením
obce. Taktiež je povinný:
■ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
■ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
■ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných
stavebných odpadov sa platí obci
miestny poplatok podľa osobitného predpisu. Výnos miestneho po-

pani Marty Trávnikovej,
prednostky OÚ

Takýchto „romantických zátiší” je
v lese okolo obce bezpočet...

vebnými odpadmi na území obce,
potrebné informácie.
Držiteľ komunálneho a drobného stavebného odpadu alebo ten,
kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

ANKETA
Využívate možnosti separovaného zberu druhotných surovín? Viete, kde ich v obci môžete odovzdať?
Anna Cáková:
Domáci odpad
netriedim, a aj keby som ho triedila, neviem, kde by
som ho mala dať.
Alena Šťastná:
Áno. Sklo odnášam do kontajnera, ale neviem čo
mám robiť s PET
fľašami.
Juraj Jančo:
My, Bratislavčania sme na separovanie odpadu
zvyknutí. Sklo aj
PET fľaše vozím
domov, pretože neviem o možnosti ich organizovaného zberu.

Skládku, na ktorú sa vyvážal všetok búranský odpad čaká finančne náročná rekultivácia. Peniaze na ňu si musí zabezpečiť obec.

Pokyny pre optimálnu prípravu
komunálneho odpadu na odvoz
Umiestnenie smetnej nádoby
pred odvozom
■ na okraji prístupovej komunikácie, max. do 5 metrov od miesta,
ku ktorému má prístup zberné
vozidlo;
■ voľne prístupné, nie za plotom,
bránou a inými prekážkami;
■ v zimnom období musí byť zabezpečené očistenie prístupovej cesty k smetnej nádobe.
Do nádob sa nesmie odkladať
■ nadrozmerné odpady (dosky,
tyče, kusy nábytku a iné);

■
■
■

kamene, zemina, stavebný odpad;
tekutý, výbušný a toxický odpad, výkaly a podobne;
horúci popol.

SERVIS ČITATEĽOM
Odpad musí byť
■ sypateľný, t. j. ukladaný do nádob tak, aby sa dal voľne vysypať (nesmú tam byť vzpriečené
konáre, preplnené igelitové vrecia a iný odpad, ktorý bráni ich
vysýpaniu;

uložený v nádobe tak, aby bolo
veko nádoby voľne položené
a nádoba uzatvorená.
Prosíme vás, aby ste vo vlastnom záujme dodržiavali tieto pokyny a zabránili tým poškodzovaniu nádob a predchádzali prípadnému nevyvezeniu vášho odpadu.
Vývozca má totiž právo odmietnuť vývoz nádoby preťaženej, naplnenej nedovoleným odpadom
a nepristavenej na miesto v zmysle
tohoto pokynu.

■

Stranu pripravil –pj–, foto –pj–
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Hospodárenie obce Borský Mikuláš za rok 2001
Obec Borský Mikuláš mala pre rok 2001
schválený rozpočet v príjmoch a výdavkoch
10 725 000,00 Sk
V skutočnosti sa dosiahlo v príjmoch
11 644 883,64 Sk
Výdavkov sa čerpalo
10 789 688,80 Sk
Výsledok hospodárenia bol
855 194,84 Sk
Stav majetku obce k 31. 12. 2001 je
39 623 571,34 Sk
Do r. 2006 zostáva z úveru na plynofikáciu obce zaplatiť 4 941 654,00 Sk
V príjmovej časti predstavujú daňové príjmy
• z miestnych daní a poplatkov čiastku
2 718 536,– Sk
• z podielových daní zo štátneho rozpočtu čiastku
6 056 289,– Sk
• nedaňové príjmy čiastku
2 870 059,– Sk
Vo výdavkovej časti bol rozpočet čerpaný na
• činnosť obecného úradu, prevádzku kultúrneho domu, údržbu,
splátku úveru a úrokov a činnosť poslaneckého zboru 4 876 397,– Sk
• na zemné práce pri havárii kúrenia v základnej škole
7 134,– Sk
• na požiarnu ochranu
33 203,– Sk
• na opravu miestnych komunikácií
2 652 936,– Sk
• na základnú a rekreačnú telesnú výchovu a šport
147 986,– Sk
• na kultúru (kino, knižnica a rôzne kultúrne aktivity obce) 232 214,– Sk
• na pamiatkovú starostlivosť (oprava rodného domu J. Hollého,
Sumorovca, kostolného múra v časti Borský Peter)
34 655,– Sk
• v zdravotníctve (maľovanie a položenie dlažby v ZS)
10 492,– Sk
• na verejné osvetlenie
747 503,– Sk
• na pohrebníctvo (údržba cintorínov a domu smútku)
53 838,– Sk
• na údržbu verejnej zelene
331 371,– Sk
• na zimnú údržbu miestnych komunikácií
21 671,– Sk
• na odstraňovanie TKO (údržba skládky, poplatky za uloženie odpadu
na skládke v meste Šaštín Stráže, na nákup popolníc)
124 427,– Sk
Na príspevky občianskym združeniam
– TJ Junior klub na „Záhorácku dvadsiatku”
70 000,– Sk
– VTJ Sokol na činnosť
95 000,– Sk
– základná škola – maľovanie
30 000,– Sk
– na členské príspevky Združeniu miest a obcí Slovenska
a Združeniu miest a obcí Záhorskej oblasti
18 417,– Sk
• na starostlivosť o starých občanov (vecné darčeky
pri príležitosti mesiaca úcty k starším vo veku od 85 rokov) 5 447,– Sk
• na plynofikáciu kultúrneho domu
408 318,– Sk
• na rekonštrukciu dielní miestneho podniku služieb
523 617,– Sk
• na výstavbu tretieho bytu na zdravotnom stredisku
154 940,– Sk
• výdavky súvisiace s prevodom vlastníctva
9 556,– Sk
• verejnoprospešné práce (pracovníci z Národného úradu
práce, za ktorých nám tento náklady vrátil)
195 713,– Sk
• práce pri úprave chodníkov v areáli domova dôchodcov 4 854,– Sk

z toho:
bežný rozpočet
9 778 200,– Sk
• daňové príjmy z miestnych daní
2 673 500,– Sk
• z podielových daní zo štátneho rozpočtu
5 934 000,– Sk
• nedaňové príjmy
1 170 700,– Sk
kapitálový rozpočet
1 639 000,– Sk
výdavky predstavujú
11 417 200,– Sk
z toho:
bežný rozpočet
9 778 200,– Sk
V rámci bežného rozpočtu budú výdavky použité na:
• činnosť obecného úradu, údržbu budovy kultúrneho domu
jeho prevádzku, splátku úveru a úrokov a činnosť
poslaneckého zboru v čiastke
4 866 600,– Sk
• požiarnu ochranu
22 600,– Sk
• pozemkové úpravy
30 000,– Sk
• údržbu ciest
2 595 000,– Sk
• nakladanie s odpadmi (odvoz odpadu, poplatky
za uloženie odpadu, nákup popolníc)
430 000,– Sk
• údržbu verejnej zelene
312 000,– Sk
• na verejné osvetlenie
785 000,– Sk
• údržbu budovy zdravotného strediska
30 000,– Sk
• na telovýchovu a šport
88 000,– Sk
• príspevky pre VTJ Sokol Borský Mikuláš na činnosť
110 000,– Sk
• JAKO – sálový futbal – na činnosť
10 000,– Sk
• TJ Junior club na „Záhorácku dvadsiatku“
70 000,– Sk
• MO Únie žien Borský Mikuláš – na činnosť
7 000,– Sk
• cirkvi na plynofikáciu kostola Borský Mikuláš
180 000,– Sk
• členský príspevok Združeniu miest a obcí Slovenska
a Združeniu miest a obcí Záhorskej oblasti
30 000,– Sk
• na kino, knižnicu, miestny rozhlas a Búranské zvesti
160 000,– Sk
• na údržbu a čistenie cintorínov
42 000,– Sk
• jednorazové dávky pre starších občanov
10 000,– Sk
Kapitálový rozpočet
1 639 000,– Sk
Finančné prostriedky budú použité na
• dokončenie plynofikácie kultúrneho domu
548 000,– Sk
• rekonštrukciu dielní miestneho podniku služieb
120 000,– Sk
• nákup pozemkov na výstavbu komunikácie Humnisko
120 000,– Sk
• na prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu
inžinierskych sietí na miestnej komunikácii Humnisko
515 800,– Sk
• na prípravnú a projektovú dokumentáciu
celoobecnej kanalizácie
335 200,– Sk
Marta Trávniková

Záverečný účet obce Borský Mikuláš schválilo obecné zastupiteľstvo 22. 2. 2002 a zároveň súhlasilo s hospodárením obce za rok
2001 bez výhrad.

MIESTNY PODNIK SLUŽIEB – BM,s.r.o., Borský Mikuláš

Rozpočet obce Borský Mikuláš na rok 2002
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 2. 2002 schválilo rozpočet obce na rok 2002, ktorého
príjmy predstavujú
11 417 200,– Sk

Spoločnosť zabezpečuje najmä verejnoprospešné služby
pre obec i obyvateľov:
• zber a odvoz odpadov – tuhého komunálneho odpadu, fekálií
• údržbu parkov a trávnatých plôch
• údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu
• údržbu komunikácií – asfaltérske práce, rezanie asfaltu, valcovanie
vibračným valcom
• zemné práce nakladačom HON – UN.053
• práce mechanickou plošinou do výšky 13 metrov
• nákladnú dopravu vozidlom Š 706 sklápač
• nepravidelnú autobusovú dopravu
• výrobu betónovej zmesi
• výrobu betónových výrobkov – obrubníkov a zámkovej dlažby
• zberňu prádla, šatstva a obuvi
• predaj propán – butánových fliaš
• pohrebnú službu – prepravu zosnulých a predaj rakiev a vencov

PREDSTAVUJEME
podnikateľov
Vzhľadom na aktuálnu tému –
ODPADY – sme sa cielene vybrali
s troma otázkami za pani Marianou Vilčekovou, ktorá v našej obci vykupuje kovový odpad.
Pani Vilčeková, ako ste prišli
na myšlienku vykupovať kovový odpad?
Môj otec v tejto oblasti podniká asi osem rokov, má s odpadom už dostatok skúseností, tak

som to skúsila tiež. A vyšlo mi to.
Aké sú Vaše doterajšie skúsenosti s výkupom? Majú Búrania
o ekológiu záujem?
Moje skúsenosti s výkupom sú
poväčšinou dobré. Som rada, že
sa do výkupu sa zapája čoraz
viac občanov.
Podujali by ste sa aj na výkup
ďalších druhotných surovín?
Keby legislatíva nebola taká
zložitá, určite áno. Ešte uvidím,
čo prinesie budúcnosť.
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov.
–pj–

bol založený obecným zastupiteľstvom 24. apríla 1997 a obec je
100 %-ným vlastníkom spoločnosti.

Spoločnosť v roku 2001 dosiahla výnosy
Náklady boli vo výške
Hospodárskym výsledkom bol zisk

5 204 773,41 Sk
5 175 749,02 Sk
29 024,39 Sk
–mr–
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MAREC – MESIAC KNIHY

Sčítanie
obyvateľov
V máji 2001 sa uskutočnilo v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Jeho
význam spočíva predovšetkým
v tom, že spracované údaje
umožnia porovnávať vývoj spoločnosti v predchádzajúcich desiatich rokoch. Obsah zisťovania
bol spracovaný v zmysle medzinárodných odporúčaní a výsledky sčítania sú medzinárodne porovnateľné.
V Borskom Mikuláši bolo ku dňu
sčítania 3803 trvalo bývajúcich
obyvateľov, z toho 1858 mužov
a 1945 žien.
Ekonomicky aktívnych osôb bolo 1920 (1028 mužov a 892 žien).
K slovenskej národnosti sa hlásilo 3766 obyvateľov, maďarskej 1,
rómskej 2, českej 16 a ukrajinskej 1
obyvateľ.
Podľa náboženského vyznania
sa k Rímsko-katolíckej cirkvi hlásilo
3631 občanov, Evanjelickej cirkvi
augs. vyznania 16 občanov, Gréckokatolíckej cirkvi 4 občania, Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia 3 občania, Evanjelickej cirkvi
metodistickej 2 občania, Kresťanským zborom 10 občanov.
V našej obci sa nachádzalo 1551
domov, z toho 1134 trvale obývaných a na rekreáciu bolo určených
169.

Zrnká múdrosti
o čítaní

Vítali sme deti do života
V nedeľu 17. februára 2002 sme v tanečnej sále kultúrneho domu
do života slávnostne uvítali našich najmladších občiankov – deti narodené v roku 2001. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ v Borskom Mikuláši. Po uvítaní Oľgou Cintulovou a slávnostnom príhovore
starostu obce Jozefa Cáka sa rodičia zapísali do pamätnej knihy.
Milí naši drobčekovia – Mário
Mihál, Kristián Malík, Dominik Pavlík, Jaroslav Važan, Pavol Vozárik,
Oliver Škulányk, Patrik Pálka, Ján
Havlíček, Dominik Gašpárek, Lukáš
Maťuch, Samuel Černý, Tomáš Michalica, Michal Jablonický, David
Meliš, Andrej Zavilinský, Krištof
Krchňavý, Štefan Cvečka, Marek
Biksadský, Marek Drinka, Anton
Cintula, Ondrej Filípek, Sebastian
Bach, Dalibor Gašpárek, Viktor

Daň z nehnuteľností
Vážení čitatelia,
každú zmenu, ktorá u vás
vznikne počas roka a má vplyv na
vznik a zánik daňovej povinnosti
(napr. prírastok alebo úbytok nehnuteľností) ohláste písomne správcovi
dane – obecnému úradu – do 30
dní odo dňa, keď táto zmena
nastala.

Zmeny, ktoré treba hlásiť sú:
kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, skolaudovanie novostavby rodinného domu, prístavby a nadstavby, dokončenie drobnej stavby, prístrešku,
získanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia v zlúčenom stavebnom

SERVIS ČITATEĽOM

Milí čitatelia,
ako vyplýva z kalendára vinohradníckých podujatí
na rok 2002, našu obec zaradilo Združenie Malokarpatskej vínnej cesty na jej „pomyselnú” trasu.
Prvoradým predpokladom zaradenia konkrétnej pivnice, vinohradu alebo reštauračného zariadenia do vínnej cesty je schopnosť ponúknuť hosťom degustáciu
kvalitného vína a výbornú regionálnu kuchyňu.
Tento projekt je vlastne o pocitoch a o peniazoch. O peniazoch, ktoré prídu do regiónu od spokojných turistov, návštevníkov i priateľov dobrého vína
a kuchyne. Aby časť peňazí ostala aj na Búroch, musíme spoločne porozmýšľať, ako systematicky budovať

Mokrohajský, Samuel Krňa, Dan Filip, Viktória Juríková, Katarína Pípová, Natália Kujovská, Adriana Totková, Silvia Cintulová, Laura Nová,
Simona Pribilová, Elizabeth Černá,
Laura Ruchovanská, Hana Grófová,
Tomáš Drápal, Marcel Pavlík, Tomáš Bača – želáme vám pevné
zdravie, primerane šťastíčka, pokoj
a úspech do dlhého života.
Vitajte medzi nami!
Oľga Cintulová

konaní, získanie bytu, začatie
podnikania, zárobkovej činnosti
alebo prenájom v dome, byte,
garáži alebo chate, pri pridelení
náhradných pozemkov, pri vrátení vlastných pozemkov a podobne.
Aj keď ste zmenu v stanovenej
30-dňovej lehote nahlásili, nezabudnite do 31. januára nasledujúceho roka podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Daň je splatná do 31. marca.

dôveru k našim gurmánskym produktom, reštauračným zariadeniam, ale hlavne schopnostiam ľudí ponúknuť kultúru. Kultúru nielen v jej pravom slova zmysle, ale aj kultúru pitia vína, kultúru stolovania, jednoducho dobrý pocit z príjemne prežitého dňa.
Milí čitatelia, projekt Združenia Malokarpatskej
vínnej cesty je „chôdza na dlhé trate”. Práve preto uvítame všetky vaše podnety, ktoré nám urýchlia, uľahčia
alebo akokoľvek pomôžu uviesť ho do praxe. Z priestorových dôvodov sa mu, žiaľ, nemôžeme obsiahlejšie
venovať v tomto vydaní Búranských zvestí. Chceli by
sme sa mu však (už aj na základe vašich námetov) venovať v budúcom vydaní. (Zatiaľ prvou „minilastovičkou” bude októbrová výstava Plody búranských záhrad spojená s ochutnávkou vín.)
–pj–

Cti si dobrú knihu a čítaj dobrú knihu!
•
Nečítaj mnoho, ale dobrú knihu
čítaj hoc i niekoľko ráz.
•
Čítaj pomaly a premýšľaj, čo
krásne kniha hovorí.
•
Nauč sa naspamäť, čo sa ti páči!
•
Poznamenaj si knihy, ktoré si čítal, od koho sú a čo obsahujú.
•
V dobrých knihách sa dočítaš
o skutkoch lásky k blížnemu, o šľachetných a statočných skutkoch,
preto nečítaj len očami, ale čítaj aj
srdcom a čiň tiež tak šľachetne
a statočne.
•
Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj
každý deň – a každý deň urob
niečo dobré, hoc by to bol skutok
taký nepatrný, ako zachrániť topiaceho sa mravca.
•
Uč sa dobru, kráse a pravde!

Príprava
výstavby
kanalizácie
V roku 2001 schválilo obecné zastupiteľstvo investičný zámer
výstavby splaškovej tlakovej kanalizácie PRESKAN v našej obci.
Tento spôsob bol vyhodnotený
na miestne podmienky ako najprijateľnejší z hľadiska ceny aj
podmienok výstavby.
Na základe rokovaní s mestom
Šaštín-Stráže bude výtlačné potrubie zaústené do čističky odpadových vôd Šaštín-Stráže, čím ušetríme značné prostriedky na výstavbu vlastnej čističky. Táto varianta
bola schválená ministerstvom životného prostredia a na základe
schválenia sme začali v tomto roku
s projektovou prípravou.
Celkové náklady na výstavbu sú
odhadnuté na 150 mil. Sk.
Financovanie stavby budeme
zabezpečovať z vlastných zdrojov,
z úverov, z návratných zdrojov
z SPP a z prostriedkov PHARE.
Podľa možností financovania stavby rozdelíme projekt na viacero
etáp. Dobu výstavby odhadujeme
na 10 rokov.
Jozef Cák
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ŽILI MEDZI NAMI

Ján Hollý
24. marca roku Pána 1785, v chalúpke učupenej v tieni kostola
sv. Mikuláša, za tuhého mrazu
prišiel na svet druhý syn Vavrinca Hollého, náš najvýznamnejší
rodák – Ján Hollý.
S obdivom si uvedomujeme,
z akých skromných pomerov vyrástol tento velikán slovenskej literatúry – poet dávnych vekov.
Dvestosedemnásť rokov uplynulo, čo novorodeniatko prvýkrát nabralo dych, a vdýchlo zároveň „ducha Búru” to nesmierne bohatstvo
dejín, ktoré akoby sa vznášalo
v rannom opare, a ševelilo v lístí
stromov.
Dávne dejiny slovanov perom
Jána Hollého sa zaskveli v jeho jedinečných dielach Svatopluk, Cyrilometodiáda, Sláv.
Aj keď Ján Hollý rozvíja dej eposov v období Veľkej Moravy stále
cítiť jeho vrúcny vzťah k rodnému
Búru. V symbolickom pomenovaní
vojenských vodcov, v popise krajiny, vo vymenúvaní účastníkov boV našej obci máme plnoorganizovanú základnú školu s 461 žiakmi. V škole vyučuje 27 pedagógov.
Chod školy zabezpečuje 8 prevádzkových pracovníkov. Na ekonomickom úseku pracujú 2 technické zamestnankyne.
Strategickými cieľmi školy sú:
skvalitnenie výučby cudzích jazykov a rozšírenie výučby práce
s počítačom.
V oblasti kvalifikovanosti jazykárov sa nám zatiaľ podarilo získať
vyučujúcu nemeckého jazyka. Veľmi dobre sa nám darí plniť druhý
vytýčený cieľ, kde sme svojpomocne vybudovali učebňu PC
a v máji dostaneme šesť počítačov
do druhej učebne v rámci projektu
INFOVEK. Deti zatiaľ pracujú na ôsmich počítačoch.

jov, všade cítiť jeho väzbu k rodisku. Vari najpresvedčivejší dôkaz
tohto vzťahu je priama zmienka
v epose Svatopluk:
„Buri vždi ozbrojení choďá a na
končini stríhnú.“
Vysvetlenie môže byť len jedno.
Ján Hollý jasne nadviazal na rímskeho historika Tacitusa, ktorý spomína kmene Burov na tomto území
počas výprav rímskeho cisára Marka Aurélia.
Kmene Burov boli strážne kmene a je len prirodzené, že boli usadení tu. Veď kopec Mária-Magdaléna je najvyšším kopcom Záhoria
a z jeho vrcholu vidno Záhorie ako
na dlani – od Malých Karpát, až po
Myjavskú pahorkatinu.
„Búre“ nezameniteľným spôsobom vtisli svoj znak do básnikovej
duše. Chudobné piesky, húževnatý pýr a hrčovité borovice, akoby
predznamenali aj samotný život
Jána Hollého – chudobný vo
svetle pozemských statkov, bohatý vo význame slovenskej literatúry.
S akou húževnatosťou šíri korene borovica i pýr, takou silou je
i tvorba Jána Hollého pre ďalší vývoj slovenskej kultúry.

Básnik, ktorý prvý preložil básne Ovídia, Vergília, Homéra, Horácia i Tyrtea, básnik, ktorý vyspieval
chorál dejín slovanov, básnik ktorému prejavili úctu učenci jeho doby
i doby dnešnej, tento básnik pulzuje v krvi „búranov“, aby sa naplnili jeho posledné slová z Piesne
na slovenský národ:
„dávňejšú vinahraď stratu”.
Margita Benková
foto archív a –pj–

ŠKOLA VOLÁ...

Máte
v rodine
budúceho
prváčika?
Dieťa predškolského veku sa
dostáva už pri zápise do 1. ročníka do nového prostredia základnej školy. Čaká ho náročná
úloha žiaka-prváčika.

Už aj na prvý pohľad je jasné, že
o rodný dom Jána Hollého a jeho
okolie sa obec príkladne stará.

Už materská škola ho pripravuje na túto úlohu rozvojom jeho
myslenia a reči, schopnosti samostatne myslieť a pracovať, navykať si na základné manuálne
zručnosti, utvárať kladné vzťahy
k svojmu okoliu a k sebe.
Okrem toho by malo mať dieťa
nevyhnutné hygienické, estetické
a rozumové návyky a poznatky
o prostredí v ktorom žije.
Veľmi dôležitá je spolupráca
učiteľa a rodičov prváčika.
Dieťa musí v tomto období postupne zvládnuť základy spisovného jazyka, osvojiť si primerané
matematické predstavy, prvky estetickej, telesnej a hudobnej výchovy, aby si úspešne osvojilo
základné učivo. Malo by bez stresov plynule prechádzať od hracej činnosti k výuke v škole.
V tom mu treba v potrebnom
rozsahu primerane jeho schopnostiam pomáhať až do obdobia, keď samostatne zvládne nároky školskej dochádzky.
Rodičom želám veľa trpezlivosti, ktorá sa v budúcnosti zúročí vo výbornom prospechu prváčika.
–aj–

Žiaci sa zúčastňujú rôznych školských súťaží, ktoré sú masovo organizované. Teda každý žiak má

Zo života ZŠ

§

V zmysle zákona o prechode kompetencií bude
zriaďovateľom predškolských zariadení, Základnej
školy a Domova dôchodcov obec Borský Mikuláš.

možnosť prejaviť svoje schopnosti
a talent. Víťazi týchto súťaží postupujú do obvodných a okresných
kôl. Úspešnosť na súťažiach zabezpečujú prípravou žiakov vyučujúci, aby tak reprezentovali nielen našu školu, ale aj obec.
Od októbra 2001 sme začali me-

sačne vydávať školský časopis
„BOM”, ktorého obsahom je prevažne vlastná tvorba našich žiakov
a informácie zo života školy. Nezabúdame ani na tradície našej obce, ktoré využívajú vedúce folklórneho súboru „Studnička”, pri nácviku rôznych tancov a zvykov.
Žiaci našej školy majú možnosť
pracovať na internete, máme emailovú adresu a vytvorenú webovú stránku.
Žiadna škola nemôže kvalitne plniť svoje výchovno-vyučovacie poslanie bez spolupráce s rodičovskou verejnosťou, a preto sa snažíme túto spoluprácu rozvíjať.
Za obdobie posledných troch
rokov bolo potrebné riešiť zlepšenie technického chodu školy. Škola
bola splynofikovaná, interiér všet-

kých objektov bol vymaľovaný, pokračuje sa v natieraní okien. Na objekte dielní bola opravená strecha,
vybudovali sme novú cvičnú kuchynku pre naše žiačky.
V rámci zlepšenia zdravej výživy
a stravovacích návykov sme v školskej jedálni zaviedli doplnkové
stravovanie a prebudovali interiér
jedálne.
Všetky tieto aktivity sme robili
v spolupráci s rodičovskou verejnosťou a sponzormi. Veríme, že
z tejto informácie o činnosti na našej škole budú mať dobrý pocit, že
sme efektívne využili ich pomoc
akéhokoľvek druhu.
Touto cestou im ďakujeme a dúfame, že naša spolupráca bude
pokračovať aj v budúcnosti.
Vedenie ZŠ v Borskom Mikuláši
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Ranné zamyslenia Evy Fordinálovej

Od 1. 1. do 14. 3. 2002

POZÝVAME VÁS

Jednou z osobností nášho kultúrneho a spoločenského života je jubilujúca literárna historička, rodáčka z Borského Mikuláša profesorka
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.
Už po niekoľko rokov oslovujú jej ranné reflexie široký okruh rozhlasových poslucháčov. Záhorské múzeum v Skalici v písanej podobe tlmočí
jej slová zamyslení z roku 1998–2000. Zbierku si môžete kúpiť za 50 Sk
v Miestnej ľudovej knižnici v Borskom Mikuláši.
–oc–

sa narodili:
Juraj Bobek, Frederika Elsíková, Michaela Hupková,
Jakub Kovár, Adriána Poláková, Martin Tomašovič,
Patrícia Černá

22. marca o 10.00 sa uskutoční pri
rodnom dome Jána Hollého oslava.
Program si pre vás pripravili žiaci
základnej školy. Príďte si uctiť pamiatku Jána Hollého vašou účasťou.
28. marca slávia svoj sviatok učitelia. Želáme im veľa trpezlivosti a úspechov pri vzdelávaní našich detí.
6. apríla sa uskutoční v Dome kultúry v Borskom Mikuláši súťažná
prehliadka detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. Na súťažnej prehliadke
vystúpi aj folklórny súbor Studnička z Borského Mikuláša pod vedením Mgr. Heleny Cákovej a Mgr. Agneši Petríkovej. Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, ktorá
uskutoční výber najlepších účastníkov do vyššieho kola súťaže.
19. mája sa uskutoční oslava Dňa
matiek v Kultúrnom dome Borský
Mikuláš. Naše deti pripravili krásny
program, ktorým chcú poďakovať
Vám, milé mamy a staré mamy, za
vašu lásku, úsmevy, trpezlivosť
a čarovnú silu, ktorou už po veky
udržujete teplo rodiny.
31. mája bude pri príležitosti MDD
diskotéka pre deti a mládež.

ZASMEJME SA...
– Ty sa necháš od svojej ženy komandovat? To já by sem na tvojém
mísce ukázau zuby!
– No to sem už ráz oprobovau a fčil mi tri chýbajú...
•••
– Dežo, proč sceš prerezat mjesíc?
– Protože aj sociální podpora by chodziua dva ráze.
•••
– Múj muž sa se mnú už dva týdňe nevyprávjá.
– A čím sas ho tak dotkua?
– Tarélkem.

PREDSTAVUJEME
redakčnú radu
Redakčná rada je kolektív ľudí,
ktorí sa nadchli myšlienkou tvoriť
obecné noviny a získali poporu
OÚ. Sú to Terézia Kolíková, Oľga
Cintulová, Mária Cintulová, Jozef
Búzek a Peter Jackanin.
Milí čitatelia, tento zoznam nemusí byť konečný. Radi medzi sebou privítame záujemcov – predovšetkým z mladších ročníkov –
ktorí by mali záujem podieľať sa
na redakčnej práci.
Keďže sa učíme „za pochodu”,
budeme vám vďační za akúkoľvek konštrultívnu pomoc pri tvorbe Búranských zvestí. Dúfame, že
operatívnu pomoc neodmietnu
poslanci obecného zastupiteľstva, obecný úrad i podnikatelia.
Vopred ďakujeme!

Po ukončení výroby chemických prípravkov na zimný postrek ovocných drevín
– Vitrosan Arbolov – ošetrujeme ovocné dreviny proti škodcom až predjarným postrekom
Oleoekametom a Oleoekaluxom.
Tieto ekologické prípravky sú založené na báze minerálneho alebo
repkového oleja. Oba sa používajú
až po vyrašení ovocných drevín.
V zimnom období dreviny ošetrujeme mechanicky. Oškrabujeme
z kmeňov starú a odumretú kôru,
za ktorou sa ukrývajú rôzni škodcovia (mníška veľkohlavá). Odstraňu-

V roku 2001 sa
narodilo – 39 detí, manželstvo uzavrelo 12 párov a
umrelo 33 obyvateľov.

Ernest Rehák, DD B. Mikuláš

Edita Peltznerová

BURZA NÁPADOV

PROGRAM KINA

Kompresor a rošt na chladničke
alebo mrazničke pravidelne čistite
vysávaním prachu (resp. vlhkou
handrou pri vypnutom spotrebiči).
Nečistota spôsobuje častejšie spínanie motora kompresora, a tým
väčšiu spotrebu elektrickej energie
ako je nevyhnutné.
•
Ak potrebujete pribíjať malé
krátke klinčeky, uchyťte ich do hustého hrebeňa a Vaše prsty (a nervy) budú v poriadku...
•
Ak pri varení začne v kuchyni
horieť čokoľvek, čo sa nesmie hasiť vodou, použite múku.
Milí čitatelia, podeľte sa s nami o nápady, ktoré by uľahčili
život aj nám ostatným.

Vegetačný pokoj v záhrade
NOVEMBER–FEBRUÁR

nás opustili:
Miroslav Balík, Emília Bolebruchová, Mária Bulková,
Agneša Cintulová, Anna
Cintulová, Jozef Májek, Albína Dobiašová, Oľga Stupavská, František Cintula,
Emil Bízek

jeme zaschnuté moniliózne
ovocie – odrežeme ho aj
s kúskom konárika.
Z kríkov ríbezlí odrežeme
výhonky, ktoré sú napadnuté roztočom ríbezlovín. Poznáte ich podľa zdurených pupeňov. Z malín a ostružín odstranime výhonky napadnuté bylomorom ostružinovým.
Slivky napadnuté šárkou odstránime a spálime. Opadnuté lístie zo
zdravých stromov dáme do kompostu a to, ktoré je napadnuté niektorou vírusovou chorobou, spálime. Osvedčenou ochranou ovocných stromov je natieranie kmeňov
vápenatým mliekom. Tento náter

JÁNA HOLLÉHO
Apríl
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
Máj
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
Jún
7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Harry Potter
a kameň mudrcov
Mandolína kapitána
Corelliho
Kto z koho
Vanilkové nebo
Pán prsteňov
Čistá duša
Rušná hodina 2
Ocean’s Eleven
Training day
Diera
Kráľ škorpión
Chladná pomsta
Jeeprs Creepers

Začiatok projekcie je o 20.00 h.

RADÍME VÁM
odráža slnečné lúče (kmeň sa neprehrieva) a vápno zároveň ničí aj
niektorých prezimujúcich škodcov.
Každý dobrý záhradkár má na
tienistom mieste v záhrade založený kompost, do ktorého dáva všetok organický odpad – buriny s nevyzretými semenami, lístie, trávu,
drevný odpad (nie z ihličnatých
stromov, neodporúčame ani lístie
z orecha, gaštana) i organické odpady z kuchyne. Do kompostu môžeme dať aj drevný popol, nepotlačený baliaci papier, kartóny. Nevhodné sú noviny a časopisy pre
obsah olova vo farbe atď.
Kompostovaním získame kvalitné hnojivo pre svoju záhradu a zúžitkujeme všetok organický odpad.

–oc–

Odložte si plody
búranských
záhrad!
Dňa 27. októbra sa v našej obci uskutoční výstava „Plody
búranských záhrad”, spojená
s ochutnávkou vín z ponuky
záhoráckych vinohradníkov.
O príjemnú atmosféru sa postará cimbálovka zo Skalice.
Bližšie informácie prinesieme
v budúcom čísle.

Zelené hnojenie je najúčinnejší
spôsob biologického zúrodňovania pôdy a najjednoduchší spôsob
dodania organickej hmoty do pôdy. Takýmto spôsobom znížime
dávky alebo úplne vylúčime chemické prípravky na hnojenie a priblížime sa k výrobe kvalitných bioproduktov v našej záhrade.
Dnešná doba priniesla veľa nových poznatkov vo vede i v záhradničení. Stále viac sa žiadajú
biologicky čisté produkty. Preto
musíme v čo najväčšej miere využívať prírodné zdroje na hnojenie
a ochranu a vysádzať odrody ovocia i zeleniny, ktoré sú odolné voči
rôznym vírusovým chorobám (šárka, múčnatka, chrastovitosť a iné).
FLORIÁN PAVLÍK, foto –pj–
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Ďalšia hviezdička
na športovom nebi obce
Hoci svoje prvé kroky začal robiť sálový futbal na Slovensku
v roku 1974, samostatný Slovenský zväz sálového futbalu vznikol až v roku 1990.
Aj napriek tomu, že dres našej
VTJ Sokol v minulosti obliekali
dvaja majstri Európy – Totka,
resp. Šimek – Maroko 1995 –
svoju históriu v našej obci začal
sálový futbal písať až 1. januára
2002.

Takto sme slávili fašiangy
v Borskom Mikuláši
Verní tradíciám fašiangov v našej obci, aj tohto roku 11. a 12. februára
naši mladí muži skákali šable, vyvrteli dievčiny i ženy a mnohí prizerajúci
–tk–, foto –tk–
chlapci okúsili ferulu.

M

edzi významných rodákov
oobce Borský Mikuláš patrí
TAJNIĆKA 1, ktorý sa narodil
24. 3. 1785. Posledným miestom
jeho pobytu bola TAJNIČKA 2,
kde aj 14. 4. 1849 zomrel. Z jeho
literárnej tvorby je známy najmä
epos TAJNIČKA 3, ktorý má dvanásť spevov.
VODOROVNE:
A Predstavený kláštora mužskej
rehole – starší skaut – lyžiarsky
vosk – pravý prítok Volgy B TAJNIČKA 2 – TAJNIČKA 1 – tamto
(prísl. miesta). C Meno ukrajinského spisovateľa Hončara – Melánia (domácky) – stopa po zarezaní
– doplnilo tekutinu – rekontra D
Ugrofínsky pojem duše (tiež Lul) –
ihličnaté stromy – ŠPZ okr. Žilina –
iba – dobre (z lat.) – pohrebná
hostina E Značka amerícia – pofukuje – likérnik – druh ženského
účesu – hnedožltý F Leopold (domácky) – hostil alkoholom (expresívne) – TAJNIČKA 3 G Dlho-

chvostý papagáj – má meniny 8. 3.
– plemeno – zásek v podobe klina, zátinok (les) – lesná žienka.
ZVISLE:
1 Vydržala nápor 2 Rádius 3 Kainov brat–ŠPZ okr. Prešov 4 Chumáč, strapec (na rastlinkách) –
pestúnka detí v rodine 5 Dával do
rámu 6 Zistila pravosť dokladov 7
Ťažné zvieratá – nemecká číslovka
(jeden) 8 Eduarda (domácky) –
zverina 9 Chemická značka rádia –
horský potok 10 Rana po pichnutí
hmyzom – hlboký mužský hlas 11
Charakter, povaha niečoho – citoslovce napodobňujúce spev 12

K tomu dátumu bol totiž z iniciatívy zakladajúcich členov – bývalých i súčasných športovcov obce či blízkeho okolia – pánov Jána
Záhončíka, Róberta Malíka a Romana Kráľoviča zaregistrovaný
Klub sálového futbalu „JAKO”
Borský Mikuláš.
Zámerom zakladateľov bolo
rozšíriť počet obcí okresu zapojených v hnutí sálového futbalu,
no predovšetkým zabezpečiť aktívnym futbalistom obce kvalitnú
celoročnú prípravu, ako aj konfrontáciu. A tak niet divu, že k už
zmieneným pánom sa postupne
pridali J. Tomek, M. Totka, M. Macek, M. Búzek, M. Sokol, M. Drápal, J. Vacho, P. Cintula, L. Liška, T.
Vanek, M. Wallner a R. Wallner –
teda prevažne súčasní borskomikulášski futbalisti, doplnení skúsenými harcovníkmi.
Trénerom sa stal pán P. Šedivý,
v minulosti známy z trénerskej
Ľudový rozprávač z Košíc – skr. severozápadu 13 Chvat, náhlenie –
citoslovce kvákania 14 Solmizačná
slabika – menšie plavidlo, čln (z
angl.) 15 Zákazníci 16 Alkaloid nachádzajúci sa v koreni omanu pravého 17 Ručný nástroj na rytie pôdy – Konfederácia politických
väzňov (skr.) 18 Má meniny 5. 12.
– zakaľuje 19 Perzián (koža z jahňaťa podľa uzbekistanského mesta Karakul) 20 Svetadiel
POMÔCKY:
Lol, Oles, bene, bona, boat
Krížovku pripravil Vojtech Kúkoľ

práce v susedných Šajdíkových
Humenciach, či sponzorovaním
futbalu v spomínanej obci.
Cesta KSF „JAKO” do povedomia futbalovej verejnosti nebola
ľahká. Ak totiž chceli účinkovať
v 2. okresnej lige sálového futbalu, museli nielen zložiť štartovné
4.000 Sk na jarnú polovicu ročníka 2002, ale predovšetkým absolvovať kvalifikačný turnaj o postup
do spomínanej súťaže, pričom
postupoval len víťaz.
Hráči KSF „JAKO” sa postupne
stretli s IPONom Senica (3:3),
s MOBYDICKom Senica (1:3, jediná prehra). V dohrávke 1. kola
porazili DANDY Rovensko (7:0),
WINLINE Senica (7:5), FLAMENGO Senica (7:3), OLDWOLF Senica (7:2), Bučo Senica (4:2), FC
CORGOŇ Stráže (2:1) a napokon
FORTUNU Senica (5:1).
Oporami tímu sa v jednotlivých
zápasoch ukázali najmä Tomek,
Totka, Malík, Búzek Macek a Cintula, ktorí to dokázali aj strelecky,
pričom Búzek skóroval 10-krát,
Macek 9-krát a Malík 8-krát.
V jarnej polovici súťaže už zohral KSF „JAKO” väčšinu stretnutí.
Ich dôležitosť podčiarkuje skutočnosť, že na jeseň sa mužstvá rozdelia na dve skupiny, pričom o postup do 1. ligy bude bojovať prvých osem mužstiev.
Zatiaľ sme s jedinou prehrou
v celkovom poradí na 2. mieste.
V nastúpenom trende chceme
pokračovať, aby sme sa „dokopali” do 1. ligy.
Po jari si A–výbor KSF „JAKO”
v zložení Ján Záhončík – manažér
a vedúci mužstva, Jozef Tomek –
tajomník, Róbert Malík – hospodár, stanovil jediný cieľ – postup
do najvyššej súťaže okresu.
Úloha je to náročná, pretože
okrem štartovného treba klub zaistiť materiálne. Nemálo stojí financovanie tréningového procesu
(hala SH Senica), pričom nemožno obísť ani dopravné náklady. Tu
však futbalisti čakajú, s prihliadnutím k horeuvedenému, podporu obecných orgánov, aj príspevky jednotlivých možných
sponzorov.
V Borskom Mikuláši totiž uzrel
svetlo sveta ďalší šport, ktorý
v krátkom čase dokázal svoju
zmysluplnosť a životaschopnosť.
Aby to však platilo dlhodobo, to
už v článku spomenutí futbaloví
nadšenci nemajú len vo vlastných
rukách.
Ján Záhončík
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Finišuje príprava 33.ročníka
Záhoráckej dvadsiatky
Takto sa zvyknú zo všeobecného hľadiska charakterizovať prípravné práce, ktoré si hlavne v časovom horizonte vyžadujú viacero
konkrétnych a termínových úloh.
Takouto akciou sú aj medzinárodné chodecké preteky „Záhorácka dvadsiatka”, ktorých 33. ročník
sa uskutoční 1. júna 2002.
Tohtoročné preteky budú o to
významnejšie, že po dohode so
Slovenským atletickým zväzom
pôjde súčasne o Majstrovstvá Slovenska mužov na 20 km.
Z toho dôvodu by sa mala
na štarte objaviť kompletná chodecká špička, ktorá
bude súťažiť o spomínaný
majstrovský titul.
Predbežne boli pozvánky na toto podujatie zaslané do 15 štátov.
Pokiaľ ide o účastnícke krajiny, v histórii Záhoráckej dvadsiatky po prísľube účasti pretekárov z Estónska
a Írska by mal ich počet dosiahnuť
33 zúčastnených štátov, čo by symbolicky korešpondovalo aj s uskutočnením 33. ročníka.
Z našich chodcov by malo byť
početnejšie zastúpenie v žiackych
kategóriách. Dominovať by mala
Danka Dobiášová už v kategórii dorasteniek.

V kategórii starších žiačok sme
zaznamenali jednu zmenu – Klárka
Malíková, ktorá je taktiež nádejnou
pretekárkou pre budúce ženské
kategórie, začiatkom tohto roku
prestúpila z našej domácej TJ Junior do TJ Lokomotíva Šurany.
Organizačný výbor začal svoju
pravidelnú činnosť od januára tohto roku tým, že sa aktualizovalo jeho zloženie. Bol zvolený predseda,
schválený harmonogram úloh, ponukové listy pre sponzorov, návrhy
propozícií a plagátu, rozpočet samotných pretekov a ďalšie. Predsedom
33. ročníka Záhoráckej
dvadsiatky je Ing. Jozef Vanek. Hlavnými sponzormi s najväčšou pravdepodobnosťou budú aj
v tomto ročníku Obecný úrad Borský Mikuláš, Slovenská poisťovňa,
a. s., Senica a HI–TEC Banská Bystrica.
Organizačný výbor sa okrem samotných pretekov sústreďuje aj na
sprievodné akcie a samotný rámec
pretekov hlavne v tom smere, aby
bola vytvorená dôstojná „kulisa”
pre pretekárov aj pre našich občanov a všetkých návštevníkov tohto
chodeckého sviatku v našej obci.
Ing. Jozef Vanek

Futbalisti VTJ Sokol štartujú
do jarných súťaží
Futbalový klub VTJ Sokol v Borskom Mikuláši uzavrel rok 2001
s čiastočnou spokojnosťou s dosiahnutými výsledkami. Od súťažného ročníka 2001–2002 sa náš
klub rozrástol o dve žiacke družstvá. Takže okrem mužov, doratencov si začíname pripravať vlastných hráčov v družstve starších
i mladších žiakov a prípravky. Pozoruhodné výsledky dosahuje družstvo prípravky, ktoré sa výkonnostne vyrovná najlepším družstvám
v okrese. V družstve mladších žiakov je vidieť badateľné zlepšenie,
to isté sa dá povedať aj o hre starších žiakov. Vo výsledkoch je vidieť
rukopis, ctižiadostivosť a futbalové
skúsenosti trénerov.
Družstvo dorastencov hrá pekný
technický futbal a umiestňuje sa na
špici tabuľky. Za očakávaním zaostávajú muži, v ktorom je badať dlhodobá absencia domácich hráčov.
Z čias keď u nás pôsobili hráči-vojaci, domáci hráči boli „odstavení”.
Približne jedna generácia futbalistov nám chýba. Začíname prakticky
od začiatku, čo nie je jednoduché.

Cieľom družstva mužov je záchrana v oblastnej súťaži. Poctivý
kus práce tu vynakladajú funkcionári Edo Černo, Anton Šedivý, Emil
Bízek, Jozef Adamec a tréneri Peter Cintula, Vladimír Sládek, Ján Šedivý, Pavol Šedivý a niektorí bývalí
hráči.
S nedostatkom financií klub bojuje ako sa dá. Napríklad na dresy
mladších žiakov prispeli rodičia
a futbalisti „starých pánov”. Klubu
na činnosť prispeli – Slovenská
poisťovňa Senica, Ján Dobiaš, Kasay a Vanek, Zdenek Vala, Peter
Krúpa, Ján Záhončík, Alexandra
Šedivá, Jozef Cintula, Ján Grajza,
Ján Kubinec, Ján Hlavenka a Miroslav Dobiáš. Nemalé finančné prostriedky vynakladá i obecný úrad.
Rodičia zase pomáhajú pri doprave na futbalové stretnutia. Všetkým patrí za to vďaka a uznanie.
Aj keď diváci nie sú s predvedenou hrou vždy spokojní, myslíme
si, že trpezlivosť v budúcnosti prinesie zaslúžené ovocie v podobe
peknej hry a dobrých výsledkov.
Ján Šedivý

Naše medailistky v poradí zľava doprava: Klára Malíková, Dana Dobiášová,
Veronika Cintulová, Andrea a Vladimíra Šedivé.
foto: – pj–

Mlaď nás úspešne
reprezentovala
V zime sa brány atletických štadiónov zatvárajú a je tu čas bilancovania. Aj výbor TJ JUNIOR
CLUB v decembri zhodnotil činnosť a výsledky svojej práce.
Halovú chodeckú sezónu 2001
otvorili pretekári v januári na majstrovstvách Západoslovenskej oblasti v Bratislave. Tu odštartovala
svoju výbornú sezónu Klára Malíková, ktorá zvíťazila v chôdzi na 2 km.
Na ďalších miestach skončili Veronika Cintulová, Vladimíra Šedivá a Andrea Šedivá.
Letnú sezónu odštartovali Dana
Dobiášová a Klára Malíková v Poděbradoch. V konfrontácii s českými
súperkami nenechali nikoho na pochybách o svojich športových kvalitách. Do cieľa prišli na prvých
dvoch miestach.
Svoju stúpajúcu formu dokázala
K. Malíková na pretekoch v Dubnici
nad Váhom. V konkurencii 12-tich
pretekárov obsadila 2. miesto.
V máji sa uskutočnil 32. ročník
medzinárodných chodeckých pretekov – Záhorácka dvadsiatka. O
výkonnosti našich chodcov svedčí
ich umiestnenie v cieli.
Medzi najmladšími žiačkami na
1 km obsadila Barbora Šarközyová
3. miesto. Hneď za ňou sa umiestnila Karin Šedivá o ktorej, ak vydrží
pri športovej chôdzi, budeme ešte
veľa počuť. U mladších žiakov na
2 km obsadil Andrej Hačunda 9.
miesto a Martin Šedivý bol 13. V kategórii starších žiačok na 3 km obsadila K. Malíková 4. miesto, s 11-sekundovou stratou za ňou prišla D.
Dobiášová.
Vrchol sezóny predstavoval pre
dievčatá domáci šampionát v Banskej Bystrici. Na štart sa postavilo
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13 pretekárok zo 6-tich slovenských
oddielov. Do cieľa ako prvá finišovala K. Malíková, ktorá najlepším
osobným časom dosiahla svoj prvý majstrovský titul. Druhá bola,
D. Dobiášová. Pri slávnostnom odovzdávaní medailí na dvoch najvyšších priečkach stáli opäť dievčatá
od nás – z Borského Mikuláša.
Klárka svoju formu potvrdila aj
na majstrovstvách oblasti v Nitre.
Suverénne zvíťazila na 3km.Jej zlepšenie v tejto sezóne bolo fantastické – vyše dve minúty na 3-kilometrovej trati. Veľkú radosť tým urobila
svojmu trénerovi a otcovi v jednej
osobe – Ondrejovi Malíkovi.
Za svoje výkony sa Klárka a Danka dostali do slovenskej reprezentácie. Slovensko reprezentovali na
dráhe v Třinci v trojstretnutí Česko A
–Slovensko–Česko B. Do cieľa prišla
prvá D. Dobiášová pred K. Malíkovou. Svoju prevahu nad českými rovesníčkami dokázali tým, že ich nechali za sebou o viac ako celé kolo!
Vo výborných výkonoch pokračovali aj na pretekoch v zahraničí.
V Ballasagyarmate v kategórii 14-ročných obsadila Klárka 2. miesto, medzi 15-ročnými bola Danka tretia.
Z dosiahnutých umiestnení možno
povedať, že uplynulá sezóna bola
pre chodcov TJ JUNIOR CLUB úspešná aj vďaka priazni domácich
sponzorov, ktorých – žiaľ – z priestorových dôvodov nemôžeme vymenovať. Úprimne ďakujeme!
Chlapci a dievčatá už absolvujú
zimnú prípravu. Veríme, že nás svojimi výsledkami potešia i v tomto roku. Zaväzuje ich k tomu i nominácia
K. Malíkovej a D. Dobiášovej do dorasteneckej reprezentácie Slovenska pre rok 2002.
Ján Dobiáš
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