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Vážení
spoluobčania,

Riaditeľka ZŠ Borský Mikuláš Mgr. Martina Hasáková pri preberaní ďakovného listu s menami všetkých ocenených
žiakov od starostu obce Vladimíra Bízka.

ZŠ Borský Mikuláš –
škola 21. storočia
Hlavným cieľom školy je humánna výchova a vzdelávanie s dôrazom na
rozvoj kultúrnej a tvorivej osobnosti žiaka. Sme škola, v ktorej každý
môže zažiť úspech. Medzi prvoradé hodnoty našej školy patria disciplí
na a vzájomná úcta. Frekventovanými výrazmi sa stali kreativita a huma
nizácia. Práve ony ovplyvnili vytvorenie poslania školy „Nechcime hľa
dieť v ústrety budúcnosti – tvorme ju!”

Základná škola Borský Mikuláš žije
v 21. storočí a kráča 3. tisícročím. Me
gatrendy vývoja spoločnosti priniesli
nové požiadavky na vedenie školy,
učiteľov i žiakov.
Stabilita pedagogického zboru,
jeho ďalšie vzdelávanie i vysoká pra
covná morálka sú pevným základom
školy. Pre učiteľov učiteľstvo nie je len
povolanie a zamestnanie, ale predo
všetkým je aj „koníčkom”. Už dávno
odstránili zo školy memorovanie uči
va žiakmi. V labyrinte informácií učia
žiakov triediť súhrn poznatkov do lo
gického systému, pôsobia ľudsky, ne

zabudnú pridať dávku humoru. V ich
príprave na vyučovanie má silné za
stúpenie elektronická komunikácia.
Podporujú u žiaka samostatné mysle
nie a konanie, netradičné riešenie
úloh, rozumovú súťaživosť či túžbu
po sebazdokonaľovaní. Od žiakov
očakávajú aktivitu, disciplínu, zodpo
vednosť, pochopenie podstaty uči
va, v cudzích jazykoch učiť sa jazyk,
nie o jazyku, vyjadrenie vlastného ná
zoru, priznať si svoje chyby a nedo
statky, snahu o ich odstránenie, dob
ré vzťahy k spolužiakom, ostatným
žiakom aj k zamestnancom školy.

V rebríčku INEKO získala naša ško
la 1. miesto z hodnotených škôl na
Záhorí (z okresov Senica, Skalica,
Malacky) a 2. miesto v Trnavskom
kraji za školský rok 2015/2016.
Vďaka za toto umiestnenie patrí uči
teľom, ktorí pripravujú žiakov do ve
domostných, výtvarných a športo
vých súťaží, najmä v poobedňajších
hodinách. Obdivujeme a ceníme si
ochotu žiakov pripravovať sa na súťa
že, vlastne učiť sa nad rámec svojich
vyučovacích povinností. Ako indiká
tor kvality školy sa každoročne ce
loštátne externe testujú piataci a de
viataci. V uvedenom testovaní prevy
šujeme percento celoslovenskej
úspešnosti. Pre dosiahnutie požado
vaných výsledkov sme posilnili vy
Pokračovanie na 9. strane

„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti – tvorme ju!”

čas neúprosne ukrojil ďalšiu etapu
nášho života. Ešte sme nestačili vstre
bať čaro vianočného obdobia, kedy
si pripomíname príchod Božieho
syna, ktorý prišiel na náš svet, aby sa
ho dotkol a stal sa človekom. Svojim
príchodom nás akoby prenášal do
nového roka, ktorý bude ďalším ži
votným dielom.
Pripomenul nám, že prináša príve
tivosť, znášanlivosť, láskavosť, pote
šenie, vlastnosti prirodzené človeku.
Bude záležať len na nás samotných,
ako naložíme s dobrými vlastnosťa
mi, atmosférou
Vianoc či skúse
nosťami nadobud
nutými z minulého
roka, ktorý sa stal
už len históriou
nášho života. Pre
to je potrebné obzrieť sa za rokom
minulým, zamyslieť sa nad svojimi
úspechmi či neúspechmi. Poučiť sa
z chýb, povzbudiť sa úspechmi a vy
hodnotiť rok, ktorý práve uplynul.
V roku 2016 sme vykročili do na
šich plánov a predsavzatí rezkou no
hou. Podarilo sa nám veľmi dobre
rozbehnúť rekonštrukciu cesty na Zá
horáckej ulici. Táto cesta si žiadala
dlhé roky nový asfaltový koberec.
Keďže bol vo veľmi zlom stave nielen
na premávku cestných motorových,
nemotorových vozidiel a chodcov,
ale tento, dlhými rokmi veľmi opotre
bovaný asfalt, nezodpovedal už ani
ako pretekárska trať pre organizova
nie chodeckých pretekov. Z tohto
dôvodu považujem vynovenie tejto
asfaltovej cesty za veľmi veľký
úspech a zvlášť, keď spája naše zlú
čené obce Borský Sv. Mikuláš a Bor
ský Sv. Peter. Financie na opravu uve
denej cesty sme získali z rozpočtu
VUC TTSK vo výške 120–tisíc € vďaka
predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi
a poslancom VUC.
Obnovením vozovky na Chodec
kej ulici sme opätovne mohli požia
dať o prekvalifikovanie chodeckých
pretekov zo Záhoráckej desiatky na
Záhorácku dvadsiatku. Tu sa chcem
poďakovať tiež funkcionárom Z-20
za pomoc pri celom tomto diele.
Pokračovanie na 2. strane
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zariadení. Súčasťou rekonštrukcie bu štrukciu strechy na budove sociál
dovy bola aj výmena okien a posta nych zariadení, šatní. Čiastočne boli
venie sedlovej strechy. Tieto priesto zrekonštruované aj sociálne zariade
Dokončenie z 1. strany

Pokračovali sme opravou kultúrnej
pamiatky – Slameného domčeka (Su
morovca). Na pokračovanie v rekon
štrukcii nám boli opätovne pridelené
finančné prostriedky vďaka úspešné
mu projektu z rozpočtu Ministerstva
kultúry SR vo výške 14–tisíc €. Rekon
štrukcia slameného domčeka sa nám
podarila po stránke exteriéru natoľ
ko, že nám prebehla mysľou myšlien
ka sprítomniť pri tomto domčeku vo
vianočnom období živý Betlehem.
Tejto myšlienky sa veľmi pekne zhos
tili naši ochotnícki divadelníci s člen
mi jednoty dôchodcov, dychovej
hudby Búranka a žiakmi ZUŠ v Bor
skom Mikuláši. A to všetko zastreše
né organizáciou a réžiou obce. Pre
krásnu predvianočnú atmosféru do
tvorilo množstvo našich spoluobča
nov, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Poďakovanie patrí všetkým, či už ak
tívnym alebo pasívnym účastníkom
tohto podujatia, ktorí sa podieľali
akýmkoľvek spôsobom na vytvorení
dobrej nálady. Verím, že takéto podu
jatia sa zachovajú aj do budúcnosti.
Z vlastných prostriedkov sme vy
budovali novú asfaltovú cestu pri
kostole sv. Petra a Pavla a pri predajni
potravín COOP v Borskom Petri. Tou
to cestou sa chcem poďakovať všet

kým občanom, ktorí bývajú v okolí
tohto kostola a predajne, že boli tr
pezliví a som rád, že sa aj oni koneč
ne dočkali nového asfaltového po
vrchu i napriek tomu, že v podstate
tento priestor možno považovať za
historické centrum časti obce Borský
Sv. Peter.
Ďalšou budovou, ktorá bola zre
konštruovaná z vlastných prostried
kov bola budova dielní základnej
školy, ktorá vplyvom času čiastočne
schátrala a žiadala rozsiahlejšiu opra
vu. Pre chlapcov bola vytvorená sto
lárska dielňa, pre dievčatá priestory
pre kuchynku a domáce práce. Záro ry budú od 1. septembra 2017 slúžiť
veň bola vykonaná aj čiastočná re našim žiakom k rozšíreniu všestran
konštrukcia práčovne a sociálnych ných zručností na praktickom vyučo
vaní.
Po zrekonštruovaní cintorína v Bor
skom Mikuláši bolo priam potrebné
upraviť aj cintorín v Borskom Petri.
S vlastnými pracovníkmi a z vlast
ných prostriedkov bola položená
zámková dlažba na vytvorenie plo
chy, ktorá bude slúžiť za účelom vy
konávania cirkevných a pohrebných
obradov. V roku 2017 pribudnú nové
lavičky, ktoré sú veľmi potrebné
zvlášť pre starých a chorých obča
nov.
Na futbalovom štadióne v Bor
skom Mikuláši sme zrealizovali rekon

nia. Z dôvodu zamokania budovy zo
severnej strany bol postavený nový
prístrešok, ktorým bol prestrešený aj
prístup na terasu. Aj na tieto práce
sme získali finančné prostriedky vo
výške 10-tisíc € z úspešného projektu
MF SR.
Počas celého roka bolo v našej
obci vykonaných množstvo prác,
ktoré bolo potrebné neodkladne rie
šiť, opravovať a budovať.
Okrem výstavby a rekonštrukcií sa
v našej obci uskutočnilo množstvo
spoločenských, kultúrnych a športo
vých podujatí. Na týchto poduja
tiach sa úspešne podieľali naše spo
ločenské organizácie.
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V CENTRE ZÁUJMU

Plány obce
na rok 2017

•Rekonštrukcia strechy a obnova
fasády za účelom zníženia energe
tickej náročnosti budovy kultúrneho
domu a obecného úradu. Na reali
záciu tejto rekonštrukcie máme fi
nančný prísľub z MŽP SR vo výške
257-tisíc €.
•Obec podala projekt na interié
rové vybavenie slameného domče
ka – Sumorovca.
•Rekonštrukcia cesty na ulici
Smuha, Na rybníčkoch a na ďalších
úsekoch ciest.
•Dokončenie chodníkov a mno
ho ďalších úloh, ktoré nám prinesie
čas a urgentnosť situácie.
•Príprava monografie o obci, kto
rá by mala byť vydaná v roku 2018.
V tejto súvislosti žiadame občanov,
aby sa zapojili do tvorby monogra
fie, či už príspevkom alebo fotodo
kumentáciou.

Milí spoluobčania,
bez spolupráce s obecným zastu
piteľstvom, členmi komisií, pracov
níkmi obecného úradu, zriaďovateľ
skými organizáciami, spoločenskými
organizáciami a občanmi obce, ktorí
nás povzbudzovali a podporovali,
by mnohé úlohy a projekty nebolo
možné zrealizovať.
Ďakujem zástupcovi starostu,
hlavnej kontrolórke, poslancom
obecného zastupiteľstva, členom
komisií, pracovníkom obecného úra
du, pracovníkom miestneho podni
ku služieb, zriaďovateľským organi
záciám, spoločenským organizáci
ám a v neposlednom rade nášmu
duchovnému otcovi, správcovi far
nosti a všetkým tým, ktorí akýmkoľ
vek spôsobom podporovali a po
máhali našej obci.
Všetkým občanom želám, aby rok
2017 bol pre každého obdobím spl
nených túžob, rodinnej pohody,
pracovných úspechov a hlavne ta
kých rozhodnutí, ku ktorým sa bude
me môcť v budúcnosti hrdo hlásiť.
Zachovajme si slávnostné chvíle
z vianočných a novoročných sviat
kov po celý rok a majme úctu jeden
k druhému. Úprimne z celého srdca
vám želám pevné zdravie a Božie
požehnanie, ktoré je v rebríčku na
šich priorít na prvom mieste.
Vladimír Bízek,
starosta obce

OcZ Borský Mikuláš na zasadnutí 14. 12.
2016 schválilo uznesením č. 155/2016

Rozpočet obce
Borský Mikuláš
na rok 2017
vrátane programov
a podprogramov

Príjmy spolu vo výške
2 228 287 €
v tom:
bežné príjmy
1 898 871 €
kapitálové príjmy
10 000 €
finančné operácie
319 416 €
Výdavky spolu vo výške
2 228 287 €
v tom:
bežné výdavky
1 898 871 €
kapitálové výdavky
309 500 €
finančné operácie
19 916 €
z toho:
1. rozpočet ZŠ Borský Mikuláš na rok 2017:
nedaňové príjmy
800 €
bežné výdavky
489 287 €
2. rozpočet zariadenia školského stravovania
pri ZŠ na rok 2017:
nedaňové príjmy
6 000 €
bežné výdavky
64 128 €
3. rozpočet školského klubu detí pri ZŠ na rok 2017:
nedaňové príjmy
3 000 €
bežné výdavky
14 382 €
4. rozpočet MŠ Borský Mikuláš na rok 2017:
nedaňové príjmy
9 200 €
bežné výdavky
239 487 €
5. rozpočet DD Borský Mikuláš na rok 2017:
nedaňové príjmy
135 910 €
bežné výdavky
262 590 €

Hospodárenie obce
v roku 2016
Plnenie príjmov k 31. 12. 2016:
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie príjmové
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií

2 271 545,17 €
2 052 523,86 €
34 868,50 €
15 600,00 €
168 552,81 €

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2016:
1 991 226,68 €
- bežný rozpočet
639 173,94 €
- kapitálový rozpočet
223 754,39 €
- finančné operácie výdavkové
16 933,12 €
- prevod prostriedkov rozpočtovým organizáciám
obce z toho:
1 111 365,23 €
* vlastné príjmy RO
168 552,81 €
* prevod zo štátneho rozpočtu
640 448,77 €
* prevod z obecného rozpočtu
302 363,65 €
Hospodársky výsledok obce
280 318,49 €
Stav rezervného fondu:
514 783,06 €
Stav dlhodobého úveru v Prima banke:
521 476,17 €
Stav dlhodobého majetku obce:
10 761 262,75 €
Bc. Jaroslava Decsiová

Vážení
občania,
v našej obci bude zber triedeného odpadu pre

vádzkovať firma TEKOS. Do každej domácnosti sú
priebežne distribuované vrecia na papier a plasty.
Papier sa bude vyvážať 1x a plasty, obaly tetra
pack a PET fľaše 1x za mesiac. Harmonogram
vývozu je na webe obce. Termín vývozu triede
ného odpadu bude včas zverejnený aj prostred
níctvom miestneho rozhlasu. V deň vývozu je po
trebné v skorých ranných hodinách umiestniť
triedený odpad pred dom.
Do vreca na papier môže byť uložený len
triedený papier – noviny, časopisy, stlačené škatu
le a kartóny. Nepatrí sem mokrý, znečistený pa
pier, väzbové obaly z kníh, hygienické potreby
a plienky. V deň vývozu papiera sa iný triedený
odpad neodváža.
Do vriec na plasty môžu byť uložené nezne
čistené PET-fľaše, obaly tetrapack, plasty, igelity,
drobný polystyrén, plechovky z nápojov, potravi
nových obalov, alobal. PET-fľaše, obaly tetrapack
a plechovky treba pred uložením do vriec stlačiť,
aby sa ich do vriec zmestilo čo najviac.
•••
Žiadame občanov, aby na vývoz vykladali len
plné vrecia. Ak domácnosť vyprodukuje väčšie
množstvo odpadu, je možné vyzdvihnúť prázdne
vrece v zbernom dvore, alebo odpad uložiť do
vlastného vreca. Pri najbližšom vývoze bude do
domácností dodaných toľko vriec, koľko bude
odvezených – množstvo vriec si takto bude každá
domácnosť regulovať sama.

Harmonogram zvozu TKO
a vyseparovaných zložiek TKO
v roku 2017
Mesiac

TKO

9., 10., 11.
23., 24., 25.
6., 7., 8.
Február
20., 21., 22.
6., 7., 8.
Marec
20., 21., 22.
3., 4., 5.
Apríl
18., 19., 20.
2., 3., 4.
Máj
15., 16., 17.
29., 30., 31.
12., 13., 14.
Jún
26., 27., 28.
10., 11., 12.
Júl
24., 25., 26.
7., 8., 9.
August
21., 22., 23.
5., 6.
September 4.,
18., 19., 20.
2., 3., 4.
Október 16., 17., 18.,
30., 31.
2.
November 13., 14., 15.
27., 28., 29.
12., 13.
December 11.,
27., 28., 29.
Január

PET fľaše,
plasty, papier
tetrapaky
13.

18.

10.

22.

9.

22.

5.

26.

5.

22.

2.

28.
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Dobrovoľný hasičský zbor obce
Borský Mikuláš v roku 2016 zasa
hoval pri piatich požiaroch, jednej
živelnej pohrome, jednom technic
kom zásahu a dvoch cvičeniach.
Dobrovoľný hasičský zbor Borský
Mikuláš sa skladá z Dobrovoľného
hasičského zboru a z Dobrovoľné
ho hasičského zboru obce.
Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej
DHZ) je dobrovoľná organizácia, má
33 členov.
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(ďalej DHZO) je zbor, ktorý musí byť
zriadený podľa zákona č. 314 z 2. júla
2001 o ochrane pred požiarmi §15
povinnosti obce. Obec je povinná
zriadiť DHZO na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác, udr
žiavať jeho akcieschopnosť a zabez
pečovať jeho materiálno-technické vy
bavenie, zabezpečiť odbornú prípra
vu dobrovoľného hasičského zboru
obce. V našej DHZO je vybraných 16

7 zásahov, 2 cvičenia a pohotovosť
členov z DHZ, ktorí absolvovali zák
ladnú prípravu DHZO a môžu zasaho
vať pri rôznych mimoriadnych udalos
tiach. Medzi týmito členmi je aj jedna
žena a štyria profesionálni hasiči.
V roku 2015 nám podpredseda
vlády a minister vnútra JUDr. Róbert
Kaliňák odovzdal repasované hasič
ské vozidlo Tatra 815 CAS32, s kto
rým hneď na začiatku roka 2016 jed
notka DHZO zasahovala pri požiari
rodinného domu v Bilkových Humen
ciach. K požiaru vyslalo koordinačné
stredisko integrovaného záchranné
ho zboru (KS IZZ) Trnava naše DHZO
ako výpomoc jednotke okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranné
ho zboru (OR HaZZ) v Senici.
Začiatkom apríla bol DHZO povo
laný k požiaru lesa v k. ú. Šajdíkove Hu
mence. V KS IZZ Trnava si ju vyžiadala
jednotka OR HaZZ v Senici. Pri požiari
zhorelo asi 30 000 m2 lesného poras
tu a predbežná škoda bola vyčíslená
na 3 500 €. V apríli bol v našej obci na
tiesňovú linku 150 občanom nahláse
ný požiar hospodárskej budovy na
Štúrovej ulici. KS IZZ Trnava vyhlásilo
poplach nášmu DHZO. Výjazd na
miesto udalosti sme uskutočnili do 15
minút. K požiaru prišla DHZO prvá,
po pár minútach dorazila aj jednotka
OR HaZZ v Senici. Keďže požiar ne
bol rozsiahly, obom jednotkám sa ho
podarilo rýchlo zlikvidovať.
V mesiacoch júl a august s vyso
kým rizikom požiaru, členovia DHZO
zasahovali len raz v k. ú. Štefanov. Išlo

sa o rozsiahly požiar strniska, ktorý
ohrozoval blízky les, a tak si veliteľ zá
sahu OR HaZZ v Senici vyžiadal cez
KS IZZ Trnava posily DHZO Štefanov
a DHZO Borský Mikuláš.
Hasiči zasahujú aj pri mimoriad
nych udalostiach. Preto DHZO bol v
júli privolaný k nešťastnej udalosti na
vlakovej trati v našom katastrálnom
území a k veternej smršti a prívalové
mu dažďu na rezanie spadnutých
stromov a odčerpávanie vody.
V zimných mesiacoch vzniká po
čas vykurovacieho obdobia riziko po
žiarov budov. Niektorí občania si za
búdajú dať skontrolovať a vyčistiť ko
míny. Ak to neurobia, zvyšujú riziko
požiaru komína a následne budovy,
čo končí príchodom hasičov...
Koncom roka vznikol rozsiahly po
žiar chaty Fáberka v rekreačnom stre
disku Gazárka v Šaštíne-Strážach. Za
sahovali pri ňom jednotky hasičskej
stanice Kúty a Senica, OR HaZZ v Se
nici. Veliteľ zásahu povolal cez KS IZZ
Trnava aj jednotky DHZO Šaštín-Strá
že a DHZO Borský Mikuláš.
Aby jednotky DHZO mohli zasaho
vať pri požiaroch a iných mimoriad
nych udalostiach, musia mať odbor
nú prípravu – rôzne taktické cvičenia.
Naša DHZO sa v minulom roku zú
častnila dvoch taktických cvičení.
Okrsok dobrovoľných hasičských
zborov obcí Šaštín-Stráže a jednotka
OR HaZZ v Senici v spolupráci so ZŠ
Borský Mikuláš zorganizovali taktické
cvičenie na požiar budovy základnej

školy a evakuáciu osôb ZŠ Borský
Mikuláš. Taktické cvičenie sa uskutoč
nilo 27. júna v ZŠ Borský Mikuláš. Zú
častnili sa ho DHZO Borský Mikuláš,
DHZO Šaštín-Stráže, DHZO Lakšárska
Nová Ves, DHZO Bílkove Humence
a jednotka Okresného riaditeľstva
HaZZ v Senici. Nariaďovateľom cviče
nia bol okrskový inštruktor a veliteľ
DHZO Borský Mikuláš Peter Bízek. Cvi
čenie bolo previerkou zlikvidácie po
žiaru budovy, v ktorej je veľa osôb,
ktoré treba v prípade ich zranenia
evakuovať. Cvičili nielen hasičské jed
notky ale aj pedagógovia, zamest
nanci a deti v základnej škole. Všet
kých svedomito sledoval plk. Ing. On
drej Hurbanis – vedúci OPT OR HaZZ
v Senici, ktorý na záver celé cvičenie
vyhodnotil pozitívne a poďakoval
jednotkám DHZO okrsku za ich obe
tavú prácu. Cvičenie sledovali aj sta

rosta obce Borský Mikuláš Vladimír
Bízek, primátor mesta Šaštín-Stráže
Mgr. Jaroslav Suchánek a starosta ob
ce Bílkove Humence Rastislav Ne
mečkay. Do ďalšieho taktického cvi
čenia DHZO zapojila jednotka OR
HaZZ v Senici 1. 10. v k. ú. Šajdíkove
Humence v časti Hrušovské polesie.
Cvičenie bolo následným po požiari,
ktorý bol v apríli 2016. Bolo zamera
né na pripravenosť a akcieschopnosť
hasičských jednotiek v ťažko prístup
nom teréne pri likvidácii lesného po
žiaru pri vyhlásení III. stupňa požiar
neho poplachu. Okrem nášho DHZO
sa ho zúčastnili aj DHZO Šajdíkove
Humence, Štefanov, Senica, Koválov,
Rybky a Smrdáky.
Na záver chcem poďakovať všet
kým členom DHZO za ich obetavú
prácu a čas, ktorý dobrovoľne venujú
tým, ktorí ju v čase núdze potrebujú.

5

ORGANIZÁCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Dobrovoľní hasiči sú našou istotou
Aj v roku 2016 sa naša činnosť
zameriavala na požiarnu ochranu
obce, údržbu a udržiavanie, zve
ľaďovanie nám zverenej techni
ky, výstroja a výzbroje a ostatné
ho majetku, vrátane samotnej
budovy Hasičskej zbrojnice aj
plnením úloh, ktoré sme reali
zovali v spolupráci s OcÚ a okrs
kom Šaštín--Stráže. Členskú zá
kladňu DHZ Borský Mikuláš v sú
časnosti tvorí tridsaťtri členov,
z toho šesť žien.

Činnosť dobrovoľných hasičov je
bohatá. Patrí do nej aj protipožiarne
zabezpečenie. Zvyčajne sa robí na
podujatiach s väčším počtom ľudí,
alebo kde hrozí nebezpečenstvo
vzniku požiaru. Takéto podujatia boli
v minulom roku Majstrovstvá sveta
v country crosse v areáli Mokrov
ských, Záhorácka dvadsiatka, Morav
sko-Slovenský kross v priestoroch bý
valej pálenice aj požiarny dozor pri
žatve.
K preventívnej činnosti, ktorá vy
plýva z úloh DHZ, patrila aj beseda
so žiakmi základnej školy, ktorú naši
členovia vykonali v máji. Žiakom pri
blížili prácu hasičov a nahlasovanie
udalostí na tiesňovú linku.
DHZ sa počas roka zapájal aj do
kultúrneho a spoločenského života
obce. Ako každoročne členovia DHZ
strážili Boží hrob na Veľký piatok
a zúčastnili sa svätej omše 8. 5. v kos
tole sv. Petra a Pavla v Borskom Petri,
ktorá bola obetovaná za zomrelých
aj živých členov DHZ pri príležitosti
sviatku sv. Floriána – patróna hasičov.

Mladí hasiči v našej obci
Dobrovoľný hasičský zbor v minu
lom roku po besiedke so žiakmi zá
kladnej školy obnovil krúžok Mladý
hasič. Deti sa v tomto krúžku obozna
mujú s hasičskou technikou a vecný
mi prostriedkami hasičov. Učia sa roz
motávať a spájať hadice, viazať
uzly, je im priblížená práca profesio
nálnych a dobrovoľných hasičov.
V septembri sa do krúžku v spolu
práci zo ZŠ v Borskom Mikuláši prihlá
silo 27 detí, čo je veľké pozitívum.
Krúžok vedie naša členka DHZ pani
Miriam Butašová, ktorá sa už aj s deť
mi zúčastnila dvoch súťaží. Prvej súťa
že sa zúčastnili s dvomi družstvami
chlapcov a jedným družstvom diev
čat na okresnom kole jesennej časti

Členovia DHZ sa zúčastnili aj púte ha
sičov do národnej baziliky Sedem
bolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strá
žach.
Práca dobrovoľného hasiča je
všestranná. Okrem protipožiarneho
zabezpečenia a prevencie pozostá
va aj z pomoci rôznym organizáciám,
OR PZ, ako to bolo v prípade doprav
ného zabezpečenia pri bežeckom
maratóne Senica–Šaštín-Stráže, ktoré
ho trať viedla cez našu obec. Doprav
ných zabezpečení, ktoré robili členo
via DHZ v našej obci počas roka bolo
viacero. DHZ bol požiadaný o výpo
moc jedného dopravného zabezpe
čenia aj v Šaštíne-Strážach pri národ
nej púti.

hry Plameň v Rybkách. Jedno druž
stvo chlapcov sa umiestnilo na 11.,
druhé družstvo chlapcov a družstvo
dievčat na 8. mieste.
Ďalšia súťaž bola v Sobotišti. Bola
to detská hasičská liga detí trnavské
ho a juhomoravského kraja. V súťaži
súperili naše dve družstvá mladších
žiakov. Umiestnili sa na 8. a 10. mies
te. Deti prišiel do Sobotišťa podporiť
ja starosta obce p. Vladimír Bízek,
ktorý im poďakoval za reprezentova
nie nášho DHZ a obce.
DHZ ďakuje deťom za ich výkony
a želá im veľa úspechov v ďalších sú
ťažiach, ktoré ich budúcnosti čakajú.
Tak isto ďakuje p. Miriam Butašovej
za obetavú prácu s týmito deťmi.
Dvojstranu pripravil Peter Bízek,
veliteľ DHZ Borský Mikuláš
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Pre každý rok sa v DD pripravuje
plán kultúrno-záujmovej činnos
ti. Zameraný je na uskutočňova
nie rôznych akcií a aktivít pre
klientov. Cieľom je spríjemniť ži
vot klientom, informovať ich
o rôznych zmenách. Aj v roku
2016 bolo uskutočnených viace
ro akcií. My spomenieme len nie
ktoré.
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Život v Domove dôchodcov

Fašangy v domove dôchodcov
Sme radi, že každoročne nás na
vštívia všetky skupiny šablárov, naše
ženy-klientky omladnú aspoň o 20
rokov – ak bez palice nikam nezájdu,
pri tanci akoby na ňu zabudli. Ďaku
jeme.
Kvetinový deň
Jubilejný 10. ročník, sa konal 22. 6.
v Domove dôchodcov a domove so
ciálnych služieb pre dospelých
v Holíči. Aj v tomto roku sme boli po
zvaní. Za náš DD sa zúčastnili klient
ky pp. Mária Múčková, Helena Jan
kovičová v sprievode riaditeľky
Ing. Kolíkovej, vedúcej sestry
Mgr. Kanichovej a vedúcej stravova
cej prevádzky Mgr. Lipárovej. V úvo
de podujatia odzneli príhovory, naj
skôr všetkých privítala riaditeľka DD
a DSS v Holíči Ing. Daniela Vacová,
slova sa ujal aj primátor mesta Holíč
Mgr. Zdenko Čambal a z VUC Trnava
Ing. Blažena Flámiková. Klienti zaria
denia DD a DSS Holíč predviedli pô
sobivý a milý program. Po vylosova
ní predlohy, akú kyticu treba uviazať,
sa klienti všetkých zariadení pustili
do aranžovania. Nápomocní boli
i pracovníci, ktorí im robili sprievod.
Vytvorené boli nádherné kvetinové
dekorácie. Každé družstvo bolo víťa
zom a bolo odmenené tortou, hline
nou dekoráciou s názvom podujatia.
So sebou sme si odniesli aj vlastno
ručne vyrobený aranžmán. Doma
sme sa pochválili ostatným klientom

nášho zariadenia a účastníčky akcie
sa podelili so zážitkami z kvetinové
ho dňa. Sme radi, že sme sa mohli
opäť zúčastniť tohto vydareného
podujatia a že sme sa stretli s našimi
kamarátmi z okolitých zariadení.
Mesiac úcty k starším
Valné zhromaždenie OSN vyhlási
lo Medzinárodný deň starších osôb
14. 12. 1990 v rezolúcii 45/106. Išlo
o krok v súlade s takými iniciatívami
OSN, akou bol aj Medzinárodný akč
ný plán o starnutí. Delegáti Svetové
ho zhromaždenia o starnutí ho prijali
v roku 1982 a v tom istom roku ho
schválilo aj VZ OSN. Odvtedy je 1. ok
tóber venovaný úcte a obdivu k se
niorom. Na Slovensku je celý október
Mesiacom úcty k starším.
V októbti mali klienti nášho zaria
denia príležitosť pookriať, osviežiť

„Citlivosť a láskavosť nie sú
známkou slabosti a zúfalstva,
ale prejavom sily
a rozhodnosti.”
Chalíl Džibrán 1883–1931

„Kto nejedol svoj chlieb
zmáčaný slzami,
kto noci bolestné
nepreplakal na lôžku,
ten ťa nepozná, ó,
mocný osud!”
J. W. Goethe

svoju dušu i telo príjemnými stretnu
tiami s priateľmi, zábavou pri hud
be, tanci a počúvaní piesní. Program
bol zostavený z mozaiky hudob
ných i tanečných vystúpení detí MŠ
Borský Peter, žiakov ZŠ Borský Miku
láš a súboru Adrianka Šaštín-Stráže,
ako prejav solidarity medzi generá
ciami. Pásmom pesničiek, básničiek
a tancom získali priazeň nielen prí
tomných starých rodičov, ale všet
kých klientov. Potešila nás i návšteva
starostu obce pánov Vladimíra Bíz
ka a predsedu sociálnej komisie
Ing. Jozefa Cvečku. Klientom, ktorí
sa v roku 2016 dožili 85 rokov a viac,
odovzdali balíčky so sladkosťami.
V jedálni DD pri spoločnom pose
dení klienti hostí zahrnuli množ
stvom otázok týkajúcich sa rozvoja
a života obyvateľov v obci. Toto
stretnutie i jeho priebeh hodnotili
veľmi kladne. Neodmysliteľnou sú

časťou mesiaca október v našom
zariadení bola slávnostná svätá
omša.
Predvianočné obdobie
a Vianoce
Každoročne naše zariadenie na
vštívi sv. Mikuláš v sprievode svojich
anjelov, čerta a s veľkým košom dob
rôt pre klientov.
Zaspievať, zarecitovať a zatanco
vať nám 16. 12. prišli deti z MŠ Borský
Peter. Našich klientov veľmi potešili aj
s vlastnoručne vyrobenými vianočný
mi darčekmi. So želaním prežitia krás
nych a pokojných vianočných sviat
kov sme sa s deťmi rozlúčili a sľúbili si,
že sa opäť čoskoro uvidíme.
K štedrému dňu predchádza
mnoho príprav, aby bolo všetko na
chystané na štedrú večeru – spoloč
ný, krásne prestretý stôl a opomenu
tá nie je ani príprava po duchovnej
stráne. Pred Vianocami sa koná sv.
omša, ktorej sa okrem našich klientov
zúčastňujú aj obyvatelia z blízkeho
okolia.
Poďakovanie sponzorom
Výraz „kvalita života” sa nedá me
rať, ale je individuálnym náhľadom
každého z nás. Pre každého jednot
livca to znamená niečo iné. Pre jed
ného je to teplo domova – žiť s rodi
nou, každý si želáme zdravie aspoň
primerané k veku. Pre iného sú to
majetky (dom, auto, dovolenky...).
Kvalita života v domove spočíva
v starostlivosti o každého jedného
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Borský Mikuláš
klienta, primeraný priestor, vybave
nie miestností. Kvalitu života si skôr
uvedomíme, ak z pohľadu jednotliv
ca dochádza k jej zníženiu.
V DD sa stále usilujeme zlepšovať
podmienky a kvalitu života našich
klientov. Žiaľ, pridelené finančné
prostriedky postačujú len na najnut
nejšie výdavky, preto sme veľmi
vďační za akúkoľvek finančnú po
moc a vecné dary. Aj v roku 2016 sa
našli tí, ktorí nám pomohli finančný
mi darmi: Lekáreň M-pharm Borský
Mikuláš; p. Peter Samek – Struha; fi
nančné zbierky z akcie „Vianoce pre
seniorov” formou 2 % z každého ná
kupu v predajni Mikamarket majiteľa
p. Radovana Michalicu. Potešila nás
informácia, že v tomto roku bude
Vianočný benefičný koncert venova
ný našim klientom. Bol to krásny ve

čer. Ďakujeme všetkým účinkujúcim
na čele s kapelníkom DH Búranka
Mgr. Vladimírom Bízkom a tým, ktorí
prispeli na dobročinnosť. Získané
pro
striedky použijeme na nákup
drobného nábytku pre klientov. Vec
nými darmi prispeli: Jozef Drinka –
Kováčska ul.; Peter Drinka – Na ryb
níčkoch; Mgr. Radoslav Wallner –
Družstevná; Marta Včelková – Rozlič
ný tovar; Lekáreň M-pharm, Borský
Mikuláš; ALMAT mäsiarstvo, s. r. o.,
Závod; COOP Jednota SD Senica,
MSM Slovakia, s. r. o., Holíč; REMPO
Junas, Senica; ROTO Borský Mikuláš;
TEKOO Slovakia, s. r. o., Nové Mesto
nad Váhom. Poďakovanie patrí riadi
teľke ZŠ Borský Mikuláš, ktorá sa s na
mi podelila s darom od spoločnosti
IKEA. Ešte raz všetkým srdečná vďa
ka.
Mgr. Ľubica Kanichová
Ing. Terézia Kolíková

Staroba sa nás dotýka
Obec Borský Mikuláš sleduje de
mografický vývoj a snaží sa prispôso
bovať formy sociálnej pomoci uve
domujúc si, že počet ľudí, ktorí budú
v budúcnosti potrebovať okrem ma
teriálnej aj sociálnu pomoc, bude na
rastať. Kvalifikovaných sestier a opat
rovateliek seniorov je málo, lebo je to
práca náročná fyzicky aj psychicky
a veľmi nízko finančne ohodnotená.
Rok 2016 bol veľmi náročný aj pre
naše zariadenie. Sťažené podmienky
boli na všetkých úsekoch, a to hlavne
z dôvodu:
• PN zamestnancov z dôvodu – 733
kalendárnych dní, 10 prípadov,
• ukončenia z pracovného pomeru
u 8 zamestnancov, 11 zamestnancov
na dohodu

votno-opatrovateľskom úseku, a to
neustálym zapracovávaním nových
pracovníkov,
• skladbou klientov – z 26 klientov
k 1. 1. 2016 bolo zaradených do naj
vyššieho stupňa odkázanosti 18, ku
konci roka 19 klientov, preto veľké po
ďakovanie patrí všetkým zamestnan
com. Mnohí sa zapojili do prác mimo
pracovnej náplne, aby bola zvlád
nutá pracovná činnosť na všetkých
postoch.
Naše poďakovanie patrí i vedeniu
obce Borský Mikuláš, ktorého zástup

covia pochopili závažnosť situácie
a schválili pre zariadenie dotáciu.
V roku 2016 bolo naše zariadenie
opätovne preverené v oblasti plne
nia úloh vyplývajúcich zo systému
manažérstva kvality. Napriek už spo
mínaným sťaženým pracovným pod
mienkam požiadavky normy ISO
9001:2015 pre predmet činnosti „Po
skytovanie sociálnych služieb” sme
splnili a je platný od 26. 12. 2016 do
25. 12. 2019. Prvý Certifikát sme získa
li 28. 12. 2010, druhý 27. 12. 2013.
Ing. Terézia Kolíková

• prijatie 6 nových zamestnancov na
pracovnú zmluvu, 13 zamestnancov
na dohodu predovšetkým na zdra

Na záver zhodnotenie roku
2016 – trochu štatistiky:
Klienti DD v roku 2016:
stav k 1. 1.
26 ženy
muži
ukončení
12 ženy
muži
z toho
úmrtie
návrat
domov
prijatí
12 ženy
muži
stav k 31. 12. 26 ženy
muži

16
10
8
4
7
5
7
5
15
11

Priemerný vek klientov
rok k 1.1. priemerný vek
2011 26
76,44
2012 26
76,05
2013 26
75,77
2014 27
78,74
2015 26
78,21
2016 27
78,42
2017 26
78,87

ženy priemerný vek
17
81,29
17
79,30
17
78,76
17
82,25
16
82,31
16
82,17
15
81,08

muži priemerný vek
9
67,27
9
69,91
9
69,92
10
72,77
10
71,95
10
72,42
11
75,86

Prehľad žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb od 1994–2016:
Počet došlých žiadostí
287 z toho žien 196
Počet prijatých klientov 168 z toho žien 114
– doba určitá: 19 z toho 14 žien
z toho: 42 – návrat domov: 20 z toho 14 žien
– iné zariadenie: 3 z toho 2 ženy
100 klientov zomrelo, z toho 68 žien
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Ochota učiteľov realizovať projekty
Prijatie Slovenskej republiky medzi
vyspelé štáty sveta – OECD i jej prijatie
do Európskej únie si žiada v oblasti
slovenského školstva zapájať sa do
medzinárodných a vnútroštátnych
vzdelávacích projektov. Tieto projekty
neizolujú školu od života, práve nao
pak, spájajú teóriu s praxou. Hoci sú
organizačne aj časovo náročné, oce
ňujeme ochotu učiteľov ZŠ Borský Mi
kuláš podieľať sa na ich realizácii.
Prvým virtuálnym projektom, ktorý
škola realizovala, bol internetový me
dzinárodný projekt e-Twinning. Do
projektu vstúpili s nami naši partneri –
Poľsko a Turecko. Vekové rozpätie žia
kov bolo 12–14 rokov. Netýkal sa iba
anglického jazyka, ale aj IKT, dramatic
kej a multikultúrnej výchovy. Cieľom
projektu bolo precvičiť a rozšíriť zák
ladné vedomosti a zručnosti v angličti
ne prostredníctvom jazykových hier
vhodne zaradených do vyučovacieho
procesu, spoznať iné kultúry, zdoko
naliť sa v používaní IKT, zdôrazniť bez
pečnosť internetu, zlepšiť písomnú
komunikáciu žiakov a ich kreativitu.
O tom, že projekt bol úspešný svedčia
powerpointová prezentácia, pohľad
nica v pizap, e-Twinning kútik, spoloč
ný chat v tzv. „chat room”, hodnotiaci
dotazník v on-line, no najmä, práca
v medzinárodnom tíme.

V spolupráci s Nadáciou Volkswa
gen Slovakia sme sa zapojili do projek
tu „Bezpečne na Búroch do školy”. Vý
sledkom projektu bolo dobudované
dopravné ihrisko. A tak sa praktická
dopravná výchova mohla stať súčas
ťou výchovno-vzdelávacieho procesu
v 1., 3. a 4. ročníku. Dopravné ihrisko
bude využívané aj v príprave žiakov
na dopravné súťaže i na plnenie úloh,
ktoré vyplývajú z prierezovej témy do
pravná výchova.
V septembri odštartoval na Sloven
sku 1. ročník projektu Do školy na bi
cykli. Jeho cieľom bolo zistiť záujem

Súčasťou ex
terných vý
chovno-vzde
lávacích akti
vít, ktoré ško
la organizuje,
sú školy v prí
rode a lyžiar
ske výcviky.

o využívanie bicykla ako zdravého,
ekologického a ekonomického do
pravného prostriedku pri každoden
nom dochádzaní do školy. Naša škola
sa do tejto celonárodnej kampane za
pojila. Kampaň podporil majster sveta
v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slo
venská pošta. Vyzvali sme 298 žiakov
a 38 jej zamestnancov školy, aby od
19. do 30. 9. 2016 jazdili do školy na
bicykli. Aby sme povzbudili žiakov
v pravidelnom dochádzaní na bicykli,
pripravili sme im kartičku Petra Sagana.
Jej získanie kartičky nebolo jednodu
ché. Žiaci museli za 10 dní prísť mini
málne 7-krát na bicykli s povinnou cyk
listickou prilbou. Žiaci, ktorí kartičku
získali, mohli ju použiť na odmietnutie
jednej známky z ľubovoľného pred
metu. To sa páčilo nejednému žiakovi.
Denne chodilo do školy na bicykli
v priemere 140 žiakov. Stojany na bi
cykle boli vždy preplnené. Narátali
sme, že v priebehu trvania tejto aktivi
ty prišlo do školy viac ako 1350 bicyk
lov. Teší nás, že škola získala spomedzi
všetkých zapojených škôl na Sloven

sku 2. miesto. Vyhlasovatelia projektu
odovzdali všetkým žiakom našej školy
tričká s vyobrazením Petra Sagana.
Počas jedného októbrového týžd
ňa sa žiaci školy zapojili do IV. ročníka
súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme
o jedle. Každá trieda si po dohode
s triednym učiteľom priniesla zdravú
desiatu na tému dňa:
pondelok – chlieb, pečivo, obilniny,
cestoviny, zemiaky;
utorok – zelenina, ovocie, orechy na
šich sadov;
streda – mlieko a mliečne výrobky od
slovenských kravičiek;
štvrtok – mäso, ryby, hydina, vajcia;
piatok – jedz, dodržiavaj pitný režim
a hýb sa!
Prváci sa hravou a pútavou formou
dozvedeli veľa informácií o mlieku. Pia
taci upiekli műsli tyčinky. Siedmaci si
dokonca zacvičili. Žiaci I. stupňa
ochutnali medovú desiatu. Vyhlasova
telia projektu nás odmenili striebor
ným diplomom.
Naša základná škola sa zapojila od
12. 10. do 20. 11. 2016 do projektu Mi
kamarket pre Búre. Aktivita spočívala
v nákupe tovaru v Mikamarkete, kde
zákazníci získali za každé 1 € nákupu
žetón v hodnote jedného bodu a ten
to žetón odovzdali do pripravenej hla
sovacej urny v predajni. Kto v projekte
získal najviac žetónov, dostal 1000 €.
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí
podporili pri nákupoch našu školu.
Vďaka nim sme spomínaných 1000 €
získali a využili na nákup rebrín do te
locvične.
Aj v roku 2017 očakávame vyhláse
nie zaujímavých projektov, ktoré dajú
našej-vašej základnej škole príležitosť
materiálne ju vybaviť a odkryť jej kvali
tu výchovy a vzdelávania
Mgr. Melánia Zábojníková
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3-ročné deti, Žabky 3 až 4-ročné deti,
v elokovanom pracovisku Na Dereši
sú triedy: Včielky 2,5 až 4,5-ročné de
ti, Slniečka 4,5 až 6-ročné deti, v elo
kovanom pracovisku Na Výhone:
Motýliky 4 až 5-ročné deti, Sovičky 5
až 6-ročné deti. V školskom roku
2015/2016 navštevovalo MŠ Borský
Mikuláš 125 detí. Okrem priamej vý
chovno-vzdelávacej činnosti organi
zuje MŠ rôzne doplnkové aktivity
pre deti a pre deti s rodičmi. Cieľom
MŠ Borský Mikuláš je, aby ju deti na
vštevovali s radosťou, boli šťastné,
spokojné a pripravené pre vstup
do základnej školy.
Fotodokumentácia z aktivít počas
roka je umiestnená na webe MŠ
www.msborskymikulas.webnode.sk
a www.ozburanacik.webnode.sk

Naši predškoláci sú
v dobrých rukách

vzdelávanie v materských školách, vo
veku od 2,5 do 6 rokov prostredníc
tvom kvalifikovaných pedagógov.
Učiteľky MŠ spolupracujú aj s od
borníkmi v oblasti pedagogiky, psy
chológie, logopédie, pediatrie. Deti
MŠ Borský Mikuláš zabezpečuje vacieho programu, ktorý je vypraco sú rozčlenené podľa veku a priesto
výchovu a vzdelávanie detí predškol vaný v súlade so Štátnym vzdeláva rových kapacít MŠ do tried. V praco
ského veku podľa Školského vzdelá cím programom pre predprimárne visku Smuha sú triedy: Lienky 2,5 až

Ples rodičov a priateľov MŠ
23. januára 2016 sa konal Ples rodi
čov a priateľov MŠ, ktorý bol zorgani
zovaný v spolupráci MŠ a OZ Búraňá
čik. Výťažok z plesu bol použitý pre
deti, zakúpilo sa detské ihrisko, ktoré
je umiestnené v EP Na Výhone. Pred
osadením ihriska sa uskutočnila brigá
da rodičov, priateľov a zamestnan
cov MŠ na vyčistenie záhrady a dopl
nenie piesku do pieskovísk.

ZŠ Borský Mikuláš – škola 21. storočia
Dokončenie z 1. strany

učovanie matematiky vo všetkých
ročníkoch a od 2. ročníka sme za
viedli predmet práca s textom.
V tomto školskom roku sme usku
točnili v spolupráci so žiakmi veľa
školských aktivít. Najviac vítanými boli
poznávací zájazd do Anglicka, lyžiar
sky výcvik a škola v prírode, z ktorých
si žiaci priniesli množstvo zážitkov.
Pevný základ školy tvorí výborná
spolupráca so zriaďovateľom školy

– starostom obce. Prosperita školy
je pre neho úlohou prvoradou. Bez
povšimnutia nenecháva ani najlep
ších žiakov školy. Pravidelne ich po
čas programu Dňa obce ocení. Žiaci
na znak tejto úcty prichádzajú s bo
hatým kultúrnym programom toho,
čo sa v danom školskom roku nauči
li.
Snahou školy je vyhovieť požia
davkám a očakávaniam zákazníkov.
Okrem žiakov našej školy sú našimi

zákazníkmi poväčšine chápajúci rodi
čia, v ústrety vychádzajúci partneri
a priatelia školy, vďační sponzori.
Zdá sa, že škola nemá nedostatky.
A predsa... Zápasí so zbytočnou ad
ministratívou a rekonštrukciou 50-roč
ných budov. V súčasnosti vedieme aj
boj o žiakov. Počet žiakov sa znižuje,
pretože niektorí nadaní žiaci nám od
chádzajú na osemročné a bilingválne
gymnáziá a športové školy. Tiež rodi
čia žiakov so slabým prospechom

a priestupkami v správaní volia radšej
prestup žiaka do okolitých škôl. No
aj v týchto školách ich pedagógovia
klasifikujú v zhode s klasifikáciou na
našej škole.
Záverom želáme našej škole veľa
učiteľov s pedagogickým majstrov
stvom, ešte viacej nadaných a sluš
ných žiakov, mnoho úspechov, nijaké
nezdary.
Mgr. Martina Hasáková
riaditeľka ZŠ Borský Mikuláš
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Fašiangové oslavy
v MŠ sú tradične spojené s karneva
lom. Každoročne nás teší veľký záu
jem detí a rodičov. Zo sponzorských
darov získaných na karnevale sme
deťom kúpili terče na precvičovanie
hádzania loptou a rekvizity k dramati
záciám rozprávok a príbehov hra
ných deťmi.
Dopravné ihrisko
deti pravidelne navštevujú počas
jarných a jesenných mesiacov. Zdo
konaľujú si svoje zručnosti pri jazde
na odrážadlách, bicykloch, kolobež
kách, upevňujú a prakticky uplatňu
jú teoretické poznatky z dopravnej
výchovy.
Deň Zeme
sa v apríli niesol v znamení ochrany
prírody a skrášľovaní exteriérov
v jednotlivých pracoviskách MŠ. Po
čas roka sme boli na exkurzii v Les
nej škôlke v Šajdíkových Humen
ciach.

Škôlkarska olympiáda
bola veľmi peknou aktivitou. Usku
točnila sa 25. júna 2016 v areále TJ
Sokol Borský Mikuláš. Deti spolu
s rodičmi absolvovali stanovištia
s plnením rôznych športových dis
ciplín. Okrem medaily bola odme
nou a sladkosť.

Tekvicová paráda
je obľúbenou aktivitou detí a rodi
čov. Vyrezané tekvice sme umiestnili
v parku pre budovou OcÚ, kde si ich
okoloidúci mohli poprezerať.

Viazanie adventných vencov
Medzinárodný deň detí
má na Búroch už niekoľkoročnú tra
sa v našej MŠ oslavuje každoročne.
díciu a koná sa vždy v týždni pred
Pani učiteľky pripravujú pre deti zaují ZOO v Bratislave
prvou adventnou nedeľou. MŠ
mavé aktivity v prírode alebo v areá bola cieľom nášho výletu v závere v spolupráci s Obcou Borský Miku
le MŠ.
školského roka.
láš zorganizovala 3. decembra 2016

Mikulášsku tržnicu a diskotéku, na
ktorú prišiel aj Mikuláš so sladkou
odmenou pre deti.
Vianočná besiedka
predznamenala príchod najkrajších
sviatkov roka – Vianoc. Uskutočnila
sa v kinosále KD Borský Mikuláš. Za
pripravený kultúrny program sme
zí
skali veľkú pochvalu a obdiv
od prítomných hostí.
Mgr. Katarína Cintulová, riaditeľka MŠ
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lienky Evy Fordinálovej vychádzajú hl
boko z duše, i záverečný odkaz sme
rovaný celosvetovým politickým moc
nostiam zostal rezonovať v dušiach
prítomných. Ak by sa spojili všetky
mocnosti sveta a orientovali sa na člo
veka po každej stránke, dokázali by
odstrániť chudobu a púšte v kraji
nách i dušiach práve tak, ako to kedy
si urobila Mária Terézia pri zalesňova
ní viatych pieskov Záhoria.

ho kraja a rodnej dediny, ale aj mo
hutnosť diel búranských rodákov, kto
rí už v dávnej minulosti povzniesli
krásu nášho národa i rodných Búrov.
V ich diele ste odkryli neprebáda
né zastreté šifry a odkazy vložené do
poézie, ktoré môže odhaliť len citlivá,
pozorná a hĺbavá duša. Hovorím naj
mä o osobnosti Jána Hollého, ktoré
ho ste povzniesli na vyšší piedestál
a odhalili mohutnosť a nesmrteľnosť
jeho diela. Za to sú Vám vďační nielen
V mene všetkých rodákov, kole rodáci, ale aj celý slovenský národ.
gov, priateľov, známych, i v mene
svojom odovzdal vrúcne pozdra
Vážená pani profesorka,
vy z rodnej dediny starosta obce
pri príležitosti Vášho prekrásneho
Borský Mikuláš Vladimír Bízek:
životného jubilea mi dovoľte v mene

Meno Hollého
bude vždy
späté s Evou

V decembri 2016 oslávila významné životné jubileum naša rodáčka,
prvá čestná občianka obce, poetka, literárna historička profesorka
Eva Fordinálová. Pri tejto príležitosti jej bola venovaná literárno-hu
dobná kompozícia Stretlo nás svetlo, ktorú pre Evu Fordinálovú spo
ločne pripravili Záhorská galéria J. Mudrocha, Záhorská knižnica Se
nica, Záhorské múzeum Skalica a Obec Borský Mikuláš v historických
priestoroch záhorskej galérie. Slávnosť otvoril riaditeľ galérie PhDr. Na fotografii zľava: Oľga Cintulová, Jozef Šimonovič, Vladimír Bízek, Eva Fordinálo
vá, Stanislav Májek
Štefan Zajíček, ktorý priblížil život a dielo jubilujúcej profesorky.

Pozdravy z Borského Mikuláša za
hájila klavírna pieseň v podaní Laury
Tománkovej a zľahka podfarbila slová
básne „Jubilejný div” v interpretácii
čestného občana a Búrana Jozefa Ši
monoviča. Báseň venoval jubilantke
8. decembra 2011 na sviatok Nepo
škvrneného počatia Panny Márie maj
ster Viliam Turčány. V mene všetkých
rodákov, kolegov, priateľov, známych
a v mene svojom jubilantke zablaho
želal starosta obce Vladimír Bízek.
V následnej literárno-hudobnej kom
pozícii odznela poézia a próza v po
daní recitátorov Jozefa Šimonoviča
a Libuše Trutzovej. Záver slávnosti na
vodil prítomným prekrásnu sviatočnú
atmosféru najznámejšou vianočnou
piesňou Tichá noc, ktorú spoločne
zaspievali hostia i účinkujúci. Po jed
notlivých gratuláciách hostí slávnosť
pokračovala neformálnym stretnutím,
ktoré peknými záhoráckymi piesňami
oživili Spievanky Jednoty dôchodcov
v Borskom Mikuláši. V ich mene sa
svojej bývalej kolegyni, učiteľke a pria
teľke prihovorila Veronika Kassayová
so želaním mora lásky, oceánu šťastia
a vesmíru zdravia. Tak ako všetky myš

Meno HOLLÉHO
vždy bude späté s EVOU,
s tým, čo s láskou tvorí
verná dcéra BÚRÚ
pre nás, pre národ,
pre našu veľkú obec,
čo chce PREVŽDY
tvoriť pre svet,
pre kultúru VÔBEC!

Viliam Turčány

„My, Búrania, sme právom hrdí na
osobnosti, ktoré naša obec formovala
a smerovala ich cestu životom. Ich ro
zlet presiahol hranice rodiska, previe
dol ich šírou krajinou, rôznymi prístav
mi, no nikdy nezabudli na svoje rodis
ko, na rodné Búre. K tým najvýznam
nejším osobnostiam patríte i Vy, milá
naša jubilantka. Avšak Vy ste jedineč
ná a originálna v tom, že svojou tvor
bou vyzdvihujete nielen krásu rodné

občanov obce Borský Mikuláš pre
javiť úprimné poďakovanie za Vaše
celoživotné dielo, ktoré je nielen pre
rodnú obec Borský Mikuláš, ale aj
pre celé Záhorie a slovenský národ
ozajstným skvostom.
Do ďalších rokov Vám želáme ve
ľa tvorivých myšlienok, pevné zdra
vie a Božie požehnanie.”
Mgr. Oľga Cintulová
Foto Milan Soukup
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Nádejní hudobníci, výtvarníci
a divadelníci zo ZUŠ
Pobočka ZUŠ Šaštín-Stráže v Bor
skom Mikuláši pripravuje už tradič
ne koncerty, výstavy výtvarných
prác a divadelné predstavenia pre
širokú verejnosť.

V školskom roku 2016/2017 na
vštevuje pobočku ZUŠ 105 detí hu
dobného, výtvarného a dramatické
ho odboru. Na ZUŠ sa vyučuje hra na
flautu, klarinet, trúbku, baskrídlovku,
trombón, saxofón, klavír, keyboard,
spev, výtvarný i dramatický odbor.
Žiaci sa nám predviedli na koncer
toch u nás v obci, ktoré sa konali
v marci, máji i júni. Koncerty boli spo
jené aj s výstavou výtvarných prác.
Súčasťou jedného z koncertov bolo
aj divadelné predstavenie.
Ďalšia vlna koncertov prišla v de
cembri, kde sa nám predstavili na Mi
kulášskom koncerte, na Vianočnom
koncerte i na koledovaní pri slame
nom domčeku. Naši žiaci vystupovali
aj na koncertoch v Šaštíne-Strážach,
Lakšárskej Novej Vsi, Dojči a Šajdíko
vých Humenciach.
Naši speváci sa zúčastnili okres
ného kola Slávik Slovenska, kde sa
Kamila Kovaničová, žiačka pani uči
teľky Laury Tománkovej, umiestnila na
krásnom 3. mieste, v tej istej kategórii
Laura Ruchovanská predviedla veľ
mi pekný spevácky výkon.
Vo februári vystúpila Melanie
Theresa Benková za klavírneho
sprievodu Jána Gašpárka v galapro
grame Štvorlístok pre talenty na No
vej scéne v Bratislave, ktorý vysielali
všetky regionálne televízie v SR a ČR.
V marci sa M. T. Benková so svo
jím pedagógom Jánom Gašpárkom
zúčastnila na Európskom saxofóno
vom fóre vo Wroclave (Poľsko), kde
získala certifikát účastníka súťaže
a hrala v orchestri na záverečnom
koncerte.
V apríli 2016 sme sa zúčastnili aj
na celoslovenskej súťaži saxofonis
tov, Saxofoniáda v Gbeloch, kde sa
žiačka z triedy pána učiteľa Rado
slava Gašpárka, Aneta Pavlíková
umiestnila na krásnom 2. mieste v I.
kategórii.
Tereza Funteková obsadila 2.
miesto a M. T. Benková skončila štvr
tá v II. kategórii (obidve žiačky pána
učiteľa Jána Gašpárka).
Žiaci dramatického odboru nás
pod vedením pána učiteľa Ivana Fo

dora v marci minulého roka reprezen
tovali na okresnej súťaži Zrkadielko
Anky Gamanovej v Senici, kde pred
viedli hru Ujek Ožgera kráľom a zví
ťazili. Týmto víťazstvom si zabezpeči

li účasť v krajskej súťaži Senická hu
dobná jar, kde získali diplom.
Na príprave žiakov počas celého
roka sa podieľajú: Mgr. Alena Kubová
(riaditeľka); Laura Tománková, DiS.
art.; Tomáš Hladík; Mgr. Ivan Fodor,
Radoslav Gašpárek, DiS.art.; Gabriela
Vaňková; Mgr. art. Ján Gašpárek. Vý
stavu výtvarných prác spolu so svoji
mi nádejnými umelcami pripravila
pani učiteľka Gabriela Vaňková.
Kapela HIC
V tomto roku pokračovali vo svojej
činnosti aj kapely. Kapela HIC pod
vedením pána učiteľa Radoslava Gaš
párka vystupovala na koncertoch
v Borskom Mikuláši, Šaštíne-Strážach,
Lakšárskej Novej Vsi. V máji nás kape
la reprezentovala na celoslovenskej
súťaži kapiel v Novákoch v kategórii
jazz, kde obsadili 3. miesto.
Big Band STORM
Big Band STORM pod vedením
pána učiteľa Jána Gašpárka a kapel
níka Ing. Mariána Hladíka so svojimi
sólistami Barborou Šajdíkovou, Viktó
riou Šmídovou a Erikom Michálkom
mal viacero samostatných vystúpení,
koncerty v Senici a v Seredi, spoloč
ný Vianočno-benefičný koncert s ka

pelou HIC a DH Búranka u nás v obci.
Takisto ako kapela HIC, nás reprezen
tovala kapela STORM na celosloven
skej súťaži kapiel v Novákoch v kate
górii jazz, kde obsadila 1. miesto.

Vedenie ZUŠ vyjadruje poďakova
nie pánovi starostovi Vladimírovi Bíz
kovi a vedeniu obce za podporu pri
realizovaní našich plánov a cieľov.
Tešíme sa na rok 2017 a dúfame,
že nám ostanete verní, prídete nás
podporiť a povzbudiť na naše kon
certy, výstavy a divadelné predstave
nia, kde pre nás naši najmladší a naj
milší vytvárajú krásne chvíle plné
obohacujúcich zážitkov.
Mgr. art. Ján Gašpárek
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Pätnásťročný DFS Studnička

DFS Studnička oslávil 15. výročie svojho založenia. Od novembra 2015 pracuje pod OKS SLZA.

V roku 2016 DFS účin
koval na všetkých ak
ciách ÚŽS, ako aj orga
nizovaných obcou –
Stavanie máje, Búran
ských dožiniek.
Vystupovali aj v Gaja
roch a Kuklove na pre
hliadkach detských fol
klórnych súborov. Te
raz DFS tvoria dve sku
piny. V prvej je 12 detí predškolského veku,
v druhej 14 detí 1. a 2.
stupňa ZŠ s dvoma spe
váčkami.
Každá skupina má
va
skúšky samostatne, po
čas skúšok deti dopre
vádza heligonkár a ve
dúci OKS Slza pán Mar
tin Šedivý.
DFS Studničku vedú Bc.
Beata Krejčiová a Mgr.
Helena Cáková vďaka
veľmi dobrej spoluprá
ce s rodičmi týchto de
tí.
Mgr. Helena Cáková

ZO ÚŽS Borský Mikuláš vie prekvapiť
Členky výboru uskutočnili niekoľ
ko stretnutí so svojimi členkami.
Pri príležitosti MDŽ sme uskutoč
nili výročnú členskú chôdzu, na kto
rej sme zhodnotili činnosť za minulý
rok a schválili Plán práce na budúci

rok. Ďalšie stretnutie so ženami sme
mali na Deň matiek. Na obidvoch
stretnutiach prišli potešiť naše člen
ky svojim milým programom deti
DFS Studnička.
V októbri, mesiaci úcty k starším,
sme uskutočnili slávnostné posede
nie s prijatím jubilantiek, ktoré dosta
li k svojmu jubileu malý darček. Za
to, že všetky naše stretnutia so že
nami spestrovali svojim pekným pro
gramom deti DFS Studnička, sme im
pripravili milé stretnutie s Mikulá
šom, ktorého doprevádzali dvaja
anjelíci a, samozrejme, aj čert v spo
lupráci s OKS Slza, ktorí zakúpili de
ťom hodnotné balíčky. Sladké dob

roty dostali deti po peknom vystú
pení.
Poslednú akciu sme mali 11. de
cembra, pod názvom Búranská slad
ká nedeľa. Bola to prehliadka spoje
ná s predajom výborných búran

ských zákuskov a koláčov. Členky
ÚŽS pripravili pre návštevníkov milú
vianočnú atmosféru s posedením
pri kávičke, varenom vínku, viano
čom punči s vystúpením detí DFS
Studnička a vianočných kolied v po

daní heligonkárov – bratov Martina
a Jakuba Šedivých. Touto cestou by
sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri uskutočnení tohto pek
ného predvianočného popoludnia.
Mgr. Helena Cáková
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DH Búranka
s novými krojmi
Rok 2016 bol pre muzikantov z dy
chovej hudby Búranka znovu plod
ným rokom, veď spolu odohrali do
vedna 17 akcií. Sezóna sa muzikan
tom začala takmer hneď po Novom
roku v Šajdíkových Humenciach, kde
sa predstavili v rámci Trojkráľového
koncertu. Kapela neoddychovala ani
počas plesovej sezóny, počas ktorej
bola pozvaná na ples do Petrovej
Vsi.
Prvou akciou na domácej pôde,
kde sa Búranka predstavila, bol Coun
try Cross. Celkovo sa DH Búranka po

cirkevné sviatky, pri niektorých sa ka
pela podieľa aj na organizácii. Spo
meňme napríklad prvomájovú, či ho
dovú zábavu, ktoré Búranka organi
zovala spolu s obecným kultúrnym
spolkom SLZA.
Koniec roka už tradične patrí via
nočnému benefičnému koncertu,
kde Búranka spolu s kapelami Storm
a HIC navodila poslucháčom blížiacu
sa vianočnú atmosféru. Vo vianoč
nom duchu sa niesla aj posledná ak
cia kapely. Deň pred štedrým veče
rom bola súčasťou programu Viano
ce u slameného domčeka a touto
peknou akciou sa pre rok 2016 rozlú
čila so svojimi poslucháčmi. Okrem
najvyššieho počtu odohraných akcií
priniesol minulý rok ďalšie pozitívum.
DH Búranke sa podarilo získať pre

čas roka prezentovala na troch špor
tových podujatiach – okrem Country
Crossu zazneli piesne v jej podaní aj
na medzinárodných chodecký prete
koch Záhorácka 20 a na dostihoch
v Senici. Pozitívom je, že čím viac sa
kapele darí udomácňovať aj v sused
nom Rakúsku. V uplynulom roku sa
u našich západných susedov pred
stavila s veľkým úspechom na augus
Hlavným ťažiskom sezóny sú však svojich členov kompletné kroje, a tak
tovej zábave v meste Waidendorf
a neskôr tu odohrala rovnako úspeš domáce akcie. Väčšina z nich patrí môže reprezentovať Búre nielen pies
nú novembrovú zábavu Leopoldi už k tradičným podujatiam v obci, ňami ale aj týmito krásnymi krojmi.
tanz.
ako napríklad dožinky, hody či rôzne Text Mgr. Jozef Ovečka, foto Milan Polóny

Oslava úcty a ženskosti
Keď pán Boh stvoril svet, zamyslel
sa a zistil, že na Zemi chýba člo
vek. Zobral preto hlinu, sformoval
z nej muža a vdýchol mu život. Po
tom sa Boh zamyslel ešte raz a po
vedal: Som si vedomý, že muž sám
nie je schopný zaľudniť svet. Spo
jil preto oblosť mesiaca, chvenie
trávy, štíhlosť prúta, vôňu kvetov,
prítulnosť a veselosť slnečného
lúča, slzy rosy, jemnosť páperia,
plachosť vtáčaťa, sladkosť medu,
hrkútanie hrdličky, ale i márnivosť
páva a všetky tieto vlastnosti vlo
žil do bytosti zvanej ŽENA.

té do veršov a metafor, pretkané
krásou melódie známej Smetanovej
Vltavy.
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien sa svojim kolegyniam priho
voril aj starosta obce Vladimír Bízek
a každú obdaril kvetom. Vyzdvihol
potrebu rovnosti príležitostí mužov
a žien ale aj kľúčové profesie, ktoré
by sa bez ženskej láskavosti a obeta
vosti nezaobišli. V toku dejín si ženy
museli vybojovať mnoho dnes priro
dzených práv, ako právo voliť, praco
vať, študovať. Aj tak je v našej spo
ločnosti ešte stále postavenie žien
horšie, než postavenie mužov. Je
preto dôležité v dnešnej globalizač
nej dobe podporovať a chrániť spo
ločnosť, v ktorej má žena dôstojné
a rovné postavenie, a to všetko v sú
behu so zachovaním úcty, krásy
Kultúrnym programom ženy potešili žiaci základnej školy a mládežnícka kapela a ženskosti.

V duchu oslavy ženskosti sa nies
lo stretnutie žien pracujúcich v or
ganizáciách obce. V programe za
zneli oslavné slová ženskosti zaode Hic.

Mgr. Oľga Cintulová
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Obecný
kultúrny
spolok SLZA
v roku 2016

Máme za sebou ďalší rok fungovania, ďalší rok vystúpení, zábav a spo
luprác. Tak, ako to už u nás chodí, rok sme začali SLZA plesom, kde
nám vyhrávali Synkopa, ľudová hudba Pláňava zo Skalice a v programe
aj cez prestávky nám spievala vokálna skupina KatArs. Zábava trvala
do skorého rána.

Keďže fašiangové obdobie od
Troch kráľov po Popolcovú stredu
bolo veľmi krátke, už začiatkom feb
ruára sme mali Fašiang. Tradične sme
poriadali maxikolo pri obecnom úra
de, kde všetky partie otvorili Búran
ský fašang. Tento rok sme mali poži
čanú tribúnu od firmy Autoplachty,
za ktorú ďakujeme. Na maxikole sta
rosta obce odovzdal richtárom dedi
nu, návštevníci si mohli kúpiť tradičné
zabíjačkové špeciality, zo stánkov
Spolku tradičných remesiel zase na
kúpiť výrobky z dreva, kože a iných
ručných prác, poprípade si zaspie
vať s ĽH Pláňava. Pondelok aj utorok
sme pripravili fašiangové zábavy,
v utorok s pochovávaním basy.
Po minuloročných krojovaných zá
bavách sme sa s DH Búranka rozhod
li v tejto tradícii pokračovať. Jednu
zábavu sme zorganizovali predvečer
1. mája a druhú na Magdalénske ho
dy. Nálada bola na oboch zábavách
výborná, či už v tanečnej sále s DH
Búranka alebo pred barom pri cimbá
lovke a heligónkach. Navštívili nás
krojovaní z blízkeho aj širšieho okolia.

Na takýchto zábavách nadväzujeme
nové priateľstvá a chodíme sa navzá
jom podporovať po okolitých ob
ciach, kde sa venujú tiež folklóru. Ve
ríme, že spolupráca s DH Búranka
bude pokračovať aj v budúcnosti.
S našimi krojovancami sme sa zú
častňovali väčšiny obecných akcií, na
ktoré sme boli zavolaní a aj na zába
vách v okolitých obciach. O vystúpe
nie súboru aj heligonkárov je stále
záujem. V roku 2016 sme začali pra
covať s DFS Studnička, ktorý sme vza
li pod svoje krídla.
K pani učiteľke Cákovej sa pridala
Bea Krejčiová, naša tanečníčka zo sú
boru, a začali sme s pravidelnými
skúškami. Deti folklór a všetko s ním
spojené baví. Veríme, že budeme mať
nasledovateľov aj v ďalších generá
ciách. V roku 2017 budeme pokračo
vať s našimi zabehnutými aktivitami
a možno prídeme aj s niečím novým.
Ďakujeme všetkým našim fanúšikom,
podporovateľom, členom, všetkým
spolupracujúcim organizáciám a teší
me sa na stretnutia v roku 2017.
Martin Šedivý
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Deň obce
Borský Mikuláš 2016

Povesťou „Dvojčatá z Borského
Svätého Petra” v prednese žiaka
základnej školy, bola v nedeľu
19. júna 2016 otvorená slávnost
ná kultúrna akadémia venovaná
Dňu obce Borský Mikuláš.
Po uvítacom príhovore starostu
obce Vladimíra Bízka žiaci prezen
tovali svoj talent, vedomosti a zruč
nosti pestrým kultúrnym progra
mom naplneným tancom, spevom,
dramatizáciou a talentom. Počas
slávnosti starosta obce Vladimír Bí
zek udelil ďakovné listy a knižné
dary najúspešnejším žiakom, ktorí
reprezentovali školu i obec v huma
nitnej, prírodovednej, výtvarnej, hu
dobnej alebo športovej oblasti.

V záverečnom príhovore odzne
lo poďakovanie pedagógom, ktorí
vedú žiakov tým najsprávnejším
smerom a trpezlivo rozvíjajú v de
ťoch talent, taktiež rodičom za to,
že láskou a istotou šťastného do
mova jasne smerujú ciele svojim de
ťom. V poslednom kultúrnom vy
stúpením predviedla svoje ušľachti
lé umenie mládežnícka kapela
STORM.
Pre najmenších návštevníkov boli
pripravené rôzne atrakcie – jazda
na poníkoch, maľovanie na tvár či
nafukovací hrad. Veríme, že sláv
nosť venovaná našej obci prostred
níctvom mládeže bude i v budúc
nosti obľúbeným podujatím.
Mgr. Oľga Cintulová

Starosta obce
Borský Mikulá
š

17

udeľuje

ďakovné listy

Anete Pavlíko
ve
Samuelovi Has j za reprezentáciu obce v um
ákovi za repre
a moderovaní
zentáciu obce eleckom prednese
v umeleckom p
Diane Šedivej
rednese
za reprezentác
moderovaní a
iu obce v umel
dra
eckom predne
se,
Rastislavovi M matizácii
adákovi za rep
medziľudských
rezentáciu obce
vz
v oblasti
Martinovi Tom ťahov
ašovičovi za re
Cristinovi de So
prezentáciu ob
ce
v prírodovedne usa Viveiros za reprezentác v prírodovednej oblasti
iu obce
j oblasti
Kristíne Krejč
io
Kamile Kovani vej za reprezentáciu obce vo
čo
Melanie Theres vej za reprezentáciu obce výtvarnej oblasti
v hu
Marekovi Biksa e Beňkovej za reprezentáciu dobnej oblasti
obce v športo
d
sk
ém
u za repre
ve
Svetlane Šediv
ej za reprezent zentáciu obce v športovej j oblasti
Adriane Dúbra
oblasti
áciu obce v šp
or
vc
Jane Hollej za ovej za reprezentáciu obce tovej oblasti
reprezentáciu
v športovej ob
ob
Michaele Línk
lasti
ovej za repreze ce v športovej oblasti
Tomášovi Ková
ntáciu obce v
šp
ri
Patrikovi Vane kovi za reprezentáciu obce ortovej oblasti
kovi za repreze
v športovej ob
Jaroslavovi Pa
la
nt
vlíkovi za repre áciu obce v športovej obla sti
sti
Erikovi Kujovs
zentáciu obce
kému za repre
v
zentáciu obce športovej oblasti
v športovej ob
lasti
V Borskom Mik
uláši, 19. 6. 2016
Vladimír Bízek,
v.
starosta obce r.

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu slávia svoj sviatok materstva naše mamičky,
babky, staré mamy. Azda najkrajším darčekom je prejavená láska tých
najmenších detí, ktoré ešte nemajú myseľ narušenú hodnotou peňazí.
Preto sú darčeky v podobe kresby, vlastnoručne zhotovenej kytičky či
zopár pekných slov od našich drobčekov najúprimnejšie. Obec Bor
ský Mikuláš pripravila pri príležitosti Dňa matiek slávnosť venovanú
všetkým mamičkám. Tým sa v úvode prihovoril starosta obce Vladimír
Bízek a poďakoval im za dar materinskej lásky a teplo domova. Najkraj
ším darčekom bolo vystúpenie detí materskej školy, ktoré spoločne so
svojimi učiteľkami pripravili bohatý program plný lásky, vďaky a úcty
k tej svojej mamičke a babičke.		
Mgr. Oľga Cintulová
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Zlato v dožinkovom venci
Koniec leta je predzvesťou ukon
čenia žatvy a bilancovania nad da
rom, ktorý nám naša zem venovala
v zlatých klasoch obilia. Sucho,
jarné dažde, letné páľavy a búrky
ovplyvňujú bohatstvo úrody, je
však nanajvýš pekným starodáv
nym zvykom spoločne osláviť zo
zbieranie posledných klasov
z polí a naplnenie sýpok zrnom.
V Borskom Mikuláši sú dožinkové
slávnosti typické najmä tým, že sa
do nich zapája takmer celá obec.

I dožinky 2016 pripravili Obec Bor
ský Mikuláš a Poľnohospodárske
družstvo v Borskom Mikuláši v spolu
práci s farským úradom a miestnymi
organizáciami – jednotou dôchod
cov, dobrovoľným hasičským zbo
rom, miestnymi občianskymi združe
niami a mnohými dobrovoľníkmi, kto
rí prispeli k tomu, aby sme dožinky
oslávili radostne a veselo.
Sv. omša slúžená za živých i zosnu
lých poľnohospodárov a poľnohos
podárky slávnosť dôstojne otvorila.
Ďakovnú kázeň vkusne dopĺňali me
lódie DH Búranka i krásna pieseň spe
váckeho zboru jednoty dôchodcov
Spievanky. Historickú scenériu kosto
la sv. Petra a Pavla umocnila krása
búranských krojov, ktoré pri tejto prí
ležitosti vytiahli z truhlíc mnohí mladí
i starí Búrania. Po sv. omši a vysvätení
dožinkového venca krojovanci na
sadli do konských záprahov a v bo
hatom sprievode prešli celou dedi
nou k amfiteátru. Sprievod alegoric
kých vozov dotvárali veľké traktory
a malé jednomiestne traktory do
mácich nadšencov. V amfiteátri ob
ce, ktorý zaplnilo množstvo krojova

pódiu s hodnotným programom
predstavili deti z DFS Studnička, fol
klórny súbor SLZA a heligonkári, DFS
Juránek, členovia búranského ochot
níckeho divadla BOD, Spievanky jed
noty dôchodcov. Posledným vystú
pením bolo účinkovanie DH Búranka,
ktorá zabávala prítomných do nesko
rých večerných hodín. Súčasťou do
žinkových slávností bola i zaujímavá
výstava modernej poľnohospodár
skej techniky na parkovisku pri obec
nom úrade. Hodnotným spestrením
dožinkového popoludnia bola vče
lárska výstava v malej sále kultúrneho
domu, ktorú pripravila ZO SZV v Bor
skom Mikuláši. Výstava zaujala boha
tou ukážkou včelárskej techniky,
predstavením významných osobnos
tí aj ukážkou života včiel a ich kráľov
nej. Veríme, že dožinková slávnosť
bude i naďalej jednou z obľúbených
ných účinkujúcich súborov, dievča fovi Cvečkovi a chlieb upečený z no obecných podujatí, ktoré zaujmú
s mládencom odovzdali dožinkový vej úrody zástupcovi starostu obce svojou pestrosťou a rôznorodosťou.
veniec predsedovi družstva Ing.Joze Ing. Jánovi Sekáčovi. Následne sa na
Mgr. Oľga Cintulová

Aktivity našich dôchodcov

Činnosť MO JDS je počas celého roka veľmi
bohatá na rôzne aktivity. Usilujeme sa reprezen
tovať našu obec u nás aj v širšom okolí. Náš spe
vácky krúžok Spievanky účinkoval v Lakšárskej
Novej Vsi na schôdzi JDS, na prehliadke spevác
kych súborov v Senici a v Šaštíne. Borský Mikuláš
sme reprezentovali na oslave životného jubilea
našej rodáčky Evy Fordinálovej. Pravidelne pri
pravujeme program na naše schôdze – posede
nie pri kapustnici či výročná schôdza, radi účin
kujeme na podujatiach organizovaných obcou.
Našim členom pripravujeme rôzne zájazdy.
Obľúbenými sa stali najmä púť do Marianky
a Žarošíc, cyklopúť do Šaštína-Stráží k Sedem
bolestnej Panne Márii a kúpanie v termálnom kú
palisku v Dunajskej Strede.

Zúčastnili sme sa Župnej olympiády v Senici,
kde naša členka získala pekné 3. miesto v stol
nom tenise. Pravidelne udržujeme poriadok
v okolí Ságelskej studničky a po skončení brigá
dy si pripravíme opekačku a posedenie pri he
ligónke a speve. Dožinky, ktoré organizuje obec
spolu s poľnohospodárskym družstvom sa stali
našou prioritou. Prispievame zberom obilia, uvi
tím dožinkového venca, obsluhou hostí, obe
censtva a kultúrnym programom.
Zúčastňujeme sa pietnych spomienok pri
pomníkoch padlých hrdinov a snažíme sa po
môcť pri všetkých podujatiach organizovaných
obcou. Verím, že naša spolupráca bude trvať
i naďalej k spokojnosti nás všetkých.
Viera Greňová, predsedníčka MO JDS Borský Mikuláš
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seriálu A JE TO! Nebola to náhoda,
pretože práve rok 2016 je rokom,
kedy táto dvojica oslávila 40 rokov
na obrazovkách a tvorcovia chceli
celovečerným filmom vzdať dvom
remeselníkom hold. V Borskom Miku
láši bol tento kreslený film uvedený
len pár týždňov po celosvetovej pre
miére. Druhé filmové premietanie sa
konalo pod šírym nebom v amfite
átri pri kultúrnom dome. B.O.D. pri
pravilo pre divákov skvelú švédsku
komédiu s dlhým názvom „Storočný

Rok 2016 v Búranskom
ochotníckom divadle
Potom, čo v roku 2015 ohlásilo
Búranské ochotnícke divadlo návrat
k aktívnej činnosti, stála pred jeho
členmi neľahká úloha – udržať úspeš
ný nastúpený trend aj v ďalšom roku.

Večer jednoaktoviek
bol prvou akciou, ktorú v roku 2016
B.O.D. pre svojich priaznivcov pripra
vilo. Nejedná sa o jednu celovečernú
hru, ale predstavenie je zložené z via
cerých jednoaktoviek. Čo je ale tá jed
noaktovka? Je to dramatický žáner,
divadelná hra v jednom dejstve, väč
šinou má anekdotický charakter a jej
dĺžka je medzi 20 až 50 minútami. Pre
miéra sa konala 24. 4. o 16.00 a diváci
v jeden večer uvideli tri jednoaktovky
od troch rôznych autorov. Prvou bola
Ženské slzy od Karla Augusta Görne
ra druhou Múj tacíček od Františka La
dislava Menharda a nakoniec to bola
hra Konec svjeta v Hučálkovje od Jo
zefa Ovečku. S Večerom jednoakto
viek hosťovalo Búranské ochotnícke
divadlo aj v Moravskom Sv. Jáne.

tiach Podluží v písni a tanci, ktoré kaž
doročne prilákajú niekoľko tisíc milov
níkov folklóru. Pre deti aj dospelých
mali pripravenú autorskú rozprávku
O chlapcovi, čo sa nestal námorní
kom. Záver augusta tradične patrí
obecným dožinkám. Do slávnostné
ho programu prispelo svojou účasťou
aj Búranské ochotnícke divadlo, keď
sa divákom predstavilo so svojou hu
morno-tanečnou folklórnou scénkou
Chceli chuapci dzívča mňet.
Guláš párty
V septembri pripravilo B.O.D. už
2. ročník súťaže vo varení gulášov.
Popoludnie spríjemňovali kapely Los
Banditos a Zydeco B. Band. Pre náv
števníkov bola pripravená bohatá
tombola s hlavnou výhrou bicyklom,
súťaž v pití piva na čas, či košt mo
ravských vín. Na záver akcie si mohli
záujemcovia vyskúšať starú hru po
dobnú baseballu – blchy. Zatiaľ čo
1. ročník Guláš párty vyhralo druž
stvo „Svít bojs”, v 2. ročníku porote
najviac chutil guláš od družstva „ŠE
PROMA”. Viac ako o súťaženie však
išlo o zábavu, stretnutie s priateľmi
a dobrú náladu.

Oldies diskotéka
Katarínska zábava v podobe Ol
dies diskotéky pokračovala aj v roku
2016. A búranský kulturák sa znova
otriasal v základoch. Retro výzdoba,
retro hudba, to všetko umocnené
návštevníkmi v retro kostýmoch, po
mohli vytvoriť úžasnú atmosféru, kto
Detské a letné kino
starček, ktorý vyliezol z okna a zmi rá vrátila návštevníkov v čase o nie
koľko rokov dozadu.
V predchádzajúcom roku pripra zol”.
vilo B.O.D. pre svojich divákov dve
Vianoce pri slameného domčeka
filmové premietania. Prvé bolo urče Ďalšie aktivity divadelníkov
né pre najmenších a do búranskej ki
Dvaja členovia B.O.D., sa v júni
Záver roka sa niesol v duchu stret
nosály zavítala legendárna dvojica predstavili v Českej republike na Tvr nutia pri slamenom domčeku v Bor
animovaných kutilov PAT a MAT zo donských národopisných slávnos skom Petri. Miesto bolo vybrané úče
lovo – slamený domček sa po rokoch
dočkal rekonštrukcie. V programe
okrem Búranského ochotníckeho di
vadla účinkovali – moderátorka Oľga
Cintulová, Jozef Malík, Spievanky MO
Jednoty dôchodcov Slovenska, žiaci
zo ZUŠ Borský Mikuláš pod vede
ním Radoslava a Jána Gašpárka ml.,
či dychová hudba Búranka.
Okrem hudobných vystúpení di
váci videli živý Betlehem spolu s via
nočnou scénkou o troch mudrcoch
a dobrosrdečných pastieroch v po
daní hercov B.O.D.
Celý kolektív Búranského ochotníc
keho divadla ďakuje všetkým svojim
podporovateľom za prejavenú pria
zeň a teší sa na čo najviac stretnutí aj
v roku 2017.
Mgr. Jozef Ovečka
Toto: archív B.O.D.
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Sviatočná atmosféra sa
ozývala dedinou v pred
vianočný podvečer
od slameného domčeka
– Sumorovca. Obec Bor
ský Mikuláš v spolupráci
s búranským ochotníc
kym divadlom BOD, dy
chovou hudbou Búran
ka, miestnou organizáci
ou jednoty dôchodcov,
základnou umeleckou
školou, dobrovoľným
hasičským
zborom
a dobrovoľníkmi pripra
vili nevšedné vianočné
podujatie Vianoce pri
slamenom domčeku.

nú atmosféru, je akoby výzvou na
to, aby sme i budúci rok pripravili
podobný, možno obšírnejší pro
gram s ďalšími sprievodnými po
dujatiami.
Záverečná prekrásna vianočná
pieseň, Tichá noc, sa niesla v inter
pretácii účinkujúcich i hostí širokým
priestorom a vniesla duch Vianoc
do dediny.
Slamený domček – Sumorovec
patrí k najstarším pamiatkam v obci.
Svojho druhu je jedinečným na Zá
horí a zachoval sa na svojom mieste
asi od 18. až 19. storočia. Domček
pôvodne patril panskej poddanskej
rodine. Poslednými majiteľmi boli
bratia František a Štefan Vanekovci

Vianoce pri slamenom domčeku
Nad novou slamenou strechou
domčeka sa rozžiarila betlehemská
hviezda a priestorom zazneli pre
krásne vianočné koledy. Príbeh, kto
rý sa odohral v meste Betlehém,
predviedli členovia BOD. Nechýbali

ani pastieri či traja králi, ktorí malé
mu Ježiškovi priniesli vzácne dary.
K scénickému vystúpeniu prispeli
aj ženičky z jednoty dôchodcov.
Na vianočné príbehy z detstva si
zaspomínal strýc Jožka Malík. Scé

nické vstupy striedalo sviatočné slo
vo a vianočné melódie v podaní dy
chovej hudby Búranka, žiakov ZUŠ
i vôňa vareného vína.
Množstvo spokojných hostí, ktorí
si prišli spolu s nami navodiť vianoč

s prezývkou Sumorovci, synovia Ig
náca Vaňka. Pochádzali z piatich
detí – dvoch sestier a troch bratov.
František a Štefan boli slobodní mlá
denci, ktorých si ešte dnes mnohí
občania pamätajú ako hospodárili
okolo domčeka, ťahali vodu z váho
vej studne, či sedeli na voze s kra
vami zapriahnutými v jarmách. Po
úmrtí posledného z bratov, Štefana
v roku 1984, ostal domček neobýva
ný a podliehal zubu času. Vďaka
podnetu občana, ktorý na domček
upozornil krátkym článkom v denní
ku Sme sa začalo s ochranou tejto
pamiatky. Domček bol vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku v roku
1963.
Veríme, že domček si zachová
svoje poslanie a bude slúžiť ako
prezentácia ojedinelého typu ľudo
vej architektúry na Slovensku a po
dobné podujatia, ako Vianoce pri
slamenom domčeku, obohatia kul
túrny, spoločenský a osvetový život
v obci.
Mgr. Oľga Cintulová

S

tav objektu bol už v apríli 1987 na zá
klade obhliadky, vykonanej pracov
níkmi KÚŠPSOP, označený ako hava
rijný. V správe z obhliadky je konštatova
né, že objekt je staticky narušený, východ
ná stena je odklonená od zvislice smerom
dovnútra, oporné piliere krovu sú v ne
vyhovujúcom stave, výrazne je naklonené
aj komínové teleso v úrovni podstrešia
a nad strechou, v priestore čiernej kuchy
ne je výmurovka porušená trhlinami a roz
padáva sa, dosky obloženia ostenia dver
ného otvoru sú deformované, vtlačené
dovnútra dverného otvoru a tak ďalej. Ob
jekt bol v máji 1987 provizórne zabezpe
čený prekrytím hrebeňa strechy lepenkou,

doplnením ďalších podperných stĺpov
pod nosníkmi stropu a zabezpečením ke
ramického obkladu pece pred zosunutím.
Pri komisionálnej obhliadke v októbri 1987
bol opäť konštatovaný havarijný stav ob
jektu, ktorý sa od jari toho roku ďalej zhor
šil. Progresiu degradácie odhadli na asi
dva roky – na obdobie, na konci ktorého
zrejme príde k samovoľnej deštrukcii stre
chy a následnemu rozpadu zrubu. Odha
dovalo sa, že pamiatka zrejme neprežije

Bratia František a Štefan
Vanekovci-Sumorovci s kravami
zapriahnutými v jarmách
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Odborná obnova vidieckych
drevených stavieb
Zámerom projektu bolo realizovať
modelový pracovný workshop, zamera
ný na stavby, opravy a konzerváciu dre
vených objektov ľudového staviteľstva.
Workshop bol realizovaný v obci Bor
ský Mikuláš, časť Borský Peter, kde bola
využitá prebiehajúca stavebná obnova
domu č. 1238 na Peterskej ulici, Borský
Mikuláš, parc. č. 496, č. ÚZPF 575/0. Ob
nova bola v roku 2015 aj 2016 podpo
rená grantom MK SR, avšak vzhľadom
na veľmi zlý stav objektu ju nebolo mož
né v roku 2015 dokončiť. Pri obnove sa
používali tesárske technologické postu
py, murovacie technologické postupy
z hlinených nepálených tehál, omietacie
technologické postupy hlinou a mon
tážne technologické postupy slamenej
krytiny.
Ide o objekt stredovekej dispozície,
pravdepodobne najstarší svojho druhu
zachovaný na Záhorí. Pôvodný objekt
pochádzal stavebne z obdobia baroka,
avšak koncom 80. rokov bol zásadne
obnovený, keďže jeho stav bol zlý. Me
dzičasom prišlo k ďalšiemu zhoršeniu
obnoveného stavu, a tak bolo v rokoch
2015 a 2016 pristúpené k zásadnej ob
nove a výmene dožitej slamenej krytiny

Workshop sa organizoval v úzkej spo
lupráci s firmou Obnova, s. r. o., ktorá
získal kontrakt na obnovu domu.

a časti dreveného zrubu. Workshop bol
organizovaný v lete roku 2016 (od 29.
augusta do 2. septembra 2016) a bol za
meraný na prezentáciu pamiatkársky
vhodných prístupov k obnove dreve
ných vidieckych stavieb, ktoré sú v sta
ve značného poškodenia pôvodnej or
ganickej hmoty. Objekt sa pokrýval no
vou slamenou krytinou, opravovali sa
poškodené laty strechy a zároveň bol
objekt omietnutý hlinenou maltou. Po
darilo sa rekonštruovať aj torzo hlinenej
čiernej kuchyne.
Workshop trval 4 dni a bol určený
predovšetkým študentom stavebných
a architektonických fakúlt, stavebným
remeselníkom, majiteľom dreveníc
a ďalším záujemcom, ktorí riešia prob
lémy zachovania drevených pamiatko
vo chránených stavieb. Zúčastnilo sa ho
13 účastníkov – študentov, študentiek
z rôznych univerzít Slovenska, remesel
níkov, odborníkov, ktorí sa zoznámili
s príslušnými tradičnými technológiami,
ktorých realizáciu si aj manuálne vyskú
šali. Súčasťou workshopu boli aj odbor
né večerné prednášky na témy súvisia
ce s riešeným grantom.

Workshopu sa zúčast
nilo okrem odborní
kov a remeselníkov
päť študentov z STU
BA, traja z fakulty ar
chitektúry, dvaja zo
stavebnej fakulty, jed
na domáca gym
na
zistka, dvaja z TU Zvo
len a jedna študentka
archeológie.

rok 1990, čo by vzhľadom na to, že ide
nielen o najstarší stavebný objekt obce
Borský Mikuláš, ale aj jeden z najstarších
objektov na Záhorí vôbec, bola značná
kultúrna strata.
Zástupcovia obce prisľúbili všestrannú
pomoc pri obnove domu. Na oplátku
dobrovoľníci zo SZOPK a Stromu života
prisľúbili dodávku odborných prác vo
vlastnej réžii, bez nároku na mzdu. Na ob
novu objektu nebola vypracovaná žiadna
ďalšia projektová dokumentácia, postu
povalo sa predovšetkým v zmysle Progra
mu pamiatkových úprav. Prvá pracovná
akcia dobrovoľníkov sa konala ešte v no
vembri 1987. Objekt potom šťastne prežil

nasledujúcu zimu a v máji 1988 sa začala
jeho stavebná pamiatková obnova.
Od 28. 10. 1989 sa potom kompletne
uzavrela celá hrubá stavba domu, a ten
sa zazimoval. Po ukončení najväčších prác
nastal v roku 1990 čas na drobné dokon
čovacie práce. 17. septembra 1993 sa na
objekte konala posledná pracovná akcia
– opravovali sa omietky i podlahy a objekt
sa zvonka natrel bledomodrou farbou.
K ďalšiemu kontaktu s objektom prišlo
až v marci 2002. Objekt vtedy navštívil te
rajší doc. Ing. Oto Makýš, PhD., aj so svoji
mi študentmi, ktorý viedol obnovu domu
ako v jej prvej etape, tak aj v tej druhej. Pri
tejto príležitosti sa vykonala aj stavebno-

-technickú obhliadka stavu domu. Krytina
bola už lokálne mierne narušená a do
domu tiekla dažďová voda. 30. 5. 2005 sa
z iniciatívy Krajského pamiatkového úradu
v Trnave v OcÚ v Borskom Mikuláši konalo
stretnutie ohľadom budúcnosti domu.
Obec si v roku 2011 podala grantovú žia
dosť na Ministerstvo kultúry SR a získala
prvých 6.900 € na zabezpečenie pamiat
ky. Avšak práce sa riadne rozhýbali až
v roku 2015, keď obec získala ďalších
14.000 € na havarijné zabezpečenie do
mu a zmluvne zaviazal špičkovú konzervá
torskú firmu Obnova, s. r. o., ktorá sa pod
vedením Mgr. Michala Hrčku neodkladne
pustila do práce. V prvom roku obnovy

sa podarilo zabezpečiť drevené časti
konštrukcií domu. Hnilé trámy sa vymenili
a ob
jekt sa pripravil na pokrývanie.
K tomu prišlo v lete roku 2016, keď sa po
darilo získať ďalších 14.400 € na slamenú
strechu a ďalšie práce. V tomto roku sa
podarilo dom opraviť do takej podoby,
že už stačí dokončiť povrchové úpravy,
inštalovať technické rozvody a hlavne vy
riešiť jeho budúce využívanie. To je v plá
ne urobiť v roku 2017, prípadne až v roku
2018. Najneskôr vtedy by mali všetky prá
ce na a v dome ukončiť a dom by sa mal
odovzdať na kultúrno-spoločenské využí
vanie obci Borský Mikuláš.
Doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
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Náročný poľovnícky rok
Spomedzi množstva úloh je našou
prvoradou úlohou starost
livosť
o zver. Tá si vyžaduje veľa osobné
ho času našich členov, ktorí ho
vždy ochotne venujú.

Musíme zabezpečiť a vyviezť pre
zver krmivo, aby v čase núdze počas
zimných mesiacov netrpela nedo
statkom. S týmto je spojená tiež opra
va alebo vyhotovovanie nových pri
krmovacích zariadení, kde si zver kr
mivo vždy nájde. Keď má zver dosta
tok výživného krmiva, bývajú silné
životaschopné mláďatá a tiež kvalit
ná trofejová úroveň. Z toho vyplýva,
že častokrát je namieste, aby človek
zasiahol do prirodzeného vývoja
zveri a zľahčil jej už aj tak dosť ťažké
prežitie v období, keď je neustále vy
rušovaná besnými jazdami štvorko
liek, narastajúcim počtom jazdiacich
automobilov alebo intenzívnou ťaž
bou dreva. Aj z tohto dôvodu sme
tento rok pre zlepšenie kvality trofejí
srnčej zveri vybudovali sedem no
vých prikrmovacích zariadení. Boli
umiestnené v samotnom srdci revíru,
kde im pravidelne pridkladáme krmi
vo a soľ.
Daždivá jar bola nanajvýš priazni
vá pre všetkých poľnohospodárov,
no už menej pre poľovníkov, ktorí
očakávajú jarné prírastky drobnej
zveri. V období, keď bažanty alebo
zajace privádzajú na svet svoje mlá
ďatá, je teplejšie a menej daždivé po
časie lepším predpokladom ku kvalit
nej znáške. Obavy z dlhodobých
dažďov, ktoré sme mali, sa aj naplnili.
V priebehu leta sme pozorovali
omnoho menšie počty mladých ba
žantov ako po minulé roky. Museli
sme zasiahnuť. Nie že by sme už v mi
nulosti nevypúšťali umelo odchova
né bažanty na podporu reprodukcie,
no v auguste tohto roku sme vypustili
až 80 bažantích sliepok a 20 bažan
tích kohútov v nádeji, že sa v budú
cich rokoch ich stavy zvýšia. Tiež sme
sa pokúsili o opätovné prinavrátenie
králika divého do našich polí vypus
tením 15 kusov umelo odchovaných
králikov divých. Čas ukáže, či sa uchy
tia a budú pribúdať.
Dá sa povedať, že májové strelec
ké preteky sa stali v Borskom Mikuláši
už tradičným streleckým podujatím
známym v širokom okolí aj v zahrani
čí. Strelci, ktorí sa zúčastňujú prete
kov, sa sem rok čo rok radi vracajú
pre profesionálnu pripravenosť aj
vďaka krásnemu prostrediu, ktoré
naša strelnica Pri Kapličke ponúka. Sú

to 2 roky, kedy sme sa spoločnými si
lami vrhli do revitalizácie strelnice
a jej širšieho okolia. Z čoho sme mali
naozaj obavu, boli vandali, ktorí by
nám mohli nové alebo opravené za
riadenia poškodiť. Nikoho z nás však
ani v najmenšom nenapadlo, že skôr
ako vandali sa na okolí strelnice pod
píšu divoké skládky, ktoré prirodzenú
krásu v okolí Mokrovských hubia. Je
nepochopiteľné, ako sa niektorí ľudia
bezohľadne správajú a sú ochotní
klesnúť tak hlboko, že odpad neod
vezú na zberný dvor, ale do lesa.
Zrejme im najviac záleží na tom, aby
mali doma čisto...
V poľovníckej sezóne je vždy naj
krajším a najočakávanejším obdobím
čas jelenej ruje. Tá sa spravidla začína
v prvých septembrových dňoch
a pretrváva až do neskorého októb
ra. Je to už raz tak, že jelenia ruja bý
va najlepšia a najhlasnejšia, keď den
né a nočné teploty klesajú k bodu
mrazu. Jelenie súboje a vyhrážanie
sa sokom je počuť naširoko-naďale
ko. Skúsený jeleniar dokáže jeleňa
privábiť ručaním pomocou ručadla,
alebo sa k nemu priblížiť doslova na
pár metrov. V tomto roku mali mož
nosť uloviť jeleňa počas ruje aj naši

dvaja jubilanti pán Emil Macek (*70)
a pán Jozef Macek st. (*60). I keď je
lenia ruja neprebiehala podľa očaká
vania, obom sa podarilo v našom re
víri uloviť veľmi pekných výradových
jeleňov a aj touto cestou im ešte raz
gratulujeme.
V dňoch 24. a 25. septembra sa vo
Vranove nad Topľou uskutočnilo vr
cholné kynologické podujatie so za
hraničnou účasťou – jubilejný 20. roč
ník Memoriálu Kolomana Slimáka. Pri
pomeniem, že 19. ročník memoriálu
sa konal u nás v Borskom Mikuláši.

Víťazom vo Vranove nad Topľou sa
spomedzi 18. prihlásených sloven
ských a zahraničných súťažiacich stal
náš dlhoročný člen a skúsený kyno
lóg pán Tibor Ruchovanský. Je treba
podotknúť, že memoriál Kolomana
Slimáka patrí medzi najnáročnejšie
kynologické podujatia a je mimoriad
ne náročné sa na súťaž kvalifikovať
alebo ju aj úspešne dokončiť. Po Ras
tislavovi Mackovi, ktorý túto súťaž vy
hral ešte v roku 2012, sa podarilo me
moriál vyhrať aj ďalšiemu nášmu čle
novi. Po druhýkrát sme tak zapísali
naše PZ aj obec hlboko do pamäte
širokej poľovníckej i nepoľovníckej
verejnosti, za čo obidvom patrí naša
veľká vďaka.
PZ Borský Mikuláš je svojimi kultúr
nymi, kynologickými, hospodárskymi
a mnohými ďalšími aktivitami známe
široko-ďaleko. Naši členovia sú člen
mi okresných komisií, hodnotiteľ
ských komisií, lektormi a rozhodcami.
V rebríčkoch najaktívnejších a najlep
šie hodnotených organizácií patríme
medzi najlepších. Takto sa PZ Borský
Mikuláš snaží plniť sľub, ktorým sa za
viazalo pri obnove nájomných zmlúv
„Búranom” a naším starým otcom. Bu
deme zveľaďovať, chrániť a ctiť, čo je
naše „Búranské”.
Ing. Richard Macek

Našich záhradkárov porazili mrazy
Rok 2016 nebol pre záhradkárov opäť veľmi
priaznivý. Príroda nám opäť ukázala, kto je
ozajstným pánom na tomto svete. Hoci sme sa
na jar tešili z krásne obkvitnutých stromov a pred
stavy bohatej úrody, napokon však tomu tak ne
bolo. Neskor ý a silný mráz sa kruto podpísal na
neúrode ovocia takmer na celom území Sloven
ska, čo malo veľký vplyv na ďalšiu činnosť znač
nej časti záhradkárskych organizácií. Tak tomu
bolo aj u nás.

Hoci sme mali veľa plánov, chceli sme vniesť do našej
práce trocha zmeny, trocha ju oživiť. Preto sme našu po
zornosť upriamili na naše okrasné záhrady a predzáhrad
ky. Naplánovali sme a zorganizovali 23. marca 2016 pred
nášku s názvom Záhradná architektúra. Tá bola zameraná
na výsadbu a pestovanie okrasných kvetov a drevín.
Oslovili sme známe tváre z televíznej relácie Nová zá
hrada, Ing. Martina Čurdu a jeho kolegu Františka Laššáka,
aby sa s nami podelili o svoje vedomosti a skúsenosti
z tejto dnes veľmi aktuálnej oblasti. Obaja pozvanie prija
li a aj pri ich veľmi nabitom programe si našli pre nás čas.
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Včely – náš zmysel života

nosť majú poctu na Včelárskej pa
seke v Kráľovej pri Senci.
Návštevníci mohli vidieť včelársku
techniku, ktorá predstavovala prierez
históriou včelárstva, mnohé moderné
včelárske zariadenia, ktoré pomáhajú
pri získavaní medu a ďalších včelích
produktov, pričom mnoho tejto tech
niky bolo domácky zhotovenej. Časť
techniky nám zapožičali včelári z Pla
veckého Petra, páni Vojtech Vitek
a Jozef Gajar, ktorým týmto patrí veľ
ká vďaka. O histórii a významných
osobnostiach včelárstva na Sloven
sku a na Záhorí si mohli návštevníci
prečítať z nástenných obrazov, ktoré
nám zapožičala predsedníčka RZTT
SZV a členka výkonného výboru SZV
Ing. Zuzana Juríčkova, PhD. Práce vo
včelnici si mohli návštevníci pozrieť
v rámci premietaných filmov. V rámci

Život našej základnej organizácie
bol veľmi pestrý. Rastie nám počet
včelstiev, čo je výsledkom dobrej
starostlivosti včelárov o včelstvá –
včasným liečením kvalitnými lieči
vami, ktoré sme mohli zabezpečiť
aj vďaka dotácii od OcÚ Borský
Mikuláš. A kvalitné včelstvá sú zá
rukou kvalitných včelích produk
tov. V obci nás je 23 členov ZO a 2
neorganizovaní včelá
ri. Spolu chováme 151
včelstiev na rôznych
rámikových mierach.

Naša ZO usporiadala pre svojich
členov aj širokú verejnosť z obce
a blízkeho okolia včelársku prednáš
ku, ktorú viedla Ing. Zuzana Juríčková,
PhD., a oboznámila nás s novými tren
dami vo včelárskej praxi aj predpismi
a zákonmi, ktoré je treba poznať pri
včelárení. V minulom roku sme prijali
dvoch nových mladých a nádejných
včelárov. Aj tento rok radi prijmeme
ďalších, preto treba v prípadne záuj
mu o včelárenie kontaktovať tajomní
ka ZO Mgr. Rudolfa Hrebačku.

Základná organizácia Slovenské
ho zväzu včelárov Borský Mikuláš
v spolupráci s obcou Borský Mikuláš
usporiadali v nedeľu 28. augusta
2016 Včelársku výstavu, ktorá priblí
žila život včiel a včelárov širokej ve
rejnosti.
Výstava oslovila nielen včelárov,
verejnosť ale aj deti a mládež. Niesla
sa v duchu hesla „Nielen výstava ne

živých vecí, ale úcta, spomienky
a pamiatky”, pretože v našej obci
má včelárenie dlhoročnú tradíciu
a vyšlo z nej veľmi veľa významných
včelárov, miestny rodák a učiteľ Ru
dolf Kľučka a kňazi pôsobiaci v obci
Teodor Bohdan Lachman a Pavel Prí
hoda, ktorí sa zapísali do povedo
mia širokej včelárskej obci na celom
Slovensku. Za svoju včelársku čin

Radi a ochotne každému odpovedali na jeho otázky.
Veľmi nás však mrzelo, že i napriek značnej propagácii
u nás i v okolí, bola účasť na tejto prednáške veľmi sla
bá.
Dúfali sme, že budeme úspešnejší aspoň v našich tra
dičných akciách – výstave ovocia a zeleniny Plody Búran
ských záhrad a s ňou spojenej súťaži v aranžovaní kve
tov. Avšak pre slabú a nekvalitnú úrodu ovocia sme sa
napokon rozhodli výstavu neorganizovať.
Nezostáva nám nič iné, len dúfať že rok 2017 bude pre
nás priaznivejší a že 60. výročie založenia SZZ, ktoré
na tento rok pripadá, budeme môcť osláviť bohatou
a peknou úrodou a lepšími pracovnými výsledkami.
Zlatica Pípová, tajomníčka SZZ Borský Mikuláš

výstavy sa uskutočnila aj ochutnávka
medov, spojená so súťažou o najlep
ší med výstavy, ochutnávka rôznych
druhov medoviny a, samozrejme, aj
medového pečiva. Najväčším lákad
lom výstavy pre malých aj veľkých
návštevníkov bol živý úľ, kde mohli na
vlastné oči vidieť, ako to v úli vyzerá,
ako včely pracujú a tiež ukážku živých
včelích matiek. Výstava mala veľký
úspech. Svedčí o tom veľa návštevní
kov nielen z obce, ale aj z blízkeho
a ďalekého okolia. Privítali sme dokon
ca aj návštevníkov zo zahraničia. Svo
jimi podpismi zároveň podporili aj
petíciu za záchranu včelstiev a obme
dzenie používania niektorých druhov
pesticídov (neonikotínoidov).
ZO SZV Borský Mikuláš želá všet
kých občanom obce pevné zdravie
a veľa úspechov v roku 2017 a svojim
členom aj zdravé včelstvá a dobrú
výnosnosť v mede.
Mgr. Rudolf Hrebačka,
tajomník ZO SZV Borský Mikuláš
Emil Macek,
predseda ZO SZV Borský Mikuláš
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ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE V OBCI

OPUSTILI NÁS
V sobotu 21. mája 2016 sme sa
na cintoríne v Borskom Mikuláši
naposledy rozlúčili s učiteľkou,
bývalou riaditeľkou základnej
školy

Mgr. Martou
Kotianovou (66 rokov).

Mária Rázusová-Martáková)

Všetkým, čo
vojnu chcú
Sa spýtajte,
ó, spýtajte sa materí,
či túžia za vojnou,
keď deti uspávajú,
či túžia zas blúdiť
od dverí do dverí
s batôžkom perín –
k tým, čo strechu dajú!

P

ísmená histórie vryté do pamät
ných tabúľ nám pripomínajú bo
lestné a kruté časy, ktoré sa zapísali
do histórie počas svetových vojen.
Tieto významné medzníky našej his
tórie sme si pripomenuli pietnymi
spomienkovými stretnutiami pri pa
mätníkoch padlých hrdinov v Bor
skom Mikuláši a v časti obce Borský
Peter.
Pamiatku na obete vojen a tieto
významné udalosti si prišli uctiť zá
stupcovia obce na čele so staros
tom obce Vladimírom Bízkom, žiaci
základnej školy a členovia jednoty

Vy ste svetlo sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom:
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť,
čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju
vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené
na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu
nezažnú a nepostavia pod mericu,
ale na svietnik, aby svietila všetkým,
čo sú v dome. Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše
dobré skutky a oslavovali vášho
Otca, ktorý je na nebesiach.“
Soľ je dobrá vec, ale ak je jej málo,
cítime jej nedostatok. Naopak, ak je
jej v polievke veľa, nejeme ju. Evanje
lium nám v podstate dáva jasné in
štrukcie do života. So soľou je to ako
s evanjelizáciou. Keď málo evanjeli
zujeme, teda keď málo hovoríme
o Bohu druhým svojimi slovami, skut
kami i myšlienkami, je to ako keby os
tatní jedli nedosolenú polievku.
A keď títo ľudia nemajú po ruke soľ,
teda napr. aj nás veriacich, snažia sa
túto soľ, teda ich život dochutiť inými
vecami, možno mágiou, možno ezo
terikou, možno hriešnym životom

a pod. Naopak, ak presolíme poliev
ku, nikomu potom už nechutí. Rovna
ko aj evanjelizácia, teda ohlasovanie
Krista. Niekto si zakrýva uši, keď po
čuje hocičo o Bohu, iní pozorne po
čúva. Pre mnohých je Boh len akousi
skrytou výčitkou ich svedomia, preto
radšej nechodia do kostola, aby ne
museli hľadať odpoveď na svoje kri
čiace svedomie.
Poďme sa spolu zamyslieť:
– je smiešne, ako rýchlo sme pri
pravení súdiť, ale sami nechceme byť
súdení,
– je smiešne, ako veríme všetké
mu, čo sa píše v novinách, ale spo
chybňujeme všetko, čo hovorí Biblia,
– je smiešne, že niekto povie: „Ve
rím v Boha!“ a stále nasleduje satana
v rôznych možnostiach života. Mimo
chodom aj satan verí v Boha,
– je smiešne, keď je niekto v nede
ľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni
v týždni je neviditeľným kresťanom,
– je smiešne, že žijeme v interneto
vej ére, a predsa, ak by si túto správu

dôchodcov. Slová úcty a verše do
dali podujatiam dôstojnú atmosféru
a nejedno oko pamätníka či očitého
svedka udalostí zavlhlo slzou spo
mienky.
11. novembra o 11.00 h sa usku
točnila pietna spomienka venovaná
ukončeniu 1. svetovej vojny. Stále ak
tuálnu báseň Márie Rázusovej Mar
tákovej – Všetkým, čo vojnu chcú –
predniesla Mgr. Veronika Kassayo
vá.
Mgr. Oľga Cintulová

dostal ako mail a chcel ju poslať ďa
lej, určite by si ju neposlal všetkým
ľuďom z tvojho adresára, pretože ne
máš istotu, čomu vlastne tí ľudia veria
a čo si o tebe pomyslia, keby si im
túto správu poslal,
– je smiešne, že viac sa obávaš
toho, čo si o tebe pomyslia ľudia než
toho, čo si o tebe pomyslí Boh.
Ak sa opaľujete, nemusíte nikomu
hovoriť, že ste boli na slnku, jednodu
cho to každý vidí. To isté platí aj
o viere v Boha. Ak veríte, nemusíte to
nikomu dokazovať, jednoducho to
druhí na vás vidia a chcú si nabrať tej
to soli aj pre seba domov, do svojich
vzťahov a pod.
Môj Bože, dávam ti všetkých nás,
ktorí sme tu, všetkých, ktorých máme
uložených vo svojich mobilných tele
fónoch, aby sme pre nich boli skutoč
nou soľou zeme a svetlom sveta.
Nech sme dochucovadlom v evanje
lizovaní. Nech svojim životom, po
stojmi a názormi neznechucujeme ži
voty ostatných, ale privádzajme ich
k oltáru, kde si každý môže dosýta
načerpať.
Amen.
Doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD.

Mgr. Marta Kotianová celý svoj
produktívny život zasvätila vý
chove a vzdelávaniu nového
pokolenia. S vedomím, že vzde
lanie je najmúdrejšou investí
ciou, hodnotou, ktorá sa ne
stráca vekom, ani infláciou, na
pĺňala svoje poslanie ako uči
teľka základnej školy v Borskom
Mikuláši od roku 1974. Svoje
schopnosti a skúsenosti zúroči
la v rokoch 1999 až 2014 ako
riaditeľka základnej školy. Pozi
tívny bol jej vzťah k osvete a kul
túre, aktívne sa zúčastňovala
všetkých osvetových podujatí
a vkladala kultúrnosť, estetiku
a etiku aj do vyučovacieho pro
cesu. Za jej oddanú celoživot
nú prácu v tejto ušľachtilej čin
nosti jej v roku 2014 Obec
Borský Mikuláš udelila verejné
uznanie za dlhoročnú a obeta
vú prácu pri výchove a vzdelá
vaní detí.
Česť jej pamiatke.
S poľutovaním sme prijali sprá
vu o úmrtí

MUDr. Ladislava
Vogla,
ktorý nás opustil 13. decembra
2016 vo veku 74 rokov. MUDr.
Ladislav Vogl sa staral o zdra
vie našich občanov od roku ja
nuára 1969, kedy nastúpil do
Borského Mikuláša ako mladý
všeobecný lekár. Počas svojej
lekárskej služby prešla jeho od
borným lekárskym dohľadom a
skúseným vyšetrením väčšina
občanov našej obce. Za dlho
ročnú starostlivosť o zdravie
občanov v obci Borský Mikuláš
mu bolo pri príležitosti 620. vý
ročia prvej písomnej zmienky
o obci Obcou Borský Mikuláš
slávnostne udelené Verejné
uznanie obce. V roku 2016
ukončil svoje lekárske poslanie
v našej obci i celú svoju životnú
púť na Zemi.
Česť jeho pamiatke.
-oc-

25

MATRIKA

Jedným z najvýznamnejších a najradostnejších chvíľ v živote človeka je narodenie dieťaťa. Radosť a šťastie sme sa snažili
umocniť slávnostným aktom uvítania detí do života v nedeľu 28. februára 2016. Pozvanie na toto sviatočné podujatie pri
jali rodičia detí narodených v roku 2015, starí rodičia a príbuzní, aby spoločne vyjadrili potešenie nad príchodom nového
občana Borského Mikuláša. V slávnostnom príhovore starostu obce p. Vladimíra Bízka rezonovali najdôležitejšie hodnoty
ľudského života – šťastný domov, bezpečie, mierový život, rodina, láska. Kultúrnym programom podujatie spríjemnilo pek
novorodencom, manželom
né recitačné pásmo detí MŠ a piesne speváckeho zboru ZUŠ. Matrikárka obce Edita Peltznerová jednotlivo predstavila
a dušiam zosnulých
každého nového občianka, ktorého meno ostalo spečatené v pamätnej knihe obce spolu s podpisom rodičov. Okrem
1. Vy, novorodeniatka, celkom ma kvetu v rukách mamičiek a darčeka pre dieťa si prítomní odniesli aj príjemnú spomienku. Našim deťom želáme, aby rástli
ličké, ešte nerozumiete slovám. Pra rodičom pre radosť, svetu na osoh a Bohu na slávu, a to všetko v mieri, láske a zdraví.
Mgr. Oľga Cintulová

Tri želania

jem vám to, čomu rozumiete. Nech
vás stále sprevádza starostlivosť ma
mičky, pozornosť otecka a nežnosť,
láska ďalších blízkych ľudí. A keď bu
dete rásť, nech vás správne formujú
rodičia, starí a krstní rodičia, neskôr
pani učiteľky a ďalší ľudia a vedú aj k
plneniu Božej vôle, aby z vás vyrástli
šťastní a spokojní ľudia.
2. Milí manželia, niektorí z vás vlani
a ďalší pred rokmi uzavreli manžel
stvo v našich kostoloch. Želám vám,
aby vaša vzájomná láska rástla, tešila
vás, upevňovala váš vzťah a pomáha
la vám trpezlivo a vytrvalo vychová
vať vaše deti k pravému šťastiu. Jeho
súčasťou má byť živá viera v Boha,
správny duchovný život, dobré zdra
vie a raz spokojný pracovný a rodin
ný život dospelých detí.
3. A vy, duše našich zosnulých,
ktoré ste vo večnosti, buďte štedro
obdarované našimi modlitbami, svä
tými omšami a obetami, ktoré chce
me za vás obetovať, a tak vám vy
prosovať Božie milosrdenstvo. Nech
sa raz splní vaša i naša najväčšia túž
ba – stretnúť sa v nebi – v radosti a tr
valom šťastí.

MATRIKA
Uvítali sme do života deti narodené v roku 2015
Adam Pasztor, Dominika Fíbyová, Tamara Barešová,
Esther Nosková, Alexandra Cáková, Adam Cigánek, Adam
Jurkovič, Miroslav Vanek, Valentína Sekáčová, Laura Kopia
rová, Eduard Šimek, Jakub Májek, Jakub Nejeschleba, Ema
Cigánková, Filip Gašpárek, Vladimír Müller, Samanta Šebes
tová, Adam Greif, Nela Gogová, Laura Podaná, Natália Na
gyová, Sofia Šedivá, Adam Lepko, Matias Polakovič, Simo
na Králová, Samuel Drinka, Veronika Stupavská, Alex Tomá
nek, Olívia Hasáková, Lukáš Burian, Samuel Ralbovský, Mi
chal Hančík, Nina Hačundová, Rebeka Běhalová.

teková, Ján Tatarka a Katarína Kyseľová, David Torres Man
zanares a Antónia Filípková, František Drinka a Ivana Tarašo
vá, Michal Dobiaš a Eliška Ruthová, Ľubomír Cigánek a Ing.
Petra Peltznerová, Bc. Ján Hrušovský a Mária Halandová,
Ing. Martin Belanec a Eva Ščepková, Mgr. Jakub Včelka a
Mgr. Monika Bakanová, Štefan Drinka a Hana Kučerová, Ró
bert Putna a Lucia Lamancová, Tomáš Mališ a Lucia Gašpár
ková, Martin Pazdera a Mária Smolárová, Peter Chocholá
ček a Simona Nosková, Jozef Lovíšek a Anna Krenťochová,
Tomáš Sekáč a Katarína Černová, Matúš Drinka a Radka Cin
tulová, Ľubomír Kollárik a Nataliia Kachaluba, Michal Nigro
vič a Mgr. Veronika Masarykova, Peter Blahovič a Barbora
Deti narodené v roku 2016
Bačová, Jozef Adamec a Nikola Dobiašová, Libor Nesnad
Samanta Kleinedlerová, Adriana Šimková, Matteo Tomas ný a Stanislava Vaculková, Štefan Cintula a Mgr. Jana Urba
Bilka, Dominik Lovíšek, Bianka Balážová, Laura Černá, Mia nová, Michal Volárik a Mária Dvorská, Juraj Černý a Darina
Mária Dobiášová, Alex Šebesta, Martin Kuzmiak, Michaela Rampáčková.
Murdžáková Cathrine Fránerová, Sabina Kunáková, Kristián
Stankuš, Jakub Horňák, Lea Orthová, Zoe Vaňková, Adela
Opustili nás
Sekáčová, Richard Novotný, Peter Haraj, Noel Kudláč, Nela
Emília Laciková 1923, Hedviga Drinková 1922, Viktor Bre
Gabriela Ivanov, Laura Cáková, Laura Danihelová, Rafael za 1957, Miroslav Vitáloš 1954, Mgr. Jozef Titka 1947, Anton
Drinka, Sára Štefková, Adam Wolf, Sabina Sovová, Elena Hurban 1953, Klára Májková 1937, Ján Orešanský 1956, Im
Hušková, Lívia Šedivá, Matej Matula, Lucia Maderičová, Lu rich Sokol 1947, Jozef Samek 1934, Jarmila Ďurišová 1943,
káš Polák, Dárius Bolf, Richard Koprna, Emma Hladíková, Vla Branislav Nesnadný 1975, Mgr. Marta Kotianová 1950,
dimír Prstek, Andrej Sekulský, Oskar Silný, Emma Obuchová, Anežka Vanková 1935, Alžbeta Linková 1943, Mária Bole
Maxim Černý, Samuel Peltzner, Jakub Šajdík, Martin Kassay, bruchová 1937, Irena Bobková 1931, Jozef Torák 1965, Ivan
Hasák 1972, Karol Rozbora 1958, Róbert Hladík 1950, Joze
Sára Omastová, Mateo Záhončík, Jakub Josef Benda.
fína Drinková 1923, Jozef Šebesta 1951, Valéria Vitálošová
Manželstvo uzavreli
1932, Michálková Emília 1929, Rudolf Chorvát 1947, Ján Šká
Štatistika farského úradu
Tomáš Stupavský a Denisa Hladíková, Peter Pavlovič a Ľu pik 1945, František Vanek 1930, Mária Horinková 1926, Cecí
za rok 2016
• Pokrstených bolo 61 detí,
bica Michálková, Ing. Pavol Bulka a MUDr. Kristína Buzayo lia Cintavá 1933, Anna Cigánková 1937, Silvester Vanek
vá, Marek Búzek a Patrícia Pritchard, Juraj Tománek a Ing. 1954, Miroslav Lacika 1957, Alojz Drápal 1952, Štefan Drinka
z toho 26 chlapcov a 35 dievčat.
• Sviatosť manželstva prijalo16 párov. Michaela Poláková, Peter Rapcza a Veronika Fojtíková, Bc. 1964, Ján Májek 1929, Terézia Pavlíková 1949, Ján Marek
Miroslav Dobiaš a Michaela Šedivá, Marek Cintula a Veroni 1946, Anton Trávniček 1957Ladislav Cintula 1947, Jozefa
• Pochovaných bolo 37 ľudí,
ka Pazderová, Erik Novák a Mgr. Klára Škojcová, Miroslav Cvečková 1950, Jozef Cintula 1948, Milan Kubinec 1957.
z toho 20 mužov a 17 žien.
Dr. Teodor Kamody Pach a Bc. Zuzana Hlavenková, Martin Polakovič a Lenka Vit
Edita Peltznerová
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Už sme si 11 sezón zvykli, a stáva
sa tradíciou, že úvodné podujatie
domácej sezóny Medzinárodných
majstrovstiev SR v Country crosse
štartuje vždy v pomerne klimatic
ky lepších podmienkach – na Zá
horí – v Borskom Mikuláši.
Ouvertúru počas víkendu 25.–26.
3. 2017, môžeme pokojne nazvať aj
odomykaním nového, na podujatia
bohatého enduráckeho roka 2017.
Vždy na vysokej úrovni pripravený,
vyzdobený areál Mokrovských o roz
lohe 17,5 ha pri ceste z Borského Mi
kuláša do Šaštína a následne vytýče
ná cca 13 km trať, sa zdá byť na prvý
pohľad nenáročná. No piesková časť
hlavne v zadnej časti, v pieskovej ba
ni, dáva riadne zabrať aj tým lepšie
pripraveným jedničkárom.
Tí, čo v Borskom Mikuláši ešte ne
boli, ťažko uveria, že niektoré úseky
vyzerajú ako na Sahare – absolútne
čistý piesok, navyše hlboký a sypký.
Miestni organizátori Rally Cross team
klubu pod vedením skúseného Jána
Dobiáša, sa veľmi dobre každoročne
zhosťujú tohto úvodného podujatia
8-dielneho seriálu a aj v 11. ročníku
očakávajú po dlhej zimnej prestávke
tradične rekordnú účasť pretekárov
(vlani 316) z Českej republiky, Poľska,
Maďarska, ktorým, dobre konkurujú
slovenskí reprezentanti.
Počas oboch súťažných dní budú
pútať fanúšikov pretekári I. a II. VT.
Predstavia sa tí najlepší, úradujúci
majstri Slovenska po boku Mareka Ha
viara, Štefana Svitka, Thomasa Hos
tinského či Miroslava Ševelu a iných.
Prvé podujatie po zimnej pauze
odhalí pripravenosť i rozdiely vo vý

Úvod endurákov
bude na Búroch!

menu kolesa) vykonať bez pomoci.
Zaželajme organizátorom klubu Rally
Cross team, aby sa úvodné preteky
vydarili podľa očakávania, za prítom
nosti početnej diváckej kulisy, ktorá
si bude môcť podujatie vychutnať
konnosti, hlavne fyzickú kondíciu vať. Dovoľuje sa cudzia pomoc me v pestrom sprievodnom, kultúrnopretekárov.
chanika pri oprave defektu resp. vý spoločenskom programe, ako to na
Premiérové podujatie sezóny mena kolesa len v depe pretekárov. Búroch tradične býva.
v Borskom Mikuláši bude z hľadiska Doteraz jazdec musel opravu (vý
Kamil Somorovský
zmien v športových poriadkov iste
zaujímavé. Schválené boli na valnom
zhromaždení 3. 12. 2016 vo Valčian
skej doline v nasledovnom znení:
Z predošlých sezón z dôvodu ma
lého počtu pretekárov týkajúcich sa
len v M-MSR – tried E-1, E-2 a E-3, bu
dú pretekári zlúčení a klasifikovaní do
dvoch tried: ENDURO–1 - motocykle
do 250 ccm 2T a 4T a ENDURO–2 –
motocykle nad 250 ccm 2T a 4T.
Zmenilo sa i označenie tried prete
károv HOBBY: HOBBY E–1, HOBBY
E–2, HOBBY E–3 (predtým Hobby
125, Hobby 250, Hobby 4T).
Pretekári sa musia usporiadateľovi
prihlásiť online poštou, najneskôr do
stredy 24.00 h pred víkendovým po
dujatím. Organizátori tak budú ve Ďakovačka Štefana Svitka štedrým fanúšikom Záhoria za podporu a povzbu
dieť, koľko pretekárov môžu očaká dzovanie počas pretekov v areále Mokrovských…

Šrotari a ich pôsobenie v 1. lige

Šrotari a futsal to patria k sebe. A preto
partia chlapcov z Borského Mikuláša
má za sebou už 6 sezón v senickej lige.

Jednotlivé mužstvá disponujú veľkou kva
litou a skúsenosťami, ktoré rozhodujú zá
pasy.
V aktuálnej sezóne 2016/2017 taktiež
odohráme 15 zápasov. Súťaž sa aktuálne
nachádza v jej polovici a zatiaľ sme zazna
menali jedno víťazstvo a dve remízy. Dúfa
me, že do konca sezóny sa nám podarí
získať ešte ďalšie body a vyhneme sa tak
bojom o záchranu.
Aj v tejto sezóne, ako pominulé roky,
sme sa zúčastnili turnaja o senický pohár
vo futsale, kde sme si v 1. kole zmerali sily
s mužstvom COOP Jednota Senica. Zápas
sa nám podarilo doviesť do víťazného
konca. V 2. kole sme narazili na mužstvo
Alchem Senica a do ďalších bojov už po
stúpil náš súper.

V sezóne 2015/2016 sme odohrali 15
zápasov v 1. senickej lige vo futsale. Našim
hlavným predsezónnym cieľom bolo na
zbierať dostatok bodov, ktoré by nám za
bezpečili záchranu. Tento cieľ sme napo
kon splnili, avšak o všetkom rozhodlo až
záverečné kolo, keď sme v priamom sú
boji o záchranu porazili mužstvo Viking
Koválov.
Sezóna z našej strany bola veľmi nároč
ná. Odohrali sme množstvo zápasov, kto
ré sa skončili jednogólovým rozdielom,
Ing. Michal Jankovič
bohužiaľ nie v náš prospech. Avšak bola
Za Šrotarov aktuálne hrajú Martin Cintula, Michal Jankovič, Jakub Jurač to pre nás veľká škola a nazbierali sme Podrobnejšie informácie o výsledkoch náj
ka, Ján Kassay, Ľubomír Macek, Michal Morávek, Ľubomír Obuch, Domi mnoho skúseností. Zistili sme, že rozdiel dete na stránke http://www.facebook.com/
medzi prvou a druhou ligou je obrovský. FC-Šrotari-Búre.
nik Obuch, Erik Peltzner, Denis Plaisner, Viktor Tomka a Milan Vanek.
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Zvládli Európsky pohár v presnej orientácii
Klub orientačných športov TJ Slá
via Farmaceut Bratislava po veľmi
dobrých skúsenostiach s predsta
viteľmi obce Borský Mikuláš v ro
ku 2015, keď sme tu historicky
zorganizovali prvé Majstrovstvá SR
v presnej orientácii, sa rozhodol
pokračovať organizovaním aj v ro
ku 2016. Tentokrát sme ale postú
pili o stupeň vyššie, keď sme 22.
mája organizovali Európsky pohár
v presnej orientácii.
Presná orientácia je šport, určený
všetkým bez rozdielu veku či pohla
via. Nezáleží na tom, v akej ste fyzic
kej forme, alebo či máte obmedzenú

hybnosť. Tu rozhodujú iba orientač
né schopnosti. Preto medzi nami
môžete vidieť mladých aj starších
pretekárov, nezriedka aj dôchodcov
či ľudí s pohybovými problémami
alebo aj pretekárov na vozíčkoch.
Preteky sa uskutočnili pozdĺž as
faltovej cesty medzi Borským Mikulá
šom smerom na Šajdíkové Humen
ce. Borovicové lesy s výbornou vidi
teľnosťou, rovinatý terén, ale napriek
tomu s jemnými terénnymi detailmi,
sú tie miesta, ktoré pre náš šport
radi vyhľadávame.
Pretekov sa zúčastnilo 111 prete
károv (z toho skoro 30 pretekárov
bolo hendikepovaných) z 15 krajín

Európy. Okrem našich pretekárov to
boli pretekári zo Švédska, Fínska,
Nórska, Lotyšska, Litvy, Ruska, Ukraji
ny, Českej republiky, Slovinska,
Chorvátska, Maďarska, Talianska,
Veľkej Británie a Rakúska.
Najúspešnejšia bola mladá Marit
Wiksell zo Švédska (neskôr striebor
ná medailistka z MS), 2. miesto ob
sadil budúci majster Európy Pavel
Kurfürst z Českej republiky a na 3.
mieste sa umiestnil skúsený Lennart
Wahlgren zo Švédska.
Pretekári boli veľmi spokojní

s prostredím, ktoré v obci našli. Pev
ne veríme, že toto nebolo posledné
podujatie v presnej orientácii vo va
šej obci, Chceli by sme sa k vám vrá
tiť v roku 2018 s jednu z disciplín
Majstrovstiev Európy, ktoré nám boli
pridelené.
Rád by som sa poďakoval pred
staviteľom obce, starostovi Vladimí
rovi Bízkovi a špeciálne Oľge Cintulo
vej za spoluprácu a priestor na orga
nizovanie týchto podujatí v Borskom
Mikuláši.
Ján Furucz

Na https://drive.google.com/drive/folders/0B61zCMcEE1bOMUJldTE0NEl3bjg
nájdete fotografie z kultúrneho domu, kde sa uskutočnilo záverečné vyhlásenie výsledkov.

Stolnotenisový klub Borský Mikuláš
Stolnotenisový klub Borský Miku
láš reprezentoval našu obec v ro
ku 2016 dvomi družstvami a nad
viazal tak na úspešnú deväťročnú
činnosť v Junior Clube Borský Mi
kuláš.

Muži hrali 6. ligu Oblastnej súťaže
Senica, v ktorej mali zastúpenie Seni
ca, Skalica, Rohožník, Kúty, Šaštín-Strá
že, Moravský Sv. Ján „C a D” v zložení
Ján Michalica, Vladimír Gašparík, Ju
raj Májek, Roman Michálek st., Roman
Michálek ml., ktorých dopĺňali žiaci
Tomáš Michalica a Marek Drinka.
Po prvej časti sa delili o 3.–5. miesto
s družstvami TJ Slovan Šaštín a Byt
Centrum Senica, ale po druhej časti
ligy skončili o skóre na 5. mieste. Naj
vyšší bodový vzostup zaznamenal
Ján Michalica a v rebríčku 6. ligy bol
na peknom 12. mieste.
Žiaci hrali 2. ligu Oblastnej súťaže

Senica. a ako aj po minulé súťažné
ročníky. bojovali o popredné umiest
nenia. Vo veľkej konkurencii sa
umiestnili na 2. mieste. Hrali v zložení
Tomáš Michalica, Marek Drinka, Da
mián Štefečka, Dominik Gašpárek
a najmladší Matej Drinka. Po prvej
časti súťaže bol v rebríčku jednotliv
cov na 1. mieste Tomáš Michalica, ale
po taktických špekuláciách klubu
Propria Kúty v poslednom ligovom
zápase obsadil Tomáš pekné druhé
miesto. Nakoniec najlepším hráčom
2. ligy žiakov bol opäť Tomáš Michali
ca ako aj v roku 2015, ktorý mal zo
všetkých účastníkov najvyšší počet
víťazstiev. Pekné výsledky dosiahli aj
Marek Drinka a Damián Štefečka, kto
rý sa v rebríčku jednotlivcov umiest
nil na 7. a 8. mieste. Pri výborných vý
sledkoch Tomáša Michalicu vzrástla
výkonnosť aj Marekovi Drinkovi a Da
miánovi Štefečkovi, ku ktorým sa

k stolnému tenisu vrátil aj Dominik
Gašpárek. Aj on svojimi výkonmi pri
spel k ligovým víťazstvám. Tento ko
lektív bol v žiackych súťažiach po
sledný ročník a svojim prístupom
a výkonmi nám urobili veľkú radosť.
Veríme, že na ich úspešné výsledky
nadviaže Matej Drinka, ktorý pri tré
ningoch a prvých ligových zápasoch
so staršími spoluhráčmi naberá dôle
žité skúsenosti. Nakoľko v našej ob
lasti nie je súťaž dorastencov a prihlá
senie do krajských súťaží by bolo fi
nančne a časovo veľmi náročné, dú
fame, že chlapci budú našu obec
reprezentovať aj naďalej v ligových
zápasoch mužov.
Stolnotenisový klub ďalej spolu
pracuje so stolnotenisovým krúžkom
ZŠ BM pri výchove začínajúcich stol
ných tenistov. Tu svoje prvé výsledky
a ocenenia získal Jakub Tománek.
Očakávame, že sa k nemu čoskoro

pridajú aj žiaci Adam Drinka, Anetka
Vachová, Ondrej Jankovič, Danko Ko
zánek, Kamilka Kovaničová, Timotej
Šimunič a ďalší.
Naša stolnotenisová mlaď repre
zentovala obec v ligových zápasoch,
aj na školských turnajoch, kde vždy
bojovali o popredné umiestnenia.
Našim športovcom za úsilie a dosiah
nuté výsledky pri reprezentovaní ďa
kujeme a veríme, že i naďalej porastú
ich výkony.
Poďakovanie za dosiahnuté vý
sledky taktiež patrí starostovi obce,
členom obecného zastupiteľstva,
ktorí s vedením základnej školy pod
porili celoročný chod nášho stolno
tenisového klubu. Ešte raz ďakujeme
a týmto chceme prizvať za „zelené
stoly“ aj ďalších stolnotenisových
nadšencov.
Vladimír Gašparík,
štatutár STK Borský Mikuláš
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Pretekári atletického oddielu
MŠK Borský Mikuláš v roku 2016
zapísali ďalšiu úspešnú sezónu.
Zúčastnili sa na viac ako 40 bežec
kých, chodeckých a atletických
podujatiach konaných nielen v SR,
ale aj v Česku, Taliansku v Gruzín
sku.

Žiaci ZŠ majú možnosť súťažiť
v školských súťažiach, ktoré organizu
jeme v školskom areáli spolu s vede
ním ZŠ. Začiatkom roka, v marci, sme
organizovali Veľkonočný halový beh
pre žiakov 1.–4. ročníka. Zúčastnilo
sa ho 60 detí. V apríli sme organizo
vali beh Vítanie jari v maratonkách.
Do súťaže sa zapojilo 208 detí, naj
lepší boli vyhodnotení a odmenení.
V máji sme organizovali beh celoslo
venskej postupovej súťaže ,Hľadáme
nového olympionika, do krajského
kola postúpil Jaroslav Pavlík a Micha
lela Linková a tiež štafety chlapcov
a dievčat v behu na 4x60 m. Obe
štafety v krajskom kole v Trnave obsa
dili 1. miesto. Koncom roka, v decem
bri, sme organizovali v telocvični
dvojkolovú súťaž v skoku do výšky
pod názvom Zimná latka pre žiakov
5.–6. ročníka ZŠ, zúčastnilo sa jej 39
žiakov a najlepší z nich Svetlana Šedi
vá, Michaela Linková, Marek Biksad

Začiatkom roka z Halových maj
strovstvstiev SR v Bratislave v hale
Elán priniesli atléti prvé očakávané
medaily. V chôdzi Ema Hačundová
a Silvia Cintulová obsadili 1. miesta
a Mário Nesnadný 2. miesto. Melanie
Beňková v skoku do diaľky tiež 2.
miesto. Na základe jarných výkonov,
boli pretekárky nominované a súťažili
na Medzioblastnom stretnutí v Koši
ciach, kde Hačundová v chôdzi a
Beňková v trojskoku obsadili 1. mies
ta. Beňková získala medailu aj za 3.
miesto v skoku do diaľky. Tak isto sa
obe menované dievčatá stali Majster

MŠK mal ďalšiu
úspešnú sezónu
kami SR vo svojich disciplínach. Dres
SR obliekli a SR reprezentovali na
medzištátnom stretnutí družstiev do
rastencov ČR–Maďarsko–Slovensko–
Slovinsko v Brne. Ema Hačundová
obsadila 1. miesto, Melanie Beňková
8.miesto.
Vrcholom atletickej sezóny klubu
bolo 16. miesto v chôdzi na 5000 m
Emy Hačundovej na Majstrovstvách
Európy 17-ročných atlétov v meste
Tbilisi v Gruzínsku. Odchovankyňa
MŠK BM, v súčasnosti pretekárka Ju
nior Holíč, Monika Zavilinská obsadi

la na ME 5. miesto v skoku do výšky.
Z Majstrovstiev Západoslovenskej
oblasti si zlatú medailu priviezla do
mov najmladšia žiačka Mária Gazár
ková v chôdzi na 1000 m.
Melánie Beňková si z Majstrovstiev
Slovenska ZŠ priniesla dve medaily
za 1. miesto v skoku do diaľky a za 2.
miesto v behu na 60 m.
Chodecká skupina MŠK sa v ok
tóbri zúčastnila chodeckých prete
kov v Talianskom Terste, kde úspešne
reprezentovali a zviditeľnili našu
obec, obsadili miesta na stupňoch

pre najlepších. Hačundová 1. miesto
a Mária Gazárková 3. miesto, Adriana
Gazárková a Roman Gazárek zhodne
4. miesto.

ský a Samuel Prachar sa zúčastnili po
prvý raz v športovej hale aj na prete
koch v Bratislave. Pre žiakov 1.–4. roč
níka sme zorganizovali Zimný halový
beh, zúčastnilo sa 95 detí.
Do reprezentácie SR pre rok 2017
sú z nášho atletického oddielu zara
dené Ema Hačundová a Melanie The
resa Beňková. Zaslúžili si to za výsled
ky dosiahnuté v uplynulom roku, za
nespočetné množstvo hodín stráve
né tréningom.
Športová príprava prebieha celo
ročne v mieste bydliska, v priesto
roch ZŠ BM a reprezentanti sa zúčast
ňujú aj tréningových pobytov v ho
rách a v zahraničí. Prípravu zabezpe
čujú a kontrolujú tréneri Ing. Gazárek
Roman a Malík Ondrej. Ekonomický
chod klubu je zabezpečený finanč
ným prispením OcÚ Borský Mikuláš,
SAZ na základe dosiahnutých výsled
kov a z príspevku 2 % zo zaplatenej
dane.
Ondrej Malík
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nými magnátmi. Na 3. mieste skončil
Spartak Zemany po víťazstve v penal
tovom rozstrele nad Žolíkom Malacky.
Cez letnú prestávku sa všetky naše
tímy svedomito pripravovali nový roč
ník 2016/2017. Okrem tvrdých trénin
gov absolvovali všetky kategórie prí
pravné zápasy. Mužstvo dospelých
na hody doma privítalo v priateľskom
zápase mužstvo z Letničia, ktoré sme
po gólovej prestrelke zdolali 5:3.

Jesenná časť ročníka 2016/17
Po odohratí polovice zápasov fut
balového ročníka 2016/2017 dosiahli

TJ Sokol bilancuje rok 2016
V priebehu roka 2016 zorganizoval
Už dlhodobo k špičke v Majstrov
futbalový klub TJ Sokol Borský Mi stvách oblasti Senica patrí náš klub aj
kuláš niekoľko kultúrno-spoločen v kategórii dorastu. Sezónu 2015/2016
ských podujatí.
po odohratí jarnej časti pod vedením
trénera Silvestra Černého zakončili na
5. ročník Zimnej búranskej
peknom 5. mieste.
futbalovej ligy
Najsledovanejšie vo všetkých klu
Na začiatku roka 2016 vyvrcholil boch býva mužstvo dospelých. Svoju
futbalový turnaj na umelej tráve za prvú sezónu po návrate do majstrov
účasti 9 prihlásených tímov. Po napí stiev oblasti zakončilo naše A-muž
navých a kvalitných vyraďovacích sú stvo pod vedením trénera Ľubomíra
bojoch si trofeje rozdelili tri najlepšie Obucha po jarnej časti na konečnom
mužstvá. 3. miesto si po víťazstve na 7. mieste. Práve jarná časť sa dá pova
FC Zo Záhumenky v pomere 5:3 vy žovať za veľmi vydarenú, keďže po
bojoval Spartak Zemany. Vo finále sa majstrovi z Radimova sme dosiahli na
po víťazstve 4:3 na mužstvom Wall jar 2. najlepšie výsledky v súťaži a o 4
stavu tešili z prvenstva v turnaji Šrotari.
Ples športovcov
V sobotu 6. februára sa konal tra
dičný v poradí 14. Ples športovcov,
ktorý bol pod taktovkou domácej
skupiny Synkopa. Zároveň boli sláv
nostne vyhlásení a soškami odmene
ní najlepší hráči jednotlivých kategórií
za rok 2015. Účastníci tohto plesu sa
výborne bavili, mnohí vyhrali pekné
ceny v tombole a boli aj takí, ktorí od
chádzali až ráno po svitaní.
Jarná časť ročníka 2015/2016
Futbalový ročník 2015/2016 skončil
s nasledovnými umiestneniami našich
družstiev. Kategória prípraviek pod
vedením trénerov Silvestra Černého
a Štefana Macka sa umiestnila v Maj
strovstvách oblasti Senica na koneč
nom 9. mieste. Najväčšiu radosť nám
urobila kategória starších žiakov. Po
odohratí jarnej časti naši žiaci pod ve
dením trénera Andreja Krchňavého
suverénne vyhrali súťaž Majstrovstiev
oblasti Senica – v 16 zápasoch zazna
menali 13 víťazstiev, 3 remízy a žiadnu
prehru pri neuveriteľnom skóre 105:12.
V medziokresnom finále s víťazom
Skalického okresu Unínom uhrali remí
zu 2:2 a prehrali až na pokutové kopy.

miesta sme si polepšili umiestnenie
z jesennej časti.

Letná prestávka
V sobotu 2. júla bola zvolaná Vý
ročná členská schôdza TJ Sokol Bor
ský Mikuláš, pričom Výbor TJ pokra
čuje vo svojej činnosti bez zmien vo
svojom obsadení. V rovnaký deň sme
na hlavnom ihrisku zorganizovali Let
ný turnaj búranskej futbalovej ligy za
účasti 12 prihlásených tímov. Po celo
dennom zápolení a vyraďovacích sú
bojoch sa víťazom stalo mužstvo
Podzemteam po víťazstve 1:0 nad Piv

naši futbalisti tieto umiestnenia. Ka
tegória prípraviek (do 11 rokov) figu
ruje pod vedením trénerov Andreja
Krchňavého a Rudolfa Višvádera na
peknom priebežnom 4. mieste. Starší
žiaci (do 15 r.) pokračujú vo výbor
ných výkonoch. Pod vedením tréne
rov Silvestra Černého a Juraja Seman
ka zimujú na vynikajúcom 2. mieste.
Naši dorastenci (do 19 r.) pod vede
ním trénera Milana Vanka zimujú na
krásnom 4. mieste. Kategória dospe
lých mala na jeseň vynikajúci rozbeh,
keď sme boli po 5. kole na priebež
nom 2. mieste. Potom však prišla séria
slabších výsledkov, ktorú sme čiastoč

ne napravili až v úplnom závere jese
ne po víťazstvách v derby zápasoch
s našimi susedmi zo Šajdíkových Hu
meniec a zo Šastína. Muži obsadili
priebežné 10. miesto.

6. ročník Zimnej búranskej
futbalovej ligy
V novembri a decembri sa na ume
lej tráve odohral v konkurencii 8 muž
stiev turnaj o víťaza Zimnej búranskej
futbalovej ligy. Ešte pred vianočnými
sviatkami sa odohrali všetky vyraďo
vacie zápasy, v ktorých sa rozhodlo
o konečnom poradí: 1. Wallstav, 2.
Spartak Zemany, 3. Pivní magnáci.
•••
Ďakujem pánovi starostovi a čle
nom OcZ za dotáciu aj výrazné fi
nančné prispenie pri výstavbe novej
strechy na štadióne. Ďakujem mojim
kolegom z výboru TJ, všetkým tréne
rom a hráčom, ktorí nás reprezentova
li, všetkým rodičom, manželkám a
priateľkám hráčov za ich podporu,
ako aj všetkým fanúšikom, ktorí nám
poukázaním 2 % dane z príjmu po
mohli vylepšiť finančnú situáciu náš
ho klubu. Vám všetkým patrí moje
veľké ďakujem a verím, že rok 2017
prinesie nášmu futbalovému klubu
ešte viac úspechov a dôvodov na ra
dosť, než tomu bolo v roku minulom.
Ing. Ján Cigánek, PhD.
predseda TJ
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Novú trať slávnostne otvorili (zľava) generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal, majster sveta na
50 km Matej Tóth a starosta obce Borský Mikuláš Vladimír Bízek.

47. ročník medzinárodných
chodeckých pretekov Z-20
Ani neprívetivé počasie sprevá
dzané májovými prehánkami ne
odlákalo priaznivcov športovej
chôdze a priateľských stretnutí od
účasti na Záhoráckej dvadsiatke,
najstarších chodeckých pretekov
na Slovensku. 47. ročník medziná
rodných chodeckých pretekov or
ganizačne pripravili TJ Junior club
Borský Mikuláš a Obec Borský Mi
kuláš na čele so starostom obce
Vladimírom Bízkom. Patronát nad
pretekmi prevzal predseda Trnav
ského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš, ktorý pre 47. ročník Z-20
zabezpečil realizáciu nového
asfaltového koberca. Uskutočne
nie tohto projektu prispelo k napl
neniu jedného z mnohých nároč
ných kritérií pre atribúty trate cho Anton Kučmín, víťaz 47. ročníka medzi
deckých pretekov.
národných chodeckých pretekov Z-20
Chodcov z 12 krajín sveta, organi
zátorov a priaznivcov športu na
pôde obce privítal vo svojom prího
vore starosta obce Vladimír Bízek,
ktorý poďakoval za darovaný asfal
tový koberec a zaželal pretekárom
úspešné športové výkony. Po po
vzbudivých prejavoch generálneho
sekretára SAZ Vladimíra Gubrické
ho, podpredsedu Trnavského samo
správneho kraja Zdenka Čambala
a Miroslava Hazuchu – čestného ob
čana Obce Borský Mikuláš a spo

V chôdzi súťažili aj borskomiku
lášski pretekári z MŠK Borský Miku
láš, najlepšie výsledky dosiahla v ka
tegórii najmladších žiačok Mária Ga
zárková, ktorá sa umiestnila na 2.
mieste. Najúspešnejšou reprezen
tantkou v kategórii dorasteniek sa
stala Ema Hačundová, ktorá si od
niesla víťaznú medailu.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
sa uskutočnilo v novozastrešenom
amfiteátri obce. Na pódiu sa okrem
víťazov jednotlivých kategórií pred
stavila aj domáca dychová hudba Ema Hačundová mala z víťazstva v svo
Búranka a krojovanci z OKS SLZA. jej kategórii obrovskú radosť.

luzakladateľa chodeckých pretekov,
sa ujal slova majster sveta na 50 km
Matej Tóth, ktorý zároveň odštarto
val tohtoročné chodecké preteky
v Borskom Mikuláši.
Na trať sa postavilo 109 reprezen
tantov vekových kategórií prípravky,
najmladších žiakov, mladších žiakov,
starších žiakov, dorastencov, junio
rov, dospelých a veteránov zo Slo
venska, Poľska, Litvy, Bulharska, Ra
kúska, Česka, Slovinska, Nemecka,
Talianska, Srbska a Chorvátska.
Mária Gazárková sa svojím 2. miestom zaradila medzi najlepšie mladšie žiačky.
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Oživením tohtoročnej Z-20 bol nielen program pre deti, ale zaslúže
ných ovácií sa dostalo aj legendám chodeckého športu, ktoré „vy
šperkovali” sprievodný program pretekov.
Niektorým legendám síce už chýba rýchlosť, ale čo im nechýbalo, bola
zanietenosť pre chôdzu a niektorým ani kilogramy navyše. A tak po ro
koch sme mali možnosť vidieť celú plejádu domácich odchovancov, ktorí
v minulosti šírili dobré meno svojej obce. „Búranským” chodcom – Lucii
Kollárikovej (Malíkovej), Dane Gašpárkovej (Dobiášovej), Jozefovi Petríko
vi, Štefanovi Petríkovi, Jozefovi Baďurovi, Jánovi Záhončíkovi, Jánovi Ben
kovi, Martinovi Šimuničovi, Ondrejovi Malíkovi, Štefanovi Cákovi, Milan
Totka a Jánovi Dobiášovi - na kilometrovej trati zdatne sekundovali aj víťazi
Záhoráckej 20 – Pavol Blažek, Juraj Benčík či Roman Mrázek.
O tom, že postaviť na štart aj legendy bola znamenitá myšlienka, sved
čila aj odozva divákov pri trati. Najmä tí, čo si viac pamätajú, sa tak mohli
vrátiť v svojich spomienkach do minulých čias, kedy na štarte bolo veľa
domácich odchovancov.
Mgr. Dana Dobiašová

Víťazné medaily a ocenenia si naj
lepší pretekári prebrali z rúk spon
zora pretekov – generálneho riadite
ľa Slovenskej sporiteľne Štefana Má
ja a starostu Obce Borský Mikuláš
Vladimíra Bízka.
Chodecké podujatie je v Bor
skom Mikuláši už od svojho úvod
ného ročníka 1970 ako Záhorácka
desiatka a od roku 1976 ako Záho
rácka dvadsiatka sviatkom nielen
atletickým ale aj kultúrno-spoločen
ským. Trať lemovaná športovými
fanúšikmi, stánky s občerstvením,
maskot rozdávajúci balóniky a upo
mienkové predmety, množstvo ľudí
prechádzajúcich ulicami, zábava
detí na kolotočoch či v nafukovacej
korytnačke vytvorili tú správnu at
mosféru, akú chodecké preteky

v Borskom Mikuláši tradujú už 47
rokov.
Výsledky:
Muži (10 km): 1. Kučmín 42:08,
2. Majdán 43:39, 3. Úradník (všetci
VŠC Dukla B. Bystrica) 44:06
Ženy (10 km): 1. Gáliková 45:01
(osobný rekord), 2. Czaková 46:52,
3. Hornáková (všetky VŠC Dukla)
50:25
Juniori (10 km): 1. D. Černý (VŠC
Dukla) 44:20
Juniorky (10 km): 1. Krasimirovo
vá (Bulh.) 57:53
Dorastenci (5 km): 1. Kubiš (Spar
tak Dubnica) 24:03
Dorastenky (5 km): 1. Hačundová
(MŠK Borský Mikuláš) 25:58.
Mgr. Oľga Cintulová

Pamätnú medailu TTSK za dlhoročnú organizáciu a podporu chodeckých prete
kov v Obci Borský Mikuláš si z rúk podpredsedu TT SK Zdenka Čambala prevzal
starosta obce Vladimír Bízek a predseda TJ Junior Club Mgr. Ján Dobiaš. Zľava:
generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický, majster sveta a olympijský víťaz Ma
tej Tóth, podpredseda TT SK Zdenko Čambal, starosta obce a predseda orga
nizačného výboru Vladimír Bízek, organizátor Z-20 a predseda TJ Junior Club
Mgr. Ján Dobiaš, moderátor podujatia.

Búranský bežecký kros
V tradičnom jesennom
termíne (15. októbra)
sa uskutočnil
11. ročník Búranského
bežeckého krosu.
Na peknej ale náročnej
trati sa zišlo 239
pretekárov v 22
vekových kategóriách
od najmenších
benjamínkov (ročník
2015 a mladší) až
po veteránov.

S piesčitým terénom si najlepšie
poradil a víťazom hlavnej kategórie
sa stal Jakub Valachovič z Mala
ciek, zo žien bola najrýchlejšia Ire
na Pospíšilová z českých Drnovíc.
Z domácich pretekárov sme na
trati mohli vidieť E. Hačundovú, J.
Cintulu, J. Búzeka. V mládežníc
kych kategóriách to boli M. Gazár
ková, A. Gazárková, E. Kolláriko
vá, O. Kolláriková, J. Petrík, D. Pet

rík., I. Drinková, L. Gašparíková,
R. Michalicová a A. Ondriska.
Usporiadatelia chceli presunúť
jesenný termín krosu do letných
mesiacov, no väčšina vedúcich a
pretekárov sa vyslovila za zachova
nie pôvodného termínu.
Mgr. Dana Gašpárková

Ďalší ročník krosu sa
uskutoční 21.10. 2017.
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Orientační bežci
na Búroch aj v roku 2016
9. ročník medzinárodných pretekov v orien
tačnom behu CESOM 2016 mal v polovici
apríla 2016 centrum opäť v Borskom Mikulá
ši. Preteky boli zaradené do Slovenského
pohára jednotlivcov.

a u žien Jana Macinská (102:24 min) z rovnaké
ho klubu. Výsledky, medzičasy, zakreslené po
stupy a viac informácii o podujatí je na stránke
www.kobra-orienteering.sk

Jubilejný 10. ročník CESOM

sa uskutoční na Záhorí

1. a 2. apríla 2017.

Centrum pretekov bude v Lakšárskej Novej
Vsi, aby orientační bežci objavili ďalšiu časť
Záhoria. Ak si máte záujem podujatie po
zrieť, alebo sa ho aktívne zúčastniť, sledujte
stránku www.kobra-orienteering.sk. Budú
tam priebežne zverejňované aktuality.

Paulína Májová

Organizátori, klub OB Kobra Bratislava a Obec
Borský Mikuláš, s podporou Slovenskej Sporiteľ
ne pripravili dve etapy.
V sobotu 16. apríla pretekali orientační bežci
na strednej trati a v nedeľu 17. apríla na dlhej tra
ti. Obe etapy sa bežali smerom na Šajdíkové Hu
mence v krásnom borovicovom lese. Cieľ prete
kov a vyhlasovanie výsledkov boli pri obecnom
úrade, kde miestni kuchári pripravili pre účastní
kov občerstvenie – chutný guláš a cigánsku pe
čienku.
Do výsledkov sa započítavali obidva dni, pri
čom víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali
bežci s najnižším súčtom dosiahnutých časov.
Starosta obce dekoroval najlepšiu trojicu v kaž
dej kategórii – od najmladších detí do 10 rokov
až po veteránov nad 65 rokov.
Podujatia sa zúčastnilo 380 pretekárov, ktorí si
užívali príjemné jarné počasie, pochvaľovali pek
ne postavené trate, veľmi dobrú organizáciu
a pohostinné prostredie v Borskom Mikuláši.
Víťazmi hlavných kategórií „Elita” sa stali u mu
žov Tomáš Mušinský TU Košice (129:45 min)

Monika Zavilinská je nad latkou doma
Slovenská reprezentantka v skoku do výšky Mo
nika Zavilinská je členkou klubu AK Junior Holíč,
pod vedením trénera Mgr. Dušana Chanečku.
V priebehu roka 2016 sa zúčastňovala rôznych
výškarských pretekov v hale i vonku. Absolvovala
výškarské mítingy Latky 5 miest. Vo finále v Ban
skej Bystrici skočila 165 cm a obsadila 1. miesto.
Výborne sa prezentovala na zahraničných pre
tekoch. V Rakúsku vyhrala na Memoriáli Franza
Schustera s výkonom 174 cm. Týmto výkonom sa
kvalifikovala na Majstrovstvá Európy dorastencov.
V zimnej sezóne absolvovala halové Majstrov
stvá Slovenskej republiky, umiestnila sa na 1. mies
te, čím si zaslúžila titul halovej Majsterky SR v sko
ku do výšky v kategórii dorastenky.
Letná sezóna bola pre Moniku vydarená. Vy
hrala Majstrovstvá Slovenska v skoku do výšky
v dorasteneckej aj v juniorskej kategórii. Získala ti
tul Majsterky Slovenska v skoku do výšky.
Na Majstrovstvách Európy v Gruzínskom Tbilisi
Monika úspešne reprezentovala Slovenskú repub
liku. S výkonom 175 cm sa umiestnila na 5. mieste,
čo je jej osobný rekord.
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