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Rok 2017 bol úspešný

Vážení občania,
konaná kompletná oprava
prihováram sa vám v ča
strechy vrátane jej zateple
se, keď v nás ešte doznieva
nia. Opravilo sa kúrenie
atmosféra vianočných sviat
obecného úradu, boli vy
kov, silvestrovských osláv
menené posledné drevené
a príchod Nového roka. Pri
okná za plastové. Celá bu
dova bola zateplená a na
tejto príležitosti si vzájomne
želáme pokoj v rodine, zdravie, tiahnutá nová fasáda. Zároveň bola
šťastie, úspech v práci či v osobnom vybudovaná bezbariérová rampa
živote. Nový rok nám prináša nové
nádeje na zlepšenie svojich skutkov,
myslenia a slov. Každý z nás počas
uplynulého roka prežil dni dobré, ve
selé, radostné, šťastné i úspešné, ale
aj dni ťažké a menej úspešné. Každý
začiatok nového roka je i časom pre
hodnotenia toho, čo sa nám podari
lo za uplynulý rok, čo sme zažili, vy
konali, čo nám ostalo presunúť do
ďalšieho roka.
Uplynulý rok 2017 bol úspešný.
Začali sme zveľaďovať našu obec re
konštrukciou obecného úradu a kul
túrneho domu. Na túto rekonštrukciu
sme získali finančné prostriedky
z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu v rámci projektu Minister
stva životného prostredia vo výške
256 000 €, pod názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy kul
túrneho domu a obecného úradu.”
V rámci uvedeného projektu bola vy

pred vstupom do budovy obecné
ho úradu a v budove schodisková
plošina pre imobilných a starších ob
čanov.
Ďalšou investíciou bola rekon
štrukcia cesty na Komenského ulici
a na ulici Smuha. Tieto práce boli fi
nancované z rozpočtu obce vo výš
ke 100 752 €. Touto opravou cesty
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Cena 0 €

sme prispeli k zvýšeniu kvality a bez
pečnosti hlavných ciest v obci.
Na výhone v materskej škole bola
z vlastných finančných prostriedkov
obce vykonaná rekonštrukcia druhé
ho pavilónu a prestrešenie prvého
a druhého pavilónu, čím sme dosiah
li jednu kompletnú účelovú budovu
materskej školy. Kapacita materskej
školy Na výhone sa rozšírila zo 42
na 94 detí, čím boli vytvorené vyho
vujúce podmienky na presunutie síd
la materskej školy z budovy obecné
ho úradu.
Voľné priestory po materskej ško
le boli opäť využité pre naše deti
navštevujúce ZUŠ.
Týmto sme dosiahli vyhovujúce
priestory pre mnohé hudobné, vý
tvarné, spevácke, divadelné a iné
umelecky zamerané deti.
Ďalšou investíciou vykonanou
z rozpočtu obce bola výmena okien
a dverí na budove zdravotného stre
diska. Táto oprava bola nevyhnutná
z dôvodu havarijného stavu.
Zo zákona obci vyplýva zriadenie
Obecného hasičského zboru a vy
tvorenie vhodných priestorov pre
ich činnosť. Z toho dôvodu aj v tom
to roku obec investovala do rozšíre
nia hasičskej zbrojnice, kde vybudo
vala sociálne zariadenie, technické
a skladové priestory pre techniku,
ktorú využíva hasičský zbor pri živel
ných pohromách, požiaroch a zá
Pokračovanie na 2. strane
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Pokračovanie z 1. strany

chrane životov. Zbrojnicu požiarnej
ochrany používa pre svoju činnosť aj
dobrovoľný hasičský zbor.
V roku 2017 sme splnili sen obyva
teľom v časti obce Borský Mikuláš.
V predvianočnom období bol
umiest
nený v priestoroch parku
pred kostolom sv. Mikuláša betle
hem. Aj časť obce Borský Peter zdo
bil pekný betlehem pri slamenom
domčeku, ktorý zapadol do historic
kého koloritu prostredia. Tu sa utvori
la sviatočná vianočná atmosféra. Po
starali sa o ňu hudobná skupina Syn
kopa, DH Búranka, ZUŠ, DFS Stud
nička, DHZ, MO Jednoty dôchodcov,
žiaci ZŠ a organizátor Obec Borský
Mikuláš na čele s pracovníčkou kultú
ry Mgr. Oľgou Cintulovou, ktorá je
moderátorkou, scenáristkou a režisé
rkou mnohých kultúrnych podujatí
organizovaných obcou.
Mnoho ďalších úloh, ktoré bude ganizáciám a nášmu duchovnému
musieť obec priebežne riešiť.
otcovi a správcovi farnosti.
Milí spoluobčania,
nedá mi, aby som sa nepoďakoval
všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spô
sobom nápomocní, podporovali
a pomáhali zlepšovať život v obci.
Moje poďakovanie patrí zástup
covi starostu, hlavnej kontrolórke ob
ce, členom obecného zastupiteľstva,
členom komisií, pracovníkom obec
ného úradu, pracovníkom miestneho
podniku služieb, zriaďovateľským or
ganizáciám obce, spoločenským or
Naša obec žila počas celého roka
mnohými kultúrnymi, spoločenskými
a športovými aktivitami, za čo patrí
úprimné poďakovanie našim spolo
čenským, kultúrnym, športovým
a dobrovoľným organizáciám a tiež
jednotlivcom, ktorí prispeli k skvalit
neniu spoločenského života v obci.

Plán obce
na rok 2018
• rekonštrukcia cesty na Chodec
kej ulici,
• dokončenie cesty na ulici Ľ. Svo
bodu,
• vyasfaltovanie plochy autobuso
vého stanovišťa v Borskom Petri,
• zateplenie budovy materskej
školy na ulici Na výhone,
• zateplenie budovy zdravotné
ho strediska,
• úprava priestorov okolia kultúr
neho domu a obecného úradu,
• pokračovanie v budovaní tlako
vej kanalizácie.

Všetkým občanom
želám predovšetkým zdravie, bez
ktorého sa dajú ťažko zrealizovať sny
a nádeje. Želám vám lásku, šťastie
a úspech. Aby vám rok 2018 prinie
sol radosť a pokoj vo vašom srdci,
nech je celý nový rok 2018 sprevá
dzaný zdravím, šťastím a Božím po
žehnaním.
Vladimír Bízek
starosta obce
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Voľby do orgánov TTSK Rozpočet obce Borský
Mikuláš na rok 2018

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov Trnavského
samosprávneho kraja. K volebným urnám prišlo 490 z 3228 zapísaných
voličov, čo je 15,18 %, z nich bolo len 472 platných hlasov.
schválený vrátane programov a podprogramov uznesením obecného
zastupiteľstva č. 245/2017 dňa 14. decembra 2017:
Novým predsedom VÚC sa stal Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, OKS,
PRÍJMY spolu vo výške
2 539 771 €
Zmena zdola, DÚ) so ziskom 42,9 percenta hlasov (48.307 voličov).
z toho:
bežné príjmy
2 035 055 €
Do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
kapitálové príjmy
10 000 €
boli zvolení poslanci:
finančné operácie
494 716 €
József Menyhárt, Iván Fenes, Zoltán Hájos, László Bacsó, Branislav Kra
VÝDAVKY spolu vo výške
2 539 771 €
már, Csaba Orosz, Matej Lančarič, Ladislav Polák, Rozália Hervay, Ma
z toho:
rian Soóky, Vladimír Butko, Marek Neštický, József Berényi, Marián Viskupič,
bežné výdavky		
2 035 055 €
Tibor Pekarčík, Rastislav Mráz, Marian Galbavý, Krisztián Forró, Gergely Agó
kapitálové výdavky
484 800 €
cs, László Biró, László Pék, Zdenko Čambal, Ľuboš Šúry, Stanislav Chovanec,
finančné operácie
19 916 €
Remo Cicutto, Alan Suchánek, Ervin Chomča, Iveta Babičová, Jozef Hazlin
z toho:
ger, Martin Cifra, Roman Sova, Milan Domaracký, Martin Džačovský, Lu
1. rozpočet obce:
cia Drábiková, Pavol Kalman, Patrik Voltmann, Miroslav Dzurech, Ľubomír
bežné príjmy
1 820 361 €
Parízek, Peter Gerhart.
bežné výdavky
851 273 €
Edita Peltznerová
kapitálové príjmy
10 000 €
kapitálové výdavky
484 800 €
finančné operácie príjmové
494 716 €
finančné operácie výdavkové
19 916 €
2. rozpočet základnej školy:
bežné príjmy
800 €
bežné výdavky
512 613 €
3. rozpočet zariadenia školského stravovania pri ZŠ:
bežné príjmy
64 784 €
plasty,
Mesiac
TKO
bežné výdavky
124 958 €
tetrapaky papier
4. rozpočet školského klubu detí pri ZŠ:
Január
8., 9., 10., 22., 23., 24.
12.
16.
bežné príjmy
3 000 €
bežné výdavky
16 624 €
Február
5., 6., 7., 19., 20., 21.
9.
13.
5. rozpočet MŠ Borský Mikuláš:
Marec
5., 6., 7., 19., 20., 21.
9.
20.
bežné príjmy
9 200 €
Apríl
3., 4., 5., 16., 17., 18., 30.
13.
12.
bežné výdavky
262 837 €
6. rozpočet DD Borský Mikuláš:
Máj
2., 3., 14., 15., 16., 28.,29., 30.
18.
11.
bežné príjmy
136 910 €
Jún
11., 12., 13., 25., 26., 27.
8.
11.
bežné výdavky
266 750 €
Júl
9., 10., 11., 23., 24., 25.
August
6., 7., 8., 20., 21., 22.
September 3., 4., 5., 17., 18., 19.
Október
1., 2., 3., 15., 16., 17., 29., 30., 31.
November 12., 13., 14., 26., 27., 28.
Plnenie príjmov k 31. 12. 2017:
2 546 836,69 €
December 10., 11., 12., 27.,28., 29.
- bežný rozpočet
2 082 344,68 €
- kapitálový rozpočet
292 501,97 €
- finančné operácie príjmové
7 600,00 €
- príjmy rozpočtových organizácií
164 390,04 €
Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2017:
2 358 530,04 €
- bežný rozpočet
679 851,86 €
- kapitálový rozpočet
514 763,60 €
Integrované obslužné miesto
len čas, ale aj peniaze. Stačí
- finančné operácie výdavkové
19 916,40 €
- prevod prostriedkov rozpočtovým organizáciám obce
občana (IOMO) vám uľahčí
navštíviť pracovisko IOMO
vybavovanie úradných zále
v Matričnom úrade Borský
z toho:
1 143 998,18 €
žitostí. IOMO ponúka prí
Mikuláš a na jednom mieste
* príjmy RO
164 390,04 €
stup k elektronickým službám štátu vybavíte:
* prevod zo štátneho rozpočtu
637 533,31 €
na jednom asis
tovanom mieste. – výpis/odpis z registra trestov,
* prevod z obecného rozpočtu
342 074,83 €
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod – výpis z Listu vlastníctva,
Hospodársky výsledok obce po odpočítaní
spoločnou strechou. Šetrí vám nie – výpis z Obchodného registra.
nevyčerpaných štátnych prostriedkov:
177 506,65 €

Harmonogram zvozu TKO
a vyseparovaných zložiek
TKO v roku 2018

Hospodárenie obce
v roku 2017

Obec začala poskytovať
nové služby IOMO

•••

Od 1. 1. 2018 bol zmenený zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
čím sa zvýšili polatky matričnej a osvedčovacej agendy.

Stav rezervného fondu:
Stav dlhodobého úveru v Prima banke:

795 101,55 €
501 559,77 €

Bc. Jaroslava Decsiová
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15 rokov s našimi seniormi
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iné ZSS

úmrtie
21 z toho ženy:
návrat
domov
Iné ZSS
doba určitá
ženy
prijatí
20
muži
stav k 31. 12. 25 ženy
2017
muži
ukončení

ROK

Pobyt ukončený
doba
určitá

Čo všetko sa za tých 15 rokov
zmenilo, zlepšilo,
čo sa aj nestihlo...
Na všetkých troch budovách boli
vymenené drevené okná za plastové,
kovové dvere za plastové. Zvýšil sa
počet lôžok na súčasných 26, a to
tým, že z troch kancelárií sa zbudova
li tri nové izby a kancelárie sa po re
konštrukcii kotolne na kancelárie
v hospodárskom pavilóne presťaho
vali do týchto nových priestorov.

Počet žiadostí

úmrtie

Postupne si premietam, koľko ľudí
bolo za toto obdobie prijatých, koľ
ko sa vrátilo späť do svojich rodín,
koľko si vybralo iné zariadenie a koľ
ko odišlo tam, odkiaľ už niet návratu.
Neboli to ľahké osudy, len keď si uve Klienti DD v roku 2017:
domím, koľko tu bolo žien – matiek, stav k 1. 1.
26 ženy
15
ktoré stáli nad hrobom svojich detí 2017
a toto všetko sme s nimi pociťovali
muži
11
i my, ktorí sme boli s nimi v častom
ženy
10
styku, predovšetkým zamestnankyne
zdravotno-opatrovateľského úseku.
z toho muži:

Prijatí klienti

Okrem toho sa v HP vytvorilo regis
tratúrne stredisko, jedáleň pre za
mestnancov, dielňa pre údržbára,
šatňa a sprcha pre kuchárky, vytvoril
sa priestor aj pre žehlia
reň. Podarila sa nám riešiť
výmena nábytku v iz
bách klientov, predovšet
kým nízke váľandy boli
vymenené za polohova
cie postele, dnes máme
17 elektrických poloho
vacích postelí pre našich
imobilných klientov,
k nim boli zakúpené ser
vírovacie stolíky v počte 12 ks. Boli
vymenené nočné stolíky 14 ks, v šty
roch izbách zabudované vstavané
skrine. Vynovená bola jedáleň pre

Kapacita

Áno, ani sa mi nechce uveriť, že
moje pôsobenie v Domove dô
chodcov Borský Mikuláš vo funk
cii riaditeľky trvá už 15 rokov. Na
jednej strane mám po
cit, akoby to bolo ne
dávno, na druhej strane
to boli roky rôznorodé,
náročné i poučné. Bolo
to dennodenne 26 osu
dov, 26 potrieb, 26 chu
tí, nepočítaných požia
daviek, ktoré sa neustá
le menili.

programov, bol zakúpený televízor aj
do vestibulu. Pre bezpečnosť bola
vykonaná rekonštrukcia elektroinšta
lácie a tiež kamerový systém areálu,
„Múdrosť možno získať
dve kamery sú vnútorné. Nová skri
utrpením.
ňová zostava bola zakúpená do
vstupnej chodby ubytovacieho pavi
Len cez stratu a nezdar
môžeme zistiť,
lónu. V kuchyni bol nábytok vymene
čo je v našom živote
ný za nerezový tak, ako to vyžaduje
skutočne dôležité.”
HCCP. Dva potravinové sklady boli
Pam Brown nar.1928 vybavené kovovými regálmi a klimati
záciou. Bola zakúpená priemyselná
klientov: obklad stien, nová podlaha, práčka, ktorá podstatne uľahčila prá
skriňová zostava, boli zakúpené sto cu na tomto úseku.
ličky (pôvodné tapacírované museli
byť vyradené). Pre relax boli do vesti Zmeny sa dotkli aj areálu
Boli vytvorené oddychové zóny:
bulu zakúpené kreslá pre kardiakov
v počte 8 ks. Aby sme predchádzali zhotovené lavičky pod pergolou,
sporom pri sledovaní televíznych upravený priestor pod lipou, vybu

21,51
25,54
26,01
25,89
26,24
26,67
26,36
26,12
25,87
26,62
26,33
25,96
25,91
26,22
25,98

Deň zdravia
Najnovšie informácie o zdravom
životnom štýle spolu s rôznymi
meraniami ponúkal Deň zdravia,
ktorý vo svojich priestoroch orga
nizoval 16. mája 2017 Domov dô
chodcov Borský Mikuláš.
Návštevníci podujatia sa
mohli od 9.00 do 12.00 h
zoznámiť aj s rôznymi po
môckami pre nevidiacich
a slabozrakých.
Žiaci Strednej zdravotníckej školy
v Skalici a pracovníci Slovenského
Červeného kríža záujemcom merali
glykémiu, cholesterol a krvný tlak. Sú
časťou akcie boli i ukážky poskytnutia
prvej pomoci s ošetrením rán a zlo

menín, obväzová technika. Účastníci
mali možnosť ochutnať nutrične
a zdraviu prospešné jedlá z ovocia
a zeleniny, cukrovinky z ovsených vlo
čiek a iné dobroty. Pozvané boli i deti
MŠ a ZŠ Borský Mikuláš ako
poďakovanie za časté náv
števy a príležitosti pookriať,
ktorými nám spríjemňujú na
še chvíle. Naši klienti si pri
tejto príležitosti osviežili
dušu i telo príjemnými stret
nutiami s návštevníkmi. Ďakujeme za
výbornú spoluprácu SZŠ Skalica, SČK
Senica a Únii nevidiacich a slabozra
kých Slovenska, Krajské stredisko Tr
nava, a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Súčasťou akcie boli i ukážky poskytnutia prvej pomoci s ošetrením rán a zlome
Mgr. Ľubica Kanichová, vedúca sestra

nín, obväzová technika.
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dovaný múr s otvoreným ohniskom
a lavičkami, lavičky pri secesnom krí
ži, kde môžu klienti tráviť chvíle na
zamyslenia. Rozsiahlou úpravou pre
šiel i exteriér pri hospodárskom pavi
lóne. Vytvorené boli štyri priestory
na odstavenie bicyklov pre zamest
nancov a klientov, zbudovaná bola
odstavná plocha pre motorové vo
zidlá, aby návštevy svojimi vozidlami
nehatili priestor pri vchodovej brán
ke, keďže často prichádza prepravná
zdravotná služba. Nie všetko sa dá
vymenovať, dôležité je, aby všetka tá
námaha slúžila našim klientom. Teší
ma, že naše úsilie nebolo a nie je már
ne, robíme to pre ľudí potrebných.
Možno by sa zdalo, že všetko je
vybavené, už nič netreba. Nie je to
„Buď pripravený postaviť sa
za svoje presvedčenie
proti mnohým – buď však
rovnako pripravený ustúpiť,
ak sa ukáže, že nemáš pravdu.
Vyžaduje si to veľa odvahy.”

ho zastupiteľstva; pracovníkom
Obecného úradu Borský Mikuláš;
vedúcemu MPS BM Mgr. Martinovi
Hladíkovi a celému pracovnému ko
lektívu, riaditeľke ZŠ Mgr. Martine
Hasákovej, riaditeľke MŠ Mgr. Katarí
ne Cintulovej; správcovi fary vdp.
ThDr. Teodorovi Kamodymu a tiež
mnohým ďalším občanom, na kto
rých sme sa obrátili a boli ochotní
pomôcť nám často nezištne, tiež
mnohým sponzorom, ktorí prispeli
finančnými čiastkami ale aj vecnými
darmi. Ďakujem. Stálo to za to. Keď
príbuzný klienta napíše:

Pam Brown nar.1928

pravda. Domov dôchodcov je živý
organizmus, kde je potrebné neustá
le niečo dopĺňať, meniť, vylepšovať.
Náročné to bude mať aj môj nástup
ca či nástupkyňa. Želám, aby sa dari
lo, aby z radov poslancov i z verej
nosti neboli hlasy „treba to zrušiť“
keď už dnes je nutné zariadenie ob
cou čiastočne dotovať a sú prijímaní
aj žiadatelia z iných obcí a miest.
Áno, sú prijímaní tak, ako sú prijímaní
naši občania do iných zariadení
miest a obcí, keď v našom DD v tom
čase nie je voľné miesto a pomoc po
trebujú. Zrušiť je jednoduché, obno
viť je dlhodobá záležitosť.
Dôležitá oblasť je personálne ob
sadenie. Veľmi ťažko sa obsadzujú
voľné miesta na zdravotno-opatro
vateľskom úseku i v prevádzke kuchy

ne. V posledných dvoch rokoch idú
naši zamestnanci za lepšie platený
mi pozíciami, teraz už aj odchádzajú
do dôchodku a my máme problém

„Moja milá Terezka,
chcem sa Ti veľmi pekne a zo
srdca poďakovať za Tvoju neko
nečnú trpezlivosť a láskavosť,
s ktorou si sa spolu s celým kolek
tívom starala o moju sestru. I na
priek všetkému, čo Ti povystrája
la si jej odpustila a spolu ste sa
postarali, aby jej život dôstojne
dokonal...”

získať kvalifikovaných ľudí – záujem
cov o takú náročnú prácu ako je ses
tra alebo opatrovateľka v zariadení
sociálnych služieb.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým zamestnancom Domova
dô
chodcov Borský Mikuláš, nie
vždy to bolo jednoduché; starosto
Bola to práca, ktorá nebola már
vi obce Borský Mikuláš pánovi Vladi na.
mírovi Bízkovi, poslancom obecné
Ing. Terézia Kolíková

Ďalšie služby poskytované
Domovom dôchodcov
Borský Mikuláš

Domov dôchodcov dňom 21. 8. 2013 registráciou, ktorou bola podľa
§ 35 zákona o sociálnych službách zo dňa 1. 7. 2002 poskytovaná po
bytová celoročná sociálna služba, túto rozšíril o ďalšie sociálne služby:
podľa § 41 – opatrovateľskú službu, terénnu formu;
podľa § 58 – jedáleň, ambulantnú formu;
podľa § 59 – práčovňa, ambulantnú formu.
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Dobrovoľný hasičský zbor
je vec srdca
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Borskom Mikuláši má za sebou ďalší
úspešný rok. Každý z nás sa podľa najlepšieho svedomia zodpovedne
snažil plniť všetky úlohy, ktoré mu v našej organizácií boli uložené.
Samozrejme, boli by sme idealisti, ak by sme tvrdili, že neboli problé
my, avšak s mnohými sme sa vedeli vysporiadať. Dôležité je, že máme
obetavých, nadšených a hodnotných členiek a členov, mladých hasi
čov, ktorým sa dobrovoľný hasičský zbor stáva vecou srdca.

Úlohy, ktoré vyplývajú z hlavných
smerov činnosti nášho DHZ spočíva
jú v prehlbovaní výchovnej, preven
tívnej a represívnej činnosti. Výbor
sa skladá z 9 členov DHZ a členskú
základňu tvorí 31 členov, z toho 5
žien.
Dňa 18. 2. 2017 sa konalo Okres
né valné zhromaždenie delegátov
DHZ v Senici, na ktorom bol zvolený
za člena výboru Územnej organizá
cie dobrovoľnej požiarnej ochrany
(ÚzO DPO) Senica veliteľ DHZ Peter
Bízek a do pléna ÚzO DPO predse
da DHZ Ing. Ján Sekáč. V tento deň
sa uskutočnilo v aule MTF STU v Trna
ve stretnutie DHZO kraja s ministrom
vnútra JUDr. R. Kaliňákom na tému
financovanie DHZO.
DHZ Borský Mikuláš je súčasťou
okrsku, ktorý tvorí aj DHZ Šaštín-Strá
že, DHZ Lakšárska Nová Ves, DHZ Bil
kove Humence. Tento okrsok v uply
nulom roku 3x zasadal pri inštruktáž
no-metodických zamestnaniach. Ve
liteľ DHZ Peter Bízek sa ako člen
výboru ÚzO DPO Senica zúčastnil
20. 10. 2017 spoločného zasadania
členov ÚzO DPO okresov Senica,
Skalica a výkonného výboru okresu
Hodonín, ktoré sa konalo v Kyjove.

K pestrej aktivite dobrovoľných
hasičov patria aj preventívne čin
nosti ako požiarne zabezpečenie,
ktoré náš DHZ zabezpečoval v mar
ci na conntry-crosse v areáli Mokrov
ských, v apríli na medzinárodných
chodeckých pretekoch Z-20, v máji
na Triatlone v okolí jazera Bulkovec
v k. ú. Borský Mikuláš a pri sviatosti

Prvého sv. prijímania v Borskom Mi
kuláši. V júni vykonal zabezpečenie
na koncerte Nedvědovcov v amfite
átri obce, v júli pri žatve, kde hrozí
veľké riziko vzniku požiaru a v de
cembri pri živom betleheme v Bor
skom Petri. Pri všetkých protipožiar
nych zabezpečeniach členovia DHZ
používali hasičské vozidlo Tatra 815
CAS 32. Okrem protipožiarneho za
bezpečenia sa dobrovoľní hasiči
podieľajú aj na kultúrnom a spolo
čenskom dianí obce. Pri príležitosti
sviatku sv. Floriána – patróna hasi
čov, sa v kostole sv. Mikuláša v Bor
skom Mikuláši zúčastnili členovia sv.
omše obetovanej za zomrelých aj

živých členov DHZ Borský Mikuláš
a na miestnom cintoríne zažali svieč
ku a vzdali poctu zosnulým hasi
čom. Pri tejto príležitosti veliteľ DHZ
na slávnostnom obede povýšil 12
členov. Tejto sv. omše a slávnostné
ho obeda sa zúčastnil aj starosta
obce Vladimír Bízek. DHZ ešte ab
solvovala v máji púť hasičov do ná
rodnej Baziliky Sedembolestnej Pan
ny Márie v Šaštíne-Strážach, kde nás
pod borskomikulášskym hasičským
práporom opäť poctil svojou účas
ťou starosta Obce Borský Mikuláš.
Naši členovia aj v tomto roku na Veľ
ký piatok strážili boží hrob v kosto
le sv. Mikuláša v Borskom Mikuláši.
V septembri prijali pozvanie na osla
vy obce Lakšárska Nová Ves, počas
ktorých bola vysvätená socha sv.
Floriána umiestnená v miestnej ha
sičskej zbrojnici.
DHZ robil počas roka dopravné
zabezpečenie pri bežeckom mara
tóne Senica – Šaštín-Stráže, ktorého
trať viedla aj cez našu obec, pri pro
cesii sviatku najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi a v meste Šaštín-Stráže po
čas národnej púte do Baziliky Se
dembolestnej Panny Márie. V roku
2017 sme zaradili do funkcie kroniká
ra nového člena DHZ, čím sme ob
novili tradíciu zaznamenávania živo
ta a činnosti hasičov v našej obci.
DHZ ďakuje všetkým členom a aj
miestnym organizáciám, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do
činnosti a správneho fungovania
zboru. Poďakovanie patrí tiež obec
nému úradu, poslancom OcZ a sta
rostovi obce Vladimírovi Bízkovi za
podporu a spoluprácu. Veríme, že
bude pokračovať i naďalej.
Peter Bízek, Mgr. Loriána Cintulová

7

ORGANIZÁCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Hasiči si pripravujú
mladých kolegov
Dobrovoľný hasičský zbor vyko
nal 26. 6. 2017 na školskom ihris
ku ZŠ Borský Mikuláš besiedku
spolu s praktickou ukážkou žia
kom materskej a základnej školy
na tému ochrana pred požiarom,
práca hasiča a využiteľnosť hasič
skej techniky. Vďaka pozitívnej re
akcii sa zvýšil počet detí v krúžku
Mladý hasič, čo sa odzrkadlilo aj
na výsledkoch.
Krúžok vedie od roku 2016 s obe
tou a trpezlivosťou pani Miriam Buta
šová. V roku 2017 sa deti z hasičské
ho krúžku zúčastnili 8 súťaží. Prvá sú
ťaž s názvom Chodbovica sa usku
točnila v Senici na I. ZŠ. Zúčastnili sa
jej tri naše družstvá a umiestnili sa
na 28., 32. a 36. mieste. Ďalšia súťaž
– Liga mladých hasičov Juhomorav
ského a Trnavského kraja – sa konala
20. 5. 2017 v Senici. Zastupovalo nás

jedno družstvo, ktoré sa umiestnilo
na 10. mieste. Dňa 21. 5. 2017 nás za
stupovalo jedno družstvo na detskej
súťaži v Moravskom Sv. Jáne. Umiest
nilo sa na 4. mieste. V lete 3. 6. 2017
náš zbor usporiadal v obci Borský
Mikuláš na školskom ihrisku jarnú časť
detskej súťažnej hry s názvom Pla
meň. Tu sa naše deti na požiarnom
útoku umiestnili na krásnom 2. mies
te, na CTIF na 3. mieste a na prete
koch jednotlivca obsadil Ján Sekáč
ml. 1. miesto. Týmto mu zbor ešte raz
gratuluje a zároveň ďakuje za vzornú
reprezentáciu nášho zboru. V tom is
tom mesiaci sa konalo 2. kolo ligy
mladých hasičov Juhomoravského
a Trnavského kraja v Závode, kde sa
naše deti umiestnili na 8. mieste.
V súťaži v Hrubej Vrbke sa 27. 8. 2017
uskutočnilo 3. kolo ligy mladých hasi
čov Juhomoravského a Trnavského
kraja, kde sa naše deti umiestnili na

10. mieste. 9. 9. 2017 náš zbor uspo
riadal v katastri Borský Mikuláš v areá
li Mokrovských jesennú časť detskej
súťaže hry Plameň – branný pretek.
V tejto súťaži nás reprezentovali dve
družstvá, ktoré sa umiestnili na 4. a 6.
mieste. Posledné kolo ligy mladých
hasičov Juhomoravského a Trnavské
ho kraja sa konalo 24. 9. 2017 v Sobo
tišti. Naše družstvo sa umiestnilo na
11. mieste. V Hroznovej Lhote 28. 10.
2017 sa naše deti zúčastnili závereč

ného vyhodnotenia ligy – galavečera
mladých hasičov Juhomoravského
a Trnavského kraja. Na tomto vyhod
notení sme získali z celkového hod
notenia krásne 8. miesto. Všetkým de
ťom patrí veľká gratulácia a poďako
vanie za vzornú reprezentáciu nášho
hasičského zboru a krúžku ,,Mladý
hasič”. Veľké poďakovanie patrí aj
pani Miriam Butašovej za jej obetavú
a trpezlivú prácu s deťmi – väčšinu
svojho voľného času obetuje na prá

cu s týmito deťmi. Poďakovanie patrí
aj členom DHZ, ktorí pomáhali s pre
pravou detí na uvedené súťaže, rodi
čom detí, ktorí pomáhali s prepravou
na súťaže a za sponzorské dary pre
deti. Dúfame, že sa nám v budúcnos
ti podarí vyriešiť problém s prepra
vou a budeme môcť deti prepravo
vať na súťaže a exkurzie vhodným
hasičským vozidlom. Začiatkom roka
2017 sme vykonali exkurziu do OR
HaZZ v Senici na hasičskej stanici Se
nica. Deti na tieto súťaže počas celé
ho školského roku poctivo trénujú a
do budúcnosti im prajeme veľa ďal
ších úspechov a motivácie v hasič
skom krúžku.
Peter Bízek, Mgr. Loriána Cintulová
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O polovicu zásahov viac ako v roku
2016...
Jednotka Dobrovoľného hasič
ského zboru obce (DHZO) pozo
stáva zo 16 členov, z toho je jedna
žena. V porovnaní s minulým ro
kom jednotka zasahovala v roku
2017 o polovicu viac, a to desať
krát, z čoho raz mimo svojho ka
tastra pri požiari senníka v poľno
hospodárskom družstve obce Šte
fanov. V roku 2017 sme absolvova
li dve taktické cvičenia – jedno
zamerané na APO v meste ŠaštínStráže a druhé okrskové taktické
cvičenie zamerané na požiar a eva
kuáciu konskej stajne v Bílkových
Humenciach. Pri všetkých udalos
tiach zasahovalo hasičské vozidlo
jednotky DHZO CAS32 T815.

V októbri nás poľovnícke združe
nie požiadalo o pomoc pri rozobe
raní strechy poľovníckej mrazničky,
ktorú poškodil silný vietor. Veterné
počasie tiež spôsobilo škody na
zdravotnom stredisku na Hurbano
vej ulici. Poškodená strecha ohrozo
vala okolitý priestor i samotnú bu
dovu a jej obyvateľov. Jednotka pri
tejto udalosti zasahovala v spolu
práci s Obecným úradom Borský
Mikuláš.
V roku 2017 členovia DHZO Bor
ský Mikuláš pri zásahoch strávili cel
kom 14.04 h a s vozidlom CAS32
T815 najazdili 56 km.

Prvý výjazd sa uskutočnil v januá
ri pri požiari kôlne na Záhoráckej uli
ci v Borskom Mikuláši. Jednotka pri
zásahu spolupracovala s hasičskou
jednotku OR HaZZ v Senici a OO PZ
SR Šaštín-Stráže. V marci zasahovala
pri požiari osobného motorového
vozidla na Sadovej ulici v Borskom
Mikuláši. Pred príchodom našej jed
notky zasahovala jednotka OR
HaZZ v Senici. V našej obci sa v
apríli uskutočnili dva zásahy na Štú
rovej ulici pri požiari kompostu za
spolupráce s OO PZ SR Šaštín-Strá
že a v starej pieskovni, kde horelo
rákosie. V katastrálnom území našej
obce jednotka zasahovala v spolu
práci s poľnohospodárskym druž
stvom v júli pri požiari strniska smerom na Lakšársku Novú Ves.
V tomto letnom mesiaci DHZO

V roku 2017 sa vykonali dve ško
lenia zamerané na prostriedky aktív
nej protipovodňovej ochrany a na
ochranné osobné pracovné pro
striedky.
V júni sme na brehu rieky Myjava
v katastri obce Borský Mikuláš vyko
nali miestne taktické cvičenie zame
rané na protipovodňové opatrenia
s protipovodňovým vozíkom KF-T-2
a krajské taktické cvičenie zamerané
na aktívne protipovodňové opatre
nia na brehu rieky Myjavy v meste
Šaštín-Stráže. Pri tomto cvičení sa vy
užívali prostriedky aktívnej protipo
vodňovej obrany – protipovodňové
vozíky a štvorkolky HaZZ. Na konci
roka sa jednotka zúčastnila okrsko
vého taktického cvičenia v obci
Bilkove Humence v areáli firmy FeD,
spol. s r. o., na požiar konskej stajne
a evakuáciu koní z konskej stajne.
Na taktickom okrskovom cvičení
bola v praxi preverená spolupráca
a súčinnosť jednotiek DHZO okrsku
Borský Mikuláš pri lokalizácii a likvi
dácii požiaru konskej stajne, vyhľa
dávaní a evakuácií zvierat z budovy
a vyplývajúceho nebezpečenstva.
Pri cvičeniach a zásahoch jednotka
DHZO spolupracovala s políciou
Slovenskej republiky, Okresným ria
diteľstvom hasičského a záchranné
ho zboru v Senici a jednotkami
DHZO okresu Senica a Skalica.
Na záver patrí poďakovanie všet
kým členom DHZO za ich obetavú
prácu a čas ktorý strávili pri zása
hoch, aby pomohli v núdzi ostat
ným.

Školenie a výcvik

hasil aj mimo našej obce požiar sen
níka v PD Štefanov. Jednotka zasa
hovala okrem požiarov aj pri ďalších
mimoriadnych udalostiach.
V spolupráci s hasičskou jednot
kou OR HaZZ v Senici odstraňovala
v auguste spadnutý strom na elek
trickom vedení na ulici M. R. Štefáni
ka v Borskom Mikuláši a v októbri
v spolupráci DHZO Šaštín-Stráže

spadnutý strom medzi obcou Bor
ský Mikuláš a mestom Šaštín-Stráže.
Jednotka bola vyžiadaná koordinač
ným strediskom IZS Trnava k pátra
niu po stratenej osobe v katastrál
nom území Borský Mikuláš v časti
Habány. Z nášho DHZO zasahovali
siedmi členovia. Po hodinovej pátra
cej akcii bola stratená hubárka náj
dená v dobrom zdravotnom stave.

Peter Bízek, Mgr. Loriána Cintulová
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Z činnosti
ZO ÚŽS

Základná organizácia Únie žien
Slovenska v Borskom Mikuláši má už
tradične zaužívané aktivity, ktoré
uskutočňuje počas celého roka. Na
prvom novoročnom stretnutí si vý
bor zostaví plán práce na daný rok.
Tak tomu bolo aj v roku 2017. Prvým
spoločným stretnutím so ženami –
členkami bolo v marci, kedy sme
uskutočnili výročnú členskú schôdzu
a túto sme spojili s oslavou Medziná
rodného dňa žien. V rámci dobrej
spolupráce so základnou školou,
vždy prídu naše členky pozdraviť
s kultúrnym programom žiaci pod ve
dením pani učiteľky – našej členky.
Podobné slávnostné stretnutie sme
uskutočnili pri príležitosti Dňa matiek,
obohatené vystúpením žiakov ZŠ.
Nezabudli sme na jubilantky –
naše členky, ktoré sme si uctili už tra
dične v mesiaci októbri – v rámci Me
siaca úcty k starším a obdarili sme ich
malým darčekom. Dobrú spoluprácu
máme aj so Spolkom „Slza“, ktorým
sme pomáhali pri „Fašiangovej zabí
jačke“ a tiež organizovali Stretnutie
detí detského folklórneho súboru
„Studnička“ s Mikulášom. Členky Únie
žien pripravili pre deti, ako aj Mikulá
ša, Anjelika aj čertov pekné, príjemné
prostredie v tanečnej sále DK. Rozžia
rené, radostné očká detí boli inšpirá
ciou pre dobrú spoluprácu ÚŽS so
spolkom Slza a DFS v budúcom ob
dobí.
Mgr. Helena Cáková

Úcta k veku
V priečinku rokov ako v kredenci
rozličné veci mám poukladané.
Pomaľované hrnčeky, šálky
a na nich jabĺčka...

JDS má nové klubové priestory
Tak, ako po iné roky, žili sme aktívnym životom. Zorganizovali sme veľa
Boli sme sa kúpať na termálnom
podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili my aj ostatní seniori z našej kúpalisku v Dunajskej Strede.
obce. Usilujeme sa reprezentovať našu obec aj v širšom okolí. S našou
•
speváckou skupinou sme účinkovali na výročnej schôdzi v Dojči. Zú
Koncom roka nás milo prekvapil
častnili sme sa aj okresnej a krajskej prehliadky speváckych súborov.
starosta obce pán Vladimír Bízek,
ktorý nám poskytol priestory na
Na podobné podujatie sme boli Žarošíc, Marianky, tiež cyklopúť k Se klub pre dôchodcov JDS. Tieto
pozvaní účinkovať do Žlkoviec pri Tr dembolestnej Panne Márii do Šaští priestory nám slúžia na stretávanie
a nacvičovanie programu pre nad
nave.
na-Stráží.
Pravidelne pripravujeme program
Zúčastňujeme sa pietnych spomie chádzajúce podujatia. Sme za to
na naše schôdze a koncoročnú ka nok pri pomníkoch padlých v Bor obci veľmi vďační a dúfame, že naša
pustnicu. Účinkujeme tiež na poduja skom Petri i v Borskom Mikuláši. Tieto spolupráca bude pokračovať i na
tiach organizovaných obcou.
pietne miesta a Ságelskú Studničku ďalej k spokojnosti nás všetkých.
Zúčastnili sme sa Župnej olympiá udržiavame počas celého roka v čis
dy v Senici, zorganizovali sme púť do tote a poriadku.
Viera Greňová, predsedníčka MO JDS

Október je obdobím slávnostné
ho uctenia si starších občanov, a tak
sme s úctou a radosťou pripravili na
šim seniorom milú slávnosť. Po úvod
nom poetickom vstupe sa spoluob
čanom prihovoril starosta obce pán
Vladimír Bízek, ktorý okrem iného

vyzdvihol význam stretávania sa
s rovesníkmi pre kvalitné prežívanie
staroby.
Pestrým vystúpením spríjemnili
popoludnie deti materskej školy, zá
kladnej školy a Spievanky JDS. Hostí
si uctili aj poslanci obecného zastu

piteľstva, ktorí počas slávnosti po
hostili seniorov bohatým občerst
vím. Melodické piesne v podaní hu
dobnej kapely Synkopa vytvorili
priestor na priateľské stretnutia, roz
hovory i zábavu.
Mgr. Oľga Cintulová
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Rok v materskej škole
Život detí v materskej škole je plný
hier, poznávania, zážitkov nielen
prostredníctvom edukačných, ale
aj rôznych doplnkových aktivít.
A tak to bolo aj v roku 2017.
Ples rodičov a priateľov MŠ
MŠ v spolupráci s OZ Búraňáčik
zorganizovala 4. februára 2017 IV. ples
pre rodičov a priateľov MŠ, na ktorý
sa prišlo zabaviť 142 hostí. Hudobnú
produkciu zabezpečila skupina The
Brathers a kultúrnym programom po
tešilo vystúpenie tanečnej skupiny PE
GAS z Kútov. Výťažok z plesu bol po
užitý na spríjemnenie pobytu detí
v MŠ. Z finančných prostriedkov sme
kúpili záhradný domček, ktorý poskla
dali ochotní rodičia počas dvoch so
bôt. Do pavilónov Na výhone boli kú
pené a inštalované interiérové dvere,
ktoré zlepšili nielen estetický dojem,
ale aj odhlučnenie jednotlivých tried.
Zábavné a tvorivé aktivity
Medzi obľúbené aktivity organizo
vané MŠ patrí pravidelná Tekvicová
paráda, Lampiónový sprievod, Viaza
nie adventných vencov, o čom svedčí
veľká účasť nielen rodičov a detí
z MŠ, ale aj širokej verejnosti.
Každoročne MŠ organizuje pre de
ti z MŠ aj z obce Detský karneval. Deti
si zatancovali, každá maska dostala
odmenu, a niektorí vyhrali aj v tombo
le. Teší nás, že sa každým rokom zvy
šuje počet návštevníkov na tejto akcii.
Novou aktivitou bola Šarkaniáda,
ktorú zorganizovala Rada školy pri MŠ
v spolupráci s OZ Búraňáčik 11. no
vembra 2017 v areáli TJ Sokol. Na
priek vysokému dátumu v kalendári,

odboru SOŠ J. Čabelku v Holíči prišli
svojim predstavením potešiť a poba
viť naše deti ku koncu školského roka.
Každoročne deti vystupujú v KD
s programom pre mamičky pri príleži
tosti sviatku Deň matiek. V predvia
nočnom období sme uskutočnili via
nočnú besiedku v kinosále KD pre ro
dičov našich detí aj pre verejnosť.
S kultúrnym programom predškoláci,
pod vedením pani učiteliek potešili
rodičov a deti na uvítaní detí do živo
ta, dôchodcov pri príležitosti Mesia
ca úcty k starším v KD, klientov DD
v Borskom Mikuláši.

sa akcia podarila, prialo aj počasie. dravých vtákov. Pozorovali ich let, kŕ
Odmenený bol šarkan s najdlhším menie, mali možnosť dotknúť sa ich.
chvostom, šarkan, ktorý vyletí najvyš
V júni 2017 boli deti pozvané na
šie a šarkan vlastnoručne vyrobený. prezentáciu hasičov v areáli ZŠ, kde si
prezreli hasičskú techniku, vyskúšali si
Vzdelávacie aktivity
hasenie, povozili sa v hasičskom aute.
V marci a októbri 2017 deti navští
vili sférické kino v TS KD Borský Miku Kultúrne aktivity
láš. Prvá projekcia bola na tému ve
Pre deti z MŠ sme zabezpečili vy
smír – Cesta mesiaca za slnkom, dru stúpenie kúzelníka, hudobné vystúpe
há na tému Morský svet, ktorá deťom nie SIMSALALA, hudobno-dramatic
priblížila prostredníctvom príbehu ži ké predstavenie Danka a Janka, ktoré
vot pod morskou hladinou.
sa uskutočnilo v amfiteátri pri OcÚ, di Súťaže
Na vystúpení sokoliarov v areáli ZŠ vadlo Lienka s rozprávkou Kocúr v či
Počas školského roka sa deti pod
sa deti zoznámili s rôznymi druhmi žmách. Študenti z pedagogického vedením pani učiteliek pravidelne za
pájajú do výtvarných súťaží, v kto
rých získavajú aj ocenenia: „Ochraná
rik čísla tiesňového volania 112 a civil
nej ochrany“ vyhlásenou OÚ v Senici,
„Čarovný odkaz Vianoc, Odpadáčik
alebo fantázie z odpadu, Vesmír oča
mi detí” vyhlásené ZOS Senica.

Projekty
Materská škola sa prostredníctvom
OZ Búraňáčik pri MŠ uchádzala o fi
nančnú podporu z Nadácie Volkswa
gen Slovakia s projektom „Búraňáčik
v pohybe”, zameraný na rozvíjanie te
lesnej a pohybovej kultúry detí. V pro
jekte sme boli úspešní. Finančnú dotá
cia 1000 € sme použili na kúpu pomô
cok pre aktivity realizované s deťmi.
Úspešný bol aj projekt „Učíme sa
v prírode, o prírode a s prírodou”, kde
MŠ získala z GP: Zelené vzdelávanie
Nadácie Volkswagen Slovakia 2000 €,
na kúpu didaktických pomôcok pre
zážitkové učenie – pozorovanie klíče
nia a rastu rastlín, chov rybičiek, expe
rimentovanie, skúmanie prírodných re
álií, pozorovanie rastlín mikroskopom,
lupou, praktické a pestovateľské čin
nosti v záhrade, vybudovanie bylinko
vej záhrady a pod.
Od spoločnosti Henkel Slovensko,
spol. s r. o., získala MŠ peňažný dar
2 000 €, na projekt „Happy Kindergar
ten”. Z týchto prostriedkov bola zre
konštruovaná umyváreň pre deti v pa
vilóne č. 2 Na výhone. Dôležitou uda
losťou bola zmena jej sídla na MŠ Na
výhone 1846/38C. Pracovisko Smuha
bolo zrušené. Po rekonštrukcii paviló
nu č. 2 Na výhone má MŠ dve praco
viská – Na výhone a elokované praco
visko Na dereši. Budovy Na výhone
boli prepojené spoločnou strechou.
Všetci zamestnanci MŠ sa snažia,
aby deti do MŠ prichádzali s rados
ťou a ich pobyt bol plný nezabudnu
teľných chvíľ a pohody.
Mgr. Katarína Cintulová, riaditeľka MŠ
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Búraňáčik v pohybe
„Búraňáčik v pohybe” je názov
projektu, s ktorým sa OZ Búraňáčik
uchádzalo o získanie finančnej pod
pory v grantovom programe Nadácie
Volkswagen Slovakia. Zámerom pro
jektu bolo rozšíriť a spestriť ponuku
voľnočasových pohybových aktivít
pre rodiny s deťmi predškolského ve
ku v našej obci. Získaná finančná pod

Nás organizátorov a koordinátorov
projektu teší, že záujem detí o po
hybové aktivity stúpa. Zrealizované
podujatia svedčia o tom, že rodičia
sú ochotní aktívne sa zapájať do
rôznych športových disciplín, hu
dobno-pohybových hier spoločne
s deťmi, aby podporili vzťah detí
k pohybu a radosti z neho. A to bolo

pora 1000 € od Nadácie Volkswagen hlavnou myšlienkou a cieľom pro tou ďakujeme za spoluprácu mater
Slovakia prispela k zakúpeniu špor jektu Búraňáčik v pohybe. Touto ces skej škole, rodičom a Nadácii Volks
tových a gymnastických pomôcok,
ktoré pomohli spestriť ponuku špor
tových stanovíšť Detskej olympiády
3. júna 2017 pri príležitosti MDD.
24. októbra 2017 sa uskutočnila
Šmolko-olympiáda, ktorá roztanco
vala nielen deti, ale aj rodičov. Deti
okrem tanca zdolávali rôzne umelo
vytvorené prekážky a nástrahy Gar
gamela, aby zachránili tatka Šmolka,
ktorého väznil vo svojom hrade Gar
gamel. Súčasťou projektu sú ďalšie
dve podujatia, a to: Zimná olympiá
da a Jarný kilometer. Veríme, že aj
tieto pripravované akcie oslovia a za
ujmú tak hojný počet rodín s deťmi,
ako tie predchádzajúce podujatia.

Deň matiek

wagen Slovakia za podporený pro
jekt.		
OZ Búraňáčik
Krásny darček pre mamičky k ich
sviatku materstva venovali svojim ma
mičkám a starým mamám najmenšie
deti z materskej školy. V mene organi
zátora podujatia, obce Borský Miku
láš, sa mamám prihovoril starosta ob
ce Vladimír Bízek. Vo svojom prího
vore vyzdvihol význam a silu mater
stva pri formovaní mravnej a slušnej
budúcej generácie. Deti z materskej
školy pripravili pekný program, v kto
rom svoje recitačné, dramatické, hu
dobné či tanečné schopnosti z celé
ho srdiečka odovzdali svojim dra
hým mamičkám.		
-oc-
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Škola 3. tisícročia
Cieľom výchovy a vzdelávania ško
ly tretieho tisícročia je pripraviť
žiaka adaptovať sa v budúcnosti
na množstvo rozličných zmien
v spoločnosti. Preto toto tisícro
čie prináša vysokú náročnosť
do práce vedenia školy, učiteľov
i žiakov.

Aj naša ZŠ realizovala v školskom
roku 2016/2017 výchovu a vzdeláva
nie dvojakým spôsobom. V 1.–2.
a 5.–6. ročníku podľa inovovaného
Školského vzdelávacieho programu,
v 3.–4. ročníku a 7.–9. ročníku podľa
Školského vzdelávacieho programu.
Učitelia na vyučovacích hodinách
menili memorovanie učiva na zážitko
vé (interaktívne) učenie. Od žiakov
zároveň vyžadovali zodpovednosť,
logické myslenie, tvorivosť a disciplí
nu. V procese vyučovania podporo
vali vyučovanie didaktickou techni
kou, formu besied, projektov a pre
zentácií. V nadväznosti na obsah uči
va organizovali školské výlety, poznávacie exkurzie, plavecký a lyžiar
sky výcvik, školu v prírode, výchovné
koncerty, súťaže, prácu v 11 záujmo
vých útvaroch, preventívne progra

my a školské relácie, oslavy pamät
ných dní spojené s kultúrnym progra
mom.
V štatistických výkazoch sme za
evidovali 293 žiakov a 38 zamestnan
cov školy. V aktualizovanom rebríčku
hodnotenia kvality škôl inštitútom
INEKO sa naša škola opäť umiestnila

na 1. mieste na Záhorí (z 61 hodnote
ných škôl), na 2. mieste v Trnavskom
kraji (zo 118 hodnotených škôl) a na
23. mieste na Slovensku (z 1292 hod
notených škôl). Rebríček hodnôt bol
doplnený o celoslovenské testova
nie. Priemerná úspešnosť našej školy
je nasledovná: piataci – matematika
67,9 % a slovenský jazyk 74,4 %. De
viataci – matematika 74,1 % a sloven
ský jazyk 70,7 %. Zároveň chceme
poďakovať žiakom, ktorí sa o tieto

výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za
vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli
pri vzdelávaní žiakov našej školy.
Každoročne sa v mesiaci jún teší
me na Deň obce. Na tomto podujatí
totiž starosta obce odovzdal ďakov
né listy a knižné odmeny najlepším
žiakom, ktorí úspešne reprezentovali
obec i školu v týchto oblastiach:
• recitácia – Natália Cáková,
• recitácia, moderovanie, športo
vá oblasť – Aneta Pavlíková
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• recitácia, moderovanie, literár
na tvorba – Samuel Hasák
• Literárna tvorba – Andrej Ru
chovanský, Kristína Hačundová, Ti
motej Šimunič,
• medziľudské vzťahy – Kirill
Shcherbinin, Nikolas Cvečka,
• prírodovedná oblasť – Martin
Tomašovič,
• hudobná oblasť – Kamila Kova
ničová
• výtvarná oblasť – Alex Drinka

• technická oblasť – Ondrej Filí
pek, Juraj Bobek
• športová oblasť – Marek Biksad
ský, Samuel Prachar, Štefan Cvečka,
Vladimír Tršťanský, Roman Kujovský,
Natália Malíková, Tomáš Kovárik,
Svetlana Šedivá, Dominik Römer, Vi
vien Zinková.
V posledný deň školského roku
bolo riaditeľkou školy ocenených 51
žiakov so samými jednotkami na vy
svedčení.

Obľúbenými aktivitami mimovy
učovacieho procesu sa pre žiakov
stali Pasovanie a imatrikulácia prvá
kov, Dyňové strašidlo, Mikulášska ná
dielka, Maškarný ples, Stretnutie so
starými rodičmi, Deň otvorených
dverí, Talent školy, Ročníková konfe
rencia, Vianočná a veľkonočná diel
ňa ŠKD, Majstrovstvá školy v atletike,
Deň narcisov. Prostredníctvom tých
to aktivít sa umocňuje spolupráca
rodiny a školy.

Oceňujeme učiteľov pri realizácii
projektov, napríklad – Šach na ško
lách, Križovatky, Natura, Recyklohry,
Modrá škola, Škola plná zdravia, Zá
ložka do knihy spája školy – Moja
obľúbená kniha, Tvorivá dielňa, Det
ská vianočná pohľadnica KIDZ
CARDZ, Pohyb nás spája a vzájom
ne rozvíja, internetový medzinárod
ný e-Twinningový projekt z anglické
ho jazyka či projekty v oblasti
elektronizácie vzdelávacieho systé
mu.
V materiálno-technickej oblasti
sme vymenili strechu na bicykle,
kompletná je výmena osvetlenia
na 1. a 2. stupni ZŠ, výmena podláh
a obkladov na 1. stupni, hygienické
kútiky v triedach vo výmene pokra
čujú, zrekonštruovala sa telocvičňa,
školské dielne, modernizácii podlie
hali aj priestory ŠKD, výmena stolov
a stoličiek bola v ŠJ a nezabudli sme
doplniť aj didaktickú techniku.
K slabým stránkam školy patrí ne
prepojenosť 1. a 2. pavilónu školy,
nevyhovujúci stav okien v telocvični
a v zariadení školského stravovania,
chýbajú nám odborné učebne.
Podrobné informácie o našej ško
le a fotogalériu nájdete na webovej
stránke www.zsborskymikulas.sk.
Nesmierne si vážime aj prácu ne
pedagogických zamestnancov, pre
tože si každodenne zodpovedne
plnili pracovné povinnosti.
Naše úprimné poďakovanie patrí
zriaďovateľovi školy – starostovi ob
ce Vladimírovi Bízkovi za výbornú
spoluprácu. Vďaka tiež za podporu,
pochopenie a finančné či vecné
dary rodičom, partnerom, sponzo
rom, jednoducho všetkým, pre kto
rých je prosperita našej školy prvo
radá.
A aké je naše spoločné želanie
do nového roku 2018? V pevnom
zdraví rozvíjať pozitívny imidž školy,
propagovať a zviditeľňovať jej úspe
chy.
Mgr. Martina Hasáková
riaditeľka ZŠ
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ZUŠ má nové priestory

V minulom roku navštevovalo po
bočku ZUŠ v Borskom Mikuláši
105 detí hudobného, výtvarného
a dramatického odboru. Pedago
gický zbor počas celého roka pra
coval pod vedením riaditeľky Ale
ny Kubovej DiS.art. v zložení Lau
ra Tománková DiS.art., Tomáš Hla
dík, Mgr. Ivan Fodor, Radoslav
Gašpárek DiS.art., Gabriela Vaň
ková, Mgr. art. Ján Gašpárek. Od
septembra 2017 k nim pribudli no
ví pedagógovia – Nikola Tománko
vá DiS.art., Ján Král DiS.art. a Mar
tin Slezák DiS.art.

V uvedených odboroch vyučuje
me hru na flautu, klarinet, trúbku,
baskrídlovku, trombón, saxofón, kla
vír, keyboard a spev. V priestoroch
pobočky pôsobia aj hudobné telesá
ako Klarinetový kvartet, Bras kvin
tet, Synkopa, DH Búranka a mlá
dežnícke kapely Hic a Storm.
Pobočka ZUŠ Šaštín-Stráže v Bor
skom Mikuláši aj v ostatnom roku
v priebehu mesiacov marec až jún
organizovala koncerty, ktoré boli
spojené aj s výstavou výtvarných
prác, ďalej tanečné vystúpenia a di
vadelné predstavenia v podaní
Búranského Tyjádra.
Ďalšiu plejádu koncertov sme
usporiadali počas vianočných sviat
kov, keď sa naši žiaci predstavili
na mikulášskom i vianočnom koncer
te a taktiež počas koledovania pri
slamenom domčeku Sumorovcov.
Mimo obce sa naše deti predsta
vili na koncertných vystúpeniach
v Šaštíne-Strážach, Lakšárskej N. Vsi,
Dojči či Šajdíkových Humenciach.
Brass kvintet (na fotografii) sa
premiérovo predstavil vianočnými
koledami na veži v Bazilike Sedem
bolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach pred polnočnou omšou,
kde jeho členovia počas hudobnej
produkcie balansovali medzi dvomi
vežami na „fošni”, čo bol nielen ume
lecký, ale aj artistický výkon.
Naši najmenší speváci sa zúčastni
li speváckej súťaže Borinkin slávi
ček, kde Kamila Kovaničová zvíťa
zila v silnej konkurencii. Spolu s ňou
nás reprezentovala aj Laura Rucho
vanská, ktorá získala čestné uzna
nie. Kamila Kovaničová bola taktiež
úspešná aj v okresnom kole Slávik
Slovenska. Speváčky pripravovala
pani učiteľka Laura Tománková.
V minulom roku vznikla v Šaštíne-Strážach kapela Weird, v ktorej pô

sobí Nikola Bízková, žiačka z Bor
skéko Mikuláša. Pani učiteľky Laura
Tománková a Nikola Tománková sa
s touto kapelou zúčastnili súťaže
v Novákoch, kde sa umiestnili v zla
tom pásme na veľmi peknom 3. mies
te.
Žiakov výtvarného odboru pripra
vuje pani učiteľka Gabriela Vaňková.

Kubinovej zúčastnili niekoľkých suťa
ží. Na Beatfóre Gbely v apríli získali
2. miesto a na My Dance Myjava
v októbri 2. a 4. miesto. Táto skupina
predviedla svoje tanečné čísla aj na
našich koncertoch.
Kapela HIC pod vedením pána
učiteľa Radoslava Gašpárka vystu
povala na koncertoch v Borskom Mi

kuláši, Šaštíne-Strážach, Lakšárskej
Novej Vsi.
Big Band STORM pod vedením
pána učiteľa Jána Gašpárka a kapel
níka Ing. Mariána Hladíka i so svo
jimi sólistami Dominikou Slobodo
vou a Erikom Michálkom mal via
cero samostatných vystúpení – kon
certy vo vojenskom priestore Záhorie pri príležitosti Dňa detí, na Do
žinkách v Smrdákoch či ako hlavná
kapela na plese v Borskom Sv. Jure.
V máji kapelu STORM (na fotogra
fii) pozvali na Festival dní Miloša
Ruppeldta do Slovenského rozhla
su, pričom celý koncert bol nahráva
ný Slovenským rozhlasom.
Tak ako po minulé roky sme sa
spolu s kapelou HIC a DH Búranka
spolupodieľali na Vianočno-bene
fičnom koncerte. Tentoraz bol vý
ťažok z koncertu venovaný poboč
ke ZUŠ, za čo DH Búranka ďakujeme.
Významným medzníkom v našej
činnosti bolo presťahovanie do no
vých, vyhovujúcejších priestorov,
ktoré sme získali po materskej škole
v kultúrnom dome, kde máme k dis
pozícii štyri priestranné triedy. Tým
to sa naše podmienky pri výučbe
detí výrazne zlepšili.
Za materiálne vybavenie nových
učebných priestorov ďakujeme ve
deniu ZUŠ, ZŠ v Šaštíne-Strážach
a Obci Borský Mikuláš.
Radi by sme vyjadrili poďakova
nie pánovi starostovi Vladimírovi Bí
zekovi a miestnym poslancom za
ponúknuté priestory a veríme, že sa
nám bude aj v roku 2018 dariť na
pĺňať naše ciele.
Budeme sa tešiť na ďalšie stretnu
tia s vami na našich koncertoch, vý
stavách, tanečných vystúpeniach
a divadelných predstaveniach, kde
sa predstavia naše umelecké nádeje
do budúcnosti.
Mgr. art. Ján Gašpárek

Žiaci pod jej vedením vytvárajú nád
herné práce, ktoré prezentujú na
svojich výstavách počas našich kon
certov. V roku 2017 dve žiačky z vý
tvarného odboru úspešne absolvo
vali prijímacie pohovory na Strednú
umeleckú školu scénického výtvar
níctva v Bratislave. Na masmediálnu
tvorbu bola prijatá Tereza Kubinco
vá, a na maskérsku tvorbu Viktória
Nesnadná.
Žiačky tanečného odboru Ema
Hasáková, Kamila Kovaničová, Sá
ra De Sousa Viveiros, Viktória Vaj
dová, Sofia Vajdová a Lea Šuligo
vá sa s tanečnou skupinou ŠandS
pod vedením pani učiteľky Dariny
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Obecný kultúrny spolok SLZA
Tak ako každý rok, aj rok 2017 sme organizovali
rôzne kultúrne akcie. Rok pre nás začal VII. SLZA
plesom. Hosťom do tanca vyhrávala skupina Syn
kopa a Ľudová hudba Pláňava zo Skalice. Program
vyplnili heligónkarky z Kysúc sestry Bacmaňákové.
Búranský Fašang
„Búranský fašang“ začal v nedeľu slávnostnou
Svätou omšou za šabliarov, ktorí po omši zaskákali
šable a presunuli sa ku kultúrnemu domu, kde sa
pripravili na maxikolo. Maxikola sa pred zaplne
ným parkoviskom zúčastnilo 81 šabliarov. Do sko
ku im zahrala DH Búranka. Po maxikole nasledoval
kultúrny program, kde vystúpili domáci i cezpoľný
muzikanti. V pondelok a utorok sme organizovali
fašiangové zábavy, v utorok s pochovávaním basy.
Po dlhom čase vyšli do ulíc aj školáci a hneď tí
najmenší – prváci. Sme veľmi radi, že sme u toho
mohli byť, keďže hudobný sprievod im robili naši
heligónkari s ozembuchom. Búranský fašang sa pri
týchto chlapcoch nemusí báť o svoju budúcnosť
– hneď po prvýkrát skákali ako profesionáli. Z po
čiatočnej myšlienky rodičov prejsť len obecné inšti
túcie nakoniec vzniklo to, že chlapci skákali pol
dňa v pondelok aj v utorok a keby mohli, skákali by
aj na popolcovú stredu.
Krojované zábavy
Krojované zábavy organizované spolu s DH
Búranka sa stávajú tradičnými, o čom svedčí stále
väčšia účasť, hlavne na prvomájovej. Opäť sa stret
li krojovaní ako domáci, tak hostia z okolitých obcí,
ale zabaviť sa prišli aj „civilisti”. Prvomájovú zábavu
spestrila ĽH Pláňava zo Skalice a hodovú Cimbálo
vá muzika Vergariovci z Břeclavi. Aj keď sa hodovej
zúčastnilo menej ľudí, na kvalite zábavy to neubra
lo. Do budúcna sa pohrávame s myšlienkou uspo
riadať hodovú zábavu vo vonkajších priestoroch,
ale zatiaľ sme na vhodné priestory neprišli.
DFS Studnička
Detský folklórny súbor Studnička napreduje mí
ľovými krokmi. Po tom, čo sme Studničku zobrali

pod svoje krídla a k pani učiteľke Cákovej sa prida
la naša tanečníčka Bea Krejčiová, je vidieť na de
ťoch veľké pokroky. O tom svedčí aj postup
na okresnej súťažnej prehliadke detských folklór
nych súborov v Gbeloch do krajského kola, ktoré
sa konalo v Skalici. Tam už bola konkurencia nad
naše sily, keďže sme patrili medzi najmladšie súbo
ry, ale odniesli sme si veľa zážitkov a nových skúse
ností.
Keďže sa v novom školskom roku 2017/2018
rozrástol počet detí, teraz ich máme 35 vo veku
od troch do jedenásť rokov, tak sa k vedúcim pri
dal aj ďalší náš tanečník so skúsenosťami z Kopani
čiaru a Trnafčanu, Jaro Nesnadný. Deti na heligón
ku sprevádza Martin Šedivý.
V decembri OKS SLZA v spolupráci s Úniou
žien Borský Mikuláš pripravili pre deti Mikulášske
posedenie, na ktoré zavítal aj sám Mikuláš. Deti Mi
kulášovi zatancovali a zarecitovali básničky, za čo
boli všetci odmenení mikulášskym balíčkom.
DFS Studnička sa zúčastňuje a svojim progra
mom spestruje kultúrne akcie na Búroch aj v okolí.
Na deťoch je vidieť, že ich folklór baví a majú ho
rady. Už teraz sa tešia na vystúpenia v roku 2018

2bra3 Šediví s Pištú
Náš OKS SLZA reprezentujú doma i vo svete aj
heligónkari 2bra3 Šediví, Martin a Jakub, od fašian
gu 2017 aj so Štefanom Mackom, ktorý ich sprevá
dza na ozembuch. Zobrali ho so sebou, aby bú
chal do rytmu šabliarom a odvtedy s nimi zotrval.
Teraz táto nerozlučná trojka spolu vyhráva na osla
vách, svadbách a rôznych kultúrnych podujatiach
v obci i mimo nej.
Keď je niečo tretíkrát, stáva sa z toho tradícia
a v roku 2017 2bra3 v spolupráci s hostincom u Ze
manov usporiadali tretíkrát „Benefičné vyhrávaní”.
Zúčastnili sa muzikanti-kamaráti, ktorí hrali bez ná
roku na honorár, a tak mohol byť venovaný celý
výťažok na dobrú vec. Vyzbieralo sa pekných 555
eur. Výťažok bol odovzdaný jednému nášmu ka
marátovi, veľmi aktívnemu Búranovi, ktorý zápasí
so zákernou chorobou, na spríjemnenie chvíľ me
dzi liečbou. Touto cestou mu želáme skoré uzdra
venie. V mene 2bra3 chceme poďakovať za po
moc kolektívu hostinca U Zemanov, guláštímu Še
ProMa Rudolfovi Šedivému a Štefanovi Provodov
skému za navarenie kapustnice pre účastníkov,
Jožovi Veteškovi za videozáznam, ktorý nájdete
na facebookovom profile 2bra3 Šediví, muzikan
tom Mirovi Buzrlovi zo Skalice, Erikovi Michálkovi
z Čáčova, Veronike Kopečkovej z Kopčian, Lukášo
vi Pollákovi zo Stupavy, domácemu Dušanovi Šedi
vému a v neposlednom rade všetkým zúčastne
ným, ktorí prispeli.
Na záver vám chceme poďakovať za priazeň
v roku 2017 a tešíme sa na vás v roku 2018. Veríme,
že nový rok bude ešte bohatší na zážitky ako ten
starý. Poďakovať chceme i obecným organizáciám,
s ktorými udržujeme dobré vzťahy. Takisto ďakuje
me všetkým podporovateľom za finančné i materi
álne dary. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!
Nájdete nás na internete:
OKS SLZA, DFS Studnička – Facebook – Obecný
kultúrny spolok SLZA, 2bra3 Šediví s Pištú – Fa
cebook/Instagram – 2bra3 Šediví
Martin Šedivý
Foto: Ján Kohút, Marek Babál, archív OKS SLZA
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O ten sa postarali členky miestnej
jednoty dôchodcov, ktoré pri jeho
príprave navštívila redaktorka rádia
Regina Beáta Repíková. A tak si
mohli poslucháči vypočuť dlhý prie
beh prípravy dožinkového venca
ako vitie kytičiek, sušenie, viazanie,
zdobenie, a to všetko v dobrej nála

Každodenný chlieb
v dožinkovom venci

Vzácnu úrodu – každodenný chlieb, priniesli pred oltár kostola sv. Pet
ra a Pavla v sviatočnú dožinkovú nedeľu naši krojovanci v podobe krás
neho dožinkového venca. Svätá omša venovaná poľnohospodárom
a poľnohospodárkam sa niesla v duchu vďaky za dary Zeme.
Úctu k darom prírody vyjadrili aj obilnín, poľnohospodárskej techni
DH Búranka katolíckymi piesňami ky a vyzdobené prostredie, ktorého
a mariánskou piesňou Spievanky dominantou bol dožinkový veniec.
jednoty dôchodcov. Slávnostnú sv.
omšu celebroval náš duchovný otec
Dr. Teodor Kamody, ktorému bola
po vysvätení dožinkového venca
a chleba venovaná pieseň Haleluja
v podaní mladej speváčky Kláry Ru
chovanskej. Krásna historická scené
ria okolia kostola sv. Petra a Pavla
vytvorila dôstojný priestor na sláv
nostný akt odovzdania darov Ze
me. Mladé krojované páry darovali
predsedovi PD Ing. Jozefovi Cveč
kovi poľným kvietím vyzdobený do
žinkový veniec a starostovi obce
p. Vadimírovi Bízkovi chlieb upeče
ný z novej úrody. Obecenstvo bolo
okrem občerstvenia obdarené pek
ným kultúrnym programom, v kto
rom zatancovali deti DFS Studnička,
ľudové piesne zaspieval spevácky
súbor miestnej jednoty dôchodcov
Spievanky a do tanca zahrala DH
Búranka. Okolie dotvárala výstava

de pri krásnych záhoráckych pies
ňach. V rádiu Regina zaznela tá naj
výpovednejšia pieseň o živote
a zvykoch ľudu, jeho osobnosti Já
novi Hollom a prekrásnej prírode
„Na Búroch, Na Búroch, tam je dob
re...”
Mgr. Oľga Cintulová
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Divadlá,
koncerty

Divadelné predstavenia si v našej
obci získali množstvo priaznivcov.
Začiatkom roka bola v kinosále KD
Borský Mikuláš predstavená komédia
dell´arte „Vjerná nevjera” v podaní
Záhoráckeho divadla. Okrem divác
kej priazne získalo divadlo s uvede
nou komédiou 3. miesto na renomo
vanom divadelnom festivale Paláriko
va Raková v Čadci.
V júni sa na búranskych doskách
predstavilo divadlo Zámčisko z Uní
na s komédiou „Rómeo a Júlia po Zá
horácky” o dvoch znepriatelených
rodinách a zakázanej láske ich po
tomkov.
jec stretnú štyri klebetnice a též
o tem, jak im záhadné vínčisko huby
rozvázauo”, hudobne dotvárala cim
bálová muzika Šibénka. Keďže vstu
penky na predstavenie boli bezná

Milovníkov folkovej hudby poteši
lo v posledný júnový deň vystúpenie
kapely Nedvědovci. Tie najkrajšie
pesničky si v amfiteátri s kapelou za
spievalo množstvo domácich aj cez
poľných divákov.

dejne vypredané, rozhodli sa diva
delníci odohrať 3. 3. 2018 reprízu.
Vstupenky na predstavenie sú v pre
daji v obecnej knižnici.
Mgr. Oľga Cintulová

Aj Búranské ochotnícke divadlo
pripravilo pre divákov komédiu z de
dinského prostredia od Jozefa Oveč
ku pod názvom Babské plkotačky.
Divadelnú hru „O tem, co sa stane,
ked sa v jednéj izbje pri malování va

B.O.D. pripravuje novú hru
Aj keď sa možno zdalo, že prvú
polovicu roka 2017 Búranské ochot
nícke divadlo prespalo, nebolo tomu
tak. Divadelníci intenzívne pripravo
vali premiéru novej divadelnej hry Jo
zefa Ovečku pod názvom Babské pl
kotačky. Tú s veľkým úspechom od
premiérovali na sviatok sv. Martina
11. 11. 2017. O hudobnú zložku sa
postarala cimbalová muzika Šibénka
z Holíča a nechýbal ani popremiéro
vý svatomartinský košt vín.
Búranskí ochotníci nezabudli ani
na svojich najmenších divákov a pri
pravili pre nich hru Rozprávka z vino
hradu, ktorá mala premiéru v Prieva
loch a na sv. Mikuláša ju uviedli aj
pred domácim publikom v Borskom
Mikuláši.

jich priaznivcov ako poďakovanie za
ich priazeň.
A na čo sa môžete tešiť v roku
Okrem divadelných predstavení a katarínska Oldies retro diskotéka, 2018 v podaní B.O.D.? Reprízu Bab
sa veľkej obľube teší aj Guláš párty ktorú divadelníci organizujú pre svo ských plkotačiek je v Borskom Miku
láši naplánovaná na 3. marca 2018
a znovu nebude chýbať ani cimbalo
vá muzika Šibénka. Okrem domácej
obce vyrážajú divadelníci s touto
hrou aj na malé turné po okolitých
obciach, prvou zastávkou je Závod
v sobotu 24. 2. 2018. Počas teplých
letných dní bude obnovená tradícia
letného kina v amfiteátri pri kultúr
nom dome. V septembri sa môžete
opäť tešit na Guláš párty a nebude
chýbať ani katarínska zábava. No a,
samozrejme, budú divadelníci inten
zívne nacvičovať aj novú divadelnú
hru, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta
na jar 2019.
Mgr. Jozef Ovečka
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DH Búranka vydá prvé CD-čko
V roku 2018 uplynie už 14 rokov,
čo môžete DH Búranku vidieť na
rôznych spoločenských, kultúr
nych a športových akciách.

Naša kapela nechýba každoročne
ako sprievodná kapela na búran
skom fašiangu. Zúčastňuje sa športo
vých akcií ako je Záhorácka 20 v Bor
skom Mikuláši, Dostihy v Čáčove, no
nechýbame ani na hodovej zábave
a prvomájovej zábave, ktoré organi
zujeme v spolupráci s OKS SLZA.
V máji sme sa zúčastnili Pivného festi
valu v Prievaloch – kde je dobré pivo,
vínko a pálenka, tam je aj Búranka.
Ako každý rok, aj tento sme poctili
svojou návštevou obec Moravský
Svätý Ján, a to hneď dvakrát. Raz sme
si zahrali na jarmoku a druhýkrát sme
ich pred Vianocami potešili rôznymi
koledami. Tento rok bol úrodný na
rôzne akcie. Sprevádzali sme hasičov
na ich púti v Šaštíne-Strážach, pozva
li nás aj na koštovku a hody do Unína
a na jarmok do Sekúľ. Aj v Lakšárskej
Novej Vsi sme divákov potešili kon
certom a takisto sme pocestovali aj
troška ďalej, do Šúroviec, kde sme
občanom spríjemnili nedeľňajšie po
obedie. Už aj návštevy v neďalekom
Rakúsku sa pomaly stávajú tradíciou.
Tento rok sme odohrali zaujímavé
koncerty vo Waidendorfe HOFFEST
a vo VELM-GOTZENDORFE MUZIK
FEST s účasťou rôznych rakúskych ka
piel a súborov. Koniec roka tradične
patril Benefičnému koncertu, ktorý
sme organizovali s kapelou STORM
a určite sme potešili všetkých muzi

kantov. Nechýbali sme ani pri slame
nom domčeku na vianočnom vystú
pení. Rok 2017 skončil a my sa už te
raz pripravujeme na rok 2018. Nacvi
čujeme nové piesne, aby sme vám aj
tento rok priniesli kopec radosti a zá
bavy, aby ste sa s nami aj naďalej radi
stretávali. Na záver máme jedno pre
kvapenie. Po toľkých rokoch hrania
a nacvičovania sme sa rozhodli pre
vás natočiť CD nosič, ktorý vyjde už
v roku 2018. Dali sme tam všetko zo
seba a dúfame, že sa vám bude pá
čiť. Touto cestou sa chceme poďako
vať všetkým priaznivcom, podporo
vateľom dychovej hudby a hlavne
Obci Borský Mikuláš za podporu
a spoluprácu v roku 2017. Celý kolek
tív DH Búranka vám v novom roku
2018 želá veľa úspechov a mnoho
Gabriela Cintulová
dobrej muziky.

Tým, čo za nás život položili

My, mŕtvi, nechceme slzy,
ale mier prosíme
svojou nemotou
pre naše hroby,
už nikdy nedovoľte rozbíjať
hniezda ľudských životov.
Milan Rúfus

Pri pietnych miestach veno
vaným padlým hrdinom v I.
a II. svetovej vojne sme si pri
pomenuli významné míľni
ky našej histórie, ktoré zasiahli
náš národ aj obyvateľov obce
a ich životné osudy. Vďaka ich
hrdinskému odhodlaniu a pre
svedčeniu v lepšiu budúcnosť
seba i svojich potomkov, nám
bolo umožnené žiť šťastný ži

vot v mieri, v kruhu svojich blíz
kych.
Vojnové udalosti sme si pri
pomenuli slávnostným piet
nym aktom pri výročiach oslo
bodenia obce, ukončenia I.
a II. svetovej vojny a slovenské
ho národného povstania. Slo
vá básnikov, ktorí prostredníc
tvom veršov vyslovili nielen utr
penie ľudu, ale aj jeho túžby
a nádeje, odzneli pri pamätní
koch padlých hrdinov z úst žia
kov základnej školy i členov
jednoty dôchodcov. Stretáva
nie mladej a staršej generácie
práve na pietnych miestach
a priamym dialógom či spo
mienkami, slúži k posilneniu
his
torického cítenia a úcte
k dejinám nášho národa.
Mgr. Oľga Cintulová
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Hudobná skupina Synkopa
Hudobná skupina Synkopa vznikla po roku 1950, jej zakladateľom a sú
časne i kapelníkom bol Ján Gašpárek, ktorý okolo seba zoskupil muzi
kantských nadšencov z Borského Mikuláša a okolia. Zoskupenie sa po
stupne menilo a po nečakanom úmrtí kapelníka, pána Jána Gašpárka
v roku 1975, na jeho post nastupuje Ján Gašpárek ml., syn zakladateľa
hudobnej skupiny Synkopa, ktorý už bol jej najmladším členom.

Zakladatelia Synkopy (zľava):
Jozef Samek, Ján Gašpárek a Jozef Šedivý

Po roku 1969 prichádzajú do sku
piny noví členovia. Po Jánovi Gašpár
kovi ml. (klávesy) to ďalej boli Jozef
Vanek (bas gitara), Jozef Širočko (te
nor saxofón), Alexander Ferenčík (gi
tara), Ľubomír Žák (alt saxofón) a Jo
zef Gašpárek, druhý syn bývalého ka
pelníka (trúbka), ktorý nahradil Miro
slava Weissa z pôvodného obsadenia. V hre na bicie nástroje sa postup
ne vystriedali Jozef Búzek (pôvodný
člen skupiny), Ferdinand Drinka, Vla
dimír Bízek, až po súčasného hráča
na bicie nástroje Miroslava Šedivého,
syna Jozefa Šedivého (harmonikára),
ktorý je jediným žijúcim členom z pô
vodného zloženia skupiny.
Hudobná produkcia bola i naďalej
sústredená na ľudové piesne, taneč
né a populárne skladby ale hlavne
na technické vybavenie. Išlo o obdo

Táto aktivita sa postupne stupňo
vala, a to až do takej miery, že v roku
2014 na televíznej stanici Šláger bola
uvedená nahrávka hudobnej skupiny
Synkopa s názvom Sen lásky. Spo
čiatku na nahrávku nebola väčšia

Synkopa v roku 1976 (zľava): Emil Gašpárek, Alojz Gašpárek, Miroslav
Weiss, Marta Beňková, Jozef Vanek, Ján Gašpárek a Vladimír Bízek.

bie rokov 1969–1981, kedy kapela po
stupne vo všeobecnosti gradovala.
Po roku 1981 prichádza k určitému
odmlčaniu, avšak niektorí členovia
pôsobia v iných skupinách, čo bol
dobrý základ pri následnom obno
vení hudobnej skupiny Synkopa
v roku 2006.
V roku 2006 z iniciatívy kapelníka
Jána Gašpárka ml. bolo uskutočnené
stretnutie bývalých hudobných sku
pín, ktoré v minulosti pôsobili v Bor
skom Mikuláši. Na tomto stretnutí vy
stúpila aj hudobná skupina Synkopa
v pôvodnom zložení po roku 1969.
Nadšenie z vystúpenia po 25 ro
koch bolo natoľko veľké, že hudobní
ci zo Synkopy sa začali opäť stretá
vať, začali prehrávať pôvodný reper
toár, pribudli nové skladby a prišli aj
produkcie a vystúpenia.

odozva, ale až v roku 2016 zo strany
poslucháčov bola viac a viac žiada
ná, čim vzrástla jej sledovanosť a tiež
predaj.
V ankete „Zlatá dvanástka” na tele
víznej stanici Šláger sa nahrávka Sen
lásky za rok 2016 umiestnila na 9.
mieste, čo bol hlavne výsledok sledo
vanosti a predaja. Za to patrí vďaka
hlavne poslucháčom.
Tento pozitívny vývoj pokračoval
aj v roku 2017 a umiestnenie za sle
dovanosť a predaj v mesiaci marec
bolo 1. miesto v Českej republike, 4.
miesto na Slovensku a za obe repub
liky, akože za Československo, 2.
miesto.
Televízia Šláger dohodla aj ďalšiu
nahrávku pre rok 2017 s tým, že po
žiadala o skladby rovnakého žánru
a v inštrumentálnom prevedení.

Synkopa 2017
V prvej polovici roka 2017 sme na
hrali a neskôr aj vydali nové DVD –
Cesta rájem. Obrazový záznam bol
natočený na zámku v Smoleniciach.
Nové DVD malo veľmi dobrú odozvu
v sledovanosti na TV Šláger aj v pre
daji. V dôsledku toho sme sa začali
umiestňovať v rôznych hodnoteniach
TV Šláger. Napríklad v „Zlatej desítke“
v septembri v rámci Českej a Sloven
skej republiky sme sa umiestnili na 1.
mieste, v októbri na 2. mieste, v no
vembri na 2. mieste a v decembri na
3. mieste za SR a na 2. mieste za ČR.
Bolo to pre nás vysoké morálne oce
nenie, za čo sme vďační hlavne po
slucháčom. Ďalší pozitívny dopad to
malo aj na zvýšený záujem o naše
vystúpenia, na ktorých sme prezento
vali hlavne náš hudobný štýl, ale aj
našu obec, pretože jedna z prvých
otázok bola – odkiaľ pochádzame.
A tak sme sa zúčastnili na akciách
v Senici, Myjave, Českých Budějovi
ciach, Dubnom, Týne nad Vltavou,
Kyjove, Bratislave, Prahe, Děčíne a ne
poslednom rade aj na natáčaní Sil
vestra 2017 v Brne. Naše DVD smero
vali okrem domácich odberateľov aj
do Rakúska, Nemecka, Švajčiarska,
Francúzska, Portugalska a aj do vzdia
lenej Ameriky a Kanady. Aj preto
bolo naše hodnotenie roku 2017 po
zitívne, pretože sme zúročili naše dl
horočné úsilie aj dôveru mnohých
priaznivcov a všetkých tých, ktorí nás
podporujú rôznymi formami, z kto
rých si vážime tak úprimné slovo ako
aj finančnú a materiálnu pomoc.
Osobitne patrí poďakovanie TV
Šláger, Obci Borský Mikuláš a hlavne
širokej diváckej verejnosti v Českej
i Slovenskej republike. Našim predsa
vzatím do ďalšieho obdobia bude
dobrá reprezentácia obce a poteše
nie divákov, ktorí nás sledujú a budú
sledovať a... možno príde aj ďalšie
DVD.
Ján Gašpárek, Ing. Jozef Vanek

Hudobná skupina Synkopa
vás srdečne pozýva na

Súčasné zloženie
Synkopy (zľava):
Ján Gašpárek,
Miroslav Šedivý,
Jozef Vanek,
Jozef Širočka,
Jozef Gašpárek,
Ľubomír Žák.

koncert hudobných
skupín Synkopa
a Bečkoví chlapci,
ktorý sa uskutoční
v pondelok 5. marca 2018 o 18.00 h
v KD Senica.
Vstupené je 8 € a vstupenky si
môžete kúpiť v INFO SEN Senica.
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Deň obce

úspešný žiak si odniesol i hodnotné
knižné dary.
Okrem žiakov základnej školy boli
Slávnostnou kultúrnou akadémiou si v nedeľu 18. 6. 2017 naša obec udelené ďakovné listy za reprezentá
pripomenula 623. výročie prvej písomnej zmienky.
ciu obce v oblasti folklóru DFS Stud

nička a za reprezentáciu obce v hu
dobnej oblasti mládežníckej kapele
Big band STORM, ktorá divákov pote
šila profesionálnym koncertom.
Mgr. Oľga Cintulová

Akadémia bola venovaná obci,
spoluobčanom a hlavne našej nastá
vajúcej generácii. Práve budúca ge
nerácia odprezentovala svoje vedomosti, talent a zručnosti krás
nym kultúrnym programom. Na pó
diu sa predstavili mladí moderátori,
tanečníci, speváci či folkloristi.
Okrem žiakov základnej školy spes
trili program aj muzikantské talenty,
žiaci tunajšej ZUŠ – klarinetové kvar
teto a Big band Storm. Hlavným bo
dom programu bolo ocenenie naj
úspešnejších žiakov starostom obce
Vladimírom Bízkom. Žiakom, ktorí re
prezentovali obec v humanitárnej,
prírodovednej, hudobnej, výtvarnej,
technickej a športovej oblasti, staros
ta obce udelil ďakovné listy a každý

Televíznu vežu Kamzík projektoval
náš rodák – Ing. Stanislav Májek
Pri príležitosti jubilejného 50. výro
čia položenia základného kameňa
Televíznej veže Bratislava-Kamzík
12. októbra 1967, TASR uverejnila
rozhovor Zuzany Hausovej so spo
luautorom a hlavným inžinierom
projektu architektom Ing. Stanisla
vom Májekom, z ktorého vyberám.
Kopec Kamzík bol a je exponova
ným miestom z hľadiska panorama
tických pohľadov na Malé Karpaty,
preto sa kládol dôraz na architektúru
objektov. Prvé návrhy budúceho
vzhľadu vysielacej veže prišli z praž
ského Spojprojektu. „Bola to chúlos
tivá vec. Všetci sme vedeli, že nepre

šli už štyri varianty a viacerí starší ko
legovia sa tejto úlohy vzdali”, spomí
na hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant architektúry Stani
slav Májek. „Každý vedel, že to nebu
de žiadna slasť, čakali hory problé
mov a ťažkostí”, dodáva.
V tom čase tridsaťdvaročný vedú

ci projektant skupiny bratislavského
Spojprojektu S. Májek si uvedomo
val, že takúto príležitosť už nemusí
dostať. Naznačil teda riaditeľovi stre
diska E. Rombovi, že by sa o to pokú
sil za predpokladu, že mu vyhovie
v niekoľkých požiadavkách. Za spolu
pracovníkov si vybral priateľa, archi
tekta Jakuba Tomašáka z ÚHA a in
žiniera Juraja Kozáka z bratislavskej
projekčnej pobočky VŽKG Ostrava.
„Politici hovorili o víziách, ako budú
šíriť náš program, pochvalne sa vy
jadrovali aj k projektu“, spomína po
rokoch hlavný inžinier projektu Sta
nislav Májek. „Stavalo sa to v najvypä
tejšej situácii. Úvodný projekt boli iba

také maľovánky. Ale keď sa prišlo na
vykonávací projekt, tam sme nemali
ešte ani celú vežu domyslenú a už
chceli kopať základy. Bolo to také rizi
kové. U nás s budovaním veží neboli
skúsenosti, mne nedovolili sa ísť ani
pozrieť do zahraničia na podobné
stavby.”
V ďalšej časti rozhovoru sa uvádza
stavebno-technické a architektonické
riešenie, problémy projektové i do
dávateľské. Napokon bola stavba
v roku 1975 ukončená a odovzdaná
do prevádzky. Záujemcovia o pod
robnosti si môžu pozrieť na web
stránku http://www.vtedy.sk/vysie
lac-kamzik-zakladny-kamen-stv-ve
za-televizna.
Od ukončenia stavby televíznej ve
že uplynulo veľa rokov. Ing. Stanislav
Májek vyprojektoval ešte mnoho ďal
ších stavieb. Sme s ním v stálom kon
takte a príležitostne sa zúčastňuje na
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Úteky do slobodného sveta
a búranskí prevádzači
Po roku 1990 na Slovensku vyšlo
mnoho kníh a svedectiev o útekoch
do slobodného sveta, keď ohrození
občania hľadali možnosti úteku z re
publiky i za cenu možného neúspe
chu. Spomenul by som aspoň dvoch
autorov kníh s touto tematikou, sale
ziánskeho kňaza Ernesta Macáka a
kňaza Viliama Mitošinku. V minulom ro
ku 2017 vyšli dve životopisné knihy
o organizátoroch a prevádzačoch ile
gálnych prechodov do Rakúska cez
rieku Moravu. Prvú napísal Michal Titus
Radošinský: Quo vadis Titus? a druhú
zostavil Imrich Tóth: Živého ma nedo
stanete! Pamäti Františka Revesa. Všet
ky majú spoločného menovateľa, kto
rým je cesta za slobodou a záchrana
života pred prenasledovaním komu
nisticko-čechoslováckym režimom po
roku 1945. Išlo predovšetkým o prí
slušníkov Katolíckej cirkvi, ako aj národ
ne cítiacich Slovákov pracujúcich za
slobodu a slovenskú štátnosť. Prvé
úteky do Rakúska cez rieku Moravu sa
uskutočňovali živelne a organizovali si
ich prevádzači, alebo utekajúci išli na
vlastnú zodpovednosť. Jeden z hro
madných útekov sa uskutočnil 23. feb
ruára 1950, ktorý viedol Jozef Macek.
Nasledujúce tri skupinové úteky kleri
kov, bohoslovcov a kňazov organizo
val Titus Zeman s podporou Ernesta
Macáka a Františka Revesa. Prvé dva
prechody v septembri a októbri 1950

šich akcií, najmä pri výročiach Jána
Hollého. Po odchode do dôchodku
zostal svojmu povolaniu verný, avšak
veľa sa zaoberal históriou, publicisti
kou, výtvarnou tvorbou i angažova
nosťou v občianskych organizáciách,
najmä v Matici slovenskej. Nezabu
dol ani na svoju rodnú obec – Borský
Mikuláš, čo ocenila obec, keď mu
udelila čestné občianstvo. Jeho zá
sluhy pri 25. výročí druhej Slovenskej
republiky ocenila Spoločnosť sloven
skej inteligencie KORENE, ktorá ho
vyznamenala „Za zásluhy o slovenský
národ a jeho štát”, a tiež Matica slo
venská medailou „Za zásluhy o Mati
cu slovenskú a slovenský národ”. Ing.
Májek sa koncom minulého roka
dožil požehnaných 84 rokov a do
ďalších mu prajeme dobré zdravie
a mnoho tvorivých síl.
Mgr. Oľga Cintulová
Zdroj: Zuzana Hausová, TASR (sprac.)

boli úspešné, ale tretí 9. apríla 1951
bol neúspešný. Veľká časť jej účastní
kov bola pohraničníkmi chytená, uväz
nená, mučená a na veľa rokov odsúde
ná na najnebezpečnejšie práce. Na
priek tomu spoluprácu s prevádzačmi
a organizovanie skupín ďalej uskutoč
ňoval F. Reves s E. Macákom. Boli štyri
a to úspešné. Úspešnými prechodmi
sa pre kňazské povolanie zachránilo
vyše sto mladých klerikov a ďalších
kňazov.
Záchranné prechody cez Moravu
sa nemohli uskutočniť bez prevádza
čov z Borského Sv. Mikuláša a z Bor
ského Sv. Petra. Vzbura občanov proti
tzv. „Katolíckej akcii” v roku 1949, ktorú
surovo potlačili stovky príslušníkov
ŠTB a SNB, značne ovplyvnila postoje
ľudí a teda i prevádzačov. Boli to od
vážni mladí ľudia, ktorých organizátori
prechodov niekoľkokrát navštívili na
Búroch a žiadali o pomoc. Konali tak
hlavne z presvedčenia a ľudského citu
pomôcť mladým chlapcom doštudo
vať v Taliansku za kňazov, ako aj po
môcť prenasledovaným kňazom a lai
kom. Na ich čele bol Jozef Macek,
ktorého volali „Veľký Jožo”, Jozef Bízek
(„Malý Jožo”), Ferdinand Totka a Vik
tor Filípek. Nazývali ich „naši chlapci”.
Uvediem o nich niekoľko životopis
ných údajov, ako som ich získal z ar
chívov, matrík, alebo od žijúcich pa
mätníkov.

Jozef Macek (30. 6. 1909 – 10. 5.
1965) sa narodil v Borskom Sv. Petri.
Oženil sa s Albinou Fabianovou, ktorá
zomrela po tragickej udalosti v roku
1940. Mali syna Bohuša. Druhá jeho
manželka sa volala Štefánia a mali sy
na Štefana. S prevádzaním začal hlav
ne po roku 1948 a bol najskúsenejším.
Spočiatku sa hranice prechádzali jed
noduchšie, ale po ich zadrôtovaní
v roku 1952 museli prevádzači i prevá
dzaní veľa riskovať. Po úspešných pre
chodoch, a žiaľ, aj jednom neúspeš
nom z 9. apríla 1951, prišlo k tragédii.
V decembri roku 1953 sa Jozef Macek,
Jozef Bízek a Viktor Filípek rozhodli
vrátiť na Slovensko. Pri prechode hra
níc ich pri strihaní drôtov pohraničníci
objavili. Macek a Filípek sa zachránili,
ale Bízeka hliadka zastrelila. Začiat
kom roku 1955 Jozef Macek prišiel na
Slovensko. Býval u sestry. Z neopatr
nosti sa stretával s nejakými starými
kamarátmi a jeden z nich ho vraj udal.
ŠtB a SNB zo Senice nadránom 12. 5.
1955 dom obkľúčili, zobudeného Mac
ka zatkli a surovo vypočúvali. Súd mu
14. 2. 1956 vymeral 20 rokov väzenia
ako hlavný trest. Na amnestiu bol 27. 6.
1960 prepustený, vraj omylom, a na
protest krajského prokurátora bol
opäť v marci 1961 zatknutý a uväzne
ný. Väznený bol v Leopoldove, Jachy
move i na ďalších miestach. Keď vážne
ochorel, bol 22. 1.1964 prevezený do
fakultnej nemocnice v Brne. V prepúš
ťacej správe z 5. 2. 1964 je uvedené:
„Dg. Rakovina žalúdku s rozsevem do
okolí – rakovina je neoperovatelná...
(pro rozsáhlost nádoru lze předpokla
dat, že smrt nastane poměrně rýchlo,
do 1 měsíce.). Odporúčajú jeho pre
pustenie z väzby, čo sa aj stalo, a na
priek týmto zisteniam žil ešte do 10.
mája 1965. Pochovaný je v peterskom
cintoríne. Podľa informácie je v hrobe
pochovaný aj pán Cintula, ale infor
mácia o Jozefovi Mackovi zatiaľ nie je
uvedená. Organizácia politických väz
ňov sa chystá hľadať riešenie, aby sa
na neho nezabudlo, lebo je význam
nou osobnosťou našej histórie.
Jozef Bízek sa narodil 20. 12. 1923
v Borskom Sv. Mikuláši. Zúčastnil sa
takmer všetkých prechodov. Pri po
slednom prechode 1. 12. 1953 z Rakús
ka na Slovensko, o ktorom píšem aj
vyššie, prišlo k tragédii. Jeho zavražde
nie je opísané v hlásení náčelníka štá
bu brigády majora Jiřiho Vrzala, ktoré

je uložené v archíve ÚPN. Macek s Fi
lípkom preplávali Moravu a Macek za
čal strihať drôty. Zvuk pri strihaní po
čula hliadka pohraničníkov, vystrelila
svetlicu a hlásila narušenie hraníc.
Obaja sa hneď pustili na ústup. Pohra
ničiarom prišla posila so psom, ktorý
ich viedol po stope, ale Macek s Filíp
kom stačili preplávať na Rakúsku stra
nu. To však nevedel Bízek, ktorý vtedy
len vchádzal do vody asi o 50 m niž
šie. Hliadka ho zbadala, keď bol asi 10
m od brehu. Počkali si ho, a keď vyšiel
z vody vyzvali ho „stoj”, načo sa otočil
k ústupu, ale vojak spustil doňho dáv
ku z automatu. Bízek padol do vody,
hneď ho vytiahli a zavolali lekára. Ten
keď prišiel, konštatoval o 00.30 h
2. 12. 1955 už len smrť. Major uvádza,
že z automatu bolo vystrelených 20
rán. Nie je uvedené, kde bola robená
pitva, či v Skalici alebo v Bratislave, ale
v správe sa uvádza, že mal 16 rán. Za
tiaľ sa nezistilo, ako bolo naložené s te
lesnými ostatkami nebohého.
Ferdinand Totka (22. 7. 1923 –
19. 11. 1998) sa narodil v Borskom Sv.
Mikuláši. Do prevádzania sa zapojil po
roku 1949. Pri prechode 9. apríla 1951
so skupinou Titusa Zemana bol aj on
zaistený. Po veľkom mučení pri výslu
choch bol so skupinou súdený a pod
ľa rozsudku z 22. 2. 1952 bol odsúde
ný na 22 rokov väzenia, ako hlavný
trest. Väznený bol hlavne v Leopol
dove a Jachymove. Podmienečne bol
prepustený 11. októbra 1963. Býval
v Bratislave na Hostinského sídlisku.
Zomrel 19. novembra 1998 a je pocho
vaný v Bratislave v cintoríne Vrakuňa-Ružinov.
Utekajúcim, organizátorom a prevá
dzačom rôznym spôsobom pomáhali
viacerí Búrania. Spomeniem aspoň
mená: Ján a Jozef Šebesta, Anton Filí
pek, Helena Búzková z Petra, Terézia
Sojáková, Pavol Škápik, Augustín Kar
maš, Emma Olbrichová, Filoména La
katošová, Štefánia Macková, Mária
Macková, Anna Macková, Ján Macek,
Alžbeta Macková-Šalajka, Onuferová,
Banovič a mnohé ďalšie mená, najmä
rodinných príslušníkov. Za svoju odva
hu a pomoc blížnemu v ohrození si
veľa vytrpeli, a preto im mnohé bude
odpustené. Michal Lošonský o nich na
písal: „Sú to mená, ktoré by mali zdobiť
pamätnú tabuľu ľudí, ktorí sa zaslúžili
o pád totality.”
Ing. Stanislav Májek
Použitá literatúra:
Archív Ústavu pamäti národa
Farský úrad – Matrika obce
Macák Ernest: Zápisky spoza mreží, 1996
Želiar Michal: Každý svojou pošiel stranou,
2003
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ADVENT

Búranský čas vianočný
moderátorky nechýbalo poďakova
nie starostovi obce pánovi Vladimíro
vi Bízkovi za to, že betlehem zdobil
centrum našej obce počas advent
ných dní a tiež autorke diela Gerde
Fodorovej za realizáciu diela.

Benefičný
koncert

Príchod sv.
Mikuláša

Adventný čas začína prvou ad
ventnou nedeľou a pripomína nám
očakávanie a duchovnú prípravu
na radostný príchod novonarodené
ho Jezuliatka.
Jedným z krásnych predzvestí prí
chodu Vianoc najmä pre najmenších
je sviatok sv. Mikuláša, ktorý prináša
deťom nielen radosť, ale i napätie. Aj
tento rok sv. Mikuláš navštívil medzi
prvými našu obec, ktorá je zasvätená
práve sv. Mikulášovi a z úcty k nemu
mu vystavala aj krásny duchovný
chrám, kostol sv. Mikuláša. Deťom pri
niesol nielen sladké prekvapenie, ale
aj prekrásne divadelné predstavenie
pod názvom Rozprávka z vinohradu
v podaní Búranského ochotníckeho
divadla B.O.D. Veselá rozprávka deti
zabavila i rozosmiala. Keď už všetko
vo vinohrade dobre dopadlo, zazvo
nil zvonec, ktorý ukončil rozprávku
a zároveň privolal sv. Mikuláša. Toho
deti milo prekvapili peknými básňami
či piesňami, a tak im spolu s anjelmi
rozdal sladké darčeky.

Koncert
pri Betleheme

nostné podujatie bez nároku na ho
norár. Ján Gašpárek v prejave vyjadril
poďakovanie za finančný príspevok,
ktorý bude použitý na zariadenie no
vých priestorov školy v budove KD
Borský Mikuláš. Zároveň vyjadril vďa
ku starostovi obce pánovi Vladimíro
vi Bízkovi za zriadenie priestranných
tried v priestoroch bývalej materskej
školy, ktoré budú slúžiť na rozvoj
umeleckého talentu detí. Veríme, že
ich talent zúročia v prospech kultúr
neho a umeleckého vyžitia obce.

Vianoce
pri slamenom
domčeku

Krásnym podujatím pred prícho
dom štedrého večera sa už tradične
stal Benefičný vianočný koncert, kto
rý pre občanov pripravila DH Búran
ka a Big band Storm v spolupráci
Aj slamený domček v Borskom Pet
s Obcou Borský Mikuláš. Slávnostný ri zdobil počas Vianoc betlehem s ja
galavečer previedol divákov svojimi sličkami. Toto krásne historické mies

K atmosfére Vianoc patrí bezpo
chyby vyobrazenie miesta Kristovho
narodenia, maštaľ v Betleheme. Aj
v Borskom Mikuláši umocnil advent
ný čas krásny trojrozmerný betlehem,
ktorý vdýchol obci ducha Vianoc.
V drevenej maštali sa vynímali zvierat
ká, postavy troch kráľov, Jozef s Má
riou a jasličky, v ktorých na slame le
žal Ježiško. Slávnostné otvorenie bet
lehema bolo sprevádzané kultúrnym
podujatím, ktoré dotvárala hudobná
kapela Synkopa. V úvodnom slove

skladbami i hovoreným slovom ad
ventným obdobím, ktorého symboli
ku si vo svojich príbytkoch prinášame
prostredníctvom adventných ven
cov. Keď sa na pódiu rozžiarili všetky
štyri sviece adventného venca sym
bolizujúce vieru, lásku, pokoj a nádej,
prišila očakávaná chvíľa odovzdania
finančného daru. Ten si v mene ZUŠ
Šaštín-Stráže, pobočky Borský Miku
láš prevzal z rúk člena DH Búranka
Mgr. Vladimíra Bízka učiteľ a vedúci
pobočky Mgr. art. Ján Gašpárek. Fi
nančným darom prispeli aj všetci
účinkujúci členovia DH Búranka a Big
band Storm, ktorí odohrali toto sláv

to sa v piatok pred štedrým večerom
stalo kulisou kultúrneho programu.
Po úvodnej piesni mladej speváčky
Kláry Ruchovanskej sa diváci preniesli
do čias narodenia Krista prostredníc
tvom scénického prejavu zvestovania
anjela, pastierov putujúcich k jaslič
kám a svätej rodiny v podaní žiakov
základnej školy. Koledami privítali Je
zuliatko v jasličkách deti DFS Studnič
ka a Spievanky JDS. Priestorom sa
ozývala sviatočná hudba v podaní
žiakov ZUŠ a DH Búranka. Okrem pria
teľských stretnutí a hudby sa diváci
hriali horúcimi vianočnými nápojmi.
Mgr. Oľga Cintulová
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Búranský rodák,

autor slovenského
betlehemu,

Jozef Pekara

V súvislosti s Betlehemom sa obec Borský Mikuláš môže
pýšiť významným rodákom, autorom Slovenského bet
lehemu v Rajeckej Lesnej, rezbárom Jozefom Pekarom
(*15.7. 1920 Borský Sv. Peter † 5. 4. 2005 Rajecké Teplice).

Majster Jozef Pekara sa narodil Spomienkou na návštevu
v Borskom Sv. Petre rodičom Ladisla majstra Jozefa Pekaru ostal
zápis v pamätnej knihe
vovi Pekarovi a Žofii rodenej Uhlari
obce Borský Mikuláš.
kovej. Vďaka rodinnému zázemiu sa

uňho formovala práca s drevom od
útleho detstva. Už ako desaťročný
chlapec začal sám používať dláta.
Starší brat bol rezbárom a otec deb
nárom. Vyučil sa v Rajci u chýrneho
rezbára majstra Jozefa Brieštenské
ho (*1879 – †1956), autora tridsiat
ky oltárov, krížových ciest, poľovníc
kych sošiek a iných diel. Keď si Jo
zef, ako najmladší učeň a pomocník
rezbárskeho majstra vykonal svoju
prácu, potajme si bral dláto do ruky
a skúšal. Majster Brieštenský videl
u mladého učňa záujem a začal mu
prideľovať jednoduchšie rezbárske
práce. Jozef Pekara spomína na
svojho majstra ako na výborného
učiteľa, ktorý otcovským prístupom
vytváral u učňov priestor pre vlastnú
tvorbu, dovolil im používať drevo
podľa potreby a robiť i náročnejšie
práce podľa vlastnej fantázie. Ako
rezbársky učeň vytvoril mnoho vý
znamných diel. Prvé väčšie dielo,
sochu sv. Jozefa v životnej veľkosti,
vytvoril v treťom ročníku, pokračoval
výzdobou kostolov či sochou Jáno

šíka. Neskôr pracoval u svojho brata
Jána Pekaru v Rajeckých Tepliciach.
V roku 1950 bola dielňa pretvorená
na prevádzkareň Chrámového druž
stva v Bratislave, potom ju prevzalo
rezbárske družstvo Javorina. Od za
loženia ľudovoumeleckého druž
stva Rezbár v Rajci tu pracoval ako
návrhár až do dôchodku. Venoval
sa figurálnej tvorbe, tvorbe plastík,
interiérovému zariadeniu vinární, sa
lašov a reštaurácií, navrhoval nové
vzory darčekových a pamiatkových
predmetov.
Jozef Pekara žil v Šuji pri Rajci, ne
skôr v Rajeckých Tepliciach. Po od
chode do dôchodku začal realizo
vať svoju dávnu myšlienku, vytvoriť
pohyblivý Betlehem. Monumentál
ne rezbárske dielo sa rodilo približ
ne 15 rokov. V roku 1980 začal vyre
závať z lipového dreva prvé pohyb
livé figúrky. Chýr o pripravovanom
betleheme sa rozšíril do sveta
a o jeho rozpracované dielo prejavi
lo záujem mnoho kupcov. Vďaka
dekanovi Šadlákovi z Rajeckej Lesnej

bola pre dielo postavená účelová
stavba, a tak majster Pekara daroval
svoj Slovenský Betlehem obci. Novú
budovu, Dom Božieho milosrden
stva (používaný je aj názov Dom Bo
žieho narodenia), a prvú časť diela

maštali okolo dieťaťa Ježiša v jaslič
kách sú postavičky Panny Márie, sv.
Jozefa, troch kráľov, pastierov, zvie
rat. Krásnym symbolom slovanstva
je aj vyobrazenie slovanských vie
rozvestcov, učiteľov a spolupatró
nov Európy – sv. Cyrila a sv. Metoda,
ktorí vedú k svätému dieťatku sláv
nostne vyobliekané rodiny s deťmi.
V stredovej časti nad Betlehemom
sa vypína majestátny Kriváň symbo
lizujúci Slovensko, pod ktorým sa
rozlieha obraz Slovenska od zápa
du po východ. Zastúpené sú všetky
slovenské regióny svojimi význam
nými pamiatkami a miestami.
Šaštínska Bazilika, národná svätyňa
Slovákov zasvätená Sedembolest
nej Panne Márii – patrónke Sloven
ska, Bratislavský hrad, Devín, Trnava
– slovenský Rím, Piešťany, Modra,
staroslávna Nitra, Trenčiansky hrad,
Bojnický zámok a Čičmany, Oravský
zámok, Banská Bystica, Spišská Kapi
tula, Levoča, Dóm sv. Alžbety v Koši
ciach, Bardejovský Kostol sv. Egídia
a kúpele. Krojované postavičky zná
zorňujú život ľudí pri práci, zábave
a najmä pútnikov a adorujúce
postavy symbolizujúce zbožnosť
Slovákov.
Jozef Pekara navštívil svoju rodnú
dedinu 21. apríla 2002. Rodiskom ho
ochotne sprevádzala pani Mária Po
láková-Májková a pracovníčky obec
ného úradu, vďaka ktorým mu bolo
umožnené uvidieť záznam jeho na
rodenia v matričnej knihe s vlastno
ručným podpisom jeho otca.
Mgr. Oľga Cintulová

vysvätil 26. novembra 1995 kardinál
Korec a v nasledovných dvoch ro
koch bolo dielo doplnené o ďalšie Pramene a použitá
literatúra:
súčasti.
Matrika obce Borský Mikuláš
Majster Pekara dokončil betle Cagáň, P.: Majster Jozef Pekara (1920–
hem v roku 2000. Rezbárske –2005). In: Bojnické zvesti. Bojnice
dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5 m 2005, č. 5
a vysoké 3 m, takmer polovica Cintulová, O.: Na návšteve u autora
z cca 300 rozmiestnených po Slovenského betlehemu. In: Búranské
stáv sa pohybuje. Tieto rozme zvesti. Borský Mikuláš 2002 – č. 2
ry zaraďujú betlehem medzi naj Perkara, J.: 2014. Krajská knižnica v Ži
väčšie vyrezávané betlehemy line, 2014. [citované 2018-01-25]. Do
stupné na internete: http://www.
v Európe.
krajskakniznicazilina.sk/downloads/
Obdivuhodná expozícia zobra pekara.pdf
zu
je nielen Kristovo narodenie Kalesný, F. a kol.: Jozef Pekara. In: Spra
v meste Betlehem a jeho život, ale vodaj mestského múzea 2/94. Bojni
aj dejiny a život slovenského náro ce, 1994
da. Predkladá dávny obraz Sloven Rajecká dolina [online]. Žilinský turis
ska, jeho prírodných krás, stavieb, tický kraj 2012. [citované 2018-01-25].
no najmä života – práce, zvykov, Dostupné na internete: http://www.
zábavy a kresťanských tradícií oby regionzilina.sk/files/on-line-kniznica/
vateľstva.
kocr/brozura-rajecka-dolina.pdf
Stredobod diela tvorí scenéria
Božieho narodenia začlenená do Slovenský betlehem v Rajeckej Les
obce Rajecká Lesná. V chudobnej nej. Informačný materiál.
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Hniezdenie
búranských
bocianov

Biele bociany hniezdia v Borskom
Mikuláši na komíne bývalej firmy
Estetik už od 2011. Nie každú
hniezdnu sezónu sa im však poda
rilo odchovať mladé, avšak v ob
dobí 2017 prebehlo hniezdenie
v norme a aj úspešne.

Obaja rodičia prileteli na konci
marca, koncom apríla si už samica
upravovala vajíčka v násade.
Na konci júna bolo vidieť dve hla
vičky mláďat vykúkať z okraja hniez
da a koncom júla oba mladé podni
kali prvé lety do okolia. Sme radi, že
sa rodičom túto hniezdnu sezónu po
darilo odchovať obe mláďatá a pri
spieť k úspešnej sezóne bielych bo
cianov na Záhorí, kde v roku 2017 vy
letelo spolu 63 mladých bocianikov.
Dúfame, že zimu prežijú v poriad
ku na zimoviskách na juhu Afriky a na
jar sa obaja rodičia znova objavia na
našom búranskom komíne. Mláďatá
zostávajú prvý rok života prevažne
na zimoviskách a až ďalšie roky, keď
pohlavne dospejú, sa vracajú do Eu
rópy, aby si našli partnera a založili
S. Vongrej
rodinku.		

Lipová aleja s lipou nesúcou meno Rudolfa Kľučku vo včelárskom skanzene v Kráľovej pri Senci.

Včela – pomocník človeka
Včelárenie je veľmi náročná, ale
užitočná záľuba. Včelári sa od sta
roveku tešili obľube panovníkov
a mali v spoločnosti výsostné po
stavenie. V úcte ich mala aj Mária
Terézia, ktorá si vážila ich prácu.
V roku 2017 sa združovalo v našej
ZO celkovo 20 včelárov, ktorí obhos
podarovali 163 včelstiev. Uskutočnili
sme jednu prednášku, na ktorej sa zú

častnili nielen členovia našej ZO, ale
aj naši sympatizanti, priatelia a včelári
z okolitých obcí. Naši včelári sa zú
častnili niekoľkých včelárskych vý
stav, podujatí, školení a prednášok,
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Členovia našej ZO mohli vidieť, ako
sa o včelstvo starajú včelári aj u na
šich Rakúskych kolegov, ktorých včel
nicu navštívili.
Včely ohrozuje aj použitie postre

Spomienka na skvostnú Myjavku

Iba najstarší Búrania si môžu pamätať riečku Myjavku,
ktorú obdivoval každý, kto sa v jej čistej vode osviežil. Tok
vytvoril Kalaštavský potok po rybník na Bulkovci, odkiaľ
pokračoval k Malíkových mlynu a odtiaľ sa meandrovite
vlnil k Červenému mostu pod pomenovaním Hrčák. V tej
to časti bola jeho voda zvlášť vítaným osviežením pre kos
cov obilia, sena a pracujúcich v poli v lete a na jeseň. Asi
50 m od Červeného mosta sa voda potoka v ostrom uhle
otočila a vytvorila koryto pomaly tečúcej riečky Myjavky.
Riečku napájala aj voda z prameňa dvoch kolies, ktoré
vznikli po vyklčovaní stromov. Koryto v dĺžke asi 200 m na
Peterskej strane malo šírku okolo 15 m a hĺbka vody bola
od 60 cm až po 200 cm. Brehy lemovali kríky, stromy i šá
chorie, ktoré vodu čistili a dávali jej život. Od železničnej
trate bola vzdialená vyše 100 m. V lete slúžila na kúpanie
a navštevovali ju nielen domáce deti a mládež, ale aj mno
ho ľudí z okresu. V dolnej plytkej časti ju práčky využívali
na pranie hlavne posteľnej bielizne, ktorú sušili na pokose
ných lúkach. Bola čistá a voňavá. Uvítali ju aj mládenci po
mlatbe, ktorí sa išli do nej umyť a osviežiť. Veľmi si ju vážil
pán učiteľ Holovič, ktorý navštívil mnoho kúpeľov a po
dobných vodných tokov, ale o Myjavke sa vyslovil, že je
najčistejšia a najideálnejšia pre rekreáciu. Na bicykli prišiel
sa do nej okúpať ešte keď mal vyše 90 rokov. Mnoho detí
v nej naučil plávať a šíril k nej lásku. Z Bratislavy a iných
miest prichádzali kvôli nej odsťahovaní rodáci na dovo
lenku, aby sa zrekreovali. Robil som tak i ja so svojou rodi

nou. Ako vyzerala Myjavka vidieť na fotografii z roku 1957,
kde som zachytil hornú časť pri ústi potoka.
Myjavka bola neobyčajné prírodné bohatstvo, ktoré si
všade vážia a chránia. V 60. rokoch sa urobili meliorácie,
a z krásnej Myjávky zostal kanál, kde tečie pár centimet
rov vody. Viem, že mnohí občania boli proti, a dokonca
poškodili pracovné stroje, aby zabránili devastácii. Jej vý
znam vidíme aj v súčasnosti, keď sa letné teploty pohy
bujú okolo 35°C a dážď je vzácny. Voda sa stáva aj dôle
žitým hospodárskym artiklom zvlášť pre poľnohospodá
rov na zavlažovanie. Milí rodáci, kladiem si otázku, či by
nebolo dobré vrátiť jej niekdajší účel a krásu.
Stanislav Májek

kov, ktoré obsahujú neonikotínoidy,
a preto sa aj naši včelári zapojili do
kampane za zákaz ich používania.
Naša ZO sa chce zapojiť nielen ta
kýmto pasívnym spôsobom, ale aj
aktívnym, a to vytvorením alejí peľo
a medodajných stromov ako sú lipy,
maliny a najmä liesky, ktoré sú v jar
nom období prvými kvitnúcimi stro
mami, ktoré prinášajú včelám pašu.
Podporujeme aj väčšiu rôznorodosť
v pestovaní monokultúr významných
pre včely, nakoľko včelia pastva sa
veľmi často končí už koncom augusta
a včely musíme už len postupne pri
krmovať. Dúfame, že pre túto našu
iniciatívu získame aj dostatočnú pod
poru aj u iných organizácii a sponzo
rov.
Priblížili sme sa k rokom, keď si
v celej krajine budeme pripomínať
veľký včelársky krok. V mnoho ob
ciach a mestách sa včelári rozhodli
združiť do miestnych včelárskych
spolkov a neskôr do jednej veľkej
jednotnej organizácie. Aj my si v roku
2018 pripomenieme 90. výročie zalo
ženia prvej včelárskej organizácie
v Borskom Mikuláši. Preto si chceme
toto výročie pripomenúť spomienko
vou výstavou, kde predstavíme nie
len niektorých z najvýznamnejších
včelárov našej obce ako boli Rudolf
Kľučka alebo kňazi Teodor Bohdan
Lachman a Pavol Príhoda, ale aj zaslú
žilú prácu všetkých členov našej ZO.
Naša ZO želá všetkým občanom
v roku 2018 veľa šťastia a pevného
zdravia, včelárom zdravé včelstvá
a výdatné medobranie.
Emil Macek, predseda
Mgr. Rudolf Hrebačka, tajomník ZO SZV
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40 rokov skúšok poľovníckych
psov (FSMP) na Búroch
Poľovnícky rok 2017 sa pre členov
nášho Poľovníckeho združenia Bor
ský Mikuláš začal už tradične v zim
ných mesiacoch nového roka. Teplo
ty v určitom období klesali až pod
–15 °C. Práve vtedy, keď je aj to najne
priaznivejšie ročné obdobie, sme vy
vážali seno a predkladali jadrové
a objemové krmivo, aby zver prežila
a bola v čo najlepšej telesnej kondícii.
V apríli sme usporiadali verejné
strelecké preteky na asfaltové holuby,
ktoré sú jedným z hlavných zdrojov
našich príjmov. Súčasťou týchto pre
tekov sú preteky v streľbe zo vzdu
chových pušiek. Najväčšiu radosť

Bol to totiž už ich 40. ročník. Prvý roč
ník sa konal 25. 10. 1977 a boli to vô
bec prvé farbiarske skúšky sliedičov
na Slovensku. Naše PZ sa usporiada
ním týchto prvých skúšok neodmysli
teľne zapísalo do histórie slovenskej
kynológie a aktivitou svojich členov,
ktorých baví aj dnes chov a výcvik
psov, sa snažíme i naďalej prispievať
k propagácii a rozvoju poľovníctva
na Slovensku.
Pozvanie na tento jubilejný ročník
prijali aj pamätníci, ktorí stáli pred 40
rokmi pri zrode týchto skúšok. Hlav
nú zásluhu na tom, že sa tieto skúšky
konali práve v Borskom Mikuláši, mal

týchto farbiarskych skúšok. Za spo
mienku stojí i fakt, že prvých skúšok
sa ako jeden z vodičov zúčastnil aj
gróf J. Okoliczányi z Hrachova, ktorý
pochádzal zo starého šľachtického
rodu.
Po úvodnom privítaní zúčastne
ných predseda PZ Bc. Róbert Macek
odovzdal pamätné listy a upomien
kové predmety pamätníkom z 1. roč
níka farbiarskych skúšok, ktorí prijali
pozvanie a prišli po 40 rokoch do
Borského Mikuláša pozrieť sa, ako tie
to FSMP vyzerajú dnes. Skôr ako sa
samotné skúšky začali, predseda PZ
vyzval prítomných, aby si minútou ti

z tejto súťaže mali asi deti – odmenili
sme nielen tých najlepších, ale všetky
deti, ktoré prišli a zúčastnili sa tejto
súťaže. Samotná radosť detí z dar
čekov, ktoré sme im zabezpečili, je
jedným z najväčších zadosťučinení
a odmenou, ktorú z tejto akcie máme.
Aj preto by sme touto cestou chceli
pozvať najmä všetkých dospelých,
ale najmä tých, ktorí majú malé deti,
na tohtoročné strelecké preteky, kto
ré sa uskutočnia 28. a 29. 4. 2018. Pre
všetkých návštevníkov budú i tento
rok okrem bohatej tomboly priprave
né špeciality – je poľovnícky guláš,
cigánska pečienka a pečený diviak.
Dňa 11. 6. 2017 sme usporiadali
v našom revíre už tradičné farbiarske
skúšky malých plemien (FSMP). Tieto
skúšky boli tohto roku výnimočné.

pán Albín Luknár zo Záhorskej Vsi,
ktorý bol v tom čase jedným z roz
hodcov ale i predsedom českého
klubu sliedičov. Okrem neho to boli
Emil Macek, Vladimír Macek a Ján
Morávek, všetci z Borského Mikuláša,
ktorí boli členmi organizačného vý
boru, ale aj Michal Rečný z Plavecké
ho Štvrtka a Miroslav Mikula zo Šajdí
kových Humeniec, ktorí súťažili a boli
vodičmi psíkov. Pán Albín Luknár
s Vladimírom Mackom nám poskytli
z prvého ročníka aj fotodokumentá
ciu, dokonca s pôvodnými propozí
ciami a skúšobným poriadkom, ktoré
boli použité na výzdobu dvoch spo
mienkových panelov. Na týchto pa
neloch sa žijúci pamätníci aj ostatní
prítomní mohli pozrieť, ako vyzerali
vtedajší účastníci prvého ročníka

cha uctili pamiatku všetkých tých,
ktorí boli pri zrode týchto skúšok
a už nie sú medzi živými.
Skúšok sa zúčastnilo celkovo 15
vodičov so svojimi štvornohými pria
teľmi. Krásne slnečné počasie i roz
hodcovia, ktorí boli nominovaní na
tieto skúšky pod taktovkou hlavného
rozhodcu pána Antona Dinku z Holí
ča, svojím profesionálnym prístupom
prispeli k úspešnému a hladkému
priebehu tohto 40. ročníka FSMP.
Po celodennom zápolení sa na pr
vom mieste s najvyšším počtom 116
bodov umiestnil pán Dominik Toma
šovič z PZ Štefanov s jazvečíkom
hladkosrstým Dora od peňažnej ho
ry. Druhý v poradí skončil člen domá
ceho PZ Borský Mikuláš pán Ján
Havlíček s foxteriérom Maršal Chan

Lemart a na treťom mieste sa umiest
nil pán Ladislav Blatnický z PZ Dojč
s jazvečíkom drôtosrstým Polly Teckel
Cod.
Na záver patrí ešte raz naše poďa
kovanie pánovi Albínovi Luknárovi za
poskytnutú fotodokumentáciu a in
formácie týkajúce sa prvého ročníka
týchto skúšok, ktoré majú nevyčísliteľ
nú hodnotu pre nás mladších, kto
rým história nášho PZ Borský Mikuláš
nie je ľahostajná. Poďakovanie patrí
aj pánovi Vladimírovi Mackovi, ktorý
aj keď nie je členom nášho PZ, je na
ším dobrým priateľom a veľakrát bol
nášmu PZ nápomocný pri usporadú
vaní viacerých kynologických podu
jatí.
Veľké poďakovanie však patrí aj
Emilovi Mackovi, ktorý bol dlhoroč
ným predsedom PZ Borský Mikuláš,
potom hospodárom ale najmä tým,
ktorý podporoval ich konanie po
čas celých 40 rokov aj v časoch, keď
v PZ boli nálady na ich zrušenie.
V letných mesiacoch roku 2017
sme zorganizovali brigádu na zber
nelegálne vyvezeného odpadu
v časti Pieskovňa a okolia nášho po
ľovníckeho areálu u Kapličky. Každo
ročne sa stretávame s tým istým
problémom, že keď ideme organizo
vať strelecké preteky, musíme najskôr
poodvážať množstvo odpadu, ktorý
ľudia neodvezú do zberného dvora,
ale sa ho jednoducho zbavia tak, že
ho vyvezú do priestorov našej strelni
ce u Kapličky alebo hocikde inde do
prírody. Na základe týchto skúsenos
tí sme sa rozhodli vybaviť patričné
povolenie a pred týmto areálom
umiestniť pevnú závoru. Úmysel ne
bol zabrániť ľuďom voľne vstupovať
do tejto lokality či už pešo alebo s bi
cyklami, ale len zabrániť vývozu od
padu motorovými vozidlami do tejto
časti Mokrovských a poľovníckeho
areálu. Po polročnom zhodnotení
môžeme skonštatovať, že sa nám síce
podarilo zabrániť vývozu odpadu
do týchto priestorov, ale ľudia by si
mali uvedomiť, že odpad nepatrí ani
do iných častí prírody, ale na zberný
dvor a miesta na to určené. Preto
chce naše poľovnícke združenie
v roku 2018 zorganizovať v spoluprá
ci s obecným úradom brigádu na
zber nelegálne vyvezeného odpadu
aj z ostatných častí Búranských lesov
a prostredia, v ktorom žijeme a po
hybujeme sa. Účelom bude, aby sme
sa všetci počas pobytu v prírode či
už pri zbieraní húb alebo pri iných
voľnočasových aktivitách cítili kultúr
nejšie a nestretali sa s odpadom, kto
rý tam iní občania nelegálne vyviezli.
Bc. Róbert Macek
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Radosť z najmladších občanov

Narodenie dieťatka patrí medzi najvýznamnejšie míľni
ky v živote človeka, rodiny i spoločnosti. Aj Obec Bor
ský Mikuláš si v nedeľu 5. marca 2017 uctila príchod
novonarodených spoluobčanov slávnostným stret
nutím. Radosť z najmladších občanov prišli vyjadriť aj
deti materskej a základnej školy cenným kultúrnym
programom. Po úprimných slovách starostu obce
pána Vladimíra Bízka boli jednotlivo predstavené deti,
ktorých mená zostali vpísané do pamätnej knihy obce.

Samanta Kleinedlerová, Adriana Šimko
vá, Matteo Tomas Bilka, Dominik Lovíšek,
Bianka Balážová, Laura Černá, Mia Mária
Dobiášová, Alex Šebesta, Martin Kuzmiak,
Michaela Murdžáková Cathrine Fránerová,
Sabina Kunáková, Kristián Stankuš, Jakub
Horňák, Lea Orthová, Zoe Vaňková, Ade
la Sekáčová, Richard Novotný, Peter
Haraj, Noel Kudláč, Nela Gabriela Iva

Údaje z evidencie
obyvateľstva za rok 2017

Štatistické údaje
z matriky obce

K 31. 12. 2017 bolo v obci evidovaných 3990 občanov
s trvalým pobytom v obci.
Narodených bolo 53 detí,
zosnuých bolo 38 občanov.
Prisťahovaných bolo 103
a odhlásených z trvalého pobytu bolo 73 občanov.

V roku 2017 bolo v obci 22 sobášov:
• 16 cirkevných
• 6 civilných).
Celkový počet úmrtí bol 17, z toho
• 8 mužov
• 9 žien.

nov, Laura Cáková, Laura Danihelová, Rafa
el Drinka, Sára Štefková, Adam Wolf, Sabi
na Sovová, Elena Hušková, Lívia Šedivá,
Matej Matula, Lucia Maderičová, Lukáš
Polák, Dárius Bolf, Richard Koprna, Emma
Hladíková, Vladimír Prstek, Andrej Sekul
ský, Oskar Silný, Emma Obuchová, Maxim
Černý, Jakub Šajdík, Sa
muel Peltzner, Sá
ra Omastová,
Martin Kas
say.

MATRIKA
Deti narodené v roku 2017
Lenka Kujovská, Matúš Cintula,
Dorota Laciková, Simona Drinková,
Melinda Bartalová, Loriana Jana
Staňková, Lara Harasníková, Laura
Samková, Lukáš Klempa, Patrik Dar
fáš, Dominika Jediná, Viktória Matu
lová, Emily Hlavenková, Tomáš Janí
ček, Denisa Samková, Martin Volárik,
Dominik Hlavenka, Zdenko Kovárik,
Tereza Rollerová, Lada Macková,
Zdenka Matejová, Oliver Mattok,
Liam Húbek, Alica Černá, Adam
Schudich, Sára Šimuničová, Tamara
Hrubošová, Linda Filípková, Mia Se
káčová, Matias Totka, David Pavlo
vič, Adam Ročák, Sebastián Balík,
Benjamín Mališ, Martin Filip, Oliver
Janíček, Matej Belanec, Dominik
Adamec, Fabián Bízek, Tomáš Bízek,
Katarína Cíbiková, Martin Michalo

vič, Natália Vaňková, Tatiana Stanko
vá, Nina Blahovičová, Mathias Bú
zek, Richard Vanek, David Frólo, Šimon Ješík, Tadeáš Sekáč, Alex Bom
bara, Timea Surová, Linda Ráziková,
Rebeka Tománková.
Manželstvo uzavreli
Jozef Exner a Lenka Elefantová,
Rudolf Hrebačka a Otília Lukyová,
Lukáš Hollý a Nikola Burajová, Peter
Dermek a Monika Samková, Ján Ve
nek a Janette Sobotová, Milan Sta
nek a Tatiana Cintulová, Peter Vanek
a Miroslava Petrášová, Patrik Samek
a Lena Holičová, Andrej Nesnadný
a Nikola Galbová, Miroslav Vanek
a Martina Samková, Roland Kováč
a Lenka Malíková, Jakub Kunák a Si
mona Grebeníčková, Roman Macek
a Iva Tipeltová, Peter Pribyl a Tama

ra Reháková, Dominik Kubinec
a Zuzana Valachovičová, Valerián
Šebesta a Veronika Babiarová, Bra
nislav Bombara a Linda Kličková,
Stanislav Májek a Miroslava Havíro
vá, Samuel Jankovič a Darinka Milka
Manyurová, Jakub Koc a Hana Fili
pová, Peter Trávnik a Zdenka Antál
ková, Ondřej Šimíček a Jana Orav
ská, Tomáš Chynoranský a Lucia Cá
ková, Vojtech Křížek a Petra Cintulo
vá, Anton Belica a Božena
Mališková.
Opustili nás
Martin Vitáloš *1985, Ján Kujov
ský *1948, Mária Hasáková *1942,
Oľga Gašpárková *1943, Mária Hla
venková *1932, Anna Matulová
*1930, Juraj Semanko *1934, Vero
nika Hrebačková *1960, Jozef Bo

bek *1927, Eva Lasicová *1954, Mi
lan Totka *1968, Emília Wallnerová
*1928, Mária Múčková *1927, Mária
Trávniková *1945, Hermína Gaj
dúšková *1917, Terézia Bílá *1935,
Eva Antálková *1957, Margita Kas
sayová *1926, Ivan Sloboda *1946,
Marián Hajla *1940, Anna Zugarová
*1941, Jozef Búzek *1950, Štefan
Cintula *1935, Štefan Černý *1981,
Vladimír Bolebruch *1935, Jozef
Bednár *1946, Oľga Michalicová
*1952, Pavel Samek *1964, Matilda
Vaňková *1938, Helena Antalíková
*1934, Štefan Pálka *1942, Štefan
Cintula *1943, Rajmund Drinka
*1937, Milan Bízek *1956, Agneša
Jankovičová *1929, Ferdinand Janík
*1945, Mária Tršková *1931, Helena
Vaňková *1951.
Edita Pelznerová
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Ľudskosť

Je známa stará pravda, že slová
hýbu a príklady priťahujú. Aj prí
klady ľudskosti vplyvných a sláv
nych ľudí sú hodné povšimnutia
a v rozličných situáciách, v kto
rých sa nachádzame, aj nasledo
vania.
Počas návštevy pápeža Františka
v Južnej Amerike v januári tohto
roka sa stala nepríjemnosť – v blíz
kosti auta, v ktorom viezli pápeža v
prítomnosti státisícov ľudí, spadla
na zem policajtka zo splašeného ko
ňa. Pápež prikázal zastaviť auto, vy
stúpil z neho k zranenej žene, ktorej
už pomáhala zdravotná obsluha a
vyložili ju na nosidlá. Pápež ju po
bozkal na čelo a požehnal ju. Tak
mu to kázalo jeho súcitné srdce. A
opäť pokračoval v ceste. Je pozoru
hodné aj to, že náš vynikajúci slo

u svojich detí vychovávali srdce
naplnené porozumením, súcitom
a slušnosťou?
Dobre formované srdce sa musí
oslobodzovať najmä od pýchy a se
bectva, ale aj od ľahostajnosti, zá
visti, pohŕdania, nenávisti, pomsty,
násilia a iných nerestí. Nie je to ľah
ké, pretože popri dobrom vplyve
rodičov, učiteľov a kňazov sú tu aj
niektoré médiá, ktoré chvália neresti
a spochybňujú dobro, cnosti a to,
čo je naozaj šľachetné a potrebné
pre šťastný a usporiadaný život
v spoločenstvách ľudí.
O čo sa máme opierať, čo je na
ozaj vždy spoľahlivé pre správnu
formáciu srdca, mysle a životných
postojov človeka? Jednoznačne je
to Ježiš Kristus a jeho učenie napísa
né v štyroch evanjeliách, ktoré má
me spoznávať a podľa nich aj vy
trvalo žiť. Je však dôležité tak ohla
sovať evanjelium, aby bolo čím zro
zumiteľnejšie a prijateľnejšie našim
súčasníkom.

„Obnova vyjadrovacích foriem
má veľký význam pri ohlasovaní
evanjelia, ak nám skutočne leží na
srdci, aby sme čoraz lepšie spro
stredkovali jeho krásu a umožnili ju
spoznať všetkým ľuďom. V každom
prípade, sa nám nikdy nepodarí do
siahnuť, aby sme z učenia Cirkvi uro
bili čosi ľahko pochopiteľné a s ra
dosťou prijateľné celkom pre všet
kých. Viera vždy má v sebe aj roz
mer kríža. Vždy je tu aj nejaký tieň,
ktorý však nebráni odhodlanosti sú
venský cyklista Peter Sagan po víťaz hlasiť s ňou.”
(Evangelii gaudium, bod 41 a 42)
stve v pretekoch zvykne po blaho
želaniach zostúpiť zo stupňa víťa
zov, ešte prijme nejaké gratulácie a
Kiež by sme všetci boli takí ochot
potom pomáha technikom stáčať ní a odvážni prijať pravdy evanjelia,
káble. Tak mu to káže jeho súcitné nechali sa ním formovať, aby aj na
srdce.
še srdce bolo súcitné, vnímavé
Je aj moje srdce súcitné? Všímam a ochotné prejavovať úctu, pomoc
si s láskou a pozornosťou ľudí, upro a porozumenie tým, ktorí to potre
stred ktorých žijem? A sú rodičia na bujú a od nás očakávajú.
toľko zodpovední a prezieraví, aby
Dr. Teodor Kamody

Štatistické údaje farnosti Borský
Mikuláš za rok 2017
Pokrstených bolo 56 detí, z toho
• 25 chlapcov
• 31 dievčat
• 1 dospelý muž.
Sobášených bolo 16 párov.
Pochovaných bolo 41 ľudí, z toho
• 22 mužov
• 19 žien.
Dňa 21. mája 2017 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 25 detí, z toho
• 11 chlapcov
• 14 dievčat.

ME v presnej orientácii
opäť v Borskom Mikuláši
Po veľmi dobrých skúsenostiach
s vašou obcou, keď sme u vás
v roku 2015 usporiadali Majstrov
stvá Slovenska a v roku 2016 aj
Európsky pohár, sa 1. mája (v uto
rok) v obci uskutočnia Majstrov
stvá Európy v presnej orientácii.
Majstrovstvá Európy sa konajú od
28. 4. 2018, keď sa najprv uskutočnia
podujatia v Stupave, v Plaveckom Mi
kuláši a na Devíne. Finále celých ME
sa uskutoční u vás v Borskom Mikulá
ši. Od cca 9.00 h to bude kvalifikácia
v disciplíne Tempo, následne poobe
de o cca 14.00 h sa uskutoční finále.
ME sa zúčastní približne 160 preteká
rov (z toho cca 45 hendikepovaných
pretekárov) z 19 európskych krajín
(Česká republika, Dánsko, Fínsko,
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďar
sko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portu
galsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko, Taliansko, Ukra
jina, Veľká Británia), ale máme aj
účastníkov z ďalekého Japonska.
Čo je to presná orientácia?
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, so zameraním sa na
čítanie a správnu interpretáciu mapy.
Pretekár dostáva mapu s vyznačenou
pretekárskou traťou – podobne ako
pri orientačnom behu. Každej kon

trole zakreslenej v mape zodpovedá
v teréne zhluk až šiestich lampiónov,
pričom pretekár musí rozpoznať, kto
rý z lampiónov (prípadne žiaden)
v teréne zodpovedá popisu kontroly
a polohe stredu krúžku v mape. Pri
riešení pritom používa rovnaké orien
tačné metódy ako klasický pretekár,
teda identifikáciu objektov, odhad
vzdialenosti, sledovanie vrstevníc,
zámerných línií a podobne. Víťazom
je pretekár, ktorý vyrieši správne naj
viac kontrolných stanovíšť. V prípade
zhodného počtu rozhodujú tzv. ča
sové kontroly. Pretekár počas prete
kov nesmie vstupovať do terénu – zo
stáva iba na ceste. Odtiaľto pochá
dza medzinárodný názov „trail-o”, čo
by sa dalo preložiť ako „orientácia po
cestách”. Táto disciplína bola vyvinu
tá, aby ponúkla všetkým (aj ľuďom
s obmedzenou hybnosťou), šancu
zúčastniť sa zmysluplných orientač
ných pretekov. Mechanický aj elek
trický vozík, barly alebo asistencia pri
pohybe, toto všetko je dovolené, le
bo rýchlosť nie je súčasťou pretekov.
Schopnosť správne identifikovať da
nú kontrolu nekladie na pretekára
žiadne zvláštne fyzické nároky, čo
umožňuje aj ľuďom s obmedzenou
hybnosťou rovnocenne pretekať.
Veľmi pekne ďakujeme za mož
nosť usporiadať toto podujatie vo va
šej obci.
Ján Furucz
zástupca organizačného výboru
TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Monika Zavilinská medzi
svetovou výškarskou špičkou

V roku 2017 mala Monika Zavilin
ská (odchovankyňa MŠK Borský Mi
kuláš a členka AK Junior Holíč) veľmi
úspešnú výškarskú sezónu. Hneď na
začiatku roka sa jej podarilo preniesť
sa cez neuveriteľnú výšku 180 cm. V
Nitre na výškarskom mítingu Latky 5
miest si Monika skočila nový osobný
rekord 181 cm. Táto výška jej priniesla
účasť vo finále Banskobystrickej latky,
kde si zmerala svoje sily so svetovými
výškarkami a umiestnila sa na 13.
mieste. Monika aj tento rok absolvo
vala Majstrovstvá Európy juniorov v
talianskom Grossete, kde sa umiestni
la na krásnom 17. mieste. Taktiež sa
stala slovenskou majsterkou v skoku
do výšky v kategórii junioriek.
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FC ŠROTARI BÚRE
ťahajú už svoju 8. sezónu
V predchádzajúcej sezóne 2016/2017 sme odohrali 15 zápasov v 1. se
nickej lige vo futsale. Do sezóny sme vstupovali s nie príliš veľkými oča
kávaniami. Naším hlavným cieľom bolo nazbierať dostatok bodov, kto
ré by nám zabezpečili účasť v 1. lige aj v nadchádzajúcej sezóne. Tento
cieľ sme napokon splnili, keď sme v konečnej tabuľke obsadili 13.
miesto z celkového počtu šestnástich mužstiev.

Sezóna z našej strany bola veľmi a Milana Vaneka. Želáme im skoré
náročná. Rovnako ako minulú sezó uzdravenie a čo najrýchlejší návrat
nu sme odohrali množstvo zápasov, na palubovku.
Ako každý rok aj tento rok sme
ktoré sa skončili iba jednogólovým
rozdielom, bohužiaľ nie v náš pro sa zapojili do turnaja o senický po
spech. Nazbierali sme však množ hár vo futsale. Našim súperom bolo
stvo skúseností, ktoré sa nám zídu mužstvo Štramáci. Zápas sa nám
v aktuálnej sezóne, pretože každé však nepodarilo doviesť do víťaz
jedno mužstvo disponuje veľkou ného konca, keď sme po vyrovna
kvalitou. V niektorých mužstvách sa nom priebehu v samotnom závere
pa asi 20 minút „kolobežkoval” a be nachádzajú dokonca hráči, ktorých inkasovali dva góly a z turnaja sme
môžeme vídať na futbalových tráv vypadli už v 1. kole.
žal, a preteky nakoniec dokončil.
Na súpiske ŠROTAROV v aktuál
V polovici leta vycestoval so slo nikoch v našich najvyšších súťa
venskou reprezentáciou na Majstrov žiach.
nej sezóne figurujú títo hráči:
Martin Cintula, Michal Jankovič,
stvá Európy v terénnom duatlone
Jakub Juračka, Ján Kassay, Andrej
a triatlone do Rumunska. Duatlonový V sezóne 2017/2018 odohráme
Krchňavý, Krištof Krchňavý, Ľubomír
pretek mal sľubne rozbehnutý s veľ 14 zápasov
kými šancami na zopakovanie víťaz
Aktuálne sa súťaž nachádza v jej Macek, Tomáš Mička, Michal Morá
stva z minulého roka. Na bicykel sa polovici a zatiaľ sme zaznamenali vek, Erik Peltzner, Denis Plaisner, Vik
mu ale zas lepila smola, a tak sa šan jedno víťazstvo a jednu remízu. Je tor Tomka a Milan Vanek.
V tíme panuje pozitívna nálada
ca na zisk titulu rozplynula po asi 50 to najmä z toho dôvodu, že sme
metroch od prvého depa, keď pri odohrali zápasy s mužstvami z hor a pohoda. Chlapci tvoria výbornú
preskakovaní koľajníc presekol pneu nej polovice tabuľky. Avšak pevne partiu na palubovke i mimo nej, čo
matiku. Preteky sa mu nakoniec s veľ veríme, že do konca sezóny sa nám je základom úspechu a úspešného
kou časovou stratou po zdĺhavej podaria získať ešte ďalšie body fungovania nášho mužstva. Preto
oprave defektu podarili dokončiť. a vyhneme sa tak bojom o záchra dúfame, že našou hrou a najmä vý
O dva dni na to, skončil v kros triatlo nu. Bohužiaľ, túto sezónu nás trápia sledkami potešíme čo najviac na
ne na nepopulárnom 4. mieste so zranenia kľúčových hráčov, konkrét šich fanúšikov.
stratou asi 20 sekúnd na 3. miesto. ne Jána Kassaya, Viktora Tomku
Ing. Michal Jankovič
Na medzinárodných pretekoch sa
mu podaril získať ďalšie nepopulárne
4. miesto a v Žiline i 3. miesto. V ko
nečnom poradí Slovenského pohára
v kros triatlone skončil na 2. mieste.
V septembri už tradične štartoval
na polmaratóne v Banskej Bystrici,
a ako každý rok v kategórii boso be
žiacich. Už tradične skončil na 2. mie
ste, aj keď až do 19,5 km bol na 1.
mieste. Tak uvidíme, či mu to cinkne
na ďalší rok zlatom. Rok dokončil po
četnými bežeckými a cyklistickými
pretekmi, na niektorých i s pódiovým
umiestnením.
A čo v roku 2018?
V pláne má Majstrovstvá sveta
v zimnom triatlone v Rumunsku, Slo
venské poháre a Majstrovstvá Slo
venska v zimnom triatlone, duatlone,
kros triatlone a duatlone, zahraničné
kros triatlony, rôzne bežecké a cyklis
tické preteky, a možno sa podarí aj
nejaký polovičný Ironman.
Bližšie informácie o našom tíme nájdete na facebookovej stránke:
http://www.facebook.com/FC-Šrotari-Búre
Držíme palce!

Lukáš Cintula obec
úspešne reprezentuje

Pretekať začal už v januári, keď sa
venoval viac bežeckému lyžovaniu.
V rámci tréningu skúsil i orientačné
behy na lyžiach, ale hlavne sa zúčast
ňoval pretekov Slovenského pohára
v zimnom triatlone – na Králikoch,
v Krušetnici či v ČR. V okolí Praděda
sa uskutočnili Majstrovstvá SR a ČR,
na nich sa v rámci M SR v kategórii
muži umiestnil na 4. mieste. V rámci
Slovenského pohára obsadil v ko
nečnom hodnotení 3. miesto.
S jarou prišli na rad duatlony – pre
teky, kde sa kombinuje beh a cyklisti
ka, najčastejšie vo formáte beh–bicy
kel–beh na rôznych vzdialenostiach
či povrchoch. Po minulé roky venoval
len terénnemu duatlonu, no v roku
2017 začal súťažiť s novým cestným
bicyklom i v cestnej verzii. Najlepšie
umiestnenie dosiahol na M SR v krát
kom duatlone (10–40–5 km) v Koši
ciach – 4. miesto v celkovom poradí.
Na terénnych duatlonoch sa darilo
viac. Na Rajeckom kros duatlone ob
sadil celkovo 2. miesto a na M SR
v Dolnom Kubíne sa stal už 2-krát vi
cemajstrom SR v kros duatlone.
Zúčastnil sa i domáceho kros triat
lonu v Borskom Mikuláši v okolí rybní
kov Bulkovec. Pred domácim publi
kom vybojoval v celkovom poradí
pekné 2. miesto. O týždeň dosiahol
3. miesto na terénnom triatlone v Mo
ravských Knínicích pri Brne.
Začiatkom júna bojoval na M SR
v terénnom triatlone v Rajci. Forma
bola vyladená, na cyklistickej časti sa
dotiahol na prvého v priebežnom
poradí, ktorému keď začal v zjazde
unikať, tak sa mu na kamenistom pod
klade smolne zauzlila reťaz tak ne
šťastne, že sa nedalo ďalej šliapať.
Ale keďže preteky nevzdáva, do de
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Starší žiaci v lete 2017

pili do vyraďovacej fázy 4 najlep
šie mužstvá. Tieto si po odohratí
play-off zápasov rozdelili poháre
v tomto poradí:
1. Betonári,
2. Šrotari,
3. Spartak Zemany.
Vynikajúce finále bolo dlho bez
gólové, pričom do vedenia sa 3 mi
núty pred koncom dostali Šrotari.
Betonári však dokázali do 2 minút
výsledok zvrátiť vo svoj prospech
a zaslúžene bez jedinej prehry
na turnaji prevzali pohár pre víťa
za.
Cez letnú prestávku sa naše tímy
svedomito pripravovali na ročník
2017/2018. Okrem tvrdých trénin
gov absolvovali všetky kategórie
prípravné zápasy. Mužstvo dospe
V nej sa umiestnila na konečnom lých na hody doma privítalo v pria
8. mieste.
teľskom zápase mužstvo z Koválo
Ešte lepšie výsledky dosiahla va, ktoré po jednoznačnom prie
kategória starších žiakov pod ve behu zdolalo 6:1.
dením trénerov Silvestra Černého
a Juraja Semanka. V základnej se Jesenná časť ročníka 2017/2018
nickej skupine obsadili výborné 2.
Po odohratí polovice zápasov
miesto, čím sa prebojovali do sku futbalového ročníka 2017/2018 do
piny o víťaza celej oblasti Senica–
Skalica. Napokon obsadili výborné
4. miesto, pričom svojím víťaz
stvom v predposlednom kole do
ma nad Unínom zosadili tohto sú
pera z 1. pozície a rozhodli tak, že
majstrom oblasti na stal Mokrý Háj.
Nesklamali ani naši dorastenci,
ktorý dlhodobo patria k špičke
v Majstrovstvách oblasti Senica.
Sezónu 2016/2017 pod vedením
trénera Milana Vanka ml. zakončili
na peknom 4. mieste, pričom výni
močne až traja končiaci hráči sa
počas letnej prípravy presunuli do
kategórie dospelých.
Najsledovanejšou kategóriou vo A-mužstvo v lete 2017
všetkých kluboch býva mužstvo
dospelých. Svoju druhú sezónu siahli naše kategórie nasledovné
po návrate do Majstrovstiev oblas výsledky.
Kategória prípraviek (do 12 r.)
ti Senica zakončilo naše A-muž
stvo pod vedením nového hrajúce je pod vedením trénerov Andreja
ho trénera Tomáša Mičku na koneč Krchňavého a Milana Vanka ml. na
nom 8. mieste. Hoci sme si o jednu priebežnom 8. mieste.
Starší žiaci (do 15 r.) pod vede
priečku pohoršili v porovnaní
s predchádzajúcou sezónou, spl ním trénerov Silvestra Černého a Ju
nili sme predsezónny cieľ, keďže raja Semanka zimujú priebežne
kvôli problémom s reorganizáciou na 6. mieste.
krajských súťaží hrozilo vypadnu
Jesennú časť sezóny 2017/2018
tie všetkých tímov od 10. miesta pod vedením nového trénera Jaro
do II. triedy ObFZ Senica.
slava Strapka najlepšie zvládli naši
dorastenci (do 19 r.). Po pomalšom
rozbehu sa umiestnili na priebež
Letná prestávka
V sobotu 24. júna 2017 sa na nom 3. mieste, pričom naposledy
hlavnom ihrisku odohral celoden prehrali ešte v 4. kole a odvtedy ťa
ný Letný turnaj Búranskej futbalo hajú sériu 10 zápasov bez prehry.
Kategória dospelých dosiahla na
vej ligy za účasti 7 prihlásených tí
mov. Po odohratí skupinovej časti jeseň niekoľko vynikajúcich výsled
systémom každý s každým postú kov, v ktorých sme dokázali po su

TJ Sokol bilancuje
6. ročník Zimnej Búranskej
futbalovej ligy
Na prelome rokov 2016/2017 sa
na umelej tráve v areáli futbalové
ho štadióna uskutočnil v konkuren
cii 8 mužstiev tradičný turnaj o ví
ťaza Zimnej búranskej futbalovej
ligy. Po odohratí základnej skupiny
systémom každý s každým sa výni
močne všetky vyraďovacie zápasy
odohrali počas jedného víkendu,
v ktorých sa rozhodlo o koneč
nom poradí: 1. Wallstav, 2. Spartak
Zemany, 3. Pivní magnáci, keď kva
litné finálové stretnutie skončilo ví
ťazstvom Wallstavu nad Sparta
kom Zemany 9:4.

Ples športovcov
V sobotu 21. januára 2017 sa
v Kultúrnom dome v Borskom Mi
kuláši konal 15. Ples športovcov.
Do tanca výborne hrala domáca
hudobná skupina Pexeso. Účastní
ci plesu sa výborne bavili a mnohí
vyhrali pekné ceny v tombole. Po
čas úvodného ceremoniálu došlo
k slávnostnému odmeňovaniu. Naj
prv si trofeje prevzali zástupcovia
prvých troch mužstiev Zimnej bú
ranskej futbalovej ligy a neskôr boli
slávnostne vyhlásení a soškami od
menení najlepší hráči jednotlivých
kategórií za rok 2016. V kategórii
prípraviek Martin Šedivý, v starších
žiakoch Samuel Prachar, medzi do
rastencami Libor Jablonický a v ka
tegórii dospelých Denis Plaisner.
Jarná časť ročníka 2016/2017
V júni 2017 sa skončil futbalový
ročník 2016/2017. Kategória prípra
viek pod vedením trénerov Andre
ja Krchňavého a Rudolfa Višvádera
obsadila v senickej časti 4. miesto,
čím sa posunula do skupiny o maj
stra celej oblasti Senica–Skalica.

verénovi posledných rokov z Radi
mova nastrieľať najvyšší počet gó
lov v súťaži. Veľmi nás tešia najmä
výhry v derby stretnutiach v Lak
šárskej Novej Vsi a doma so Šaští
nom. Pridať vo výkonoch ešte musí
me v zápasoch u súperov, kde sme
získali len 5 bodov zo 7 stretnutí,
paradoxne sme však jediným klu
bom v okrese, ktorý dokázal o bo
dy po remíze obrať lídra z Radimo
va, dokonca na jeho trávniku. Po
jeseni nám patrí priebežné 7. mie
sto, tabuľka okolo nás je však riad
ne nahustená, keďže rozdiel medzi
3. a 8. miestom sú len 4 body.
Zimná prestávka
V sobotu 25. novembra 2017
bola zvolaná Výročná členská
schôdza TJ Sokol Borský Mikuláš.
Výbor TJ pokračuje v činnosti bez
zmien vo svojom obsadení. V pl
nom prúde je už zimná príprava
na jarnú časť sezóny 2017/2018, aj
organizovanie 16. ročníka Plesu
športovcov, ktorý sa uskutoční
v sobotu 3. februára 2018 spolu

s vyhlásením najlepších hráčov
nášho klubu v jednotlivých kategó
riách.
Na záver by som sa rád poďa
koval všetkým trénerom a hráčom
za ich úsilie na tréningoch a v zá
pasoch, ako aj ich vzornú repre
zentáciu obce. Ďakujem fanúšikom
za ich podporu a sprevádzanie
mužstva aj na zápasy u súperov,
obecnému úradu aj obecnému za
stupiteľstvu za dotáciu z rozpočtu
obce a všetkým za poskytnutie po
moci vo forme 2 % dane z príjmu.
Rád by som poprial futbalovému
klubu TJ Sokol Borský Mikuláš veľa
úspechov v roku 2018, aby sme
týmto spôsobom všetkým odpla
tili ich pomoc a dôveru.
Ing. Ján Cigánek, PhD.
predseda TJ
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vo Vyškove sa na stupne víťazov po
stupne postavili Adriana Gazárková,
Mária Gazárková a Jozef Baďura na
2. mieste, Agáta Cintulová a Ema Ha
čundová na 3. mieste, pričom na ne
populárnom 4. mieste sa umiestnili
ešte Ondrej Malík a Roman Gazárek.
Počas 9. ročníka Moravsko-sloven
ského bežeckého pohára na viace
rých pretekoch súťažili Olívia Kollári
ková, Ella Kolláriková, Izabela Drinko
vá, Adriana Gazárková, Mária Gazár
ková, Ondrej Malík a viacerí z nich sa
niekoľkokrát postavili na stupne víťa
zov.
Chodci sa zúčastnili chodeckého
memoriálu v talianskom Trieste, kde

rozhodcovia Ondrej Malík a Roman
Gazárek.
Pre žiakov ZŠ organizujeme v spo
lupráci zo ZŠ niekoľko pretekov v ro
ku – Halový beh, Zimnú latku v sko
ku do výšky, Vítanie jari v mara
tónkach. V tomto roku sme spoloč
ne zo ZŠ zorganizovali aj Beh o pohár
starostu, ktorého sa zúčastnili okrem
žiakov našej školy žiaci zo susedných
škôl (ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ s MŠ Stu
dienka, ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves,
ZŠ s MŠ Štefanov a družobná ZŠ Na
pajedla).
V tomto roku z MŠK prestúpila Me
lánia Beňková do Dukly Banská Bystri
ca, pretože pokračuje v štúdiu na

„Záhoráci” na ME juniorov 2018 v Grossete, zľava Ondrej Malík, Ema Hačundová,
Monika Zavilinská, Dušan Chanečka

MŠK Borský Mikuláš
Pretekári MŠK Borský Mikuláš sa
počas 14. klubovej sezóny zúčast
nili 45 pretekov na Slovensku,
v Čechách, Taliansku a precestova
li takmer 8500 km v rôznych do
pravných prostriedkoch.

Vrcholnou súťažou v atletickom
roku boli ME juniorov v talianskom
Grossete, kde sa Ema Hačundová
umiestnila na 10000 m chôdze na 13.
mieste.
Aj na majstrovských súťažiach or
ganizovaných SAZ naši pretekári zís
kali niekoľko medailí. V hale 1. miesto
Ema Hačundová v chôdzi na 3000 m
junioriek a Melánia Beňková 1. miesto
medzi juniorkami a 2. miesto medzi
dorastenkami v skoku do diaľky. Ema
Hačundová získala titul aj na 10 km
junioriek pred domácim publikom
počas Z 20 a na základe dosiahnuté
ho výkonu bola nominovaná na Eu

rópsky pohár družstiev v chôdzi
v Poděbradoch.
Z majstrovstiev Západoslovenské
ho atletického zväzu si bronzovú me
dailu „vychodila” Mária Gazárková na
2000 m mladších žiačok. Západoslo
venský atletický zväz organizuje sú
ťaž družstiev, do ktorej sa zapojilo
družstvo najmladších a mladších žia
čok. Družstvo najmladších žiačok do
kázalo predstihnúť aj družstvá z Le
víc a Zlatých Moraviec. Tesne pred ni
mi skončilo družstvo zo športového
gymnázia Nitra. Družstvo mladších
žiačok predstihlo družstvo zo Zla
tých Moraviec, Šale, Holíča a Šurian.
Počas celého roka 2017 sa konal
1. ročník Moravsko-slovenského cho
deckého pohára, súčasťou ktorého
bolo 9 pretekov na oboch stranách
rieky Moravy. Začínalo sa vo februári
v Olomouci a končilo v septembri vo
Vyškove. Pri záverečnom vyhlasovaní
Obrázok vľavo:
Vyhlásenie 1. roční
ka Moravsko-sloven
ského chodeckého
pohára 2017 vo Vy
škove – prípravka
dievčatá obsadila 2.
miesto Adriana Ga
zárková a 3. miesto
Agáta Cintulová.

Obrázok vpravo:
MZSAZ v Skalici 2017
– 3. miesto na 2000
m chôdze mladších
žiačok si vychodila
Mária Gazárková

MŠR v B. Mikuláši 2017 – 1. miesto 10 km chôdza junioriek Ema Hačundová

úspešne reprezentovali a zviditeľnili
obec. Adriana Gazárková zvíťazila na
500 m, Jozef Baďura medzi veterán
mi na 10 km obsadil 3. miesto a Mária
Gazárková na 2 km mladších žiačok
obsadila 4. miesto.
V decembri sa v Šamoríne konali
Majstrovstvá Európy v cezpoľnom
behu, kde sme síce nemali pretekár
ske zastúpenie, ale zastupovali nás

športovom gymnáziu v Banskej Bys
trici a v súčasnosti trénuje pod vede
ním Evy Murkovej (zlatá z halových
ME v Budapešti v skoku do diaľky)
a Martiny Hrašnovej (strieborná me
dailistka z ME v Helsinkách v hode
kladivom). Ďalšia naša odchovanky
ňa, reprezentantka SR v skoku do výš
ky, Monika Zavilinská, momentálne
trénuje pod vedením Dušana Cha
nečku v AK Junior Holíč. V roku 2017
dosiahla viacero vynikajúcich výsled
kov. Ten najlepší bol prekonanie latky
vo výške 180 cm a účasť na ME junio
rov v talianskom Grossete.
Športová príprava pretekárov pre
bieha celoročne. V zimných mesia
coch sa využíva telocvičňa ZŠ a v ob
dobí, keď to už dovolia vonkajšie te
ploty, sa využíva okolie obce. Tí starší
sa už zúčastňujú tréningových sústre
dení hlavne na Štrbskom Plese, resp.
cestujú za teplom do zahraničia. Tré
ningový proces zabezpečujú a vy
hodnocujú Ondrej Malík a Roman
Gazárek. Klub je momentálne ekono
micky zabezpečený z dotácie obec
ného úradu, od SAZ na základe do
siahnutých výsledkov aj z 2 % odve
denej dane z príjmu.
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M-M SR Country cross B. Mikuláš 2017
Sezóna Slovenskej motocyklovej
federácie, disciplína M-M SR Enduro a Country cross odštartovala
prvým podujatím 25.–26. marca
2017 v Borskom Mikuláši.
Miestny Rally-cross klub pod vedením Jána Dobiaša prichystal miestami
vynovenú trať, ktorá preverila všetkých pretekárov a prilákala mnohých
divákov, ktorí si vychutnali toto podujatie. So začiatkom sezóny prišli aj
niektoré malé zmeny, pretekári štartovali v nových triedach. Dohromady
sa podujatia zúčastnilo 307 štartujúcich, medzi ktorými si sily zmeralo až
5 žien. Počas oboch dní mal prevažné zastúpenie ranný štart, kedy sa
na trať dlhú približne 10 kilometrov
vydalo naraz až 216 pretekárov.
Už tradične bol veľkým lákadlom
pre divákov Štefan Svitko, ktorému je
piesočné prostredie v okolí Borského
Mikuláša dobre známe aj vďaka Rally
Dakar. Štefanovi však počas tohto ví-

Na M-M SR Country crosse v Borskom Mikuláši
mohli diváci vidieť atraktívne
nekompromisné
športové súboje.

kendu šťastie neprialo, v sobotu kvôli
technickej poruche dojazdil až na 10.
mieste absolútne a v nedeľu pre dlhšie trvajúce zranenie ruky na štart nenastúpil.
V prvej výkonnostnej triede sa medzi najlepšími pretekármi strhol boj
o víťazstvo medzi Thomasom Hostinským (SVK) a Marekom Haviarom
(SVK), obaja sa počas celého víkendu zo začiatku na trati niekoľkokrát
vymenili, ale Thomas Hostinský ukázal, že je výborne pripravený a druhá
časť preteku bola vždy v jeho réžii.
Vybudoval si náskok a s prehľadom
vyhral absolútne hodnotenie aj triedu MM SR Enduro-1.
V kategórii MM SR Enduro-2 sa po
zrátaní bodov za celý víkend postavil
na najvyšší stupienok Martin Krátky
(SVK), ktorý rovnako ovládol aj kate
góriu M-M SR Junior.
Tohtoročný Country cross
sa uskutoční 24.–25. 3. 2018.

Štefan Svitko – MM SR Country cross Borský Mikuláš 2017

Zaujímavý pohľad bol do kate
górie žien. Až 5 pretekárok nabralo
odvahu a popasovali sa s náročnou
pieskovou traťou. Víťazstvo si odniesla Katarína Juríčková (SVK), ktorá dokázala vyhrať počas oboch dní.
Trieda M-M SR Kadet, kde štartujú
mladí nádejní pretekári, mala počas
oboch dní jasného favorita a zvíťazil
v nej Miroslav Ďurko (SVK). Medzi
dorastencami v najmenšej kubatúre
si 1. miesto vybojoval Rastislav Kokavec (SVK).
Slovenský pohár mal tiež početné
zastúpenie. O prvé miesta v kategó
riách pretekári zvádzali rovnako zaujímavé súboje. V triede SP E1 si 1. mie
sto vybojoval Igor Šajgal (SVK), v triede SP E2 vyhral domáci pretekár Ladislav Bolebruch (SVK) a v najsilnejšej
triede SP E3 si 1. miesto odniesol Tomáš Hodas (SVK). V triedach Hobby
E1, E2 a E3 boli pretekári rozdelení
podľa nových pravidiel a práve tieto

kategórie spolu s triedou Regionál
mali najväčšie zastúpenie. V triede
Hobby E1 si za celý víkend vybojoval
1. miesto František Hlaváč (SVK),
v triede Hobby E2 bol víťazom Rudolf Sieklienka (SVK) a triede Hobby
E3 zvíťazil Banislav Plesko (SVK).
Do kategórie Regionál bolo prihlásených až 72 štartujúcich a víťazstvo
získal Ján Stupka (SVK). Medzi najskúsenejších pretekárov patria pretekári štartujúci v kategórii Veterán
a Superveterán. V prvej menovanej
kategórii MM SR Veterán získal 1.
miesto počas oboch dní Martin Gottvald (CZE), ktorý svojou jazdou
a štýlom ukázal, že patrí neustále medzi československú špičku. V kategórii Superveterán 1. miesto vybojoval
Květoslav Kovář (CZE). Prvé podujatie sezóny 2017 ukázalo, čo môžeme
od pretekárov očakávať. Piesok a neskutočne obrovské duny dali zabrať
všetkým zúčastneným, ktorým patrí
obdiv. Víťazom gratulujeme!
Okrem uvedeného podujatia sa 3.
júna 2017 uskutočnil v tom istom teréne Karpatský pohár v autocrosse,
ktorý možno takisto zhodnotiť ako
úspešné motoristické podujatie, či už
z pohľadu organizátorov, pretekárov
i divákov. Za uskutočnenie uvedených organizačne náročných motoristických podujatí patrí poďakovanie organizačnému tímu a všetkým
členom Rally cross klubu, vedeniu
obce na čele so starostom obce pánom Vladimírom Bízkom a všetkým
priaznivcom a divákom, ktorí sú hnacím motorom činnosti klubu.
Kamil Somorovský
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Medzinárodné chodecké preteky Z-20
– úžasný zážitok olympijského víťaza
Na štart 48. ročníka medzinárod
ných chodeckých pretekov Záho
rácka dvadsiatka sa v 16-tich ka
tegóriách postavilo 123 preteká
rov z Bulharska, Česka, Chorvát
ska, Talianska, Lotyšska, Slovinska
a, samozrejme, naši slovenskí re
prezentanti.
V súťaži žien triumfovala Mária
Czaková, ktorá v novom traťovom re
korde (1:40:38 h) získala svoj štvrtý
titul majsterky Slovenska.
Ema Hačundová, domáca prete
kárka, členka MŠK Borský Mikuláš, do
minovala medzi juniorkami na 10 km
trati a zároveň sa stala majsterkou Slo
venska v tejto vekovej kategórii.
Najväčším lákadlom pre divákov
bol majster sveta a olympijský víťaz

Matej Tóth. Ten si s časom 1:24:38
obhájil víťazstvo už po deviatykrát.
„Preteky v Borskom Mikuláši som si aj
napriek nepriaznivému počasiu do
slova užil. Až v cieli som si uvedomil,
že to boli môj prvý štart v úlohe
olympijského víťaza. A môžem pove
dať, že vďaka skvelým fanúšikom to
bol úžasný zážitok. Ďakujem všetkým
za povzbudzovanie a za milé prijatie
na Búroch. Už teraz sa teším na bu
dúci rok na Záhorácku 20-ku,” pove
dal tesne po víťazstve Matej Tóth.
Domácu chodeckú školu repre
zentovali aj najmenšie adeptky tohto
športu. Medzi najmladšími žiačkami
na 1 km Agáta Cintulová obsadila 5.
miesto a Adriana Gazárková bola 9.
V kategórii ml. žiačok na 2 km Mária
Gazárková obsadila celkové 7. mies

Tohtoročné Medzinárodné chodecké preteky Z-20 sa uskutočnia 26. 5. 2018.

to. Vo veteránskej kategórii (taktiež
Majstrovstvá Slovenska) po prepočí
taní bodov podľa veteránskych tabu
liek podal najlepší výkon Ondrej Ma
lík, ktorý získal striebornú medailu
pred Jozefom Baďurom (bronz) a Já
nom Záhončíkom (5. miesto).
Organizátori Z-20, OcÚ Borský Mi
kuláš a TJ Junior club Borský Mikuláš,
vyjadrujú poďakovanie za pomoc pri
organizovaní pretekov Miestnemu
podniku služieb pod vedením Marti
na Hladíka, miestnym podnikateľom,
ostatným sponzorom, športovým
priaznivcom, a samozrejme, chodec
kému fanklubu v čele s Róbertom Ma
líkom, ktorí aj v takom nepriaznivom
počasí vydržali až do konca a vytvo
rili chodcom vynikajúcu a nezabud pretekov spomínajú dodnes na kaž
nuteľnú atmosféru, na čo účastníci dých chodeckých pretekoch.

Mgr. Dominika Velická
Mgr. Dana Gašpárková

