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Borský Svätý Jur v číslach
Štatistika spracovaná k 30.06.2019

SOBÁŠE

ÚMRTIA

Cheveresan Denis     29.01.2019
Hajdin Andrej        07.02.2019
Kopča Matúš         26.02.2019
Jánošková Kristína    04.03.2019
Garčárová Sabína     12.03.2019
Slaninová Hailie      16.03.2019
Hušková Ema        28.04.2019
Jožiová Agáta        31.05.2019
Mateovičová Nina     12.06.2019
Mikulková Yasmín     14.06.2019
Bilkovič Michal      29.06.2019 

Tomajko Jaroslav – Gonosová Marcela
16.04.2019

 Hajdin Andrej – Ružičková Vilma
08.06.2019

Maszlag Štefan 17.01.2019     53
Ondrejka Rudolf 21.01.2019     82
Matejovič Marek 23.01.2019     73
Dobiaš Ján 20.02.2019     87
Stašková Eva 02.03.2019     77
Švec Štefan          05.03.2019     70
Šimková Anna 11.03.2019      92
Kollár Viktor 14.03.2019      83
Somolániová Anna 22.03.2019      73
Dokoupil Jozef 23.03.2019      79
Uher Milan 06.04.2019      70
Mračna Jozef 19.04.2019 83
Komáček Peter 21.04.2019      51
Šimeková Marta 24.04.2019      71
Naštická Terézia 16.05.2019      83
Müller Mária 21.05.2019      65
Pavúček Jaroslav 22.05.2019      80
Buchta Ján 26.05.2019      77
Pecha Alojz 17.06.2019      83
Rusňáková Mária 23.06.2019        88

NARODENIA
Vážení spoluobčania,

Rozpis zvozu komunálneho
odpadu na II. polrok 2019

deň
Štvrtok
Štvrtok
Piatok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

dátum
01.08.19
15.08.19
30.08.19
12.09.19
26.09.19
10.10.19
24.10.19
07.11.19
21.11.19
05.12.19
19.12.19

Zvoz separovaného odpadu BSJ
pre II. polrok 2019

deň
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

Pap

X

X

X

Pet
X

X
X

X
X

dátum
08.08.19
15.08.19
19.09.19
03.10.19
10.10.19
07.11.19
12.12.19
19.12.19

FK Borský Svätý Jur zorganizoval pre priaznivcov detského futbalu 
futbalový turnaj prípravok, ktorý sa uskutočnil dňa 29.6.2019 v 
čase od 8:30 h na štadióne Severína Krátkeho v Borskom Svätom 
Jure. 
Zúčastnili sa nasledovné družstvá : FK Borský Svätý Jur, TJ Slovan 
Šaštín-Stráže, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján, FK TJ Kúty. Každý hráč 
bol ocenený medailou a každé družstvo získalo pohár.
Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Lukáš Ožvoldík FK TJ 
Kúty, za najlepšieho strelca penált Nicolas Kopiar z FK TJ Kúty a za 
najlepšieho brankára bol vyhlásený Marek Tomek z nášho FK 
Borský Svätý Jur.
Pre všetkých hráčov a trénerov bolo pripravené bohaté občerstve-
nie, cigánska pečienka, guláš a kofola. Turnaj bol ukončený príjem-
ným posedením pri hudbe.    
                     Martina Sýkorová

neustále rozmýšľam, čo všetko treba 
vykonať, aby bol občan spokojný. I keď sa 
maximálne snažíme, je stále toho veľa, čo 
treba urobiť. Niekde treba vybudovať 
chodník, inde chodník treba už rekonštruo-
vať, niekde stojí voda, treba ju odviesť, inde 
po zime opravovať výtlky, odstrániť spadnu-
té stromy, kosiť v dedine a na osadách, 
hrabať, odvážať, zbierať odpadky, likvidovať 
divoké skládky, orezávať stromy pod 
elektrickým vedením, opravovať prepadnu-
té chodníky a cesty, opravovať stoly a stolič-
ky, vyrovnávať terén na cintoríne, opravo-
vať budovy. Niekomu chýbajú cyklotrasy, 
inému nevyhovujú akcie, ktoré pripravuje 
obec, chcel by iné. Ako to, že v inej obci 
niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 
ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré 
súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje, 
ako sa jej ich darí plniť a aké sú jej reálne 
možnosti.
Vo väčšine obcí na Slovensku nie je možné 

Futbalový turnaj prípravok

Do novej sezóny sme vstúpili účasťou na halových chodeckých 
pretekoch v Brne. Týmito pretekmi naše dievčatá odštartovali nový 
ročník Moravsko-Slovenského chodeckého pohára, do ktorého je 
zaradených 13 pretekov na Slovensku a v Česku. Premiérovo sa v 
tomto roku jeden z pretekov uskutoční aj v našej obci - 5.10.2019. 
V doterajšom priebežnom poradí z 27 hodnotených klubov sme 
zatiaľ na 5. mieste.
Líderkou nášho klubu je Kincso Brigitta Bilibok, ktorá obsadila 
zhodne tretie miesta na chodeckých pretekoch vo Vyškove a 
Miloticiach. 
Prvý prázdninový víkend dievčatá štartovali na medzinárodných 
chodeckých pretekoch v talianskom Terste, kde medzi najmladšími 
žiačkami na 1km skončila Agáta Radochová druhá a Silvia 
Vicenová bola štvrtá. Medzi mladšími žiačkami na 2km obsadila 
Kincso Bilibok bronzovú priečku pred Ninou Smrtičovou. 
Už tradične dobré výsledky podávame v Detskej atletike. Zúčastnili 
sme sa krajského kola Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy v 
Jablonici. Naši malí športovci si úspešne viedli v jarnom kole 
korešpondenčnej súťaže, do ktorej sa zapojili športové kluby z 
celého Slovenska. V hode penovou loptou z 510 športovcov z 
celého Slovenska sa Sofia Kadlicová umiestnila na 4. mieste. 
Lukáš Dobša sa v 6 minútovom vytrvalostnom behu umiestnil na 

Naši atléti nezaháľajú ani cez prázdniny
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Priezvisko a meno   Dátum úmrtia   Vek

pokračovanie na str. 2

Chodecké preteky v talianskom Terste. Zľava - N. Smrtičová, 
A. Radochová, S. Vicenová, K. B. Bilibok

Ocenenie prípravok účastníckymi medailami

uspokojiť všetky potreby obyvateľov z 
obecných rozpočtov. O to dôležitejšie je 
zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými 
silami a míňať ich rozumne, systémovo a 
efektívne. V našej obci sú priority jasné, je 
to vybudovanie kanalizácie, ktorá by v 21. 
storočí nemala chýbať. Škoda, že si to 
neuvedomuje štát a nerieši túto problemati-
ku prednostne. 
V priebehu januára napadlo na naše pomery 
dosť snehu, čistenie chodníkov, posýpanie 
chodníkov a ciest sme zvládli. Zakúpili sme 
nový elektrický 150 l kotol do kuchyne v 
kultúrnom dome, nakoľko 30 ročný doslúžil. 
Opravili sme mostík na Dolných Valoch, 

Výsledná tabuľka FK Borský Svätý Jur
VI. liga - SPORTIKA - dospelíPor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Body
FC Družstevník Rybky
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže
TJ Kopčany
FK Oreské
FK Borský Svätý Jur
FK Cerová
TJ Chvojničan Radošovce
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves
TJ Slovan Dubovce
TJ Družstevník Hlboké
TJ Sokol Borský Mikuláš
TJ Družstevník Sobotište
OŠK Rohov
TJ Družstevník Pop. Močidľany
TJ Slovan Šaštín - Stráže
TJ Tatran Jablonica

23
19
18
17
15
14
13
13
13
12
12
13

9
6
4
3

Por.

1

2

3

4

5

6

7

8

Výsledná tabuľka STK
Stolný tenis 5. Liga

ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján

Pinec Stráže 

Sokol Skalica 

Hokejbalový Klub Gbely

STK Borský Svätý Jur 

Propria Kúty ”C” 

Byt Centrum Senica ”B” 

STK Štefanov

body

40

37

30

27

27

25

23

15

Mužstvo

Výsledná tabuľka FK Borský Svätý Jur
IV. liga žiaci - skupina B Por.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Body
TJ Slovan Šaštín-Stráže
OFK Mokrý Háj
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže
ŠK Baník Čáry
TJ Sokol Borský Mikuláš
FK Borský Svätý Jur
TJ Družstevník Unín
TJ Baník Brodské 
TJ Kopčany 
TJ Slavoj Morav. Sv. Ján (odstúpené) 

15
14
10
10
6
6
4
3
0
0

namontovali nové zabezpečovacie zariade-
nie v garáži domu smútku, opravili zábrad-
lie pri vchode do kultúrneho domu, Diako-
nie Broumov odviezla nazbierané šatstvo, 
aktualizovali sme poistenie obecného 
majetku, vyhodnotili sme PHSR, vypracova-
li Program odpadového hospodárstva, 
zabezpečovali sme tradičné akcie a urobili 
aj nové. Na hody bola pekne spracovaná 
milá spomienka na pána Rudolfa Radiča, na 
jurskej zabíjačke sa bleskovo minuli jaterni-
ce, deťom k ich sviatku venovali ovocie - 
pán Milan Fabuš jahody a za Futbalový klub 
pán František Rybár čerešne. Patrí im naša 
vďaka. Druhú nedeľu v mesiaci máj si 
pripraveným programom deti uctievajú 
svoje mamy a staré mamy. Mrzí ma však, že 
mamičky, keď ich deti vystúpia, zoberú deti 
a odchádzajú domov a nezostanú do 
skončenia programu. I keď na sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nám 
počasie neprialo, dážď nám prekazil pripra-
vovanú procesiu, oltáre sme urobili v kosto-
le a slávnosť bola dôstojná. Začali sme s 
výstavbou multifunkčného ihriska v areáli 

futbalového štadióna a s rekonštrukciou a 
prístavbou hasičskej zbrojnice. Pripravili 
sme veľkú akciu Beh jurským parkom. 
Ďakujeme občanom, že povzbudzovali 
bežcov a prišli sa pozrieť na slávnostné 
vyhodnotenie. 

V 1. polroku roku 2019 sme podali projekty: 
 • Wifi pre Teba na Úrad podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide 
o vybudovanie WiFi zón na verejných 
priestranstvách v mestách a obciach. 
Dotácia je 15 000,- €,
 • z Úradu vlády SR sme požiadali o 
financie na projekty s názvom Nové detské 
ihrisko v obci Borský Svätý Jur (11.200,- €) 
a Športom k zdraviu v obci Borský Svätý Jur 
(38.000,- €),
 • v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2019 sme požiadali o finančné prostriedky 
na Projekt zvýšenia bezpečnosti v obci 
Borský Svätý Jur (15.000,- €),
 • na MV SR sme žiadali o dotáciu: 
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojni-
ce – 2. Fáza (29 999,82 €),
 • 27.6.2019 sme požiadali o Podporu 

4. mieste z 1230 športovcov. V tej istej disciplíne v staršej kategó-
rii sa Tobias Vaniš z 1279 športovcov umiestnil tiež na peknom   
4. mieste. 
Polovica sezóny je za nami. Nebudeme zaháľať ani cez prázdniny, 
kedy nás čakajú ďalšie preteky ZDBP, chodecké preteky a najbližšie 
domáci Beh jurským parkom.                             Mgr. Ján Dobiaš

cestovného ruchu v obci Borský Svätý Jur 
(41 337,88 €),
 • na Trnavský samosprávny kraj sme sa 
obrátili so žiadosťou o dotáciu na akciu Beh     
jurským parkom. Žiadali sme 2 254,- €, 
schválili nám 1 200,- €, 
 • zapojili sme sa do projektu Po stopách 
histórie na Záhorí. Do obce nám pribudnú 
ďalšie štyri informačné tabule, tlačené 
brožúry a bude informácia aj na webovej 
stránke obce. 
Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou v 
ktorej žije, nestačí mu iba sedieť za pecou, 
prizerať sa a kritizovať. Predovšetkým by sa 
mal konštruktívne vyjadriť. A ak má chuť a 
trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím 
naviac, tak ako to robia mnohí z vás. Naprí-
klad prácou v obecných spolkoch a združe-
niach, účasťou na obecnej brigáde alebo len 
tým, že si pokosí trávnik a odhrnie sneh 
pred svojím domom.
    Milí spoluobčania, všetkým vám prajem 
príjemné prežitie leta, veľa oddychových 
dní, príjemných ľudí okolo seba a úsmev na 
tvári.      

            Vaša Anna Kratochvílová 

17.08.2019   
Súťaž vo varení guláša - 10. ročník                 

Obecný úrad
23. – 24.8.2019

Rockový festival na Tomkoch                 
MP Logistics, s.r.o.

31.08.2019  Jurská károvica                     
DFS Juránek, CM Juránečka

05.10.2019
MSCHP – chodecké preteky                       

Obecný úrad
09.11.2019  Zabíjačka na ihrisku                         

FK Borský Svätý Jur
 16.10.2019 

Október – mesiac úcty k starším 
Obecný úrad

17.11.2019 Hodová zábava 
 FK Borský Svätý Jur

1.12.2019 Vianočné divadlo
DFS Juránek

7.12.2019 Vianočné trhy
Obecný úrad



Dňa 27.4.2019 sme si zaspomínali, a tým mladším generáciam 
predstavili rodáka Ruda Radiča, výnimočného cimbalistu, známeho 
nielen v našej dedine ale i v okolí.
Výberom hostí sme si chceli uctiť pamiatku nášho rodáka najmä cez 
ľudovú pieseň, pretože práve ona bola jeho celoživotnou láskou. 
Zazneli piesne z našej obce, ktoré zozbieral a zapísal Janko Blaho vo 
svojich dielach „Záhorácke pjesničky.“ Nielen pesničky, ale aj 
zvyky, tance a ľudový odev z regiónu pripomínajú život našich 
predkov. Práve tým sa udržiavajú naše spomienky živé.
Svojim pásmom „Na rínku“ sa na spomienkovej akcii predstavil 
súbor Vienok z Bratislavy pod vedením Dany Blahovej. Pozvanie 
prijali aj naši susedia z neďalekej obce Závod, ktorí pod vedením 
manželov Evy a Jaroslava Hanzlíkových predviedli tance a pesničky 
pod názvom „Na tem našém dvori.“ Pod vedením Jany Hromkovi-
čovej vystúpili „Naše dzeci.“ Skupina nadšených detí sa tak po 
prvýkrát predstavila tancami a piesňami pod názvom „Detské hry“. 
Cimbalová muzika Juranečka a FS Juránek vystúpili so svojim 
programom. Vzácnym hosťom bola pani Helena Jurasovová, dcéra 
Janka Blahu, ktorá spestrila náš program svojimi zážitkami a osobi-

Deti na celom svete slávia svoj sviatok dňa 
1. júna. Malí i veľkí, ale aj tí, ktorí sa tak 
trochu cítia byť stále deťmi, sa stretli práve  
v tento deň na priestranstve pri kultúrnom 
dome. Od 15-tej hodiny sa takmer všetky 
deti zapojili do súťaživých hier, v ktorých na 
piatich stanovištiach zbierali za splnené 
úlohy cenné body. Deti s najvyšším počtom 
bodov boli odmenené. No odmena v 
podobe sladkých jahôd čakala na všetkých 

neustále rozmýšľam, čo všetko treba 
vykonať, aby bol občan spokojný. I keď sa 
maximálne snažíme, je stále toho veľa, čo 
treba urobiť. Niekde treba vybudovať 
chodník, inde chodník treba už rekonštruo-
vať, niekde stojí voda, treba ju odviesť, inde 
po zime opravovať výtlky, odstrániť spadnu-
té stromy, kosiť v dedine a na osadách, 
hrabať, odvážať, zbierať odpadky, likvidovať 
divoké skládky, orezávať stromy pod 
elektrickým vedením, opravovať prepadnu-
té chodníky a cesty, opravovať stoly a stolič-
ky, vyrovnávať terén na cintoríne, opravo-
vať budovy. Niekomu chýbajú cyklotrasy, 
inému nevyhovujú akcie, ktoré pripravuje 
obec, chcel by iné. Ako to, že v inej obci 
niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 
ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré 
súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje, 
ako sa jej ich darí plniť a aké sú jej reálne 
možnosti.
Vo väčšine obcí na Slovensku nie je možné 

Spomienky na Ruda Radiča pri príležitosti 45. výročia jeho úmrtia

Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko

Oslava dňa detí

pokračovanie zo str. 1

Rudo Radič

V rekreačnej oblasti Gazárka sa každoročne konajú kultúrne 
slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko. Mikroregión združuje dvanásť 
miest a obcí, do ktorého je začlenená aj naša obec. V tomto roku sa 
slávnosti konali 9. júna 2019.
Priaznivé počasie prilákalo na Gazárku množstvo návštevníkov, na 
ktorých čakal bohatý kultúrny program. Svojim vystúpením 
spríjemnili popoludnie detské súbory: DFS Studnička z Borského 
Mikuláša, našu obec reprezentoval DFS Juránek a CM Juránečka, z 
Dojča sa predstavil Folklórny krúžok Sláviček, z Moravského Sv. 
Jána vystúpili deti z Latino Scool, z Kuklova a Smolinského deti z 

tým spôsobom podala piesne zo zbierok svojho otca zozbierané 
práve v našej obci.
„Ruda cimbalista“- tak ho u nás v dedine volali, sa narodil 
16.4.1905 v Borskom Svätom Jure. Pochádzal z muzikantskej 
rodiny, kde mu bol učiteľom a vzorom otec Marek Radič, ktorý 
hrával vo Viedni v parku cisárskeho sídla pre vybraných hostí 
cisárskeho dvora. V 70. rokoch 20. storočia hrával aj v skalických 
búdach na sesiách Hurbanistov. Svadby, ale hlavne hody, boli 
neodmysliteľnou súčasťou šírenia krásnych ľudových piesní, kedy 
chodil Rudo aj so svojimi kamarátmi Ernestom Rigórom a Jánom 
Štvrteckým po dedine a obohacovali tieto sviatky spevom, dobrou 
náladou a častokrát i huncútstvami. „Primáš starej školy“ - aj takto 
môžeme definovať jeho prejav a pôsobenie z čias jeho účinkovania. 
Svoje nadanie dokazoval nielen hraním na cimbal, ale aj na husle a 
trúbku, ktoré uplatňoval práve pri oslavách, kedy navštevoval 
svojich spoluobčanov po domoch, ako to bolo kedysi zvykom.
Svojej záľube – muzike a spevu zostal verný až do poslednej chvíle 
svojho života. Posledné sólo, posledné tóny, zazneli na hodoch na 
Tomkoch dňa 19.8.1973.                         

Jana Hromkovičová 

uspokojiť všetky potreby obyvateľov z 
obecných rozpočtov. O to dôležitejšie je 
zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými 
silami a míňať ich rozumne, systémovo a 
efektívne. V našej obci sú priority jasné, je 
to vybudovanie kanalizácie, ktorá by v 21. 
storočí nemala chýbať. Škoda, že si to 
neuvedomuje štát a nerieši túto problemati-
ku prednostne. 
V priebehu januára napadlo na naše pomery 
dosť snehu, čistenie chodníkov, posýpanie 
chodníkov a ciest sme zvládli. Zakúpili sme 
nový elektrický 150 l kotol do kuchyne v 
kultúrnom dome, nakoľko 30 ročný doslúžil. 
Opravili sme mostík na Dolných Valoch, 

Si pozorný čitateľ? 
Odpovedz správne na 
všetky tri otázky a získaj 
cenu od redakcie. Správ-
ne odpovede vlož do 
obálky, obálku označ 

názvom „Súťaž Zvesti“  a vhoď do 
schránky pri vchode do obecného 
úradu, a to do 10. augusta 2019. Zo 
všetkých troch správnych odpovedí 
vyžrebujeme výhercu, ktorý získa 
pekný darček. K správnym odpovediam 
nezabudni uviesť svoje meno, priezvis-
ko a adresu. Správne odpovede môžeš 
zaslať do 10. augusta aj na: info@bor-
skysvatyjur.sk. Víťaza budeme kontak-
tovať.
Otázky:
• Na ktoré tri hudobné nástroje hral 
Rudo Radič?
• Koľko chlapcov sa narodilo v prvom 
polroku 2019?
• Kto bol vyhlásený za najlepšieho 
brankára vo Futbalovom turnaji prípra-
vok?      Veľa šťastia pri žrebovaní!

Víťazkou súťaže z predchádzajúceho 
vydania Jurských zvestí sa stala Nadež-
da Varonová, ktorá získala poukaz    
do Wellness First Complex v Šaštíne - 
Stražoch pre dve osoby.
Víťazke srdečne blahoželáme!

namontovali nové zabezpečovacie zariade-
nie v garáži domu smútku, opravili zábrad-
lie pri vchode do kultúrneho domu, Diako-
nie Broumov odviezla nazbierané šatstvo, 
aktualizovali sme poistenie obecného 
majetku, vyhodnotili sme PHSR, vypracova-
li Program odpadového hospodárstva, 
zabezpečovali sme tradičné akcie a urobili 
aj nové. Na hody bola pekne spracovaná 
milá spomienka na pána Rudolfa Radiča, na 
jurskej zabíjačke sa bleskovo minuli jaterni-
ce, deťom k ich sviatku venovali ovocie - 
pán Milan Fabuš jahody a za Futbalový klub 
pán František Rybár čerešne. Patrí im naša 
vďaka. Druhú nedeľu v mesiaci máj si 
pripraveným programom deti uctievajú 
svoje mamy a staré mamy. Mrzí ma však, že 
mamičky, keď ich deti vystúpia, zoberú deti 
a odchádzajú domov a nezostanú do 
skončenia programu. I keď na sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nám 
počasie neprialo, dážď nám prekazil pripra-
vovanú procesiu, oltáre sme urobili v kosto-
le a slávnosť bola dôstojná. Začali sme s 
výstavbou multifunkčného ihriska v areáli 

futbalového štadióna a s rekonštrukciou a 
prístavbou hasičskej zbrojnice. Pripravili 
sme veľkú akciu Beh jurským parkom. 
Ďakujeme občanom, že povzbudzovali 
bežcov a prišli sa pozrieť na slávnostné 
vyhodnotenie. 

V 1. polroku roku 2019 sme podali projekty: 
 • Wifi pre Teba na Úrad podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide 
o vybudovanie WiFi zón na verejných 
priestranstvách v mestách a obciach. 
Dotácia je 15 000,- €,
 • z Úradu vlády SR sme požiadali o 
financie na projekty s názvom Nové detské 
ihrisko v obci Borský Svätý Jur (11.200,- €) 
a Športom k zdraviu v obci Borský Svätý Jur 
(38.000,- €),
 • v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2019 sme požiadali o finančné prostriedky 
na Projekt zvýšenia bezpečnosti v obci 
Borský Svätý Jur (15.000,- €),
 • na MV SR sme žiadali o dotáciu: 
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojni-
ce – 2. Fáza (29 999,82 €),
 • 27.6.2019 sme požiadali o Podporu 

cestovného ruchu v obci Borský Svätý Jur 
(41 337,88 €),
 • na Trnavský samosprávny kraj sme sa 
obrátili so žiadosťou o dotáciu na akciu Beh     
jurským parkom. Žiadali sme 2 254,- €, 
schválili nám 1 200,- €, 
 • zapojili sme sa do projektu Po stopách 
histórie na Záhorí. Do obce nám pribudnú 
ďalšie štyri informačné tabule, tlačené 
brožúry a bude informácia aj na webovej 
stránke obce. 
Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou v 
ktorej žije, nestačí mu iba sedieť za pecou, 
prizerať sa a kritizovať. Predovšetkým by sa 
mal konštruktívne vyjadriť. A ak má chuť a 
trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím 
naviac, tak ako to robia mnohí z vás. Naprí-
klad prácou v obecných spolkoch a združe-
niach, účasťou na obecnej brigáde alebo len 
tým, že si pokosí trávnik a odhrnie sneh 
pred svojím domom.
    Milí spoluobčania, všetkým vám prajem 
príjemné prežitie leta, veľa oddychových 
dní, príjemných ľudí okolo seba a úsmev na 
tvári.      

            Vaša Anna Kratochvílová 

DFS Nádej. Ďalej účinkovali Kamarádzi z Kútú, ZUŠ Sekule, ZUŠ 
Šaštín-Stráže – tanečná skupina ŠandS a detský spevácky zbor 
Sedmohlások. Z dospelých účinkovali: Kúty – Kútnica, Spevácky 
súbor Senior pri Jednote dôchodcov Šaštín-Stráže, FS Kuklovjanky 
z Kuklova, z Borského Mikuláša FS SLZA, MO JDS Spievanky, zo 
Smolinského Záhoráci – Smolinčané a country kapela ZMRK z 
Moravského Svätého Jána.
Okrem prezentácie obcí organizátori ponúkli návštevníkom aj rôzne 
sprievodné atrakcie – kolotoče, trampolíny, výstavu dravcov – 
sokoliari, historické vozidlá, remeselné stánky, maľovanie na tvár, 
ukážky kynologického klubu Smolinské a množstvo ďaľších atrakcií.  

Iveta Kollárová  

súťažiacich. Súťažné disciplíny pripravili 
členovia FK, MS SČK, DHZ a Komisia 
školstva, kultúry a športu.
Okrem súťaživých hier sa deti mohli vyšan-
tiť na skákacom hrade a naši hasiči už 
tradične pripravili oslávencom „penový 
kúpeľ“ a ukázali im hasičskú techniku. O 
občerstvenie pre zúčastnených sa postarali 
zamestnankyne obecného úradu.
Touto cestou ďakujeme miestnym organizá-
ciám a zamestnancom obecného úradu za 
skvelú spoluprácu a srdečná vďaka patrí aj 
všetkým sponzorom.
                             Iveta Kollárová

Naše dzeci

DHZ pripravil pre deti penový kúpeľ                         

DFS Juránek na slávnostiach na GazárkeStánok obce na slávnostiach



Dňa 27.4.2019 sme si zaspomínali, a tým mladším generáciam 
predstavili rodáka Ruda Radiča, výnimočného cimbalistu, známeho 
nielen v našej dedine ale i v okolí.
Výberom hostí sme si chceli uctiť pamiatku nášho rodáka najmä cez 
ľudovú pieseň, pretože práve ona bola jeho celoživotnou láskou. 
Zazneli piesne z našej obce, ktoré zozbieral a zapísal Janko Blaho vo 
svojich dielach „Záhorácke pjesničky.“ Nielen pesničky, ale aj 
zvyky, tance a ľudový odev z regiónu pripomínajú život našich 
predkov. Práve tým sa udržiavajú naše spomienky živé.
Svojim pásmom „Na rínku“ sa na spomienkovej akcii predstavil 
súbor Vienok z Bratislavy pod vedením Dany Blahovej. Pozvanie 
prijali aj naši susedia z neďalekej obce Závod, ktorí pod vedením 
manželov Evy a Jaroslava Hanzlíkových predviedli tance a pesničky 
pod názvom „Na tem našém dvori.“ Pod vedením Jany Hromkovi-
čovej vystúpili „Naše dzeci.“ Skupina nadšených detí sa tak po 
prvýkrát predstavila tancami a piesňami pod názvom „Detské hry“. 
Cimbalová muzika Juranečka a FS Juránek vystúpili so svojim 
programom. Vzácnym hosťom bola pani Helena Jurasovová, dcéra 
Janka Blahu, ktorá spestrila náš program svojimi zážitkami a osobi-

Deti na celom svete slávia svoj sviatok dňa 
1. júna. Malí i veľkí, ale aj tí, ktorí sa tak 
trochu cítia byť stále deťmi, sa stretli práve  
v tento deň na priestranstve pri kultúrnom 
dome. Od 15-tej hodiny sa takmer všetky 
deti zapojili do súťaživých hier, v ktorých na 
piatich stanovištiach zbierali za splnené 
úlohy cenné body. Deti s najvyšším počtom 
bodov boli odmenené. No odmena v 
podobe sladkých jahôd čakala na všetkých 

neustále rozmýšľam, čo všetko treba 
vykonať, aby bol občan spokojný. I keď sa 
maximálne snažíme, je stále toho veľa, čo 
treba urobiť. Niekde treba vybudovať 
chodník, inde chodník treba už rekonštruo-
vať, niekde stojí voda, treba ju odviesť, inde 
po zime opravovať výtlky, odstrániť spadnu-
té stromy, kosiť v dedine a na osadách, 
hrabať, odvážať, zbierať odpadky, likvidovať 
divoké skládky, orezávať stromy pod 
elektrickým vedením, opravovať prepadnu-
té chodníky a cesty, opravovať stoly a stolič-
ky, vyrovnávať terén na cintoríne, opravo-
vať budovy. Niekomu chýbajú cyklotrasy, 
inému nevyhovujú akcie, ktoré pripravuje 
obec, chcel by iné. Ako to, že v inej obci 
niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 
ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré 
súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje, 
ako sa jej ich darí plniť a aké sú jej reálne 
možnosti.
Vo väčšine obcí na Slovensku nie je možné 

Spomienky na Ruda Radiča pri príležitosti 45. výročia jeho úmrtia

Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko

Oslava dňa detí

pokračovanie zo str. 1

Rudo Radič

V rekreačnej oblasti Gazárka sa každoročne konajú kultúrne 
slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko. Mikroregión združuje dvanásť 
miest a obcí, do ktorého je začlenená aj naša obec. V tomto roku sa 
slávnosti konali 9. júna 2019.
Priaznivé počasie prilákalo na Gazárku množstvo návštevníkov, na 
ktorých čakal bohatý kultúrny program. Svojim vystúpením 
spríjemnili popoludnie detské súbory: DFS Studnička z Borského 
Mikuláša, našu obec reprezentoval DFS Juránek a CM Juránečka, z 
Dojča sa predstavil Folklórny krúžok Sláviček, z Moravského Sv. 
Jána vystúpili deti z Latino Scool, z Kuklova a Smolinského deti z 

tým spôsobom podala piesne zo zbierok svojho otca zozbierané 
práve v našej obci.
„Ruda cimbalista“- tak ho u nás v dedine volali, sa narodil 
16.4.1905 v Borskom Svätom Jure. Pochádzal z muzikantskej 
rodiny, kde mu bol učiteľom a vzorom otec Marek Radič, ktorý 
hrával vo Viedni v parku cisárskeho sídla pre vybraných hostí 
cisárskeho dvora. V 70. rokoch 20. storočia hrával aj v skalických 
búdach na sesiách Hurbanistov. Svadby, ale hlavne hody, boli 
neodmysliteľnou súčasťou šírenia krásnych ľudových piesní, kedy 
chodil Rudo aj so svojimi kamarátmi Ernestom Rigórom a Jánom 
Štvrteckým po dedine a obohacovali tieto sviatky spevom, dobrou 
náladou a častokrát i huncútstvami. „Primáš starej školy“ - aj takto 
môžeme definovať jeho prejav a pôsobenie z čias jeho účinkovania. 
Svoje nadanie dokazoval nielen hraním na cimbal, ale aj na husle a 
trúbku, ktoré uplatňoval práve pri oslavách, kedy navštevoval 
svojich spoluobčanov po domoch, ako to bolo kedysi zvykom.
Svojej záľube – muzike a spevu zostal verný až do poslednej chvíle 
svojho života. Posledné sólo, posledné tóny, zazneli na hodoch na 
Tomkoch dňa 19.8.1973.                         

Jana Hromkovičová 

uspokojiť všetky potreby obyvateľov z 
obecných rozpočtov. O to dôležitejšie je 
zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými 
silami a míňať ich rozumne, systémovo a 
efektívne. V našej obci sú priority jasné, je 
to vybudovanie kanalizácie, ktorá by v 21. 
storočí nemala chýbať. Škoda, že si to 
neuvedomuje štát a nerieši túto problemati-
ku prednostne. 
V priebehu januára napadlo na naše pomery 
dosť snehu, čistenie chodníkov, posýpanie 
chodníkov a ciest sme zvládli. Zakúpili sme 
nový elektrický 150 l kotol do kuchyne v 
kultúrnom dome, nakoľko 30 ročný doslúžil. 
Opravili sme mostík na Dolných Valoch, 
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nie v garáži domu smútku, opravili zábrad-
lie pri vchode do kultúrneho domu, Diako-
nie Broumov odviezla nazbierané šatstvo, 
aktualizovali sme poistenie obecného 
majetku, vyhodnotili sme PHSR, vypracova-
li Program odpadového hospodárstva, 
zabezpečovali sme tradičné akcie a urobili 
aj nové. Na hody bola pekne spracovaná 
milá spomienka na pána Rudolfa Radiča, na 
jurskej zabíjačke sa bleskovo minuli jaterni-
ce, deťom k ich sviatku venovali ovocie - 
pán Milan Fabuš jahody a za Futbalový klub 
pán František Rybár čerešne. Patrí im naša 
vďaka. Druhú nedeľu v mesiaci máj si 
pripraveným programom deti uctievajú 
svoje mamy a staré mamy. Mrzí ma však, že 
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V 1. polroku roku 2019 sme podali projekty: 
 • Wifi pre Teba na Úrad podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide 
o vybudovanie WiFi zón na verejných 
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ce – 2. Fáza (29 999,82 €),
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 • zapojili sme sa do projektu Po stopách 
histórie na Záhorí. Do obce nám pribudnú 
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prizerať sa a kritizovať. Predovšetkým by sa 
mal konštruktívne vyjadriť. A ak má chuť a 
trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím 
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niach, účasťou na obecnej brigáde alebo len 
tým, že si pokosí trávnik a odhrnie sneh 
pred svojím domom.
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Pripravujeme
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Borský Svätý Jur v číslach
Štatistika spracovaná k 30.06.2019

SOBÁŠE

ÚMRTIA

Cheveresan Denis     29.01.2019
Hajdin Andrej        07.02.2019
Kopča Matúš         26.02.2019
Jánošková Kristína    04.03.2019
Garčárová Sabína     12.03.2019
Slaninová Hailie      16.03.2019
Hušková Ema        28.04.2019
Jožiová Agáta        31.05.2019
Mateovičová Nina     12.06.2019
Mikulková Yasmín     14.06.2019
Bilkovič Michal      29.06.2019 

Tomajko Jaroslav – Gonosová Marcela
16.04.2019

 Hajdin Andrej – Ružičková Vilma
08.06.2019

Maszlag Štefan 17.01.2019     53
Ondrejka Rudolf 21.01.2019     82
Matejovič Marek 23.01.2019     73
Dobiaš Ján 20.02.2019     87
Stašková Eva 02.03.2019     77
Švec Štefan          05.03.2019     70
Šimková Anna 11.03.2019      92
Kollár Viktor 14.03.2019      83
Somolániová Anna 22.03.2019      73
Dokoupil Jozef 23.03.2019      79
Uher Milan 06.04.2019      70
Mračna Jozef 19.04.2019 83
Komáček Peter 21.04.2019      51
Šimeková Marta 24.04.2019      71
Naštická Terézia 16.05.2019      83
Müller Mária 21.05.2019      65
Pavúček Jaroslav 22.05.2019      80
Buchta Ján 26.05.2019      77
Pecha Alojz 17.06.2019      83
Rusňáková Mária 23.06.2019        88

NARODENIA
Vážení spoluobčania,

Rozpis zvozu komunálneho
odpadu na II. polrok 2019

deň
Štvrtok
Štvrtok
Piatok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

dátum
01.08.19
15.08.19
30.08.19
12.09.19
26.09.19
10.10.19
24.10.19
07.11.19
21.11.19
05.12.19
19.12.19

Zvoz separovaného odpadu BSJ
pre II. polrok 2019

deň
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok
Štvrtok

Pap

X

X

X

Pet
X

X
X

X
X

dátum
08.08.19
15.08.19
19.09.19
03.10.19
10.10.19
07.11.19
12.12.19
19.12.19

FK Borský Svätý Jur zorganizoval pre priaznivcov detského futbalu 
futbalový turnaj prípravok, ktorý sa uskutočnil dňa 29.6.2019 v 
čase od 8:30 h na štadióne Severína Krátkeho v Borskom Svätom 
Jure. 
Zúčastnili sa nasledovné družstvá : FK Borský Svätý Jur, TJ Slovan 
Šaštín-Stráže, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján, FK TJ Kúty. Každý hráč 
bol ocenený medailou a každé družstvo získalo pohár.
Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Lukáš Ožvoldík FK TJ 
Kúty, za najlepšieho strelca penált Nicolas Kopiar z FK TJ Kúty a za 
najlepšieho brankára bol vyhlásený Marek Tomek z nášho FK 
Borský Svätý Jur.
Pre všetkých hráčov a trénerov bolo pripravené bohaté občerstve-
nie, cigánska pečienka, guláš a kofola. Turnaj bol ukončený príjem-
ným posedením pri hudbe.    
                     Martina Sýkorová

neustále rozmýšľam, čo všetko treba 
vykonať, aby bol občan spokojný. I keď sa 
maximálne snažíme, je stále toho veľa, čo 
treba urobiť. Niekde treba vybudovať 
chodník, inde chodník treba už rekonštruo-
vať, niekde stojí voda, treba ju odviesť, inde 
po zime opravovať výtlky, odstrániť spadnu-
té stromy, kosiť v dedine a na osadách, 
hrabať, odvážať, zbierať odpadky, likvidovať 
divoké skládky, orezávať stromy pod 
elektrickým vedením, opravovať prepadnu-
té chodníky a cesty, opravovať stoly a stolič-
ky, vyrovnávať terén na cintoríne, opravo-
vať budovy. Niekomu chýbajú cyklotrasy, 
inému nevyhovujú akcie, ktoré pripravuje 
obec, chcel by iné. Ako to, že v inej obci 
niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 
ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré 
súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje, 
ako sa jej ich darí plniť a aké sú jej reálne 
možnosti.
Vo väčšine obcí na Slovensku nie je možné 

Futbalový turnaj prípravok

Do novej sezóny sme vstúpili účasťou na halových chodeckých 
pretekoch v Brne. Týmito pretekmi naše dievčatá odštartovali nový 
ročník Moravsko-Slovenského chodeckého pohára, do ktorého je 
zaradených 13 pretekov na Slovensku a v Česku. Premiérovo sa v 
tomto roku jeden z pretekov uskutoční aj v našej obci - 5.10.2019. 
V doterajšom priebežnom poradí z 27 hodnotených klubov sme 
zatiaľ na 5. mieste.
Líderkou nášho klubu je Kincso Brigitta Bilibok, ktorá obsadila 
zhodne tretie miesta na chodeckých pretekoch vo Vyškove a 
Miloticiach. 
Prvý prázdninový víkend dievčatá štartovali na medzinárodných 
chodeckých pretekoch v talianskom Terste, kde medzi najmladšími 
žiačkami na 1km skončila Agáta Radochová druhá a Silvia 
Vicenová bola štvrtá. Medzi mladšími žiačkami na 2km obsadila 
Kincso Bilibok bronzovú priečku pred Ninou Smrtičovou. 
Už tradične dobré výsledky podávame v Detskej atletike. Zúčastnili 
sme sa krajského kola Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy v 
Jablonici. Naši malí športovci si úspešne viedli v jarnom kole 
korešpondenčnej súťaže, do ktorej sa zapojili športové kluby z 
celého Slovenska. V hode penovou loptou z 510 športovcov z 
celého Slovenska sa Sofia Kadlicová umiestnila na 4. mieste. 
Lukáš Dobša sa v 6 minútovom vytrvalostnom behu umiestnil na 

Naši atléti nezaháľajú ani cez prázdniny
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Priezvisko a meno   Dátum úmrtia   Vek

pokračovanie na str. 2

Chodecké preteky v talianskom Terste. Zľava - N. Smrtičová, 
A. Radochová, S. Vicenová, K. B. Bilibok

Ocenenie prípravok účastníckymi medailami

uspokojiť všetky potreby obyvateľov z 
obecných rozpočtov. O to dôležitejšie je 
zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými 
silami a míňať ich rozumne, systémovo a 
efektívne. V našej obci sú priority jasné, je 
to vybudovanie kanalizácie, ktorá by v 21. 
storočí nemala chýbať. Škoda, že si to 
neuvedomuje štát a nerieši túto problemati-
ku prednostne. 
V priebehu januára napadlo na naše pomery 
dosť snehu, čistenie chodníkov, posýpanie 
chodníkov a ciest sme zvládli. Zakúpili sme 
nový elektrický 150 l kotol do kuchyne v 
kultúrnom dome, nakoľko 30 ročný doslúžil. 
Opravili sme mostík na Dolných Valoch, 

Výsledná tabuľka FK Borský Svätý Jur
VI. liga - SPORTIKA - dospelíPor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Body
FC Družstevník Rybky
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže
TJ Kopčany
FK Oreské
FK Borský Svätý Jur
FK Cerová
TJ Chvojničan Radošovce
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves
TJ Slovan Dubovce
TJ Družstevník Hlboké
TJ Sokol Borský Mikuláš
TJ Družstevník Sobotište
OŠK Rohov
TJ Družstevník Pop. Močidľany
TJ Slovan Šaštín - Stráže
TJ Tatran Jablonica

23
19
18
17
15
14
13
13
13
12
12
13

9
6
4
3

Por.

1

2

3

4

5

6

7

8

Výsledná tabuľka STK
Stolný tenis 5. Liga

ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján

Pinec Stráže 

Sokol Skalica 

Hokejbalový Klub Gbely

STK Borský Svätý Jur 

Propria Kúty ”C” 

Byt Centrum Senica ”B” 

STK Štefanov

body

40

37

30

27

27

25

23

15

Mužstvo

Výsledná tabuľka FK Borský Svätý Jur
IV. liga žiaci - skupina B Por.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Body
TJ Slovan Šaštín-Stráže
OFK Mokrý Háj
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže
ŠK Baník Čáry
TJ Sokol Borský Mikuláš
FK Borský Svätý Jur
TJ Družstevník Unín
TJ Baník Brodské 
TJ Kopčany 
TJ Slavoj Morav. Sv. Ján (odstúpené) 

15
14
10
10
6
6
4
3
0
0

namontovali nové zabezpečovacie zariade-
nie v garáži domu smútku, opravili zábrad-
lie pri vchode do kultúrneho domu, Diako-
nie Broumov odviezla nazbierané šatstvo, 
aktualizovali sme poistenie obecného 
majetku, vyhodnotili sme PHSR, vypracova-
li Program odpadového hospodárstva, 
zabezpečovali sme tradičné akcie a urobili 
aj nové. Na hody bola pekne spracovaná 
milá spomienka na pána Rudolfa Radiča, na 
jurskej zabíjačke sa bleskovo minuli jaterni-
ce, deťom k ich sviatku venovali ovocie - 
pán Milan Fabuš jahody a za Futbalový klub 
pán František Rybár čerešne. Patrí im naša 
vďaka. Druhú nedeľu v mesiaci máj si 
pripraveným programom deti uctievajú 
svoje mamy a staré mamy. Mrzí ma však, že 
mamičky, keď ich deti vystúpia, zoberú deti 
a odchádzajú domov a nezostanú do 
skončenia programu. I keď na sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nám 
počasie neprialo, dážď nám prekazil pripra-
vovanú procesiu, oltáre sme urobili v kosto-
le a slávnosť bola dôstojná. Začali sme s 
výstavbou multifunkčného ihriska v areáli 

futbalového štadióna a s rekonštrukciou a 
prístavbou hasičskej zbrojnice. Pripravili 
sme veľkú akciu Beh jurským parkom. 
Ďakujeme občanom, že povzbudzovali 
bežcov a prišli sa pozrieť na slávnostné 
vyhodnotenie. 

V 1. polroku roku 2019 sme podali projekty: 
 • Wifi pre Teba na Úrad podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide 
o vybudovanie WiFi zón na verejných 
priestranstvách v mestách a obciach. 
Dotácia je 15 000,- €,
 • z Úradu vlády SR sme požiadali o 
financie na projekty s názvom Nové detské 
ihrisko v obci Borský Svätý Jur (11.200,- €) 
a Športom k zdraviu v obci Borský Svätý Jur 
(38.000,- €),
 • v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2019 sme požiadali o finančné prostriedky 
na Projekt zvýšenia bezpečnosti v obci 
Borský Svätý Jur (15.000,- €),
 • na MV SR sme žiadali o dotáciu: 
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojni-
ce – 2. Fáza (29 999,82 €),
 • 27.6.2019 sme požiadali o Podporu 

4. mieste z 1230 športovcov. V tej istej disciplíne v staršej kategó-
rii sa Tobias Vaniš z 1279 športovcov umiestnil tiež na peknom   
4. mieste. 
Polovica sezóny je za nami. Nebudeme zaháľať ani cez prázdniny, 
kedy nás čakajú ďalšie preteky ZDBP, chodecké preteky a najbližšie 
domáci Beh jurským parkom.                             Mgr. Ján Dobiaš

cestovného ruchu v obci Borský Svätý Jur 
(41 337,88 €),
 • na Trnavský samosprávny kraj sme sa 
obrátili so žiadosťou o dotáciu na akciu Beh     
jurským parkom. Žiadali sme 2 254,- €, 
schválili nám 1 200,- €, 
 • zapojili sme sa do projektu Po stopách 
histórie na Záhorí. Do obce nám pribudnú 
ďalšie štyri informačné tabule, tlačené 
brožúry a bude informácia aj na webovej 
stránke obce. 
Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou v 
ktorej žije, nestačí mu iba sedieť za pecou, 
prizerať sa a kritizovať. Predovšetkým by sa 
mal konštruktívne vyjadriť. A ak má chuť a 
trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím 
naviac, tak ako to robia mnohí z vás. Naprí-
klad prácou v obecných spolkoch a združe-
niach, účasťou na obecnej brigáde alebo len 
tým, že si pokosí trávnik a odhrnie sneh 
pred svojím domom.
    Milí spoluobčania, všetkým vám prajem 
príjemné prežitie leta, veľa oddychových 
dní, príjemných ľudí okolo seba a úsmev na 
tvári.      

            Vaša Anna Kratochvílová 

17.08.2019   
Súťaž vo varení guláša - 10. ročník                 

Obecný úrad
23. – 24.8.2019

Rockový festival na Tomkoch                 
MP Logistics, s.r.o.

31.08.2019  Jurská károvica                     
DFS Juránek, CM Juránečka

05.10.2019
MSCHP – chodecké preteky                       

Obecný úrad
09.11.2019  Zabíjačka na ihrisku                         

FK Borský Svätý Jur
 16.10.2019 

Október – mesiac úcty k starším 
Obecný úrad

17.11.2019 Hodová zábava 
 FK Borský Svätý Jur

1.12.2019 Vianočné divadlo
DFS Juránek

7.12.2019 Vianočné trhy
Obecný úrad


