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Vinšujem vám všetko šťastie
do roku nového,
nech vás Pán Boh ochraňuje
od všetkého smutného.
V novom roku žiadne nehody,
iba šťastné náhody
a úsmevné príhody.

Vážení
spoluobčania,
milí rodáci!

Nastal nový rok a všetci sa tešíme,
že sme sa ho, chvála Bohu, dožili. Som
veľmi rád, že sa vám môžem v týchto
prvých chvíľach roku 2016 opätovne
prihovoriť. Je to až neskutočné, ale
rok 2015 je už minulosťou, za ktorým
sa môžeme už iba obzrieť. Čas beží
neúprosne, a my opäť stojíme na pra
hu nového roku s nádejou, že bude
lepší, krajší a vydarenejší. Zároveň bi
lancujeme, čo nám priniesol rok minu
lý a zamýšľame sa nad tým, čo nás
čaká v roku 2016. Porovnávame, čo
predchádzajúci rok priniesol, dal nám
do vienka, ale aj naopak, v čom bol
pre nás záporný, či menej šťastný. Kaž
dému sa vryl do pamäti iným spôso
bom. Toto všetko prežívame v rodin
nom, osobnom i pracovnom živote.
Aj v samospráve sú chvíle radostné,
úspešné, ale aj menej úspešné. V kaž
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Tr v Borskom Mikuláši Dr. Teodora Ka dom prípade môžeme povedať, že
nave Martu Hurbanisovú, prednos modyho, poslancov obecného za celkovo bol minulý rok pre nás veľmi
tu Okresného úradu v Senici Vladi stupiteľstva a mnohých iných hostí. úspešný v prospech našej obce.
míra Kocourka, správcu farnosti
Pokračovanie na 5. strane
Pokračovanie na 2. strane

DHZ v Borskom Mikuláši dostal

nové cisternové hasičské
vozidlo Tatra 815
Slávnostne pripravení členovia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Borskom Mikuláši očakávali
v stredu 28. októbra 2015 príchod podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka,
aby z jeho rúk prebral ich veliteľ
Peter Bízek kľúče od cisternového vozidla Tatra 815, ktoré minister osobne priviezol našim občanom.
Starosta obce Borský Mikuláš Vla
dimír Bízek privítal na pôde obce
okrem podpredsedu vlády a minis
tra vnútra SR Róberta Kaliňáka aj
prezidenta Hasičského a záchran
ného zboru SR Alexandra Nejdlého,
generálneho sekretára Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Vendelína
Horvátha, riaditeľa Krajského riadi
teľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trnave Vojtecha Valkoviča,
predsedníčku Krajského výboru
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Vážení spoluobčania,
milí rodáci!
Dokončenie z 1. strany

Nasadilo sa dobré tempo v roz
voji našej dediny, a to hneď po no
vom roku. Pre nedostatočný počet
miest v materskej škole sa odkúpili 2
pavilóny pôvodnej materskej školy
Na výhone na jej rozšírenie. Jeden
pavilón bol zrekonštruovaný a k 1.
9. 2015 v ňom začalo navštevovať
materskú školu 43 detí. Aby sme
ušetrili finančné prostriedky, rekon

boli poskytnuté finančné prostriedky
z fondu Ministerstva financií SR.
V jesenných mesiacoch sme začali
s rekonštrukciou kultúrnej pamiatky
slameného domčeka v Borskom Petri.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu
boli získané z rozpočtu Ministerstva
kultúry SR. Rozsah opráv je podstatne
väčší ako sa pôvodne predpokladalo,
preto v oprave budeme pokračovať aj
v nastávajúcom roku. O finančnú pod

už potrebnú obnovu a rozšírenie via
nočného osvetlenia v obci. Na toto
osvetlenie prispeli aj niektorí naši pod
nikatelia a poslanci obecného zastupi
teľstva z vlastných zdrojov.
V novom roku by sme chceli po
stupne uskutočniť vysporiadanie po
zemkov pod základnou školou, aby
mohlo dôjsť k odkanalizovaniu zá
kladnej školy, školskej bytovky a druž
stevnej bytovky do verejnej kanalizá
cie. Vysporiadanie pozemkov nám
umožní žiadať o finančné prostriedky
z rôznych fondov na oteplenie a re
konštrukciu niektorých častí základnej
školy.

štrukciu vykonali pracovníci obecné
ho úradu.
V roku 2014 sa začala rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice a s rekonštrukciou
sme pokračovali aj v minulom roku.
Urobili ju svojpomocne členovia dob
rovoľného hasičského zboru. Za taký
to prístup k svojej organizácii im patrí
veľká vďaka.
Vlastnými prostriedkami a silami
sme vykonali rekonštrukciu sociálnych
zariadení v školskej jedálni, ktorá si žia
dala rekonštrukciu už viac rokov. Záro
veň boli vymaľované priestory škol
skej jedálne, školského klubu detí
a priestory telocvične.
Ďalšie úlohy
Opravu si vyžiadali aj sociálne byty poru sme opätovne požiadali Minis bude pokračovať aj v tomto roku.
Opravovali sme cesty na Hurbanovej
na Školskej ulici. Bola opravená stre terstvo kultúry SR.
do nového roku:
Pokračovalo sa vo výstavbe chod ulici, Na výhone a Družstevnej ulici.
cha a niektoré priestory bytov, kde
• výmena okien, oteplenie a rekon
Ako ste si určite všimli, urobili sme štrukcia sociálnych zariadení v zdra
bol havarijný stav. Na opravu budovy níka Na výhone a v dokončovaní sa
votnom stredisku;
• rekonštrukcia strechy na kultúr
Dňa 7. februára 2015 sa uskutočnilo referendum, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnom dome a oteplenie celej budovy;
nutím č. 320/2014 Z. z. zo dňa 27. 11. 2014. V našej obci bolo celkove zapísaných 3194 oprávnených
• rekonštrukcia telocvične, výmena
občanov. Z toho počtu k volebným urnám pristúpilo 478 občanov, čo prestavuje 14,97 %. Z celkového
okien v jedálni ZŠ;
počtu občanov, ktorí sa referenda zúčastnili, bolo odovzdaných 475 platných hlasovacích lístkov. V re• rekonštrukcia strechy materskej
ferende oprávnení občania rozhodovali o otázkach nasledovne:
školy Na výhone a oteplenie obi
1. Súhlasíte s tým, aby sa manžel 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
dvoch pavilónov, výmena okien a re
stvom nemohlo nazývať žiadne iné skupinám osôb rovnakého pohla vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
konštrukcia druhého pavilónu;
spolužitie osôb okrem zväzku me via nebolo umožnené osvojenie oblasti sexuálneho správania či euta
• postupné opravy a rekonštrukcie
dzi jedným mužom a jednou že (adopcia) detí a ich následná vý názie, ak ich rodičia alebo deti samé
ciest na ďalších uliciach;
nou?
chova?
• pokračovanie v budovaní chod
nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Počet hlasov ÁNO – 436, NIE – 30 Počet hlasov ÁNO – 422, NIE – 40 Počet hlasov ÁNO – 395, NIE – 70
níkov a rôzne ďalšie práce, ktoré okol
nosti prinesú.
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Vladimír Bízek, starosta obce

Stavebný úrad v roku 2015
Stavebná agenda v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Bílkove Humence, resp. povoľovací proces na úsekoch jednotlivých stavieb, sa i v roku 2015 udržiaval na rovnakej úrovni, ako boli hodnotené predchádzajúce tri–štyri ročné obdobia.

Stavebná agenda:
Za sledované obdobie bolo Sta
vebným úradom v Borskom Mikuláši
v rámci stavebnej agendy riešených
spolu 109 spisov.
• povolenie na odstránenie stav
by – 10, z toho v B. Mikuláši 10;
• stavebné povolenie rodinné
domy – 14, z toho v B. Mikuláši 9;
• stavebné povolenie ostatné
jednoduché stavby – 6, z toho v B.
Mikuláši 9;
• kolaudácia rodinné domy – 14,
z toho v B. Mikuláši 11;
• kolaudácia ostatné jednoduché
stavby – 6, z toho v B. Mikuláši 5;
• zmeny stavieb a zmeny užíva

nia stavieb – 13, z toho v B. Mikuláši
5;
• územné rozhodnutie – 1,
z toho v B. Mikuláši 1;
• ohlásenie drobných stavieb –
45, z toho v B. Mikuláši 45.
Na úseku štátnej stavebnej správy
bolo priestupkovo stíhaných 8 ob
čanov, stavebníkov, s celkovou výš
kou pokuty 550 €, v Borskom Mikulá
ši 6 občanov.

Vladimír Čech

Papier

PET fľaše

Dopravná agenda:
Na úseku dopravnej agendy bolo
vydaných 9 rozhodnutí, ktorými Harmonogram zvozu TKO
bolo povolené zvláštne užívania a vyseparovaných zložiek
miestnych komunikácií za účelom TKO v roku 2016
uloženia prípojok inžinierskych sietí
do telesa cesty a havárie na sieťach
uložených v zemi pri stretoch záuj
mov s miestnou komunikáciou.
V uvedenom sumári sú zahrnuté
11., 12., 13. 13., 14.
I.
15.
i uzávierky ciest, obchádzky a do
25., 26., 27. 27., 28.
pravné značenia.
8., 9., 10.
10., 11.
II.
12.
Ochrana prírody a krajiny:
22., 23., 24. 24., 25.
Hlavnú oblasť agendy tvorí vyba
vovanie a posudzovanie žiadostí
7., 8., 9.
9., 10.,
III.
11.
o výruby porastov rastúcich mimo
21., 22., 23. 23., 24.
lesa či už v zastavaných častiach
4., 5., 6.
6., 7.
obcí, tak i mimo nich.
IV.
8.
18., 19., 20. 20., 21.
Celkovo bolo vydaných 9 roz
hodnutí na povolenie výrubu poras
2., 3., 4.,
tov, z toho 7 v Borskom Mikuláši.
4., 5.
V.
16.,
17., 18.,
6.
Nakoľko v uvedených rozhodnu
18., 19.
30.,
31.
tiach je povolenie výrubu porastov
podmienené v prevažnej miere
1.
1., 2.,
uskutočnením náhradnej výsadby
VI. 13., 14., 15., 15., 16.
3.
rôznych okrasných porastov, dovo
27., 28., 29. 29., 30.
ľujeme si opätovne upozorniť obča
11., 12., 13. 13., 14.
nov , aby pri tejto výsadbe s plnou
VII.
1.
25., 26., 27. 27., 28.
vážnosťou vhodne vyberali každé
jedno miesto vysadeného stromu,
10., 11.
nakoľko nevhodnosť situovania vy VIII. 8., 9., 10.
12.
22., 23., 24. 24., 25.
rúbaných porastov bola najčastej
šou príčinou ich likvidácie.
5., 6., 7.
7., 8.
IX.
9.
19., 20., 21. 21., 22.
Stavebná činnosť v obci
Borský Mikuláš:
3., 4., 5.,
5., 6.
V rámci stavebnej činnosti v obci
X. 17., 18., 19.,
7.
19., 20.
boli uskutočnené rekonštrukčné prá
31.
ce na 1. pavilóne Materskej školy
2., 3.
3., 4.
Na výhone, na ktorom bola spolu
XI.
14.,
15.,
16.
16., 18. 18.
s 2.pavilónom, rozhodnutím č.
28., 29., 30. 30.
S-110/ 2015-Čech zo dňa 2. 7. 2015,
povolená zmena užívania stavby
1.
12., 13., 14.
z bývalých dielní spoločnosti Estetik
XII.
14.,15. 16.
27., 28., 29.
na prevádzku materskej školy.
29., 30.
K predmetným pavilónom v areáli
TKO

V číselných ukazovateľoch, ktoré
budú ďalej približovať rozsah čin
nosti stavebného úradu za rok
2015, bude občan názorne oboz
námený s celkovým výkonom štát
nej stavebnej správy za sledované
obdobie.
Celkovo bolo v období roku 2015
na úsek stavebnej agendy, doprav
nej agendy, agendy ochrany prírody
a krajiny, štátnej vodnej správy, od
padového hospodárstva a ochrany
ovzdušia prijatých 230 podaní, či
už vo forme žiadostí, podnetov,
sťažností alebo iných prípisov, ktoré
bolo treba založiť do spisových ma
teriálov hlavne vybavovaných roz
hodnutí. Z uvedeného množstva pri
jatej pošty bolo priamo rozhodnu
tiami riešených 91 spisov a 45 poda
niami bola riešená oznamovacia
povinnosť občanov. Zvyšná časť
agendy pozostávala z podnetov
od občanov, sťažností, záväzných
stanovísk, potvrdení a iných odpo
vedí na rôzne prípisy.
Významnú časť zaevidovaných
spisov tvorila i takzvaná vlastná poš
ta, ktorá bola spravidla zameraná
na predprojektovú a projektovú prí
pravu stavieb budovaných obcou
a potvrdenia rôzneho zamerania.
V povoľovacom procese sú jed
notlivé žiadosti rozdelené na sta
vebnú alebo dopravnú agendu
a agendu ochrany životného pros
tredia, ktorá je prioritne zameraná
na posudzovanie výrubov porastov
rastúcich mimo lesa, či už v zastava
nom území – intraviláne, alebo mimo
zastavaného územia – extraviláne.

Materskej školy Na výhone bola vy
budovaná nová kanalizačná prípoj
ka napojená do obecnej tlakovej
kanalizácie.
Prevádzka elokovaného pracovis
ka materskej školy Na výhone bola
zahájená 2. 9. 2015.
Ďalšia stavebná činnosť v obci
bola zameraná na pokračovanie
v budovaní chodníka Na výhone,
úprava povrchov miestnych komuni
kácii položením nového asfaltu
Na výhone, na uliciach Hurbanova,
Družstevná, a ostatné bežné udržia
vacie práce na miestnych komuniká
ciách.

Mesiac

V mesiaci októbri sme s veľkou
cťou privítali medzi nami v našej obci
podpredsedu vlády a ministra vnútra
SR Róberta Kaliňáka pri príležitosti
odovzdania a prevzatia neobvyklého
daru hasičskej techniky – hasičské cis
ternové vozidlo Tatra 815. Vozidlo bu
de slúžiť dobrovoľnému hasičskému
zboru pri likvidácii požiarov, záchrane
životov, majetku našich občanov a ši
rokej verejnosti. Chcel by som sa aj to
uto cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa pričinili (lobovali, ako trefne pove
dal minister vnútra) akýmkoľvek spô
sobom na pridelení Tatry 815.
V závere roka sme si slávnostne pri
pomenuli rok 1965, kedy sa po kolau
dácii otvorili brány novej školy pre vte
dajších a aj dnešných žiakov základnej
školy. Pre nás niektorých to bola ob
zvlášť historická spomienka na nástup
do novučičkej školy, zároveň sme si
spomenuli na vtedajších učiteľov, oso
bitne na tých, ktorí už nie sú medzi
nami.
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som pri tejto príle
žitosti vyjadril úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí sa podieľali na výsled
koch uplynulého roka 2015.
Moje poďakovanie patrí zástupco
vi starostu, hlavnej kontrolórke,
poslancom OcZ a členom komisií, za
mestnancom obce a zamestnancom
miestneho podniku služieb.
Ďakujem vedeniu a zamestnancom
školských zariadení za výsledky dosa
hované v uplynulom roku pri výchove
našej najmladšej generácie.
Vedeniu a zamestnancom domova
dôchodcov za príkladnú starostlivosť
o našich seniorov, nášmu duchovné
mu otcovi a správcovi farnosti za du
chovnú službu, ktorú vykonáva pre
našich občanov, občianskym združe
niam a spoločenským organizáciám,
ktoré sa aktívne zapájali do kultúrnych
a športových podujatí a vytvárali tak
spoločenskú atmosféru v našej obci.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí
nás podporovali a akýmkoľvek spôso
bom prispeli k rozvoju a zlepšeniu ži
vota v našej obci.
V roku 2016 nás očakávajú náročné
úlohy, ktoré sme si stanovili. K ich napl
neniu bude potrebná súčinnosť
a podpora našich občanov. Verím, že
sa vedeniu obce podarí obhájiť, ale aj
uskutočniť projekty, ktoré smerujú
k zlepšeniu životného prostredia
a ekonomického rozvoja našej obce.
Vážení občania,
nech vám rok 2016 prinesie radosť
a pokoj vo vašich srdciach, nech sú
všetky dni naplnené zdravím, šťastím
a Božím požehnaním.
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Rozpočet obce
Borský Mikuláš
na rok 2016
vrátane programov a podprogramov schválený uznesením č. 68/2015
na 5. riadnom zasadnutí OcZ Borský Mikuláš 17. 12. 2015:
PRÍJMY spolu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
VÝDAVKY spolu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
z toho:
1. rozpočet ZŠ Borský Mikuláš na rok 2016:
nedaňové príjmy
bežné výdavky
2. rozpočet školskej jedálne pri ZŠ na rok 2016:
nedaňové príjmy
bežné výdavky
3. rozpočet školského klubu detí pri ZŠ na rok 2016
nedaňové príjmy
bežné výdavky
4. rozpočet MŠ Borský Mikuláš na rok 2016:
nedaňové príjmy
bežné výdavky
5. rozpočet DD Borský Mikuláš na rok 2016:
nedaňové príjmy
bežné výdavky

2 036 991,- €
1 766 558,- €
5 000,- €
265 433,- €
2 036 991,- €
1 766 558,- €
254 500,- €
15 933,- €
800,- €
488 487,- €
6 000,- €
63 120,- €
3 000,- €
13 897,- €
9 200,- €
231 632,- €
129 400,- €
229 240,- €

Hospodárenie obce
v roku 2015
Plnenie príjmov:
– bežný rozpočet
– kapitálový rozpočet
– finančné operácie príjmové
– vlastné príjmy rozpočtových organizácií

2 280 030,22 €
1 812 025,97 €
17 630,00 €
299 000,00 €
151 374,25 €

Čerpanie výdavkov:
2 002 075,05 €
– bežný rozpočet
650 052,06 €
– kapitálový rozpočet
364 615,31 €
– finančné operácie výdavkové
15 933,12 €
– prevod prostriedkov rozpočtovým organizáciám obce 971 474,56 €
z toho:
– vlastné príjmy RO
151 374,25 €
– prevod zo štátneho rozpočtu
597 169,31 €
– prevod z obecného rozpočtu
222 931,00 €
Stav rezervného fondu:
Stav dlhodobého úveru v Prima banke:
Stav dlhodobého majetku obce:

245 827,89 €
537 409,29 €
10 537 979,58 €

40. výročie zlúčenia Borského Mikuláša
a Borského Petra do jednej
samostatnej obce Borský Mikuláš

DEŇ OBCE
Rok 2014 bol rokom osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky uvedenej v listine Bratislavskej kapituly z 3. júla 1394, v ktorej sa spomínajú
obce Zenthmiklos a Zenthpeter. V historických dokumentoch sa Borský Mikuláš a Borský Peter ďalej spomínajú ako Bur Sancti Nicolai, Bur
Sancti Petri, Bur -Sankt-Nicklasz, Bur-Sankt-Peter, Bur-Szent-Miklós, BurSzent-Péter, Búr Swatý Mikuláš, Búr Swatý Peter, Burský Svätý Mikuláš,
Burský Svätý Peter, Borský Svätý Mikuláš, Borský Svätý Peter, od roku
1960 bol zmenený názov obcí na Borský Mikuláš a Borský Peter.
Obe obce mali svoju bohatú histó
riu, kultúru, kostol, cintorín, školu, svoj
samostatný vývoj, ktorý bol v oboch,
pri sebe blízko ležiacich obciach, veľ
mi podobný, priam identický. Obyva
telia zdieľali podobné osudy, životné
situácie, boli rodinne prepojení. Roz
vojom a zástavbou sa dediny vzájom
ne prepojili, čoho prirodzeným vyús
tením sa stalo rozhodnutie zlúčiť ich
do jednej samostatnej obce Borský
Mikuláš s časťou obce Borský Peter.
A tak sa 1. januára 1975 zavŕšila etapa
samostatného vývoja oboch obcí.
40. výročie spolunažívania obyva
teľov Borského Mikuláša sme si pripo
menuli slávnostnou kultúrnou akadé
miou, ktorú v spolupráci s obcou pri
pravili žiaci základnej školy. Starosta
obce Vladimír Bízek v úvodnom prí
hovore pripomenul významné míľniky
v histórii Borského Mikuláša a jeho
obyvateľov. Žiaci základnej školy pri
pravili hodnotný kultúrny program
a prezentáciu vedomostí, čím dokáza
li, že základným kameňom, na ktorom
stavia budúcnosť nášho národa a na
šej obce, je škola. Vzdelanie je najväč
šou a najdôležitejšou investíciou do

budúcnosti, preto i celá slávnosť bola
spojená s ocenením žiakov za repre
zentáciu obce vo vedomostných a ta
lentových súťažiach. Starosta obce
Vladimír Bízek odovzdal ďakovné listy
žiakom, ktorí reprezentovali svoje ro
disko v rôznych oblastiach.
Za humanitnú oblasť si ďakovné lis
ty prevzali Dana Benková, Samuel Ha
sák, Tereza Kubincová, Eliška Cintulová,
Kristína Cáková, Diana Šedivá a Danie
la Tomašovičová. Za úspešnú reprezen
táciu obce a školy v prírodovednej,
výtvarnej a hudobnej oblasti boli ďa
kovné listy udelené Zuzane Tománko
vej, Natálii Cákovej, Hane Dobiášovej,
Marekovi Kotianovi, Jakubovi Pavlíko
vi, Lukášovi Maťuchovi, Karolíne Cáko
vej, Viktórii Nesnadnej, Sarah Valucho
vej, Kristíne Krejčiovej a Kamile Kovani
čovej. V športovej oblasti boli ocene
ní Melanie Theresa Beňková, Silvia
Cintulová, Lukáš Samek, Tomáš Micha
lica, Damian Štefečka a Marek Drinka.
Veríme, že oslava Dňa obce oceňo
vaním našej nastávajúcej generácie,
našej budúcnosti, sa stane peknou,
motivačnou tradíciou, ktorá podporí
rozvoj talentov a schopností žiakov.
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE

Po symbolickom postriekaní nového vozidla šampanským hostia a hasiči spoločne zapózovali na fotografiu do kroniky obce.

DHZ v Borskom Mikuláši dostal

nové cisternové hasičské
vozidlo Tatra 815
Dokončenie z 1. strany

Vo svojom príhovore vyzdvihol
obetavú prácu hasičov v obci po
čas svojej 91-ročnej histórie a vyjad
ril úprimné poďakovanie ministrovi
vnútra JUDr. Róbertovi Kaliňákovi

za výnimočný dar a tiež všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom po
dieľali na pridelení požiarneho vo
zidla. Slova sa ujal podpredseda
vlády a minister vnútra Slovenskej
republiky Róbert Kaliňák, ktorý po

ďakoval najstarším členom zboru
za udržiavanie a odovzdávanie tra
dície pomoci a spolupatričnosti na
stávajúcim generáciám. Vyjadril že
lanie, aby auto dobre slúžilo na zá
chranu životov a majetku občanov.

Nové požiarne vozidlo vysvätil náš
duchovný otec, dôstojný pán Dr. Te
odor Kamody.
Po uvedení vozidla do života sym
bolickým postriekaním šampanským
sa prítomní hostia a hasiči pozhová
rali s ministrom o rôznych témach.
Dobrovoľný hasičský zbor v Bor
skom Mikuláši združuje 35 členov vo
veku od 18 do 84 rokov, z toho 11
členov tvorí zásahovú jednotku.
V roku 2016 členovia zasahovali pri
8 požiaroch. Pravidelne sa zúčastňu
jú taktických cvičení organizovaných
OR HaZZ v Senici, zameraných
na otestovanie si rôznych postupov
pri hasení požiarov a záchranu
osôb. Členovia DHZ v Borskom Miku
láši sa ochotne zapájajú do organi
zovania rôznych kultúrno-spoločen
ských podujatí v obci, každoročne
pripravujú kultúrno-športové popo
ludnie s ukážkami hasičskej techniky
pri príležitosti MDD. Pravidelne nav
števujú deti základnej školy, ktoré
oboznamujú s hasičskou technikou,
výzbrojou, výstrojom a správnym
postupom a správaní sa v prípade
vzniku požiaru. To, že deti poslanie
hasičov zaujalo, svedčí členstvo 28
detí v hasičskom krúžku.
Mgr. Oľga Cintulová, foto- archív obce
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MASMÉDIÁ O NÁS

U obrázka – miesto
na Kalaštávskej ceste
pripomína povesť
o zachránenom
zajatcovi počas
tureckých vpádov
do našej obce.

Zvony nad krajinou
Srdce každého sa poteší, keď číta
alebo počuje dobré slovo o svojej
rodnej obci. Zvlášť nás, ktorí sme
odišli do sveta a prichádzame len
občas na krátku návštevu, poteší
každá dobrá správa o živote v ob
ci. Takou bola aj relácia odvysielaná na rádiu Regina pod poetickým
názvom Zvony nad krajinou (www.
rtvs.sk/radio/archiv/1709).

Tie búranské zvony boli v minulosti
svedkami radostných i smutných uda
lostí. Dňa 6. decembra 2015, keď si
pripomíname svätého Mikuláša, pat
róna nášho kostola, boli jeho zvony
svedkami radostnej udalosti.
Do obce, ktorá sa nachádza v srdci
Záhoria, zavítali redaktorky rádia Regi
na, Beáta Repíková a Viera Horáková,
aby svojich poslucháčov oboznámili
so životom v našej obci. Oslovili via
cerých občanov, aby povedali poslu
cháčom o svojom živote a práci , čo si
dovolím interpretovať a pripojiť svoj
pohľad občana nežijúceho v obci.
Po úvodných slovách redaktorky
o zvláštnostiach obce, prvého ako
najpovolanejšieho občana oslovila
pána starostu Vladimíra Bízka, aby
poslucháčov oboznámil so základný
mi údajmi o obci, ktorá má niekoľko
„naj“. Pán starosta ich privítal a medzi
iným uviedol, že ide o jednu z najväč
ších obcí na Záhorí, ktorá vznikla zlú
čením obcí Borský Sv. Peter a Borský
Sv. Mikuláš a má okolo štyritisíc oby
vateľov. Oboznámil poslucháčov so
starším erbom obce, ktorým je bežia
ca líška pod borovicou. Pripomenul,
že naši občania, napriek tvrdším ži
votným podmienkam i piesčitej pô
de, si tu žijú pokojne a tí, ktorí z rod
nej obce odišli sa do nej radi vracajú.
Rád to potvrdzujem a svedčí o tom
i príchod viacerých občanov z veľ

kých miest, ktorí si kúpili domy na re
kreáciu. Redaktorku zaujala aj nová
výstavba rodinných domov a položi
la starostovi otázku, ako sa darí za
chovať tradičný architektonický
vzhľad obce. Podľa starostu sa lepšie
zachovala tradičná zástavba v časti
Borského Petra, ale je tu snaha vo väč
šej miere uchovať pôvodný tradičný
charakter niektorých ulíc. Pozname
návam, že je to citlivá otázka našich
miest a obcí a najmä odbory výstav
by by mali túto otázku nekompromis
ne chrániť. Treba ešte uviesť, že obec
má všetky inžinierske siete – cesty,
elektrinu, vodovod, kanalizáciu, verej
né osvetlenie, miestny rozhlas, telefo
nizáciu a televízny signál.
Ako ďalšieho redaktorka oslovila
predsedu Slovenského Orla v obci
docenta PaedDr. PhDr. Pavla Tomán
ka, PhD., ktorý priblížil hlavné pamäti
hodnosti obce. Spomenul naše kos
toly v Borskom Mikuláši, i ten starší
postavený pred 620. rokmi v Bor
skom Petri, ktorý prežil aj turecké ná
jazdy v 16. storočí, a tiež pútnické
miesto, kaplnku sv. Márie Magdalény.
Vyzdvihol významné osobnosti
obce, najmä Jána Hollého. U doc. To
mánka si vážim okrem jeho odbornej
pedagogickej činnosti aj jeho kultúr
no-spoločenskú angažovanosť v obci
i s mládežou, v spevokole Siloe. To
bolo a je poslanie Slovenského Orla,
ktorého najvýznamnejším členom bol
Andrej Hlinka.
S rodným domom nášho kňaza
a národného pevca Jána Hollého
oboznámila poslucháčov kultúrna re
ferentka obce Mgr. Oľga Cintulová,
ktorá redaktorky sprevádzala a poda
la výstižný výklad. Nezabudla ani
na Ságelskú studničku na konci obce,
ku ktorej básnik rád chodieval a veno
val aj svoje verše. Búranskí študenti

na jeho počesť zabezpečili realizáciu
jeho sochy od významného sochára
Jána Koniareka, ktorá je v parčíku rod
ného domu a je ozdobou okolia. Od
halená bola 29. júna 1930 za účasti
predsedu Spolku sv. Vojtecha, prelá
ta Andreja Hlinku. Pani Mgr. Cintulovej
patrí vďaka za redigovanie Búran
ských zvestí, za organizovanie osláv
pri životných jubileách našich osob
ností, ale i mnohých podujatí, ktoré
obohacujú kultúrny a spoločenský
život nielen v obci, ale i v kraji.
O náboženských otázkach infor
moval pán farár ThDr. Teodor Kamo
dy. Stará sa nielen o duchovný život
občanov, vyučovanie náboženstva,
ale ako uviedol, aj o dva naše kostoly
a kaplnku sv. Márie Magdalény, kde
sa koná každoročne hodová púť. Po
chválil sa aj novým organom v kostole
sv. Mikuláša, ktorý dal postaviť farár
ThDr. Jozef Šátek. Venuje čas mi
ništrantom a liturgickému chrámové
mu spevokolu Siloe, ktorý má vysokú
úroveň. Vďaka mu aj za postavenie
novej fary, pri stavbe ktorej mu po
mohla aj obec. Dovolím si pochváliť
mne neznámu pani učiteľku (pozn.
redakcie: Mgr. Máriu Cintulovú), ktorá
počas sv. omše pri príležitosti osláv
J. Hollého nádherne zaspievala Schu
bertovu Ave Máriu.
Rozhovory redaktorky s manželmi
Búzkovými, ktorí svojimi koláčmi a zá
kuskami pomáhajú s pečením pri sva
dobných hostinách a s optimistickou
Cilkou Vaňkovou-Fojtlínovou ukázali,
ako žije veľká časť občanov a ako sa
vedia aj tešiť zo života. Je to náš pra
covitý, skromný a úprimný ľud.
Obec sa môže popýšiť aj moder
nou školou a jej žiakmi. Potvrdili to aj
slová pani riaditeľky Mgr. Martiny Ha
sákovej. Obdivujem, ako deti so zá
palom vystupujú v krojoch na akadé
miách. To je naša budúcnosť, do kto
rej sa vkladá nádej.
Je veľmi potešiteľné, ako sa mlá
dež venuje športu. Hovorili o tom On
drej Malík a Radovan Michalica, orga
nizátor známych pretekov v športo
vej chôdzi, v ktorých naši pretekári
v minulosti zvíťazili alebo dosiahli
pekný úspech. Bol som prekvapený
informáciou Gabiky Kubicovej o ne
dávnom otvorení fitnes centra.
Okrem športu pozornosť sa venu
je hudobnému vzdelávaniu v základ
nej umeleckej škole, v ktorej vyučuje
aj Mgr. art. Ján Gašpárek. Pôsobí tu
kapela Big Band Storm, Hic aj heligon
kári. O DH Búranka nám porozpráva
la Bc. Gabriela Cintulová. Kultúrnospoločenské vyžitie obohacuje Spo
lok ľudovej zábavy Slza a DFS Stud
nička, ktorí udržiavajú ľudové zvyky,

ďalej ochotnícke divadlo pod vede
ním Jozefa Ovečku, program Búrania
Búranom pod patronátom Jozefa
Malíka. Na uchovanie tradície prícho
du sv. Mikuláša sa podujali Peter Cin
tula a Mgr. Oľga Cintulová, ktorá spo
menula aj historické zaujímavosti
v obci – magicko-varietné vystúpenia
iluzionistu Schung Júliusa alias Júliusa
Cupáka.
Majetok a životy občanov chráni
35-členný Dobrovoľný hasičský zbor
pod vedením pána Ing. Jána Sekáča.
Je to veľmi záslužná práca. Prírodu
chránia poľovníci, o čom hovoril pán
Emil Macek, ktorý podotkol, že príro
du treba chrániť nielen rozumom, ale
hlavne srdcom. Je to pekná myšlien
ka. V obci je aj Vidiecky dvor, kde sú
rôzne zvieratká, a ktorý navštevujú
najmä deti zo školy. Odborný výklad
o vtáčikoch poskytuje ornitológ pán
Mgr. Slavomír Vongrej. Starostlivosť
o sakrálne stavby a ďalšie aktivity dô
chodcov sa stará JDS.
Veľmi dôležitú činnosť vykonáva
poľnohospodárske družstvo pod ve
dením Ing. Jozefa Cvečku. „Je to zá
služná práca, najmä s ohľadom na nie
veľmi úrodnú pôdu. Dúfajú, že získajú
pracovníkov z mladšej generácie
k obsluhe novej modernej techniky,”
povedal Ing. Marián Macek.
Nakoniec som si nechal to, čomu
chcem vzdať veľkú úctu. Je to starost
livosť o detičky v škôlke a o tých, ktorí
sú v Domove dôchodcov odkázaní
na sociálnu i zdravotnícku pomoc,
vrátane paliatívnej starostlivosti pri
ťažkých stavoch. Škôlka a Domov dô
chodcov sa nachádzajú v peknom
prostredí v areáli Na dereši v Bor
skom Petri. S redaktorkou s optimiz
mom hovorili riaditeľka DD Ing. Teré
zia Kolíková a učiteľka MŠ Mgr. Viera
Linková. Takéto zdravotnícke možnos
ti nemá každá obec a je treba poďa
kovať všetkým, ktorí takúto službu za
viedli a ju udržujú. Vykonávať takúto
náročnú činnosť si žiada obetavé srd
ce, vedomosti, ale aj duševnú a fyzic
kú silu. Nie každý to zvládne a ako sa
vraví, ľudia môžu duševne „vyhorieť“.
Za ich obetavú prácu patrí im veľká
VĎAKA. Veľmi oceňujem aj skutoč
nosť, že mládež má veľké možnosti
kultúrneho, športového a spoločen
ského vyžitia, o čom staršie generácie
len snívali. Možno si len želať, aby to
užívali v dobrom zdraví a uchovali si
aj vieru otcov a materí.
O tom všetkom sa hovorilo v relácii
Zvony nad krajinou, ktorá nielen mňa,
ale každého poslucháča veľmi obo
hatila. Borský Mikuláš je vzorná obec
a mala by mať opäť v názve aj „Svätý”.
Stanislav Májek
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organizácie MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Domov dôchodcov
nie je
zabudnutý kút

Starosta obce Vladimír Bízek
a predseda sociálnej komisie
Ing. Jozef Cvečka pri návšteve
a odovzdaní balíčkov
občanom zariadenia.

Vystúpenie detí ZŠ

Návšteva speváckeho súboru Adrianka pri ŠŠ Šaštín-Stráže

Svojím programom potešili starkých aj deti z MŠ Borský Peter.

podarilo. Treba uviesť, že ani rok
2015 nebol chudobný na udalosti.
Žiaľ musíme konštatovať, že neboli
len radostné. Ale tak už to v takom
zariadení chodí, že sa často musíme
rozlúčiť s klientami, odkiaľ už nie je
návratu. V roku 2015 ich odišlo 6.
Počas celého roka sme pripravo
Vystúpenie kultúrneho spolku SLZA
vali pre našich klientov rôzne akcie
– besedy, prednášky, spoločné po
j keď sme vstúpili do ďalšieho kom 2015, čo sa nám podarilo, čo sa sedenia, zabezpečovali sme vystú
roka, je nutné obzrieť sa za ro nám mohlo podariť a čo sa nám ne penia detí MŠ Borský Peter, žiakov

A

ZŠ Borský Mikuláš, súboru Adrianka
zo Špeciálnej školy Šaštín-Stráže, po
tešiť hudbou i tancom prišli členovia
spolku SLZA, vianočný čas nám kaž
doročne spríjemňuje aj príchod sv.
Mikuláša, s Dobrou novinou prichá
dzajú členovia Slovenského ORLA.
V našom zariadení zabezpečujeme
konanie sv. omší. Najlepším dôka
zom toho všetkého je fotogaléria,
preto prinášame pár fotografií.
Ing. Terézia Kolíková

8

Záujmové združenia a organizácie

Na výročnej členskej schôdzi odovzdala svoju funkciu predsedníčky
pani Júlia Hrubšová. Za jej 10-ročnú prácu zameranú na skvalitnenie života našich seniorov jej poďakovali zástupcovia obce a členovia výboru.

Bilancovanie MO JDS Borský Mikuláš
Tak ako po iné roky aj v roku 2015
sme žili aktívnym životom a zorganizovali množstvo podujatí a aktivít, ktorých sa zúčastnili nielen
naši členovia, ale i mnohí seniori
z našej obce.

Zorganizovali sme zájazdy na me
dzinárodnú výstavu kvetov a záhrad
níctva Flóra Bratislava, na termálne
kúpalisko do Dunajskej Stredy. Du
chovne sme sa posilnili na pútiach
v Blatnej na Morave a v Žarošiciach.
Navštívili sme divadelné predstave
nia v Senici a v Borskom Mikuláši. Vo
sviatok Sedembolestnej Panny Márie
sme zorganizovali cyklopúť do Šaští
na k Bohorodičke. Zúčastnili sme sa
osláv 230. výročia narodenia J. Hol
lého, spomienkových slávností spo
jených s kladením vencov k pom
níkom padlých hrdinov a májových
slávností. Dožinkové slávnosti, orga
nizované Obcou Borský Mikuláš
a Poľnohospodárskym družstvom
Borský Mikuláš, sa stali našim obľú
beným podujatím, do ktorého sa za
pájame nielen kultúrnym progra
mom. Zber najkrajších klasov na ve

niec a jeho uvitie, pomoc pri výzdo
be amfiteátra, obsluha hostí a obecenstva je pre nás obľúbenou aktivi
tou počas letných mesiacov.
Na jar a jeseň sme upratali okolie
Ságelskej studienky, po brigáde sme
urobili opekačku a zaspievali si za
sprievodu heligónky.
Náš spevácky krúžok Spievanky

Spomienka
na obete vojen

Pamätníky padlých hrdinov, kríže či vojnové hroby nám pripomínajú kru
té udalosti, ktoré sa odohrali počas 1. a 2. svetovej vojny. Obec Borský Mi
kuláš si uctila veľké ľudské obete položením vencov pri príležitosti 70. výro
čia oslobodenia obce, 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, pri príležitos
ti SNP či dňa červených makov a vojnových veteránov.
Spomienku na tieto kľúčové udalosti si prišli uctiť zástupcovia obce,
poslanci obecného zastupiteľstva, členovia jednoty dôchodcov, mnohí ob
čania obce a žiaci základnej školy, korí si pripomenuli obete vojen recitač
ným pásmom. 					
-oc-

sa stretáva každý týždeň. Pod vede
ním p. Severína Čecha a s jeho hu
dobným sprievodom na heligónke
nacvičujeme nové pesničky. Spievan
ky účinkovali na májových slávnos
tiach, pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, samozrejme, na našej vý
ročnej schôdzi a na vianočnom po
sedení pri kapustnici. Boli sme po

zvaní vystupovať na deň matiek do
Štefanova. Snažili sme sa pomôcť pri
všetkých akciách organizovaných
obecným úradom a poľnohospodár
skym družstvom. Dúfam, že naša
spolupráca bude i naďalej pokračo
vať k spokojnosti nás všetkých.
Viera Greňová, predsedníčka MO JDS
v Borskom Mikuláši
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ŠKOLSTVO

Rok 2015 v MŠ Borský Mikuláš

Materská škola Borský Mikuláš za
bezpečuje predprimárne vzdeláva
nie pre deti predškolského veku. Cie
ľom vzdelávania v našej materskej
škole je dosiahnuť optimálnu percep
tuálno-motorickú, kognitívnu a emoci
onálnu úroveň detí predškolského
veku a pripraviť ich na vstup do zá
kladnej školy – primárne vzdelávanie.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa rea
lizuje podľa Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie a podľa neho vypracova
ného Školského vzdelávacieho pro

a záchranného zboru v Senici, Minis
terstvo školstva SR. Deti získali sladkú
odmenu, výtvarné pomôcky za kolek
tívnu výtvarnú prácu „Spolupráca zá
chranných zložiek“, v súťaži „Odpadá
čik alebo fantázia z odpadu 2015“ za
kolektívnu prácu Vláčik odpadáčik.
Výtvarné práce a fotografie z rôz
nych aktivít detí pravidelne prezentu
jeme na výstavkách prác v priesto
roch MŠ Borský Mikuláš a jej elokova
ných pracoviskách, Kultúrneho domu
Borský Mikuláš pri rôznych príležitos
tiach a na webovej stránke MŠ.

do ZOO Bratislava, odkiaľ prišli spo
kojné, plné zážitkov a dojmov.
V septembri 2014 sa MŠ prihlásila
do Programu „Vaša cesta“ vyhlásené
ho Nadáciou Volkswagen Slovakia
s projektom „Bezpečne na ceste“. Z fi
nančnej dotácie 1000 € MŠ v spolu
práci s rodičmi, OZ Búraňáčik a spon
zormi zrealizovala inštaláciu doprav
ného ihriska v areáli ZŠ borský Miku
láš, zakúpila pomôcky na dopravnú
výchovu detí predškolského veku.
Celkové náklady na realizáciu doprav
ného ihriska boli 1 223,99 €. Do uží

gramu. Celý pobyt dieťaťa je zabez
pečený prostredníctvom edukač
ných aktivít, zážitkového učenia, po
bytu vonku, exkurzií, výletov, pod
vedením kvalifikovaných pedagogic
kých zamestnancov.
Počas školského roka sa deti pod
vedením pani učiteliek zapájajú
do rôznych výtvarných súťaží, ktoré
vyhlasuje ZOS Senica, OR Hasičského

Spolupráca MŠ a rodičov sa reali
zuje prostredníctvom obľúbených
spoločných aktivít, kde sa vzájomne
spoznávajú nielen deti, ale aj rodičia
navzájom. Novinkou medzi aktivitami
bola opekačka v priestoroch elokova
ného pracoviska Na dereši, na ktorej
si deti s rodičmi užili opekanie špeká
čikov a voľnú zábavu. V závere škol
ského roka sa deti zúčastnili výletu

MŠ Borský Mikuláš
organizuje s deťmi
rôzne aktivity aj
v spolupráci s obcou Borský Mikuláš. Jednou z nich
bolo sadenie lipy
pred obecným
úradom pri príležitosti Dňa Zeme.

vania deťom sa odovzdalo 2. júna
2015 pri príležitosti MDD.
24. januára 2015 sa konal 1. ples ro
dičov a priateľov Materskej školy Bor
ský Mikuláš, ktorý organizoval OZ
Búraňáčik pri MŠ Borský Mikuláš a MŠ
Borský Mikuláš. Výťažok z plesu bol
použitý pre deti MŠ. Zakúpila sa pre
liezka pre deti a plachta na prekrytie
pieskoviska do elokovaného praco
viska Na Dereši, na ktorú nám polovi
cou sumy prispela firma Autoplachty,
s. r. o., Ján Dobiáš.
Veľmi dôležitým momentom minu
lého roka bolo rozhodnutie OZ Bor
ský Mikuláš o odkúpení priestorov
(pavilónov) od firmy ESTETIK, za úče
lom rozšírenia kapacity MŠ. Rekon
štrukcia priestorov bola realizovaná
v období máj – august 2015. Do no
vého elokovaného pracoviska Na vý
hone k 2. septembru 2015 nastúpilo
44 detí. Boli tak uspokojené niekoľko
ročné požiadavky rodičov o umiest
nenie detí do MŠ. V súčasnosti má
MŠ Borský Mikuláš tri pracoviská, kto
ré navštevuje spolu 125 detí.
V budúcom roku sa plánuje zre
konštruovať aj druhý pavilón a pre
miestniť deti z priestorov OcÚ Borský
Mikuláš do jedného areálu Na výho
ne. Súčasťou rekonštrukcie bude aj
revitalizácia záhrady pre deti, kde sa
plánuje z prostriedkov získaných OZ
Búraňáčik zakúpiť vybavenie.
Ďakujeme všetkým rodičom, spon
zorom a Obci Borský Mikuláš za po
moc a podporu detí v našej Mater
skej škole Borský Mikuláš.
Mgr. Katarína Cintulová, riaditeľka MŠ
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Už od začiatku školského roka
2015/2016 všetci zamestnanci
a žiaci školy žili prípravou na dôstojné oslavy 50. výročia otvorenia
ZŠ Borský Mikuláš. Cieľ oslavy bol
jasný – pozvánky, bulletin, výzdobu i program uskutočniť v štýle
retro kontra moderné.
Dňa 4. decembra 2015 riaditeľka
školy udelila žiakom riaditeľské voľ
no. No nie všetkým. V tento deň sa
totiž predsa len na našej škole vyučo
valo. Oslavu päťdesiatky školy sme
začali recitáciou príležitostnej básne.
Po privítaní prítomných riaditeľkou

Polstoročie ZŠ Borský Mikuláš
1965–2015
školy Mgr. Martinou Hasákovou a po
organizačných pokynoch Mgr. Zlaty
Drinkovej, zástupkyne riaditeľky, na
sledovali otvorené vyučovacie hodi
ny. Učivo zo slovenského jazyka – sa
mohlásky – vysvetlili v druhom roční
ku PaedDr. Mária Tomíková, čerstvá
dôchodkyňa a Mgr.Linda Ožvoldíko
vá, najmladšia vyučujúca školy. Devia
taci s Mgr. Štefanom Májkom, dô
chodcom a Mgr. Ľudmilou Rothacke
rovou, učiteľkou dejepisu, preberali
učivo o 2. svetovej vojne. Dôchodco
via učili klasicky, terajší učitelia počíta
čovou technikou – moderne. Hostia
si mohli prezrieť aj vynovené a čisté
priestory našej školy, na ktorých majú
zásluhu sponzori, školník a uprato
vačky.
Zo základnej školy sme sa všetci
presunuli do kinosály DK Borský Mi
kuláš. Pripravená bola Slávnostná
kultúrna akadémia. Škole-jubilantke
prišli blahoželať žiaci 1. aj 2. stupňa.
Ich program bol kyticou i darom
oslávenkyni k jej polstoročiu. Mode
rátori Slávnostnej kultúrnej akadémie
– Diana Šedivá a Samuel Hasák priví
tali po úvodnej piesni všetkých prí
tomných (nezabudli aj na tých, ktorí
nás už sledovali z nebeských výšin).

V programe sme pokračovali počí
tačovou prezentáciou. Písal sa teda
4. december 1965, otvorili sa brány
našej školy po prvý raz, riadne vyu
čovanie sa začalo 6. decembra 1965.
Vo vedení školy pracovali Alena Uri
chová, riaditeľka školy, jej zástupca
mi sa stali Mgr. Štefan Bulka a Hermí
na Šedivá... Diváci mohli spomínať,
porovnávať, sledovať štatistické úda
je a bez predelu vojsť až
do súčasnosti, do rekonštrukcie, revi
talizácie, modernizácie, materiál
no-technického vybavenia školy i re
prezentácie a ocenenia žiakov vo
vedomostných, výtvarných či špor
tových súťažiach.
Výnimočnou a zaujímavou aktivi
tou bola beseda so spisovateľkou
Zdenkou Lacikovou. Jej zveršovanú
Povesť o Straslisku, známu z našej
obecnej kroniky, sme totiž tiež zara
dili do programu. Nielen umelecký
prednes poézie, ale aj prózy pod ná
zvom Dedo a ja sme si vypočuli.
Žiaci si zaspievali v anglickom aj
ruskom jazyku. Zazneli nezabudnu
teľné Padmaskóvnyje večerá. Väčši
na prítomných nepotrebovala tlmoč
níkov. Najmladšej generácii sme na
pomohli videom o Moskve.

Retro a discotance rozprúdili krv
v žilách účinkujúcich i divákov. Obdi
vovali sme nielen tanec, ale aj kostý
my účinkujúcich.
Netrpezlivo čakali na svoje vystú
penie prváci, najmladší žiaci školy.
Ktoré číslice sa za prvý štvrťrok nau
čili, nám básničkami aj názorne pred
stavili.
Nechýbali ani divadlá. Siedmaci
vystúpili s modernou ukážkou Po
školáci. Poškolácka trieda mala totiž
jednu zvláštnosť. Traja tínedžeri –
Noro, Riki a Silva večne provokovali
učiteľov svojím výzorom, správaním
aj prístupom ku školským povinnos
tiam. Jedného dňa sa medzi nimi
ocitla aj Šárka, triedna jednotka. Zú
rivo obhajovala pozíciu najlepšej
žiačky.
Deviataci sa rozhodli pre klasiku.
Popasovali sa s divadelnou hrou Žen
ský zákon. Spoznali sme slovenskú
dedinu v 19. storočí i klebetné a tvr
dohlavé ženy, ktoré dokážu spôsobiť
medzi sebou veľa nepríjemností. Di
vadelná hra J. G. Tajovského je ne
starnúca a má čo povedať aj dnešnej
generácii žiakov. Dychová hudba, ta
nec chlapcov a dievčat, oblečenie
v krojoch naozaj očarili všetkých.

Pomaly sme sa blížili k záveru Sláv
nostnej kultúrnej akadémie. Všetci
účinkujúci prišli na javisko, aby sa roz
lúčili spoločnou piesňou. No ešte
pred spevom moderátori vyslovili že
lania „päťdesiatničke” do budúcich
rokov. A čo sme našej milej škole za
želali? No predsa veľa učiteľov s pe
dagogickým majstrovstvom, ešte via
cej nadaných, tvorivých a slušných
žiakov, v ústrety vychádzajúcich part
nerov a priateľov školy, chápajúcich
rodičov, pevné výchovné a vyučova
cie základy, moderné vybavenie, no
vé ošatenie, odstránenie zbytočnej
administratívy a, samozrejme, množ
stvo úspechov. To všetko s pevným
zdravím zamestnancov a žiakov na
šej školy.
To ešte nebol koniec oslavy! Po
Slávnostnej kultúrnej akadémii sme
sa všetci opäť presunuli do tanečnej
sály. Tu nás po slávnostnom prího
vore pani riaditeľky školy a prípitku
pani zástupkyne školy čakalo pohos
tenie. Slávnostný obed navarili a po
čas týždňa i vianočné pečivo napiekli
zamestnankyne školskej jedálne. Ob
sluhujúcim personálom sa stali de
viataci, o výzdobu sa postarali naše
administratívne pracovníčky. A tak
sme si mohli všetci – hostia, menova
ní i nemenovaní účinkujúci a organi
zátori, sadnúť k slávnostnému obe
du, odložiť všetky každodenné sta
rosti z pracoviska či rodiny a pokojne
sa pozhovárať o minulosti a súčas
nosti.
V nedeľu 6. decembra 2015, sme
Slávnostnú kultúrnu akadémiu reprí
zovali pre rodičov a širokú občiansku
verejnosť. Nechýbala vianočná trž
nica.
O dobre zorganizovanom progra
me oslavy 50. výročia otvorenia Zá
kladnej školy Borský Mikuláš svedčia
slová chvály prítomných hostí, rodi
čov i občanov obce. Prečítali sme si
aj ďakovné zápisy v kronike školy.
Tešíme sa na vás o ďalšie desaťro
čie!
Mgr. Melánia Zábojníková
Mgr. Simona Šedivá
Mgr. Vlasta Vajdová
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Výchova a vzdelávanie v ZŠ
Výchovu a vzdelávanie sme v škol
skom roku 2014/2015 uskutočňovali
podľa Školského vzdelávacieho pro
gramu, v tomto školskom roku výcho
vu a vzdelávanie uskutočňujeme v 1.
a 5. ročníku podľa Inovovaného škol
ského vzdelávacieho programu
(iŠkVP), v 2.–4. ročníku, 6.–9. ročníku
podľa Školského vzdelávacieho pro
gramu. Cieľom vzdelávania je rozvíja
nie kľúčových kompetencií žiaka
s dôrazom na získanie informačných,
komunikačných, sociálnych a perso
nálnych kompetencií na vyučovacích
hodinách v každom predmete, v mi
movyučovacom čase a mimoškolskej
činnosti. Pre prehľadnosť uvádzame
tabuľku štatistických údajov:

Počet žiakov k 15. 9. 2015

300

Počet tried

17

Počet oddelení školského klubu detí
Počet žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Počet žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia

2
11
12

Počet zamestnancov školy

41

Počet pedagogických zamestnancov

24

Počet vychovávateliek

2

Počet nepedagogických zamestnancov

7

Počet zamestnancov zariadenia
školského stravovania
Podporujeme vyučovanie pomo
cou didaktickej techniky, besied, vyu
čovanie zamerané na tvorbu projek
tov, prezentácií, ich obhajobu. Dôraz
kladieme na samostatnosť a zodpo
vednosť žiakov za proces učenia sa.
Náš iŠkVP je v rámci voliteľných pred
metov obsahovo zameraný predo
všetkým na interaktívne (zážitkové)
učenie. Organizujeme vzdelávacie zá
jazdy podľa obsahu učiva, výchovné
koncerty, exkurzie, medzitriedne súťa
že.
Ovocím učiteľskej práce je úspešná
reprezentácia školy žiakmi. V humanitnej oblasti v súťaži Hurbanov pa
mätník nás úspešne reprezentovala
Dana Benková, Samuel Hasák, Tereza
Kubincová, v olympiáde zo SJL: Eliška
Cintulová a Kristína Cáková, v dejepis

Škola to nie je iba vyučovací pro
ces, ale i žiadané mesačné aktivity:
Dyňové strašidlo, Imatrikulácia prvá
kov, Plavecký výcvik, Mikulášska ná
dielka, Vianočná tvorivá dielňa, Via
nočná besiedka, Stretnutie so starý

nočná pohľadnica, Záložka do knihy
spája školy, Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovania
sociálno-patologických javov v škol
skom prostredí, Detský čin roka, Bez
pečne na Búroch do školy.
Škola, to nie sú len pedagogickí za
mestnanci, ktorých náročnú prácu si
nesmierne vážime, sú to i nepedago
gickí zamestnanci i zamestnanci ZŠS,
ktorí si tiež zodpovedne plnili svoje
pracovné povinnosti.
Škola je pre žiakov i pre zamest
nancov miestom, v ktorom trávia veľa
času. Preto je naším cieľom renovo
vať a skrášľovať priestory našej „päť
desiatničky”.
Vďaka získaným sponzorským da
rom sme zrenovovali priestory zbo
rovne, dvoch zborovničiek na 1.
stupni, zástupcovne, riaditeľne, kan
celárie vedúcej ŠJ, chodby pri eko
nomickom úseku školy, sponzorsky
sme do týchto priestorov získali ná
bytok (okrem riaditeľne), priestory
sme vymaľovali a zrenovovali sme
parkety. Triedy na 1. stupni sme do
vybavili odkladacími priestormi pre

5 + 3 výdaj stravy
v materskej škole
nej olympiáde: Diana Šedivá a Danie
la Tomašovičová, v súťaži Európa
v škole: Diana Šedivá, Daniela Toma
šovičová. V prírodovednej oblasti
v súťaži Pytagoriáda úspešne repre
zentovali našu školu: Zuzana Tomán
ková, Natália Cáková, Hana Dobiášo
vá, Marek Kotian, Jakub Pavlík, Karolí
na Cáková. V súťaži Mladý záhradkár bola úspešná Viktória Nesnadná.
Vo výtvarných súťažiach boli ús
pešní: Sarah Valuchová, Kristína Krej
čiová, Marek Kotian. V hudobnej oblasti nás úspešne reprezentovala Ka
mila Kovaničová.
V športovej oblasti boli úspeš
nými Melanie Theresa Beňková, Silvia
Cintulová, Lukáš Samek, Tomáš Mi
chalica, Damian Štefečka a Marek
Drinka.

mi rodičmi, Slávnostná kultúrna aka
démia, Majstrovstvá školy v atletike,
Tvorivá veľkonočná dielňa, Deň narci
sov, Talent školy, Ročníková konferen
cia. Prostredníctvom týchto aktivít sa
umocňuje spolupráca rodiny, rodi
čov a školy.
Pozitívne využívať svoj voľný čas
a rozvíjať talent môžu žiaci prostred
níctvom záujmových útvarov: florba
lový, športové hry, atletický, šachový,
futbalový, moderný tanec, handma
de & kreativ, šikovníček, hravá anglič
tina, stolnotenisový, matematický,
cykloturistický, audiovizuálny, redakč
ný. V tomto školskom roku záujmové
útvary navštevuje 223 žiakov.
Projekty sú neoddeliteľnou súčas
ťou našej školy. Medzi prebiehajúce
projekty sa pridali nové: Detská via

pomôcky žiakov. Renováciou prešlo
1. oddelenie ŠKD, je vymaľované (
farby sme získali sponzorsky). Spon
zorsky získaným nábytkom je vybave
ná šatňa ŠKD a priestor ŠKD. V budo
ve ZŠS máme nové sociálne zariade
nia, financované z rozpočtu obce
a v budove telocvične sú vymaľova
né šatne financované tiež z rozpočtu
obce. Do všetkých tried sme zakúpili
skrine.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľ
vek spôsobom pomohli pri budova
ní našej školy a pri materiálno-technic
kom zabezpečení výchovno-vzdelá
vacieho procesu.
Podrobnejšie informácie o našej
škole nájdete na webovej stránke
www.zsborskymikulas.sk
Mgr. Martina Hasáková, riaditeľka školy
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230. výročie narodenia Jána Hollého
V Borskom Mikuláši, v rodisku
najvýznamnejšieho slovenského
národného buditeľa, kňaza
a básnika, sa zišli občania obce,
regiónu a osobnosti slovenského
kultúrneho života, aby si spoločne pripomenuli 230. výročie narodenia Já
na Hollého (24. 3.
1785 Borský Mikuláš – 14. 4.
1849 Dobrá Voda).
Slávnostnú svätú omšu celebro
val náš duchovný otec Dr. Teodor
Kamody, hudobne sprevádzal chrá
mový spevácky zbor Cantamus Do
mino a DH Búranka. Dobovú atmo
sféru podujatia dotvárali ženy, muži
a mládež odetí v tradičných jedno
duchých búranských krojoch.
Po ukončení svätej omše priblížila
prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., vý
znam osobnosti a diela Jána Hollé
ho pri celonárodnom zjednotení
spisovnej reči v súvislosti s mladou
štúrovskou generáciou a osobnos
ťou Ľudovíta Štúra, ktorého 200. vý
ročie narodenia sme si v roku 2015
pripomínali. V literárno-hudobnej
kompozícii zaznela z úst hercov
a recitátorov, Evy Kristínovej a Joze
fa Šimonoviča, aj báseň na liečivý
búranský prameň a obľúbené vy
chádzkové miesto básnika Na Sá
gelskú studénku.
Pri rodnom dome sa slovenské
mu Homérovi poklonili predstavite

lia Matice slovenskej, predseda Ing.
Marián Tkáč, PhD., a predseda prezí
dia PaedDr. Miroslav Holečko, pred
stavitelia obcí, v ktorých básnik pô
sobil ako kňaz a iní významní hostia.
Na pôde rodnej obce zhromažde
nie privítal starosta Vladimír Bízek,
ktorý vyzdvihol duchovný odkaz
básnika pre nastávajúce generácie.
Život mladého básnika v rodisku

stvárnili žiaci základnej školy literár Pozdrav od Viliama Turčányho,
no-dramatickým vystúpením a pás čestného občana obce:
mom jarných zvykov sa predstavil
detský folklórny súbor Studnička.
Starostovia obcí Borský Mikuláš,
Pobedim a Dobrá Voda si uctili Jána
Hollého vzájomnými návštevami
podujatí, ktoré uvedené obce zor
ganizovali na počesť básnika.
Mgr. Oľga Cintulová

Milí Hollého
rodáci,
drahí Búrania,
moji
spoluobčania!

Pripomíname si 230. výročie narode
nia nášho veľbásnika Jána Hollého,
ktorého si ctí celý národ. Táto spo
mienka sa koná v roku Ľudovíta Štúra,
ktorý si Jána Hollého veľmi vážil a je
ho verše sú vytesané na pomníku
v Dobrej vode. Najradšej by som bol
medzi vami a svojou účasťou na osla
ve vzdal hold nášmu pevcovi, ale žiaľ,
môj zdravotný stav to nedovoľuje.
Všetkých vás čo najsrdečnejšie po
zdravujem a v myšlienkach som s va
mi.
Bratislava 21. marca 2015
Viliam Turčány

Herci Eva Kristínová a Jozef Šimonovič vystúpilu v recitačnom pásme Na Ságelskú studénku.

Na prehliadku
najautentickejšej
pamiatky po básnikovi,
jeho rodného domu,
sa môžete objednať
v obecnej knižnici
alebo telefonicky
na čísle 034/659 51 38.
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„Je priam zázrak, že v tejto preko
mercionalizovanej dobe zaznieva aj
takýto tón! Priznám sa, veľmi som
tomu ani neverila, mám už za tie roky
svoje skúsenosti, ale vďaka Bohu,
dobrá vec sa podarila! Na tom majú
zásluhu dvaja vzácni a šikovní ľudia –
Andrej Leca a Roberto Leca a ich
agentúra LECA production. CD je
na svete! Jeho krst ma presvedčil, že
záujem o tieto hodnoty neuhasína
a som rada, že som mohla prispieť
k ich oživeniu. Opäť sa potvrdilo, že
skutočné hodnoty majú svoj vlastný
život: my tu už nebudeme, ale ony zo
stávajú a počkajú si na tých, čo si ich
zaslúžia,” vyjadrila svoje pocity Ida Ra
paičová po krste CD.
Roberto Leca, foto: Ľudmila Krieschová

Poďakovanie

Na krásnú zahradu

Produkčná spoločnosť a vydavateľstvo LECA production uviedlo na trh
CD album Na krásnú zahradu – výber z básnickej tvorby Jána Hollého
v interpretácii jedinečnej recitátorky Idy Rapaičovej. Slávnostné uvedenie CD sa konalo 23. 11. 2015 v Štúdiu Olympia v Divadle Nová scéna,
Bratislava.

„Nosič sme vydali pri príležitosti
230. výročia narodenia básnika Jána
Hollého. Tvorili sme ho s láskou a ra
dosťou a veríme, že aj poslucháči ho
príjmu s láskou. Budeme veľmi radi, ak
sa tento nosič dostane hlavne medzi
mladých ľudí, do škôl a bude slúžiť
ako vhodná učebná pomôcka. Ján
Hollý žil a tvoril v čase, keď slovenčina
mala vôbec problém so svojou exis
tenciou a on – básnik, dokázal priam
nemožné. Obhájil našu reč, tvoril
na najvyššej úrovni a dokázal rovno
cennosť slovenského jazyka so stáro
čiami vytríbenými jazykmi. V pôvod
nom tvare, teda v bernolákovskej slo
venčine a v časomernom verši sme na
nosič zachytili úryvky z jeho eposov,
selaniek a básní. Interpretácia týchto
krátkych riadkov v podaní jedinečnej
recitátorky Idy Rapaičovej sa stáva zá
žitkom pre poslucháča. Nosič nesie
názov Na krásnú zahradu, podľa bás
ne s najväčšou umeleckou pôsobivos
ťou a ktorú mal navyše sám básnik naj
radšej.” – vysvetlil dramaturg projektu
Roberto Leca.
Vznik tohto nosiča a interpretku
pani Idu Rapaičovú si svojou účasťou
uctilo mnoho významných osobnos
tí. Na podujatí nechýbal bývalý prezi
dent SR Ivan Gašparovič, herci Eva
Kristínová,Juraj Sarvaš, Jozef Šimono
vič, Eva Mária Chalupová a mnohí
ďalší.

Hollého zaslúži a aj skvelá interpretá
cia Idy Rapaičovej by mala byť zachy
tená na takomto profilovom nosiči.” –
vyjadril sa vydavateľ Andrej Antonio
Leca.
Nie náhodou sa slávnostné poduja
tie konalo v divadle Nová scéna. Ida

Na návrh obce boli Prof. PhDr. Eva
Fordinálová, PhD., Ing. Stanislav
Májek a Mgr. Jozef Šimonovič
v októbri 2015 vyznamenaní predsedom Trnavského samosprávneho kraja Dr. h.c. Ing. Tiborom Mikušom PhD., pamätnou
medailou TSK.

V mene vy
znam ena
ných ďaku
jem Trnav
skému sa
mos právn e
mu kraju, ale aj
vedeniu obce za udelené ocenenie
našej doterajšej činnosti, ktorou sme
chceli prispieť k povzneseniu obce,
kraja i nášho krásneho Slovenska.
Toto ocenenie je vlastne aj ocene
ním našej obce z ktorej pochádza
me, a ako jej čestní občania sme na
ňu hrdí. Zásluhou všetkých občanov
sa v mnohom zveľadila a vyrástla do
Viliam Turčány, Ida Rapaičová a Roberto Leca krstili CD búranskou zemou.
krásy. Prijmite to od nás ako úprimné
„Bez podpory sponzorov a darcov Rapaičová tam na javisku pôsobila ocenenie. Dobre sa tu cítime a ďaku
by nebolo možné projekt doviesť do viac ako štvrťstoročie a pred rokom sa jeme všetkým za preukazovanú pria
Stanislav Májek
zdarného konca a teda album vydať. na dosky tohto divadla vrátila ako Ur zeň.
Poďakovanie patrí obciam, s ktorými šula v tragikomédii Najstaršie remeslo.
je meno Jána Hollého späté. Sú to ob Za túto postavu bola nedávno ocene
ce Borský Mikuláš, Madunice, Horná ná v rámci udeľovania Výročných cien
Streda, Pobedim. Za podporu však Literárneho fondu. Počas svojej herec
ďakujeme aj Národnej banke Sloven kej kariéry vytvorila množstvo drama
ska a Trnavskému samosprávnemu tických postáv a divákom ostala v pa
kraju. Za seba a vydavateľstvo a pro mäti ako Jana z Arcu, Máša v Troch
dukčnú spoločnosť LECA production sestrách, Ranevská vo Višňovom sa
chcem mimoriadne poďakovať pani de či grófka vo Figarovej svadbe. Ešte
Ide Rapaičovej, ktorá je dušou projek počas hereckých štúdií začala účin
tu. Nosič by nebol vznikol, nebyť jej kovať vo filme a televízii. Práve v tom
veľkej lásky k poézii, nebyť jej jedineč čase zaujala najmä českých režisérov,
nej interpretácii Hollého tvorby, kto ale množstvo postáv vytvorila aj
rej sa venuje dlhé roky a je v nej jedi v slovenských filmoch a inscenáciách.
nečná. K vytvoreniu tohto nosiča sme Jej výrazný hlas režiséri zakompono
pristúpili preto, že si to tvorba Jána vali do množstva rozhlasových hier.
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Zľava vnuk Fridricha
Weinwurma PhDr.
Peter Maráky (pôso
bil ako riaditeľ Slo
venského národné
ho múzea, v súčas
nosti je riaditeľom
STM – Múzea do
pravy v Bratislave),
starosta obce Bor
ský Mikuláš Vladimír
Bízek a prof. Ing.
arch. Štefan Šlachta.

Dielo Fridricha Weinwurma uvie
dol v odbornej prednáške kurátor
výstavy prof. Ing. arch. Štefana
Šlachta, držiteľ Ceny Emila Beluša
za rok 2004. Cena mu bola udelená
od prezídia Spolku architektov Slo
venska za jeho mimoriadne zásluhy
o pozdvihnutie slovenskej architek
túry v oblasti výskumu, dokumen
tačných a biografických prác
a za jeho významnú pedagogickú
činnosť. Je autorom knihy Sprievod
ca po architektúre Bratislavy 1918–
1950, publikácií Neznámi známi, Ná
vraty odídených, Fórum architektú
ry. Pre nás objavil vo svojej bádateľ
skej práci priekopníka novej

Foto: Milan Soukup

Architektúra nášho storočia dokázala
viac ako architektúra všetkých vekov.
Vymenila záujem o ornament za

záujem o zdravie
človeka

To, že každý človek má právo
aspoň na strechu nad hlavou,
núti moderných tvorcov hľadať
takú formálnu reč a stavebné
prvky, ktoré budú pre každého
rovnako užitočné a estetické.

Fridrich Weinwurm

Výstavou architektonického diela
Fridricha Weinwurma (*30. 8. 1885
Borský Svätý Mikuláš – †1942) sme
si pripomenuli 130. výročie narode
nia jedného z najvýznamnejších slo
venských architektov 20. storočia.
Fridrich Weinwurm sa narodil ro
dine vlastníkov tunajšej tehelne.
Spoločne s Emilom Bellušom patrí
k prvým priekopníkom novej archi
tektúry na Slovensku. Je autorom 90
pozoruhodných stavieb v Bratisla

ve, ďalších v Piešťanoch, Nitre, Žili
ne. Po vojne, kedy tragicky zahynul,
by sa naňho takmer zabudlo, nebyť
bádateľskej práci prof. Ing. arch. Šte
fana Šlachtu. Na jeho výskum nad
viazala prof. Henrieta Moravčíková
a v roku 2014 vydala o Weinwur
mowi monografiu ocenenú sveto
vou cenou ako jedna z najkrajších
kníh o architektúre za rok 2015.
V roku 2014 bol Fridrichovi Wein
wurmowi na Gorkého ulici 11 v Bra
tislave osadený spomienkový ka
meň stolperstein pred domom,
v ktorom mal ateliér a byt.
Vernisáž výstavy, ktorej organizá
torom bola Obec Borský Mikuláš,
Spolok architektov Slovenska a Fond
výtvarných umení, sa konala v rodis
ku architekta, v Borskom Mikuláši.

Medzi mnohými vzácnymi hosťa
mi sme privítali starostu obce Vladi
míra Bízka, prezidenta spolku archi
tektov Slovenska Ing. arch. Juraja
Hermana, riaditeľa Kancelárie Spol
ku architektov Slovenska PhDr. Petra
Mikloša, kurátora výstavy prof. Ing.
arch. Štefana Šlachtu, riaditeľa Kraj
ského pamiatkového úradu
PhDr. Petra Jurkoviča, vnuka Fridri
cha Weinwurma PhDr. Petra Maráky
ho, predstaviteľov kultúrnych inštitú
cií, zástupcov obce a širokú verej
nosť.

Bývalá Dunajská banka v Bratislave stojí vľavo od Slovenského národného divadla.

architektúry, nášho rodáka Fridricha
Weinwurma.
Po pútavej prednáške profesora
Šlachtu si hostia prezreli výstavu,
ktorá doteraz putovala mnohými kra
jinami sveta. Pre širokú verejnosť bo
la sprístupnená počas celého nasle
dujúceho mesiaca. Fotografie budov
a výkresy zaujali najmä žiakov vyš
ších ročníkov základnej školy, ktorí sa
venujú architektúre na vyučovacích
hodinách. Kto vie, možno sa medzi
nimi nachádza nádejný architekt.
Mgr. Oľga Cintulová

Obytný súbor Unitas v Bratislave stojí neďaleko Račianskeho mýta.
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TRADÍCE A ZVYKY v OBCI

Dožinková veselica
Slávnostnou svätou omšou sme
zahájili sviatok venovaný poďakova
niu matke Zeme za Božie dary,
za každodenný chlieb. Vysvätený
veniec z klasov plných obilia hrdo
niesli dievčina s chlapcom z kostola
až do amfiteátra. Alegorický sprie
vod tvorili jazdci na koňoch, koč
a vozy v konských záprahoch, malé
aj veľké traktory. Predseda poľno
hospodárskeho družstva Ing. Jozef
Cvečka bol obdarovaný pestro
ovenčeným dožinkovým vencom,
chlieb z novej úrody si z rúk krásnej

dievčiny prevzal starosta obce Vla
dimír Bízek. Po tradičnom kosovom
tanci už pódium patrilo účinkujú
cim: FS Slza, DFS Studnička, spevác
ky súbor MO JDS Spievanky. Slo
venské piesne zaspievali hostia,
spevácky súbor Dúbravanka z brati
slavskej Dúbravky a svadobné zvy
ky z Gbelov stvárnila vo svojom hu
dobno-tanečnom pásme folklórna
skupina Gbelan. Dožinkový
program zavŕšila DH Búranka kon
certom a dožinkovou zábavou.
-oc-
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DH Búranka očarila rakúske publikum
jednorazovým vystúpeniam u našich
susedov v Českej republike a Rakúsku
pribudla v roku 2015 svadobná vese
lica v rakúskom meste Waidendorf.
Po výborných ohlasoch boli muzi
kanti na rovnaké miesto opakovane
pozvaní aj v novembri na celovečer
nú zábavu v miestnom vinárstve.
Posledným organizačným i hudob
ným počinom kapely bol decembro
vý Benefičný koncert. Búranka a mlá
dežnícka kapela STORM pripravili via
nočne naladeným divákom zmes ľu
doviek, jazzu, swingu a samozrejme
nechýbali koledy v rôznych úpra
vách. Výťažok z koncertu sa už tradič
ne venoval na dobročinné účely.
Sotva začal rok 2016, Búranke sa
už pomaly zaplňuje kalendár novými
vystúpeniami. Zaželajme teda nielen

Benefičný koncer pre Elenku

Len nedávno kapela sfúkla na po
myselnej narodeninovej torte desať
sviečok, čo je dôkazom, že patrí me
dzi stálice kultúrneho života v obci.
Prvá celovečerná akcia kapely
bola výsledkom vydarenej spoluprá
ce Búranky a obecného kultúrneho
spolku SLZA. Spolu pripravili prvo
májovú krojovú zábavu, ktorú okrem
domácich navštívili krojovaní priatelia
zo Záhoria i susednej Moravy.
Medzinárodnú prehliadku dycho
vých hudieb, ktorá je nesmierne ná
ročná na organizáciu aj financie, na
hradila po deviatich rokoch hodová
zábava, ktorú Búranka znovu pripra
vila v spolupráci s OKS SLZA.
Aj keď prevažná väčšina vystúpe
ní je zameraná na akcie v rodnej obci,
kapela je pravidelne pozývaná hrá
vať aj mimo Borský Mikuláš. Senické

Záverečnú pieseň Tichá noc si spoločne zaspievali s Búrankou aj ich deti.

dostihy alebo jarmok v Moravskom ďalšie záhorácke obce, kde sa s re jej, ale všetkým búranským muzikan
tom úspešný a poslucháčmi nabitý
Sv. Jáne sa už niekoľko rokov pravi pertoárom Búranka predstavila.
delne objavujú v kalendári DH Búran
Vystúpenia v zahraničí sú skôr vý rok.
Mgr. Jozef Ovečka
ka. Koválov, Sekule či Radimov – to sú nimkou ako pravidlom. K niekoľkým

Mesiac knihy

„Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť,
znamená stávať sa hlupákom.“

J. A. Komenský

Marec je mesiacom, ktorý pred
znamenáva nielen príchod jarných
dní. V marci si pripomíname neza
stupiteľné miesto literatúry v živote
človeka, ktorá má i v dnešnej dobe
elektronizácie svoje pevné miesto.
Okrem kníhkupectiev či domácich
knižných zbierok majú svoje pevné
miesto aj knižnice s množstvom kníh,

ktoré sú neodmysliteľným spoloční
kom mladých či starých.
Dôležitú úlohu v budovaní vzťahu
ku knihe zastávajú od ranného veku
rodičia a učitelia. V rámci mesiaca ve
novaného knihám navštívili v sprievo
de učiteliek obecnú knižnicu deti ma
terskej školy, ktoré si pripravili scénky
zo známych rozprávok. Žiaci základ
nej školy sa oboznámili nielen s prie
stormi knižnice, vývojom knižnej kul
túry, ale aj s rozdelením literatúry
a možnosťou zapožičania si kníh do
mov.
-oc-
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Mladí hudobníci, výtvarníci
a divadelníci zo ZUŠ

solvoval sústredenie a na spoločnom
Vianočnom benefičnom koncerte
s DH Búranka.

Základňa detí, ktoré majú záujem
vo voľnom čase hrať na niektorom
hudobnom nástroji, spoznať kúzlo
štetca, alebo sa preniesť do inej
postavy v divadelnom predstavení
sa neustále rozširuje, čo je dôkazom, že i deti a mládež chcú prispieť ku kultúrnemu vyžitiu v našej
obci. V pobočke ZUŠ Šaštín-Stráže v Borskom Mikuláši, ktorú na
vštevuje 160 detí, sa vyučuje hra
na flautu, klarinet, trúbku, bas
krídlovku, trombón, tubu, saxofón, klavír, keyboard, ďalej spev,
výtvarný i dramatický odbor.
Každoročne pripravujeme koncer
ty, výstavy výtvarných prác a diva
delné predstavenia pre širokú verej
nosť.
Naši hudobníci sa nám predviedli
na koncertoch nielen u nás v obci, ale
aj v širšom okolí: Dojč, Smrdáky,
Lakšárska Nová Ves, Šaštín-Stráže,
Šajdíkove Humence, Koválov, Senica,
VTSÚ Záhorie. Koncerty boli spojené
i s výstavou výtvarných prác. V škol
skom roku 2014/2015 ukončili štú
dium 1. stupňa hudobného odboru
absolventským koncertom v koncert
nej sieni školy v Šaštíne-Strážach títo
žiaci: Gabriela Cvečková, Elena Polá
ková, Róbert Drinka. Marián Hladík
absolvoval 2. stupeň štúdia. Výsta
vou prác výtvarného odboru absol
vovali 1. stupeň Barbora Benková
a Aneta Kubíková.
Tak ako po iné roky aj v minulom
roku sme sa zúčastnili rôznych súťaží
v rámci celého Slovenska.
Rok 2015 sme odštartovali na
Gbelskej saxofoniáde, kde v I. kategó
rii Aneta Pavlíková získala 2. miesto,
Viktória Kurthyová diplom za účasť,
v II. kategórii Melanie Benková skonči
la druhá a Tereza Funteková štvrtá.
V marci sme sa predviedli na celo
slovenskej súťaži v hre na dychové
nástroje Nitrianska lutna, kde Viktória
Kurthyová v hre na saxofón v I. ka
tegórii získala diplom za účasť, Chris
tino De Sousa Viveiros v hre na zob
covú flautu v I. kategórii 4.miesto,
Elena Poláková v hre na klarinet v II.
Kategórii diplom za účasť, Terézia
Funteková v hre na saxofón 4.miesto
a Melanie Theresa Benková bola dru
há. Saxofónistka Aneta Pavlíková zví
ťazila v I. kategórii a zároveň sa stala
laureátkou celej súťaže. Týmto víťaz

stvom si jej učiteľ Radoslav Gašpárek
vyslúžil honor najúspešnejšieho pe
dagóga súťaže.
V máji sa naši speváci zúčastnili sú
ťaže Slávik Slovenska, kde Kamila Ko
vaničová získala 3. miesto v I. kategó
rii a Elena Poláková diplom za účasť
v II. kategórii.
Na súťaže žiakov pripravili: Laura
Tománková, Richard Banský, Rado
slav Gašpárek a Mgr. art. Ján Gašpá
rek. Na pobočke v Borskom Mikuláši
pôsobia aj Michal Hudák, Jozef Po
lák, Tomáš Hladík a Mgr. Ivan Fodor.
Výstavu výtvarných prác spolu so
svojimi nádejnými umelcami pripravi
la Gabriela Vaňková.
Vo svojej činnosti pokračovali

i jazzové kapely. Kapela HIC pod ve
dením pána učiteľa Radoslava Gaš
párka vystupovala na koncertoch
v Šaštíne-Strážach, Lakšárskej Novej
Vsi a Senici. Na začiatku školského
roka 2015/2016 prišlo k reorganizácii
hudobného zoskupenia, nakoľko nie
ktorí jej členovia odišli do big bandu
STORM, a tak boli prijatí noví členo
via.
Big Band STORM, pod vedením
pána učiteľa Jána Gašpárka a kapel
níka Mariána Hladíka i so svojimi sólis
tami Barborou Šajdíkovou, Viktóriou
Šmídovou a Erikom Michálkom, mal
viacej samostatných vystúpení či už
na koncerte v Senici, v Smrdákoch,
vo VTSÚ Záhorie, kde v auguste ab

Na konci roka 2014 sme založili
občianske združenie STORM – spo
lok mládežníckej hudby, čím sme sa
stali samostatným právnym subjek
tom.
Dúfame, že sa nám podarí do bu
dúcej sezóny obe kapely finančne
zabezpečiť ešte lepšie ako po minu
lé roky.
Tešíme sa na rok 2016 a veríme,
že nám ostanete verní a prídete nás
podporiť na naše koncerty, výstavy
a divadelné predstavenia.
Vedenie ZUŠ vyjadruje poďakova
nie starostovi obce p. Vladimírovi Bíz
kovi a vedeniu obce za podporu pri
realizovaní jej plánov a cieľov.
Mgr. art. Ján Gašpárek
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B.O.D. sa vrátilo na scénu
vo veľkom štýle
Dnešné Búranské ochotnícke divadlo vzniklo v roku 2003, kedy
skupina mladých ľudí z bývalého
spevokolu Magdalénka hľadala
možnosti ako sa v obci realizovať.
Zvíťazila láska k divadlu a história
novodobého Búranského ochotníckeho divadla sa mohla začať.
V počiatkoch svojho fungovania
naskúšali hru Emila Gőlnnera pod ná
zvom Ulička, neskôr sa publiku pred
stavili hrou Kamenný chodníček od
Ferka Urbánka. Určitý čas nebolo
B.O.D. viditeľné ako celok, jeho čle
novia sa zúčastňovali rôznych akcií
sólovo alebo v menších skupinkách.
Spomeňme napríklad pochovávanie
Basy, scénka k výročiu požiarnikov
alebo robenie Mikuláša. Veľký zlom
nastal v roku 2015. Do tohto roku
B.O.D. skočilo rovnými nohami
a počtom akcií sa tento rok zaraďuje
medzi jeho najúspešnejšie.
Búranská estráda:
„S EÚ na vječné čase”
Estrádne programy majú na Bú
roch dlhú tradíciu. Už v minulých ro
koch sa herci z B.O.D. zúčastnili
dvoch estrád. S tretiu estrádou po
názvom „S EÚ na vječné čase“ sa
prvýkrát predstavili 12.4.2015 o 19.
hodine. Scenár a réžiu si zobral na
starosť člen divadla Jozef Ovečka.

Téma bola veľmi aktuálna – Európska
únia, spolunažívanie jednotlivých ná
rodov bez hraníc, ale aj vzájomné
porovnávanie sa, to všetko bolo ro
diskom komických dialógov a situá
cií. Samozrejme, že pri programe ka
baretného typu nesmie chýbať ani
hudba či tanec. Postarali sa o ňu hu

Zimná rozprávanka
Zimu, Vianoce a darčeky majú naj
radšej asi deti. Jeden divadelný dar
ček sme pre vaše ratolesti (a nielen

dobná skupina Forte, sestry Nikol
a Laura Tománkové, dvaja bratia Še
diví a folklórny súbor Svéráz z Tvrdo
nic. Celkovo v dvojhodinovom pro
gra
me vystúpilo 27 účinkujúcich
a premiéru i reprízu estrády videlo
vyše 600 divákov.

Letné kino
Leto je čas na stretnutie s priateľmi
a posedenie vonku. Preto sme chceli
obe veci skĺbiť dohromady a projekt
letného kina bol na toto ako stvorený.
Už v minulosti patrilo premietanie v ki
nosále k pravidelným piatkovým veče
rom, tí starší dokonca pamätajú aj let
né kiná. Je tomu však už pár rokov, čo
takýto druh umenia z našej obce vymi
zol. Za dátum premiéry sme si zvolili
hodový víkend. Začínali sme od nuly,
potrebné bolo zohnať nielen povole
nia na filmovú projekciu, ale aj plátno,
zvukovú aparatúru a tiež projektor.
Prvým titulom obnoveného letného
kina bol kontroverzný horor Sama
nocí tmou. Po veľkom úspechu sme
letné kino zopakovali cez dožinky, di
váci vo facebookovskom hlasovaní
vybrali komédiu W. Allena pod ná
zvom Užívaj si, ako sa len dá!. V let
nom kine by sme chceli pokračovať aj
počas tohto roka. Veľké americké me
gafilmy však od nás nečakajte. Na jed
nej strane musí divák chápať problé
my spojené s vybavením povolenia

a na druhej strane by sme chceli na
Búroch ponúknuť filmy klubového
charakteru od režisérov, ktorí tvorili
a tvoria dejiny kinematografie.

Guláš párty
Pri vzniku Guláš Párty bola myš
lienka urobiť podujatie, na ktorom by

dostali priestor samotní občania. Ná
padov bolo viacero – od ochutnávky
páleného, až po rôzne súťaže v pe
čení. Nakoniec sme sa rozhodli uspo
riadať akciu, ktorá má tradíciu vo via
cerých záhoráckych obciach, no na
Búroch chýbala. Prvý ročník Guláš
Párty sa uskutočnil 10. októbra 2016
a prihlásilo sa 12 súťažných teamov.
Rozhodovať o tom, ktorý guláš sa
zdá byť najlepší sme si netrúfli sami,
zostavili sme preto odbornú porotu.
Jeden z členov bol dokonca zo za
hraničia – profesionálny kuchár z ne
ďalekej Moravy. Po dlhých debatách
pri degustácii anonymných vzoriek
vybrala porota nakoniec za víťazov
prvého ročníka team pod názvom
„Svít bojs“. Ale nebolo to len o gulá
ši... Pre návštevníkov sme totiž pri
chystali oveľa viac. Pre deti bola pri
pravená „detská olympiáda“, takže
kto potreboval, mohol svoje ratolesti
počas celého dňa zveriť do rúk na
šim animátorkám. Veľký úspech mala
aj bohatá tombola a taktiež súťaž
v pití piva na čas. Samozrejme , že ne
mohla chýbať ani hudobná kulisa.
Hudobný program začala výborná
búranská kapela STORM a po nich
dostala do toho správneho rytmu ka
pela LOS BANDITOS so svojimi latino
rytmami.
Oldies disko
Katarínske zábavy veľmi dobre po
znali už naše starenky. My sme spojili
tento dátum s našou malou oslavou
ukončenia roka a pozvali sme všet
kých našich priaznivcov, kamarátov a
podporovateľov na Oldies diskoté
ku. O hity v štýle rokov minulých sa
postaral DJ Igor, my sme pre vás pri
pravili výzdobu, fotostenu, ale aj bar
s retro občerstvením. Množstvo ná
paditých kostýmov, o ktoré sa posta
rali návštevníci, bolo vynikajúcim
spestrením celej akcie a dokonale na
vodzovali atmosféru danej témy.

pre ne) pripravili aj my. Dňa 5. de
cembra 2015 v rámci mikulášskej ná
dielky mala na Búroch premiéru aj
autorská hra Jozefa Ovečku pod ná
zvom Zimná rozprávanka.
O deň neskôr sa s rovnakou hrou
predstavilo B.O.D. aj v Uníne. Diváci
spoznali množstvo rozprávkových
postavičiek – Čarodejnicu Strapaňu,
ktorá Pani Zimu uniesla, Medvedíka
Brumlu s Kohútikom, ktorí sa ju roz
hodli zachrániť, ale aj dvoch galant
ných pavúkov, škriatkov, či neposluš
né zajace. V rozprávke zaznelo aj
kopec pesničiek, ktoré nezazneli
z playbacku, o hudobný podklad
sa postarali prítomní muzikanti.
Čo povedať na záver?
Rok 2015 bol pre nás krásny, no
zároveň náročný. V tomto roku sa od
nás zrejme očakáva, že si budeme
držať nastavenú latku, prípadne ju
ešte dvihneme.
Môžeme vám sľúbiť, že všetky ak
cie, ktoré sme pre vás pripravili v mi
nulosti, zopakujeme aj tento rok, nie
ktoré dokonca ešte aj pribudnú. Ne
treba však zabúdať, že sme divadel
ný súbor a prioritou sú pre nás
divadelné aktivity. Všetky ostatné
zorganizované akcie sú len bonu
som a to, či sa do nich pustíme, závi
sí od toho, akú majú úspešnosť –
teda v akom počte ich navštívite.
•••
Na rok 2016 pripravujeme viac di
vadelných aktivít, už teraz vás môže
me pozvať 23. apríla 2016 na pre
miéru našej novej hry. A na čo sa
môžete tešiť? Nechajte sa prekvapiť,
prezradíme vám len toľko, že sa ocit
neme v minulom storočí v období
gentlemanov a dám, ale aj v dedin
ke, kde začalo strašiť. Tešíme sa
v tomto roku na vás všetkých a za
prejavenú dôveru v roku 2015 vám
všetkým zo srdca ďakujeme.
Mgr. Jozef Ovečka
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borom štyri dni na sústredení
na Smolinskom. Tento obnovený sú
bor mal premiéru na Dožínkoch.
Pomaly sa začínajú opäť množiť
vystúpenia, okrem iných súbor vy
stupoval na 70. výročí Únie žien Slo
venska v historickej budove NR SR
v Bratislave, na už spomínanej osla
ve DFS Studnička, na obecných uda
lostiach a zúčastňuje sa na krojova
ných zábavách v okolí.

Obecný kultúrny
spolok SLZA
v roku 2015
Už je zvykom, že rok začíname
SLZA plesom. Nasleduje náš najväč
ší sviatok, Fašang. Aj v roku 2015
sme začali v nedeľu slávnostnou
omšou za šabliarov, z kostola sa
všetci šabliari presunuli na parkovis
ko k obecnému úradu, kde sa kona
lo už tradičné maxikolo.
Tak ako každý rok, veľký záujem
bol o čerstvé zabíjačkové špeciality.
V pondelok a utorok sa konali
v kultúrnom dome fašiangové zába
vy, v utorok s pochovávaním basy.
Posledný aprílový deň sme spolu
s Detským folklórnym súborom
Studnička postavili Máju, spolu sme
si zatancovali, zaspievali a posedeli
v pohostinstve U Zemanov, kde
sme mali pripravené malé občer
stvenie.
1. mája sme v spolupráci s Dycho
vou hudbou Búranka usporiadali
krojovanú zábavu, na ktorej sa
okrem domácich zúčastnili aj krojo
vaní nadšenci folklóru zo širokého
okolia. Nakoľko sa nám táto spolu
práca osvedčila, tak sme spoločne
usporiadali v júli aj Hodovú krojova
nú zábavu, na ktorej sa to opäť hýri
lo pestrými krojmi.
V novembri sme usporiadali kon
cert skupiny Kandráčovci a spoluor
ganizovali sme Slávnostnú akadé
miu pri príležitosti osláv 15. výročia

založenia Detského folklórneho sú
boru Studnička, s ktorým sme sa ná
sledne dohodli na bližšej spoluprá
ci.
V roku 2016 plánujeme dodržia
vať naše tradičné akcie k spokojnos
ti všetkých našich návštevníkov.

Folklórny súbor SLZA
Náš folklórny súbor prešiel v roku
2015 takmer kompletnou obmenou.

Heligonkári
Naši heligonkári majú za sebou
úspešný rok, vyhrávali skoro každý
víkend. Okrem vystúpení so súbo
rom reprezentovali aj samostatne,
na rôznych akciách a stretnutiach,
okrem iných majú za sebou vystú
penie na Slávnostiach piva v Trnave.
•••
Na záver chceme poďakovať
všetkým našim priateľom, podporo
Starších členov doplnilo viacero no vateľom, sponzorom a tešíme sa na
váčikov a týchto sa snažíme viesť stretnutia v roku 2016.
Martin Šedivý
k folklóru. V lete sme strávili so sú
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ZO Únie žien Slovenska
v Borskom Mikuláši
Únia žien Slovenska v roku 2015
oslávila 70 rokov od svojho založenia. Toto významné výročie si
v marci kedy sme zároveň oslávili
MDŽ, pripomenula aj naša ZO.

Zhodnotili sme činnosť za minulý
rok a schválili Plán práce na rok
2015. Ďalšie stretnutie s našimi člen
kami sme mali v máji pri príležitosti
Dňa matiek. V tento deň prišli ma
mičky pozdraviť deti z DFS Studnič
ka pás
mom pesničiek a tan
čekov. Koncom mája sme zorganizo

vali Stretnutie 50-ročných jubilantov.
V septembri sa konali celoslo
venské oslavy 70. výročia založenia
ÚŽS. Na slávnostné zhromaždenie
žien z celého Slovenska naša ZO za
bezpečila kultúrny program – vystú
pil Obecný kultúrny spolok Slza.
Medzi ocenenými za dlhoročnú ak
tívnu prácu na tomto stretnutí boli
z nášho okresu Mgr. Helena Cáková,
predsedníčka našej organizácie
a Mgr. Anna Slezáková, predsedníč
ka ZO ÚŽS Sobotište.
Október je mesiacom úcty k star

ším. Stalo sa už tradíciou, že
v októb
ri pozvývame jubilantky
za celý rok a odmeníme ich peknou
gratuláciou a kytičkou. Samozrej
mosťou je aj vystúpenie detí z DFS
Studnička. Pre tieto deti sme zorga
nizovali stretnutie s Mikulášom, kto
rý ich za pekné vystúpenie odmenil

Studnička plná radosti

balíčkami so sladkosťami. O týždeň
neskôr sme pripravili 1. ročník
Búranskej sladkej nedele, ochutnáv
ky búranských zákuskov a koláčov.
Podujatie malo úspech s netradične
veľkou účasťou ochutnávačov. Člen
ky výboru ÚŽS v Borskom Mikuláši
ďakujú všetkým, ktorí ochotne na
piekli a poskytli recepty na túto
ochutnávku.
Ku koncu roka uskutočnil výbor
ZO ÚŽS posledné stretnutie, na kto
rom zhodnotil celoročnú činnosť
a pripravil Návrh práce na rok 2016.
Mgr. Helena Cáková

tí DFS Studnička za pomoc pri nácvikoch i organi
zovaní podujatia. A napokon aj všetkým, ktorí
svojou prítomnosťou dotvorili slávnostnú atmo
V sobotu 7. novembra 2015 sa uskutočnila luorganizátorom akadémie – Obecnému kultúrne sféru 15. výročia založenia DFS Studnička.
Helena Cáková
v dome kultúry Slávnostná akadémia, na kto- mu spolku SLZA, pozvaným hosťom i rodičom de
rej oslávil 15. výročie svojho založenia DFS
Studnička.
V programe, okrem jubilujúceho súboru, vystú
pili aj pozvaní hostia: FS Slnečnica – Sunečník z
Gajár a Obecný kultúrny spolok SLZA, ktorý pre
vzal nad DFS Studnička patronát. Pri tejto príleži
tosti pokrstil nové spoločné CD zakladateľ spolku
SLZA pán Dušan Šedivý.
Na stretnutie folkloristov boli pozvaní všetci čle
novia Studničky, ktorí účinkovali počas jej 15-roč
nej existencie. Vyvrcholením podujatia bol spo
ločný tanec oboch súborov, ktoré sa vykrúcali pri
piesňach z pokrsteného CD. Slávnostnú atmosfé
ru umocnila torta vo forme veľkej otvorenej knihy
s fotografiami bývalých aj terajších členov. Tento
darček odovzdali Studničke členovia spolku
SLZA, ktorí boli zároveň prvými tanečníkmi Stud
ničky.
Na záver poďakovali vedúce DFS Studnička,
Mgr. Helena Cáková a Emília Bízková, všetkým spo
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Každý úspech má svoju daň
Spoločnosť je poznačená sekularizmom, náboženské a etické hodnoty sú zahmlievané a často skresľované. To, čo naši starí rodičia
označovali za hriech, to sa dnes
doslova „odhrieškuje” až do tej
miery, že hriech prestáva byť hriechom, stáva sa niečím normálnym.
Nejeden z nás už počul: Veď nebudeš ani prvý ani posledný. Dnes
je to normálne!
Hriech sa stáva normálnym, hrieš
ny život populárnym a tí, ktorí pouka
zujú na zvrátenosť osudu, sú často
označovaní za spiatočníkov a prihlú
plych konzervativcov.
Ľudia používajú slovnú zásobu,
ktorej často ani nerozumejú. Zlo na
zývajú cnosťou, nemravnosť povyšu
jú na kult, hriech si ospravedlňujú es
tetikou. Viete, keď s vami nesúhlasí
neverec, len ticho skonštatujete, že
ste to aj čakali, no ak s vami nesúhlasí
váš brat, či sestra z Cirkvi, zostáva
vám rozum stáť a pýtate sa: Kam to
všetko speje? Pravdou je skutočnosť,

že človek v hriechu schvaľuje hriech!
Opäť máme za sebou úspešný
rok, plný kultúrnych, duchovných,
charitatívnych i športových aktivít.
Deti a mládež z eRka, Slovenského
Orla, či Spoločenstva Baránkovej Krvi
v Borskom Mikuláši rozvíjali počas
roka 2015 aktivity, za ktoré nie vždy
dostali poďakovanie, všimnutie
a pod. Veď to poznáte, každý
úspech hociktorého spoločenstva,
združenia... má svoju daň. V živote sa
niekoľkokrát opakuje biblický novo
zákonný príbeh, kedy jeden zasieva,
druhý žne. A tak tí, ktorí pracujú na
spoločnom úspechu pre všetkých,
sú často zaskočení povahovými cha
rakteristikami ich osobností.
V našich združeniach, spoločen
stvách, sme aj tento rok dali na
osvedčenú vec: vychovávať si svojich
nasledovníkov, učeníkov, pretože ve
ríme, že ak chceme, aby naše dobré
dielo rástlo a žilo aj vtedy, keď tu my
nebudeme, musíme si už teraz tvoriť
za sebou nasledovníkov. Deti a mlá
dež z eRka, Slovenského Orla i Spo

Včela – náš spoločník

Včelárstvo zohráva dôležitú hospodársku úlohu a významnú úlohu pri opeľovaní. Preto je dôležité včely chrániť, starať sa o ne a zvyšovať ich počet. I z toho dôvodu v posledných rokoch včelárstvo na Slovensku zaznamenáva postupný vzostup, o čo sa zaslúžil Národný program stabilizácie a rozvoja slo
venského včelárstva.
Naša organizácia uskutočnila 2
prednášky pre širokú verejnosť
z obce a blízkeho okolia na tému
Právne predpisy súvisiace so včelár
stvom, ktorú prednášala MVDr. E. Pa
pierniková, významná veterinárna
pracovníčka, ktorá spolupracuje aj
s ministerstvom pôdohospodárstva.
Na prednáške sa občania mohli do
zvedieť veľa vecí z oblasti včelárske
ho práva, ale aj včelárskej praxe

a predaja medu z dvora. Prednáškou
prispela aj Ing. Zuzana Juríčková,
Phd., predsedníčka Regionálnej zlož
ky Trnavského kraja SZV, na ktorej sa
členovia ZO dozvedeli aj informácie
priamo z predsedníctva SZV.
Počas roka sa v našej ZO uskutoč
nilo niekoľko členských schôdzí, kto
ré včelárom priniesli vždy nové po
znatky, či už zo včelárskej praxe, ale
aj odborných kruhov. Členovia výbo

ločenstva Baránkovej Krvi v Borskom
Mikuláši sa aj v roku 2015 snažili napĺ
ňať posolstvo nasledovania, a to rôz
nymi aktivitami, napr. Noemova ar
cha, Indiánsky tábor, Jasličková sláv
nosť, Mikulášska pobožnosť, Dobrá
novina, Sviečka za nenarodené deti
a pod., futbal v búranskej lige So
kolíci, kde sme sa už po niekoľký rok
sprezentovali pod názvom FC Záhu
menka), či aktivitami aj mimo obce, či
hranice štátu (divadelné akcie, chari
tatívne akcie – rozvoz oblečenia bez
domovcom v zariadeniach De Paul,
Mea culpa, Domov pre každého, Útu
lok Matky Terézie a pod.).
Záver svojho príspevku ukončím
ešte spätným pohľadom na vianoč
né obdobie, kedy k jasličkám prišlo
jedno slepé 9-ročné dievčatko a ho
vorí:
„Ježišu, celý môj život o Tebe len
počujem. Nikdy som Ťa nevidela. Nič
pre Teba nemám. Svojou slepotou
som vraj priviedla mnohých ľudí
k viere v Boha. Mojím darom pre
Teba je moja slepota.”

ru ZO sa zúčastnili niekoľkých zasad
nutí, či už regionálnej ale aj celoslo
venskej úrovni na Včelárskej paseke
v Kráľovej pri Senci. Okrem týchto
zasadnutí sa zúčastňovali aj jednaní
priamo sídle SZV v Bratislave. Členo
via ZO sa v hojnom počte zúčastňo
vali včelárskych výstav v rámci Slo
venska, ale zúčastnili sa aj včelárskej
nedele u rakúskych kolegov v Miste
lbachu, od ktorých získali cenné po
znatky pri práci so včelami a chove
včelích matiek.
Uskutočnilo sa celoplošné prelie
čenie včelstiev aerosolovacím zaria
dením VAT-01, ktoré je jedným za naj
účinnejších v boji proti parazitom
včiel. Liečenie týmto prístrojom pre
bieha v jesennej a zimnej fáze. Lieče
nie včelstiev je veľmi dôležité a našim
členom priamo ZO zabezpečila

Niektorí z nás často zdôrazňujú:
„Vianoce sú o tom byť spolu!” Lenže
spolu sme aj iné dni počas roka.
Dôležité je, aby bol s nami a v našom
strede Ježiš, nie ako návštevník, ale
ako člen rodiny. Viete, kto pozerá na
novonarodené Jezuliatko, nech má
pred sebou aj obraz Krista na Golgo
te. Jasle striedajú kríž. Otvorená ná
ruč v Betleheme a pribité dlane na
Kalvárii sa nikdy a pre nikoho z nás
nezatvoria. Akoby nám Ježiš hovoril:
„Som s Tebou aj vo vianočnej ra
dosti, aj vo veľkonočných chvíľach
Tvojho života, kedy očakávaš vzkrie
senie svojich vzťahov, povahy... Ježiš,
Mária, Jozef, do vašich rúk kladieme
svoju rodinu i rodiny, ktoré nám
posielate do cesty, aby sme s Vami
zdolali všetky skúšky života aj vtedy,
keď práve platíme daň, že patríme
vám.”
V roku 2016 vám za celé naše
kluby, eRko a Slovenský Orol, ale aj
za Spoločenstvo Baránkovej Krvi, vy
prosujeme vytrvalosť vo viere a opti
mizmus do všedných i nevšedných
dní, ktoré nám často prinášajú rados
ti, ale aj životné príbehy, ktorým azda
hneď nerozumieme.
doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.

z vlastných zdrojov liečivá v sume
viac ako 150 € a samotní včelári in
vestovali do liečenia svojich včelstiev
ďalších niekoľko desiatok eur. Tieto
liečivá mohli byť zakúpené našim čle
nom vďaka dotáciám, či už zo zdro
jov PPA ale aj dotácii od Obce Borský
Mikuláš, ktorej za toto ďakujeme.
Do našej organizácie postupne
pribúdajú aj mladí členovia a rozširu
jú tak naše rady aj počty včelstiev
v našej ZO. Zároveň nás v roku 2015
opustil aj zakladajúci člen ZO, člen
výboru a dlhoročný včelár pán Ján
Gašpárek, nositeľ ocenenia „Bronzo
vá včela SZV”.
Ako každý rok, aj v roku 2015 sa
naša organizácia spolupodieľala
na jesennej výstave „Plody Búran
ských záhrad“, kde predstavila časť
zo svojej včelárskej techniky aj včelár
skej histórie a pripravila obľúbenú
ochutnávku medu. Inšpiráciou pre
budúci rok bude pre našu ZO včelár
ska výstava, ktorá sa uskutočnila v Pla
veckom Mikuláši.
ZO SZV Borský Mikuláš želá všet
kých svojim členom a občanom
obce pevné zdravie a veľa úspechov
v roku 2016, nech je úrodným a pre
včelárov výnosným v mede.
Mgr. Rudolf Hrebačka, tajomník ZO SZV
Borský Mikuláš a Emil Macek, predseda
ZO SZV Borský Mikuláš
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K úspešnej
sezóne
bielych
bocianov
na Záhorí
prispeli aj
búranské

vu Jablko roka, kde p. Štefan Drápal
získal ocenenie – Najlepšie jablko
z odrody Gloster.
Výstavu spestrila bohatá kolekcia
zaváranín pani Terézie Mudrochovej
a veľká kolekcia georgín rôznych dru
hov a farieb pani Anny Jankovičovej.
Opomenúť však nesmieme ani veľ
mi pekné diela akademického ma
liara – pána Dzuru, učiteľky ZUŠ pani
Gabriely Vaňkovej, študentky ume
leckej školy Klaudie Melišovej
a Ing. Terézie Kolíkovej.
Veľmi pekné výtvory a aranžmá tu
prezentovali deti materskej, základ
nej a základnej umeleckej školy
a klienti domova dôchodcov.
Výstave predchádzala súťaž žia

Plody búranských
záhrad 2015

Rok 2015 nebol pre záhradkárov
veľmi priaznivý. Pomerne teplý január a skorý nástup jari vystriedali
vysoké teploty a sucho. Trpeli nielen ľudia, ale aj naše rastliny v záhradách, a to nielen vysokými teplotami, ale i vražedným suchom.
Podľa pozorovania ornitológov za- Oslabené podliehali chorobám či
hniezdilo v hniezdnej sezóne 2015 škodcom, zastavovali rast, schli
na Záhorí 32 párov bielych bocia- a chradli.
nov.
Klimatické zmeny, ktoré sa formo
Nie každé hniezdenie však končí
úspešne, viaceré hniezda sme v júni vali desaťročia, neovplyvníme v prie
a júli, kedy vrcholí hniezdna sezóna, behu niekoľkých rokov. Zostáva nám
našli prázdne a opustené. Avšak len akceptovať tento stav a pripraviť
na 23 hniezdach sa podarilo rodi sa na to, že kataklizmy, ktoré v po
čom dochovať mladé, a tak na Záho sledných rokoch zažívame, budú
rí evidujeme v roku 2015 spolu 63 bežnou súčasťou nášho života.
Budú ovplyvňovať nielen náš ži
vyletených mláďat, čo je o 4 mláďatá
viac, ako v predchádzajúcej sezóne. vot, ale i činnosť našej organizácie. Tá
Na týchto štatistických údajoch sa spočíva v organizovaní inštruktáží
podieľali aj naše „búranské bociany”, pestovania a ochrany ovocia, zeleni
ktorým sa podarilo na ich osvedče ny a ovocných drevín, organizovaní
nom komínovom hniezde, v areáli súťaže vo viazaní a aranžovaní kve
firmy Estetic, tento rok úspešne od tov. Ale hlavne v organizovaní výsta
vy ovocia a zeleniny pod názvom
chovať 3 mláďatá.
Rodičia sa vrátili z afrických zimo Plody búranských záhrad.
Dňa 17. 4. 2015 usporiadala naša
vísk postupne, jeden 4. apríla a dru
hý okolo 18. apríla 2015. Hniezdenie organizácia teoretickú a praktickú
prebiehalo normálne. V polovici jú ukážku rezu a štepenia ovocných
na už z hniezda vykúkali dve malé drevín. Ako inštruktora tejto akcie
hlavičky, koncom júna aj tretia. Obaja sme oslovili tajomníka Okresnej orga
rodičia im pravidelne donášali potra nizácie SZZ Ing. Jána Úkropca. Jeho
vu, mláďatá rástli, silneli, a tak začiat prednáška bola veľmi prínosná hlav
kom augusta už boli na skúšobné le ne pre nových členov, ale svoje ve
domosti si na nej oprášili aj starší čle
ty schopné všetky tri.
Dúfajme, že celá päťčlenná rodin novia. I napriek nepriazni počasia sa
ka sa v poriadku dostala do ich afric jej zúčastnilo 15 členov.
Najviac očakávanou akciou, ktorú
kých zimovísk a rodičia sa úspešne
vrátia na „búranské” komínové hniez naša organizácia usporadúva v spo
lupráci s jednotou dôchodcov, je vý
do aj na jar roku 2016.
Slavo Vongrej stava ovocia, zeleniny, včelárskych

produktov a výtvorov šikov
ných rúk našich spoluobča
nov pod názvom Plody bú
ranských záhrad, ktorá sa ko
nala 10.–12. 10. 2015. Vysta
vených bolo 65 vzoriek jabĺk,
13 vzoriek hrušiek, 3 vzorky
sliviek, 1 vzorka orechov, 1
vzorka mišpule, 1 vzorka
dule, 1 vzorka figy a 10 vzo
riek zeleniny.

Na základe vyhodnotenia členov hodnotiacej komisie – pá
na Bauera a pána Chrenka, boli
ocenené tieto vzorky:
• kategória jablká
1. miesto – Idared, Ing. Jozef Nes
nadný
2. miesto – Rubinola, Ján Jankovič
3. miesto – Gloster, Štefan Drápal
5 vzoriek získalo čestné uznanie
• kategória hrušky
1. miesto – Lucasova, Emil Macek
2. miesto – Azijská hruška (Housi),
Florián Pavlík
3. miesto – Lucasova, Tomáš Bo
lebruch
3 vzorky získali čestné uznanie.
• kategória zelenina
1. miesto – kolekcia zeleniny, Joze
fína Vajdová
2. miesto – kolekcia zeleniny, Ján
Jankovič
3. miesto – kolekcia zeleniny, La
dislav Cintula.
•••
Niektoré z jabĺk našich pestovale
ľov boli zaslané do Trenčína na výsta

čok ZŠ v aranžovaní, ktorej sa zúčast
nilo 15 dievčat. Na 1. mieste sa
umiest
nila Laura Ruchovanská, 2.
miesto patrí Anete Kubíkovej a na 3.
mieste sa umiestnila Katarína Janíčko
vá.
Všetky 3 dievčatá postúpili do
okresného kola v Senici.
Pri slávnostnom otvorení výstavy
sa o kultúrne spestrenie postarali svo
jim vystúpením deti z DFS Studnička.
Svojou účasťou na výstave nás poctil
aj tajomník Republikového výboru
SZZ p. Korček a tajomník Okresného
výboru SZZ Ing. Ukropec.
S priebehom a náštevnosťou vý
stavy sme boli nadmieru spokojní
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Veríme, že sa nám opäť podarí zorga
nizovať túto výstavu s ešte väčším
počtom vzoriek plodov našich zá
hrad a ešte väčším počtom nadše
ných návštevníkov a priaznivcov pes
tovania.
Ďakujeme všetkým svojim členom
i ostatným občanom, ktorí prispeli
svojimi výpestkami a výtvormi do na
šej výstavy Plody búranských záhrad.
Zlatica Pípová,
tajomník ZO SZZ Borský Mikuláš

23

Záujmové združenia a organizácie

a reprezentovanie „Búranov“ v okre
se Senica a za jeho hranicami.
V prvý deň sa do súťaženia pustilo
22 psov zo Slovenska, Českej republi
ky a Maďarska. Miestenku štartujú
cich na toto podujatie vyberá ústre
die SKJ a určujúcimi kritériami je pre
hodnotenie a umiestnenie jednotliv
cov na kynologických akciách
v priebehu celého roka. O tom, že
zúčastniť sa na tomto podujatí môžu
len tí najlepší svedčí aj fakt, že vodiči
so svojimi psíkmi musia počas dvoch
dní absolvovať celkovo 28 disciplín
v lese, na poli a vo vode. Sledovať vý
kony týchto psíkov je naozaj veľkým

guľovú zbraň venovanú ústredím SPK
v spolupráci s firmou M-HUNT Čad
ca. Všetci účastníci boli nadmieru
spokojní s priebehom i cenami (napr.
mraznička, chladnička, mikrovlnná
rúra, fotoaparáty, ďalekohľady, krovi
norez a veľa hodnotných cien, za čo
patrí veľká vďaka všetkým sponzo
rom.
Toto trojdňové podujatie je tech
nicky, organizačne ale najmä finanč
ne veľmi náročné. Naše poďako
vanie patrí najmä starostovi obce
pánovi Vladimírovi Bízkovi a zamest
nancom obecného úradu, predse
dovi poľnohospodárskeho družstva
pánovi Ing. Jozefovi Cvečkovi a za
mestnancom, pánovi Jánovi Dobiá
šovi a zamestnancom firmy AUTO
PLACHTY, s. r. o., B. Mikuláš, Štátnym
lesom, o. z., Šaštín, PZ Bory Š. Hu
mence a ostatným, ktorí nám boli
nápomocní a bez ktorých by toto

zážitkom pre poľovnú i nepoľovnú
verejnosť. Aj tu naše poľovnícke
združenie malo zastúpenie v podo
be účasti člena Rastislava Macka so
svojou fenkou Bonou od Struhy. Bo
hužiaľ, závod nedokončil, keď za ne
priazne počasia na jednej z disciplín
vypadlo až 6 psíkov. Ale aj samotná
účasť nášho člena na vrcholovom
podujatí svedčí o tom, že sa v našom
PZ kynológii venujeme a snažíme sa
ju robiť na vysokej úrovni. Po dvoch
dňoch a celkovom zápolení sa víťa
zom 19. ročníka MKS stal pán Dušan
Krajčovič s fenou Ernou od Drobné
ho. Za prvé miesto si odniesol novú

podujatie nemalo takú vysokú úro
veň, akú podľa záverečného vyjad
renia riaditeľa kancelárie SPK a pod
predsedu Medzinárodnej poľovníc
ke organizácie CIC PaedDr. Imricha
Šubu, PhD., i ostatných zúčastne
ných, malo.
Cieľ, ktorý si členovia poľovnícke
ho združenia B. Mikuláš na rok 2015
vytýčili, aj splnili. Zároveň dúfame
a sme radi, že aj takouto formou mô
žeme prispieť k zviditeľneniu a robe
niu dobrého mena obce Borský Mi
kuláš.

Úspešne zvládnutý
poľovnícky rok 2015
V roku 2015 poľovnícke združenie
V jesenných mesiacoch sa u nás
Borský Mikuláš, okrem prikrmova- konali Jesenné skúšky retrívrov a Trial
nia, starostlivosti o zver a revír, retrívrov. Podujatia boli pre nás no
usporiadalo niekoľko akcií.
vým a príjemným spestrením poľov
níckeho a kynologického života.
Jednou z nich boli dvojdňové stre Organizátori boli nadmieru spokojní
lecké preteky na asfaltové holuby s podmienkami, ktoré sme im vytvo
zorganizované v máji. Víťazom sa stal rili, a požiadali nás o organizovanie
pán Jaroslav Zapletal z ČR. Počas podujatia aj v roku 2016 a v ďalšej bu
oboch dní bolo pripravené chutné dúcnosti.
poľovnícke občerstvenie a tombola.
Vyvrcholením našich celoročných
Každý návštevník, dospelý či dieťa, si príprav bolo usporiadanie 19. roční
mohol zasúťažiť v streľbe so vzdu ka Memoriálu Kolomana Slimáka
chových pušiek, ktorá si z roka na rok (MKS), čo sú majstrovstvá Slovenska
u nás získava väčšiu obľubu. Aj tu bo s medzinárodnou účasťou poľov
li nachystané ceny pre najlepších ných psov-stavačov, konané na po
v kategórii muži, ženy a deti. Preteka česť nestora slovenskej kynológie
júce deti do 10 rokov boli obdarova pána Kolomana Slimáka. Podujatie
né všetky. Pozývame všetkých ob sa konalo 25. až 27. septembra pod
čanov, rodičov s deťmi, aby navštívili záštitou Slovenskej kynologickej jed
aj tohtoročné strelecké preteky noty (SKJ) a FCI (Medzinárodnej ky
v dňoch 30. 4.–1. 5. 2016 a urobili ra nologickej organizácie) v spolupráci
dosť nielen sebe ale aj svojim rato s PZ Bory Šajdíkove Humence. Sláv
lestiam.
nostného zahájenia v amfiteátri ob
V júni sme usporiadali, pod taktov ce sa zúčastnili zástupcovia Minis
kou nášho kynologického referenta terstva pôdohospodárstva a rozvo
Jozefa Macka st. skúšky psov poľov ja vidieka SR, členovia ústredia Slo
ných plemien (FSMP). Z 18 štartujú venskej poľovníckej komory (SPK),
cich sa na peknom druhom mieste predseda Obvodnej poľovníckej
umiestnil čakateľ do nášho PZ pán komory (OPK), rodina Kolomana Sli
Jozef Morávek. Nakoľko je to jeho pr máka a ďalší významní hostia. Atmo
vý pes, v príprave mu pomáhali starší sféru podujatia dotvárali s poľovníc
a skúsenejší členovia nášho PZ. Toto kymi skladbami a signálmi Pootavští
umiestnenie svedčí o jeho aj psíkovej trubači. Po ich uvítacej znelke pred
dobrej pripravenosti na tieto skúšky. seda PZ Borský Mikuláš Bc. Róbert
Podujatia sa zúčastnil aj predseda Macek odovzdal pamätnú plaketu
obvodnej SPK so sídlom v Senici nášmu dlhoročnému priateľovi
JUDr. Juraj Procházka, ktorý zablaho a dobrému kamarátovi zo susedné
želal víťazom a účastníkom, poďako ho PZ Borský Peter pánovi Vladimí
val členom nášho PZ za každoročné rovi Mackovi. Ocenenie si prevzal
usporadúvanie a technicko-organi nielen za chov a výcvik poľovných
začné zabezpečenie tohto podujatia psov, ale aj za dlhoročné pôsobenie
na požadovanej úrovni.
v okresných orgánoch SPZ a OPK

Ing. Richard Macek
Bc. Róbert Macek
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Našimi novými občanmi sa stali:

Poklad v rukách rodičov

V prvú marcovú nedeľu sme slávnostným programom privítali do radov občanov našej obce novonarodené deti,
ktoré v sprievode svojich rodičov a starých rodičov privítal starosta obce Vladimír Bízek. Kultúrnym programom svia
točné podujatie spríjemnili deti základnej školy recitačným pásmom a DFS Studnička tancami a piesňami. Po pred
stavení každého dieťatka matrikárkou obce pani Editou Peltznerovou a zápise do pamätnej knihy obce sa deti spo
ločne s rodičmi odfotografovali, aby si v budúcnosti pripomenuli prvé spoločné stretnutie so svojimi rovesníkmi.

BÚRANSKÁ MATRIKA
Narodili sa
Adam Pasztor, Dominika Fíbyová, Tamara Barešová, Esther Nosková, Ale
xandra Cáková, Adam Cigánek, Adam Jurkovič, Miroslav Vanek, Valentí
na Sekáčová, Laura Kopiarová, Eduard Šimek, Jakub Májek, Jakub Ne
jeschleba, Ema Cigánková, Filip Gašpárek, Vladimír Müller, Samanta Še
bestová, Adam Greif, Nela Gogová, Laura Podaná, Natália Nagyová, So
fia Šedivá, Adam Lepko, Matias Polakovič, Samuel Drinka, Simona Králová,
Veronika Stupavská, Alex Tománek, Olívia Hasáková, Lukáš Burian, Sa
muel Ralbovský, Michal Hančík, Nina Hačundová, Rebeka Běhalová.
Manželstvo uzavreli
Peter Samek a Monika Poloková, Jakub Ondriska a Bc. Katarína
Nemčeková, Mgr. Lukáš Liška a Mgr. Ivana Fleischmannová, Roman Drin
ka a Mgr. Simona Peltznerová, Ing. Pavol Kracina a Ing. Zuzana Kelecsé
nyiová, Štefan Petrík a Monika Miháliková, Mgr. Emil Bízek a Mgr. Lenka
Macová, Ladislav Dobrovodský a Lukrécia Cintulová, Ondrej Nigrovič
a Gabriela Šteinerová, Ing. Oto Kozánek a Lucia Ondrisková, Stanislav
jediný a Petra Omelinová, Ivan Stankuš a Eliška Kabátová, Bc. Dan Zá
hončík a Mgr. Júlia Drápalová, PharmDr. Michal Fila a PaedDr. Gabriela
Vrbinárová, Vlastimil Bíreš a Tatiana Michalicová, Branislav Hladík a Clau
dia Petronella Josefina Laenen, Richard Nejschleba a Melánia Kopáčo
vá, Ján Cintula a Renáta Cintulová, Vladimír Vajda a Dana Vizváryová,
Peter Michálek a Miroslava Drahošová, Ing. Peter Petrík a Mgr. Andrea
Korbelová, Ing. Marián Macek a Ing. Lucia Beňková, Ľubomír Lovíšek
a Katarína Grófová, Jozef Běhal a Martina Beneková, Branislav Mikulka
a Ing. Eva Pramuková, Erik Ferenčík a Miriama Holkovičová, Andrej Ha
čunda a Monika Kozaitková, Marián Omasta a Bc. Petra Poláková, Milan
Libuša a Gabriela Nesnadná.
Opustili nás
Jozef Bakan, 1940; Pavlína Šedivá, 1928; Terézia Butašová, 1934; Jozefí
na Cintulová, 1945; Pavol Cintula, 1951; Vít Búzek, 1946; Mária Gašparí
nová, 1945; Emil Filípek, 1947; Paulína Macková, 1927; Antonín Oravský,
1928; Zuzana Vanková, 1929; Helena Nesnadná, 1938; Jozef Hasák,
1960; Ladislav Cintula, 1930; Marta Nesnadná, 1942; Emília Ferenčíková,
1940; Agneša Šebestová, 1923; Milan Krošlák, 1952; Rudolf Michálek,
1950; Věra Vaňková, 1961; Ladislav Šteiner, 1955; Jozef Línek, 1947; Ro
zália Pribilová, 1932; Oľga Michalicová, 1939; Emil Müller, 1928; Jozefí
na Vajdová, 1923; Marta Drinková, 1940; Štefan Pavlík, 1937; Miroslav
Holý, 1962; Mária Lišková, 1928; Ján Gašpárek, 1944; Božena Cintulová,
1950; Jozefína Michalicová, 1923; Emil Búzek, 1940; Mária Drinková,
1933; Albína Cintulová, 1927.
Edita Peltznerová

Stanislav Prstek, Klára Štefková, Adam
Noskovič, Bianka Danielová, Martin
Beňa, Diana Rudavská, Patrícia Bar
šeová, Oliver Kollár, Martin Stašek,
Emma Tekulová, Timotej Samek, Stella
Černá, Laura Smíkalová, David Kuczka,
Patrik Wallner, Leo Butaš, Adam Botek,
Sebastián Šimunič, Deana Cieslarová,
Bianka Bízková, Ela Křížková, Sebas
tián Omasta, Tamara Tománková, Ni
kola Šedivá, Tereza Cintulová, Frances
Teresa Hurbanová-Coyne, Tereza Ma
deričová, Dominik Cvečka, Barbora
Vavrová, Terézia Poláková, Emma Do
biašová, Alžbeta Cintulová, Július Cí
bik, Michal Bilovský, Martin Horinka,
Lukas Hollý, Júlia Juricová, Ondrej Ne
snadný, Izabela Drinková, Martin Šaj
dík, Leonard Trnečka, Radka Michali
cová, Michaela Ročáková, Juraj Da
niel, Emma Eliašová, Samuel Stefan
Ivanov, Laura Bízková.

Orientační bežci u nás
na CESOM 2015

Tradičné vítanie jari a štart do novej sezóny pretekov 2015 otvorili orientační bežci na Záhorí. 28. a 29. apríla 2015 sa vrátili do Borského Mikuláša zo Šajdikových Humeniec, kde pretekali v roku 2014. V tomto, už
8. ročníku CESOMu, bolo centrum pretekov na futbalovom štadióne a trate situované od štadióna smerom na Šaštín.
V sobotu boli na programe doobe
da beh na strednú trať a poobede
šprint, v nedeľu dlhá trať. Víťazmi boli
pretekári s najlepším súčtom časov
po všetkých troch etapách. Časť tratí
zasiahla aj do priestoru M SR motocyk
lových pretekov ktoré sa konali tesne
pred šprintom, a tak sa mohli tieto roz
dielne športy navzájom viac obozná
miť. V troch etapách bojovalo vyše
500 účastníkov v 34 kategóriach od
najmladších predškolákov až po vete
ránov.
Vyskúšať si orientačný beh využili aj
niektorí domáci odvážlivci a absolvo
vali svoje prvé preteky v tomto zaují
mavom športe. Rýchle terény preverili
kondičnú prípravu bežcov a jemné te
rénne detaily zasa technickú priprave
nosť. Súčasťou tohto ročníka boli pre
teky v presnej orientácii na opačnej
strane Borského Mikuláša a v obci, kde

nerozhodujú rýchle nohy ale hlavne
presné čítanie mapy, preto sa môžu
pretekov zúčastniť aj hendikepovaní
športovci. Vyhlásenie výsledkov
za účasti zástupcov obce sa uskutoč
nilo na futbalovom štadióne. Športov
ci odchádzali spokojní, pochvaľovali si
precízne pripravené trate, pohostin
nosť „búranov“, výborné občerstve
nie a ponuku miestneho bufetu.
Do Borského Mikuláša prídu orien
tační bežci aj v roku 2016. Klub KOBRA
organizuje už 9. ročník CESOMu, a to
v termíne 16. a 17. apríla 2016 s cen
trom v Borskom Mikuláši. Je to príleži
tosť aj pre domácich, ktorí sa neboja
objavovať nové zážitky .
Záujemcovia o účasť sa môžu prihlá
siť na stránke podujatia www.kobra.
orienteering.sk kde budú publikované
podrobné informácie o podujatí.
Paulína Májová

Farská matrika

Pokrstených bolo 51 ľudí – chlapcov 24, dievčat 24, dospelí muži 2; Sviatosť
manželstva prijalo 14 párov; Sviatosť birmovania prijalo 99 mladých ľudí;
k Prvému svätému prijímaniu pristúpilo 29 detí; zaopatrených sviatosťami
bolo 24 ľudí, nezaopatrených bolo 13 ľudí; pochovaných bolo 39 ľudí – 16
mužov, 21 žien, 2 deti
Dr. Teodor Kamody
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Borský Mikuláš opäť na triatlonovej scéne
Tak, ako bol rok 2015 úspešný pre
slovenský šport, či už v podaní
Mateja Tótha – majstra sveta
v chôdzi na 50 km, či Petra Sagana
– majstra sveta v cestnej cyklistike
a mnohých iných skvelých sloven
ských športovcov, tak bol úspeš
ný aj pre Lukáša Cintulu v podobe
viacerých pódiových a poháro
vých umiestnení.

Keďže sezóna začína novým ro
kom a končí Silvestrom, prvé preteky
absolvoval už v januári na Železnej
studienke v Bratislave dvojdňovým
podujatím zloženým zo zimného
preteku na horskom bicykli (MTB)
a ďalší deň behom. Z tohto víkendu
si odniesol 2. miesto v absolútnom
poradí v behu a 2.miesto v kombiná
cii MTB + beh. Tento výsledok ukazo

val úspešný začiatok jeho sezóny
a dodal mu motiváciu a chuť do ďal
šieho tréningu. Väčšina pretekov sa
odohráva počas leta, kedy je už vo
da príjemne teplá, alebo sa v nej dá
plávať aspoň v neoprénoch. Začal sa
tak zúčastňovať najmä pretekov v du
atlone a terénnom triatlone v rámci
Slovenského pohára (SP), Českého
pohára (ČP) a Hertlsport Extreme Tour

hral. Preteku sa zúčastnili aj ďalší
„Búrania“ – Ivan Rybársky, ktorý vy
hral svoju kategóriu do 19 rokov
a štafeta v zložení Marián Stupavský,
Daniel Nesnadný a Juraj Hlávek takis
to zvíťazili v kategórii štafiet.
8. 8. 2015 sa v českom meste Pra
chatice konal svetový pohár Xterra,
kde obsadil 3. miesto v kategórii 20
-24 rokov, čím získal možnosť štarto

častnil Banskobystrického polmara
tónu naboso, kde po absolvovaní
21,0975 km bosými nohami obsadil,
už po druhý raz, 2.miesto.
Keď to zhrnieme, tak v roku 2015
absolvoval približne 50 pretekov,
z toho 9 krát obsadil 3. miesto, 9 krát
2. miesto a 6 krát 1. miesto.
Myslím si, že s dosiahnutými vý
sledkami môže byť spokojný. Za ob

(HET). V týchto pretekoch sa mu da
rilo celkom obstojne. V seriáli prete
kov HET (terénne triatlony a preteky
na horských bicykloch) skončil v kat.
20–29 rokov na 2. mieste v koneč
nom poradí. Súčasťou tohto seriálu
bol aj H-triathlon Borský Mikuláš
na rybníku Bulkovec a v jeho blízkom
okolí, kde v absolútnom poradí skon
čil na 2. mieste a svoju kategóriu vy

vať na Xterra World Championship
na Hawai. Na Hawai, však kvôli študij
ným povinnostiam na MU lekárskej
fakulty, neodcestoval. Po absolvova
ní štyroch triatlonov v rámci ČP obsa
dil v celkovom hodnotení 2. miesto
vo vekovej kategórii 20 - 29 rokov.
Na Slovensku, v rámci Slovenského
pohára v kros triatlon, absolvoval
šesť pretekov a na konci sezóny bol
vyhlásený za víťaza Slovenského po
hára v kros triatlone.
Okrem triatlonov sa na začiatku
septembra 2015, už po tretíkrát zú

rovskú podporu sa chce poďakovať
hlavne svojim rodičom a priateľke,
ktorí ho na pretekoch sprevádzajú,
na štarte „hecujú”, počas preteku po
vzbudzujú a v cieli netrpezlivo čaka
jú. Aj vďaka nim dosiahol tieto vý
sledky. Nie každý pretekár má takúto
podporu, preto si toho nesmierne
váži a je im vďačný. Poďakovanie pa
trí aj jeho kamarátom, ktorí dokážu
počas preteku svojim povzbudzova
ním z jeho svalov vyžmýkať aj po
sledné zvyšky síl. Ďakuje všetkým za
podporu.

Búranskí Šrotari to dokázali
Áno, tak ako sa píše už v ti
tule tohto článku, Búranskí
Šrotari vyhrali 2. senickú li
gu vo futsale.

V sezóne 2014/2015 sme
odohrali v základnej časti 11
zápasov v 2. senickej lige vo
futsale. Po základnej časti
sme obsadili 5. miesto a ča
kali na nás vyraďovacie zápa
sy. Vo štvrťfinále sme sa
stretli s mužstvom CSF Moby
Dick Senica. Po víťazstve 3:0
sme postúpili do semifinále,
kde na nás čakalo mužstvo
OMS Senica. Po hladkom ví
ťazstve 8:1 sme postúpili do
finále, kde sme narazili na

mužstvo Buldoci Malacky. jednoduché, pretože každé
Zápas sa hral vo vysokom jedno mužstvo má patričnú
tempe, bolo vidieť, že sa kvalitu.
stretli dve kvalitné mužstvá
Aj v tejto sezóne, ako po
a o našom víťazstve 5:3 sme
rozhodli až v posledných mi
nútach zápasu. Toto víťaz
stvo pre nás znamenalo po
stup do 1. senickej ligy vo
futsale.
V aktuálnom ročníku 1. se
nickej ligy vo futsale odohrá
me 15 zápasov. Zatiaľ sme,
bohužiaľ, zaznamenali iba
jedno víťazstvo, ale veríme,
že do konca sezóny sa nám
podaria získať ešte dôležité
body v boji o udržanie sa
v 1. lige, aj keď to nebude

minulé roky, sme sa zúčastnili
turnaja o senický pohár vo
futsale, kde sme si zmerali
sily s mužstvom Panthers Se

nica. Zápas mal svoju kvalitu,
avšak s nešťastným koncom
pre nás, pretože sme inkaso
vali gól v poslednej minúte
zápasu a do ďalších bojov
postúpil náš súper.
Na súpiske Šrotarov v ak
tuálnej sezóne figurujú hráči
Martin Cintula, Silvester Čer
ný, Norbert Hubek, Michal
Jankovič, Jakub Juračka, Ján
Kassay, Ľubomír Macek, Mi
chal Morávek, Ľubomír
Obuch, Dominik Obuch, Erik
Peltzner, Viktor Tomka a Mi
lan Vanek.
Podrobnejšie informácie
o našom mužstve nájdete na
facebookovej stránke
http://www.facebook.com/
FC-Šrotari-Búre.
Ing. Michal Jankovič
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TJ Sokol v roku 2015
V priebehu roka 2015 zorganizoval
TJ Sokol Borský Mikuláš niekoľko
zaujímavých športových a spoločenských podujatí, ktoré si chronologicky pripomenieme.
Zimná BFL 2014/15
Od novembra 2014 do februára
2015 bežal na umelej tráve v areáli
futbalového štadióna zimný turnaj
Búranskej futbalovej ligy, ktorý vyvr
cholil kvalitnými súbojmi o konečné
umiestnenie. Titul obhájili hráči
z mužstva Wallstav, ktorí vo finále po

razili Jessica Team 5:2, na treťom
mieste skončili Šrotari po víťazstve
nad FC Zo Záhumenky 9:6.
Ples športovcov
V sobotu 7. februára sa konal 12.
reprezentačný ples športovcov, na
ktorom po celú noc až do skorého
rána do tanca vyhrávala domáca sku
pina Pexeso. V priebehu plesu boli
slávnostne vyhlásení najlepší hráči
jednotlivých kategórií nášho klubu
za rok 2014, ktorým sošky na pamiat
ku odovzdal člen Obecného zastupi
teľstva Mgr. Radoslav Wallner: kategó
ria prípravky – Marián Wallner ml.,
mladší žiaci – Erik Kujovský, starší žia
ci – David Meliš, dorast – Róbert Cin
tula ml., dospelí – Miroslav Sokol.
Výročná členská schôdza
Dňa 28. 3. 2015 sa uskutočnila vý
ročná členská schôdza TJ Sokol, kde
boli zúčastnení členovia oboznáme
ní s činnosťou klubu, správou hospo
dárení za rok 2014 a plánom na rok
2015. Výbor TJ Sokol bol doplnený

nie žiackeho tímu do najvyššej okres
nej súťaže. V aktuálnom futbalovom
ročníku tak pôsobia všetky naše ka

o nových členov Ing. Andreja Krchňa
vého a Štefana Maceka. Po odstúpe
ní pána Pavla Hajlu, bol na post ta
jomníka zvolený pán Juraj Masár.
Jarná časť sezóny 2014/15
Po absolvovaní zimnej prípravy sa
všetky kategórie pustili do získavania
majstrovských bodov v jarnej časti
sezóny 2014/2015, pričom dosiahli
nasledovné umiestnenia. Prípravka
s trénermi Mariánom Wallnerom st.,
Štefanom Mackom a Silvestrom Čer
ným obsadila v majstrovstvách ob
brigádu, počas ktorej sa za pomoci
obecného úradu podarilo obnoviť
vzhľad areálu futbalového štadióna.
Celá táto akcia smerovala k veľkej
slávnosti, keď 20. júna 2015 sa konali
oslavy 90. výročia založenia prvého
futbalového klubu v Borskom Mikulá
ši. Svoje zápasy postupne odohrali
všetky vekové kategórie a na záver
osláv prišlo k pútavému dvojzápasu
prvoligového klubu FK Senica. V pr
vom zápase nastúpili proti exotické
mu medzinárodnému výberu hráčov
z Európy, Ázie a Afriky, aby napokon
boli oslavy zakončené zápasom náš
ho mužstva dospelých proti spome
lasti futbalového zväzu Senica 6. nutému prvoligistovi, ktorý skončil
miesto. Mladší žiaci s trénermi Nor vysokým víťazstvom hostí 0:13.
bertom Hubkom a Stanislavom Chvá
lom v 3. lige ZsFZ sa umiestnili na 10. Letný turnaj BFL
Letná prestávka bola 4. júla vypl
mieste. V rovnakej súťaži v kategórii
starších žiakov s trénermi Petrom Cin nená zorganizovaním 3. ročníka Let
tulom a Milanom Vankom dosiahol nej Búranskej futbalovej ligy na zmen
náš klub vynikajúce konečné 6. šenom hlavnom ihrisku. Za účasti
miesto, čo zároveň znamenalo, že ôsmich tímov sa vo veľkej horúčave
v tomto roku po okresných mestách po celodennom súperení rozdali po
Senica a Skalica sme mali najlepšie háre trom najúspešnejším družstvám:
žiacke mužstvo na Záhorí. Dorast 1. Wallstav, 2. Spartak Zemany, 3.
s trénerom Stanislavom Chválom Podzemteam.
v majstrovstvách oblasti ObFZ Seni
ca skončil na slušnom 6. mieste s naj Jesenná časť sezóny 2015/16
Po absolvovaní krátkej letnej prí
vyšším počtom strelených gólov
v celej súťaži, pričom Róbert Cintula pravy odštartovali všetky naše kate
ml., bol vyhlásený za najlepšieho górie v auguste pôsobenie
strelca tejto kategórie. Najhoršie vý v majstrovských súťažiach ročníka
sledky dosiahlo mužstvo dospelých, 2015/2016. Vzhľadom na umiestne
ktoré sa umiestnilo na poslednom 15. nie z predchádzajúcej sezóny sa
mieste 5. ligy Západ ZsFZ.
mužstvo dospelých prihlásilo
do majstrovstiev oblasti ObFZ Seni
90. výročie
ca. Vzhľadom na finančné možnosti,
V polovici júna sa spojili všetky ka ako aj menší počet hráčov, boli zlúče
tegórie nášho klubu a spoločne so né kategórie mladších a starších žia
„starými pánmi” zorganizovali veľkú kov, čo zároveň znamenalo zarade

tegórie v najvyššej oblastnej súťaži,
pričom po odohratí jesennej časti im
patria nasledujúce umiestnenia: prí
pravky 9. miesto, starší žiaci 1. miesto,
dorast 4. miesto, dospelí 11. miesto.
Futbalová žatva 2015
V septembri sa náš klub zapojil
do celoslovenského projektu Nadá
cie JOJ pod názvom Futbalová žatva
2015. Spomedzi všetkých prihláse
ných takmer 170 slovenských futba
lových klubov sa tomu nášmu poda
rilo splniť všetky stanovené podmien
ky, čo znamenalo, že sme sa dostali
do zoznamu 70 ocenených klubov.
Našou odmenou za účasť na tomto
projekte bola nová sada futbalových
dresov pre naše žiacke mužstvo spo
lu s ostatným základným športovým
vybavením, ako sú lopty, kužele, rozli
šovacie dresy a ďalšie tréningové po
môcky.
Zimný turnaj BFL 2015/16
Aby futbal v našej obci nespal ani
cez zimnú prestávku, odštartoval
na konci novembra za účasti 9 prihlá
sených družstiev na umelej tráve
v poradí 5. ročník Zimnej Búranskej
futbalovej ligy. Momentálne skončila
základná časť turnaja a začínajú vyra
ďovacie zápasy, pričom víťaza spo
známe v sobotu 23. januára 2016.
Rád by som sa touto cestou poďa
koval všetkým, ktorí v roku 2015 pri
speli akoukoľvek formou k tomu, aby
futbal v Borskom Mikuláši mohol po
kračovať aj naďalej. Verme, že rok
2016 prinesie nášmu futbalovému klu
bu ešte viac úspechov a dôvodov na
radosť, než to bolo v roku minulom.
Ing. Ján Cigánek, PhD. – predseda TJ

Búranské zvesti vydáva 1x ročne Obec Borský Mikuláš • Sídlo vydavateľa: Obecný úrad Borský mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš, tel. 034/659 54 20, fax: 034/654 98 01, IČO: 309149 • Vedúca
redaktorka: Mgr. Oľga Cintulová, tel. 034/659 51 38, e-mail: olga.cintulova@borskymikulas.sk • Uzávierka pre zasielanie príspevkov do tohto vydania: 31. 1. 2016 • Grafická úprava, polygrafická príprava
a tlač: SASIDA production, s. r. o. • Neprešlo dôkladnou jazykovou korektúrou. • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame.

27

ŠPORT

MŠK Borský Mikuláš

Rok 2015 je ďalším úspešným rokom činnosti atletického MŠK Borský Mikuláš. Pretekári sa zúčastnili na viac ako 40 rôznych bežeckých, chodeckých a atletických
podujatiach konaných nielen
v SR, ale aj v ČR, Poľsku, Taliansku,
Francúzku a v Kolumbii.

Najmenší začínajúci atléti získavajú
prvé športové skúsenosti na súťa
žiach, ktoré organizujeme v spolu
práci zo ZŠ v školskom areáli a v telo
cvični pre všetkých žiakov školy. Za
čiatkom roka, 10. a 13. marca, sme or
ganizovali 2x Jarnú latku, súťaž
v skoku do výšky pre 5. až 9. ročník
žiakov ZŠ, kde súťažilo spolu 48 detí,
21. apríla Vítanie jari v maratonkách, beh pre všetkých, kde súťažilo
176 detí, 18. novembra Majstrovstvá
školy v cezpoľnom behu, kde súťa
žilo 225 detí, 19. decembra v telo
cvični ZŠ Zimný halový beh pre 1.
až 4. ročník, kde súťažilo 110 detí.
V priebehu roka sa naši atléti zú
častňovali na súťažiach Moravsko-slo
venského bežeckého pohára, čo je
12 pretekov, na ktorých získavajú ďal
šie skúsenosti a súperia s rovesníkmi
zo Záhoria a Moravy. V celkovom
hodnotení obsadila Silvia Cintulová
1. miesto, Adriana Gazárková 3.
miesto a Monika Zavilinská 3. miesto.
Prvýkrát sme prihlásili do súťaže
družstiev Majstrovstiev Západoslo
venského atletického zväzu (ZsAZ)
najmladších žiakov a žiačky, ktorí sa
v rámci súťaže zúčastnili na 4 z 5 pre
tekov. Dievčatá Mária Gazárková –
chôdza, Hana Dobiášová – skok do
výšky, Alžbeta Dobiášová – vrh gu
ľou, Laura Jurášová – chôdza, Nikola
Zavilinská – beh 600 m, obsadili 9.
miesto. V súťaži chlapcov pretekal
Tomáš Kovárik – beh na 60 a 150 m
a vrh guľou.
Na zbierke 8 medailí z Majstrov
stiev ZsAZ sa podieľali Melanie The
resa Beňková 2x 3. miesto v behu na
60 m a 150 m, Mário Nesnadný 1.
miesto v chôdzi na 3000 m, Ema Ha
čundová 1. miesto v chôdzi na 3000
m hala, Silvia Cintulová 3x 1. miesto
v chôdzi na 2000 m v hale, 3000 m
vonku a v cezpoľnom behu, Mária
Gazárková 3. miesto v chôdzi na
1000 m a David Záhončík v behu na
1500 m.
Na atletických M–SR sa našim pre
tekárom darilo nasledovne: Ema Ha
čundová 1. miesto v chôdzi na 5000 m,
Mário Nesnadný 2x 3. miesto v chô

dzi na 3000 m v hale a 5000 m vonku,
Silvia Cintulová v chôdzi 3. miesto na
3000 m a 2x 4. miesto v hale na 2000
a 3000 m. Melanie T. Beňková 4. mies
to vrh guľou, 5. miesto beh na 60 m
a 8. miesto v skoku do diaľky.
K úspechom klubu, patrí účasť 4
našich atlétov na medzištátnych pre

tekoch, na ktorých reprezentovali SR.
Na medzištátnom päťstretnutí doras
tencov v chôdzi, ČR–MR–Poľsko–Ra
kúsko–SR, ktoré sa konalo v rámci
Z–20 v Borskom Mikuláši, sme mali
dvoch zástupcov, Emu Hačundovú
a Mária Nesnadného. Na medzištát
nom štvorstretnutí dorastencov ČR–

Ema Hačundová v čele skupiny

–Maďarsko–Slovinsko–SR v Trnave
reprezentovala v skoku do výšky Mo
nika Zavilinská – naša bývalá pretekár
ka, ktorá v súčasnosti preteká za Ho
líč. Silvia Cintulová nás úspešne re
prezentovala v Poľsku na súťaži
Olympijských nádejí, kde obsadila
1. miesto.
Najväčším úspechom bola účasť
Emy Hačundovej na Majstrovstvách
sveta 17-ročných atlétov v meste Cali
v Kolumbii.
Do reprezentácie SR na rok 2016
sú zaradení Ema Hačundová, Mário
Nesnadný, Melanie Theresa Beňková
a Monika Zavilinská. To je výsledok
dlhoročnej práce, odriekania a túžby
detí dosiahnuť viac. Dôsledok – ra
dosť rodičov, trénerov a priateľov.
Športová príprava detí prebieha
celoročne v priestoroch ZŠ Borský
Mikuláš. Reprezentanti sa zúčastňujú
aj tréningových pobytov v horách
a v zahraničí. Prípravu zabezpečujú
a kontrolujú tréneri Ing. Roman Ga
zárek, Ondrej Malík a Ján Zahončík.
Ekonomicky je klub zabezpečený fi
nančnými príspevkami od obce, SAZ
na základe dosiahnutých výsledkov
a z 2 % zo zaplatenej dane.
Ondrej Malík

Búranský kros 2015 – 2. miesto si vybehala Adriana Ga
zárková (ml. prípravka)

Monika Zavilinská reprezentantkou SR

V roku 2015 mala odchovankyňa MŠK Bor
ský Mikuláš a členka AK Junior Holíč Monika
Zavilinská výbornú športovú úspešnosť. Zú
častnila sa na výškarských mítingoch a prete
koch na Slovensku i v zahraničí, kde sa jej
vždy úspešne darilo a obsadzovala najvyššie
umiestnenia.
Na Majstrovstvách Slovenska ju
niorov
v Nových Zámkoch si skočila svoj osobný re
kord 172 cm, čím sa zaradila do zväzovej prí
pravy mládeže Slovenského atletického zvä
zu skupiny A a stala sa slovenskou reprezen
tantkou v skoku do výšky v kategórii doraste
niek a junioriek.
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Čestný občan Mgr. Miroslav Hazucha
Za zásluhy o rozvoj športu v na
šej obci bolo v roku 2014, pri príleži
tosti 620. výročia prvej písomnej
zmienky, udelené čestné občian
stvo obce PaedDr. Milanovi Širu
čekovi. Niektorým nominovaným sa
však z vážnych dôvodov nepodari
lo zúčastniť tejto slávnosti.

je neúnavným a aktívnym spoloční
kom dodnes. Zanietenosť pre atleti
ku a jej chodeckú podobu v spoji
tosti s našou obcou potvrdzuje
oduševnenosť a vďaku ľuďom i pro
strediu, v ktorom mohol svoje špor
tové cítenie realizovať a tešiť sa
z úspechov tohto športu.

Medzinárodné chodecké preteky Z–20 ponúkli najvhodnejší
spôsob oceniť práve osobnosti,
ktoré majú k chodeckému športu
najbližšie. Pri tejto príležitosti
obec Borský Mikuláš udelila Čestné občianstvo Mgr. Miroslavovi
Hazuchovi za zásluhy o rozvoj atletiky v Borskom Mikuláši, jej udr- Zľava Mgr. Miroslav Hazucha, Mgr. Ján Dobiaš, PaedDr. Milan Širuček a starosta
obce Vladimír Bízek.
žiavanie a propagáciu.

Starosta obce Vladimír Bízek
udelil verejné uznanie Mgr. Jánovi Dobiašovi za dlhodobý prínos
a aktívnu činnosť v oblasti rozvoja športu v obci. Ján Dobiaš patril
medzi najvýznamnejších reprezentantov a stal sa ikonou medzinárodných pretekov Z–20 až do
dnes ako organizátor a predseda
TJ Junior Clubu.

slav Hazucha, vložil celú históriu
a fotodokumentáciu, nám zanechal
trvalé svedectvo o úspechoch na
šich športovcov a najmä o pýche
obce – organizovaní medzinárod
ných chodeckých pretekov, ktorých

Oceneným športovcom srdečne
gratulujeme a želáme im veľa zdra
via, športovej zanietenosti a elánu
do ďalších ročníkov Z–20 v našej
obci.

Mgr. Miroslavov Hazucha začal
trénovať s atlétmi už od roku 1968.
Pod hlavičkou ZDŠ štartoval o rok
neskôr na majstrovstvách Slovenska
a ČSSR. V roku 1970, s podporou
riaditeľky školy Aleny Ulrichovej

a s organizačným tímom, pripravili I.
ročník pretekov pod názvom Záho
rácka desiatka a od roku 1976 Záho
rácka dvadsiatka.
Vďaka Chodeckej Perle, ojedine
lej publikácii, do ktorej autor, Miro

Mgr. Oľga Cintulová

Z mozaiky činnosti TJ Junior Club

M.Tóth rekordmanom Záhoráckej 20 • Jubilejný 10. ročník Búranského bežeckého krosu • Erika Kollárová strie
borná na MZsAZ • Slávnostné vyhlásenie Záhoráckeho detského bežeckého pohára
Činnosť Junior Clubu sa v posledných rokoch orientuje na organizovanie atletických pretekov nie
len v našej obci, ale aj v blízkom
i širšom okolí.
Mesiac jún sa tradične niesol
v znamení už 46. ročníka populár
nych chodeckých pretekov Záho
rácka 20, i keď sa už z technických
a organizačných dôvodov súťažilo
v hlavnej kategórii len na 10 km.
I napriek tomu, že preteky sú stá
le finančne náročnejšie, organizátori
z TJ Junior Clubu zabezpečili účasť
pretekárov zo Slovinska, Talianska,
Maďarska, Rakúska, Nemecka,
Poľska, Česka a, samozrejme, nechý
bala celá slovenská chodecká repre
zentácia – či už mládežníckaw, pre
tože preteky boli zároveň aj medziš
tátnym dorasteneckým stretnutím
reprezentantov, Rakúska, Poľska,
Maďarska, Česka a Slovenska, aj se
niorská.
Víťazom hlavnej kategórie na
10 km sa stal Matej Tóth z AŠK Dukla
Banská Bystrica, ktorý na „búran
skom“ chodeckom okruhu zvíťazil
už ôsmykrát, a tým prekonal rekord

olympijského víťaza Jozefa Pribilin
ca.
Na úradujúceho majstra sveta
v chôdzi na 50 km sa môžeme tešiť
aj v tomto roku, keďže prisľúbil
účasť na 47. ročníku Z–20, ktorý sa
uskutoční na požiadanie chodeckej
komisie už v sobotu 14. mája 2016,
kedy sa zároveň s ním uskutoční aj
autogramiáda.
Ďalším sviatkom atletiky u nás bol
jubilejný 10. ročník Búranského be
žeckého krosu, ktorý sa uskutočnil
v priestoroch bývalej pálenice pri
Ságelskej studničke. Náročnú pies
čitú trať si vyskúšalo 262 pretekárov,
z ktorých väčšina odchádzala
od nás veľmi spokojná. Kros bol zá
roveň aj majstrovstvami Západoslo
venského atletického zväzu a v jeho
rámci naši členovia – juniorka Erika
Kollárová získala striebornú medailu
a mladší žiak Tomáš Kadlic obsadil
šiestu priečku.
Čerešničkou na torte našej or
ganizátorskej činnosti bol 5. ročník
Záhoráckeho detského bežeckého
pohára, ktorý sme zorganizovali
v súčinnosti s Obecným úradom
Borský Sv. Jur. Tu sa na vyhlásení zú

Búranský kros 2015 – 1. miesto si vybehala Silvia Cintulová, st. žiačka – majsterka
ZSAZ v cezpoľnom behu na rok 2015

častnili tí najlepší, ktorí z 12 počas
celého roka získali najviac bodov
a umiestnili sa na prvých troch mie
stach. Ocenených, ich rodičov
a ostatných návštevníkov kultúrnym
programom sprevádzali Melanie
Theresa Benková a Kamilka Kovani

čová pod vedením Jána Gašpárka.
Nová atletická sezóna sa nám
začína rozbiehať už v tomto obdo
bí. Našich členov, či už pretekárov
alebo organizátorov, čakajú nové
výzvy.
Dana Gašpárková

