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Vážení spoluobčania,
uplynie ešte pár okamihov a celý svet vstúpi
do vianočného obdobia. Vianoce. Sedem
čarovných písmen iskriacich láskou, porozumením a pokojom. Pre niekoho iba hon na
darčeky, pre iného chvíle očakávané nezištne celý rok. Cennejšie ako zlato, pritom ešte
cennejšie ako soľ. Vianočný stromček,
kapustnica, ryba, šalát, medové oplátky,
cesnak, jablko, orechy. Zázračný čas, ktorý
nás doslova prinúti, aby sme boli lepší,
radostnejší alebo ľudskejší. Áno, ľudskejší,
pretože Vianoce majú byť o človečine a o
rodine. V príjemnom teple domova budú
znieť vianočné koledy a modlitby, ale aj
poďakovania za končiaci sa rok, či prosby za
zdravie a spokojnosť do toho nasledujúceho.
Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky
na našich blízkych, po ktorých zostalo pri
štedrovečernom stole prázdne miesto. Keď
bude v našich domovoch rozvoniavať
vianočné pečivo a ihličie, v týchto chvíľach
máme jedinečnú príležitosť zamyslieť sa,
bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť
vykonané skutky i nesplnené sľuby.
Milí spoluobčania, touto cestou by som
chcela zhodnotiť rok, ktorý sa pomaličky
končí. Začiatkom roka sme sa venovali
obecným lesom. Vyčistili sme ich a spracovali kalamitnú hmotu pod odborným
dozorom lesného hospodára. Urobili sme
výberové konania na vývoz odpadových vôd
a zimnú údržbu ciest. V marci chod obce
narušila mimoriadna situácia z dôvodu
pandémie COVID-19. Život obce sa akoby
zastavil. Zrušili sa všetky kultúrne a spoločenské udalosti, veľa pracovných stretnutí a
školení. Zasadal krízový štáb a riešili sa
opatrenia. Pre ochranu našich občanov sme
zabezpečovali rúška, dezinfikovali sme
interiérové a exteriérové priestory, zábradlia
a lavičky. Zastavili sa práce i na hasičskej
zbrojnici. Riešili sme i mnohé problémy
spojené s vykrádaním zberného dvora, s
vývozom odpadu za dedinu. Problémy s
vyhodenými psami sme riešili uzatvorením
zmluvy s oprávnenou osobou na odchyt
psov. V lete sa epidemiologické podmienky
uvoľnili, mnohí cestovali do zahraničia na
dovolenky, čo sa negatívne prejavilo v
druhej vlne pandémie na jeseň. Vláda

Štatistika spracovaná k 07.12.2020

NARODENIA
Sokol Samuel
Štvrtecký David
Rakič Mia Anna

02.07.2020
17.08.2020
16.09.2020

SOBÁŠE
nariadila dve kolá celoplošného testovania,
ktoré pomáhali zabezpečovať samosprávy. V
týchto dňoch Západoslovenská distribučná
robí v IBV pri ihrisku elektrinu a v lese sa
začali robiť prípravy na zalesňovanie. Toho
času spracovávame Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2027.
V PHSR na roky 2015 – 2020 sme 16 zámerov splnili a štyri nám zostali na nasledujúce
roky. V roku 2021 budeme pokračovať v
spracovávaní územného plánu, dokončíme
hasičskú zbrojnicu, ktorú vyfinancujeme z
návratnej finančnej výpomoci MF SR,
dokončíme projekt Zlepšenie technického
vybavenia ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur v
hodnote 154 000,- €, zakúpime stoličky do
kultúrneho domu, opravíme detské ihriská,
dodáme nové hojdačky a zakúpime nové
prvky, urobíme bežné úpravy na bytoch,
natrieme drevené podhľady na bytovom
dome č. 790, budeme pokračovať v
projekčnej činnosti na kanalizáciu. V polovici roka urobíme výberové konanie na vývoz
odpadu. V súčasnosti prebieha príprava na
nové programové obdobie 2021 – 2027.
Trnavský samosprávny kraj pripravuje
Integrovanú územnú stratégiu, ktorej súčasťou sú i naše projektové zámery, ktoré by
mali reflektovať na kľúčové potreby, ktoré
zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia.
Pandémia a s ňou súvisiace rozhodnutie
uzavrieť sa do sociálnej izolácie ako ochrany
pred nakazením, bola pre väčšinu obyvateľov Slovenska úplne novou životnou
situáciou. Ovplyvnila každodennú rutinu,
na ktorú sme boli zvyknutí: vzťahy, prácu,
trávenie voľného času, nákupy, ale i tempo
života. Napriek tomu a práve preto prežime
aj tento rok vianočné sviatky plné lásky,
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti.
Želám Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky.
Mgr. Anna Kratochvílová,
starostka obce

Sokol Richard - Borovičková Patrícia
05.09.2020

ÚMRTIA
Priezvisko a meno

Dátum úmrtia

Poláková Elena
Belanský Marián
Pechová Anna
Vlková Valéria
Majzúnová Mária
Šimkovič Ján
Kovarik Alexander
Pribiš Ivan
Dokoupilová Mária
Valová Irena
Rigová Oľga
Móro Ján
Pavlovič Anton
Bou Rjeily Jean
Štefková Vilma
Buchtová Valéria

05.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
09.07.2020
28.07.2020
06.08.2020
07.08.2020
18.08.2020
14.09.2020
22.09.2020
25.09.2020
21.10.2020
22.10.2020
25.10.2020
20.11.2020
02.12.2020

Vek

57
24
78
78
83
73
77
86
79
76
62
63
89
65
77
73

Rozpis zvozu separovaného
odpadu pre I. polrok 2021
dátum
14.01.21
16.02.21
18.02.21
11.03.21
13.04.21
15.04.21
06.05.21
15.06.21
24.06.21

deň
Štvrtok
Utorok
Štvrtok
Štvrtok
Utorok
Štvrtok
Štvrtok
Utorok
Štvrtok

Pet
X

Pap
X

X
X
X
X
X
X
X

Rozpis zvozu komunálneho
odpadu na I. polrok 2021
dátum
14.01.21
28.01.21
11.02.21
25.02.21
11.03.21
25.03.21
09.04.21
22.04.21
06.05.21
20.05.21
03.06.21
17.06.21

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

Náročnejšia práca školy

Zisťovali sme, ako ste si ne/poradili s�pandémiou... v čase mimoriadneho
vyučovania

...a vtedy sa to doslova stalo!
My seniori sme si mysleli, že vírus COVID-19, ktorý zúril v okolitých krajinách,
sa nás asi nedotkne, alebo nie až tak silno.
Do rozšírenia COVID-u sme v rámci našej
organizácie išli podľa nášho harmonogramu a na naše pomery sme boli aktívni.
V roku 2020 sa nám z našich plánov podarilo uskutočniť akurát len výročnú členskú
schôdzu, a to dňa 25.2.2020. VČS bola
spojená s „pochovávaním basy“. Akcia prebehla úspešne. Chystali sme sa na návštevu divadelného predstavenia, ktorého
názov je „Všetko sa posralo“ a vtedy sa to
doslova stalo! A prakticky už naša organizácia nemohla z dôvodu opatrení vlády nič
podniknúť!
Naši členovia chodili individuálne v rámci
nášho chotára na vychádzky a na jeseň
najmä na zber hríbov, ktorých bolo hojne.
V rámci našej spolupráce s farským úradom

sme sa zúčastnili koncom
mesiaca august na púti v Malackách (na Svätých schodoch).
Neskôr na úspešnej púti na Katarínke a v
septembri sme dokonca absolvovali pešiu
púť do Šaštína. Tieto púte organizoval náš
nový duchovný otec Martin Šafárik.
Veríme, že naša spolupráca s ním sa bude
aj naďalej rozvíjať.
Veľká väčšina našich členov pristupuje k
súčasnej situácii zodpovedne, čo bolo
vidieť aj na účasti dobrovoľno-povinného
testovania.
Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu
sme nútení pozastaviť všetky naše plánované akcie! Dúfame, že budúci rok bude pre
naše aktivity ústretovejší!

Najviac vadí obmedzené
opatrenie nestretávať sa...

Pomáhať je ľudské...

Tak ako negatívne zasiahol
COVID-19 náš bežný život,
tak isto sa pandémia dotkla
aj činnosti nášho poľovného
združenia. Najviac nám vadí
obmedzené opatrenie nestretávať sa. Dá sa
konštatovať, že od júla 2020, kedy malo
naše združenie členskú schôdzu, sme sa
nestretli. To neznamená, že PZ nefunguje.
Prostredníctvom elektronickej pošty a
prevažne telefonicky výbor PZ rieši najpodstatnejšie veci. Bolo treba zabezpečiť priebehy spoločných poľovačiek v súlade s
momentálne platnými opatreniami, bolo
treba zabezpečiť krmivo pre zver na celú
zimu, naplánovať termíny kŕmenia počas
zimy a množstvo ďalších úloh. Asi najzávažnejší problém bol ten, že sme nemohli
organizovať v lete tanečné zábavy. Respektíve mohli, ale za takých pandemických
opatrení... Nevieme či by zorganizovanie
zábavy malo vôbec význam! Toto bolo pre
naše PZ veľké mínus s negatívnym dopadom na ďalšiu činnosť.
V súčasnej situácii ďalšie fungovanie združenia je pre nás veľkým otáznikom. Doteraz
sme dokázali činnosť pokryť vlastnými
finančnými prostriedkami, či financiami
získanými práve organizovaním zábav či
iných aktivít. Združenie doposiaľ nežiadalo
o dotáciu obec, či iné inštitúcie... Ostáva len
dúfať, že bude čo najskorej po všetkom.
Stanislav Šimek,
predseda PZ Borský Sv. Jur

Ladislav Horváth,
predseda JDS Borský Sv. Jur

Svoju činnosť sme v
tomto roku vykonávali
podľa schváleného plánu
práce, ale len v obmedzenom režime. Opatrenia
vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR proti
pandémii vydávané počas roka zasiahli
našu organizáciu dosť citeľne. Počas roka
sme nemohli vykonávať protipožiarne
prehliadky domov, zúčastňovať sa taktických cvičení, okrskových cvičení, nemohli
sme absolvovať potrebné školenia, uskutočniť besedu so žiakmi základnej školy a
materskej školy, ba ani založiť plánované
družstvo mladých hasičov. Opatrenia výrazným spôsobom spomalili aj rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Na žiadosť obce sme sa podieľali na
celoplošnom testovaní občanov na prítomnosť vírusu. Počas testovania sme vykonávali celkovú dezinfekciu priestorov testovania, zabezpečili sme prípravu priestorov, odpratávali a uskladňovali biologický
odpad, usmerňovali občanov a poskytovali
osobnú pomoc starším občanom. Počas
testovania sme odpracovali spoločne celkovo 60 hodín. Sme pripravení v prípade
potreby sa aj naďalej podieľať na plnení
opatrení proti zamedzeniu vírusu COVID-19.
Mgr. Juraj Smolár,
predseda DHZ

Pandémia koronavírusu, ktorá sa vo svete
šírila od konca roka 2019, postihla v
mesiacoch február, marec Slovenskú
republiku do takej miery, že v marci
prichádzalo k postupnému obmedzovaniu
akýchkoľvek foriem spoločenského života.
11. 3. 2020 bola prerušená aj prevádzka
ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur, najskôr formou
riaditeľského voľna a od 16. 3. 2020 nariadením RÚVZ Senica. Práca školy tým
prešla do režimu, ktorý bol neobvyklý a
ktorý školstvo v dlhodobej histórii nezažilo. Realizovať vyučovací proces na diaľku
nebolo jednoduché: jednak nebola škola,
učitelia, ale najmä žiaci vybavení IKT,
jednak sa v tomto čase ukázalo nezastupiteľné miesto učiteľa v pedagogickom
procese.
Komunikáciu so žiakmi a rodičmi realizovali učitelia dostupnými technológiami –
mailom (posielanie úloh, pracovných
listov), dostupnými aplikáciami v telefónoch, resp. iných mobilných IK zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa pokúšali o online spojenie so žiakmi, osobným
telefonickým kontaktom. V prípade potreby sa kontaktovali s rodičmi osobne, aby
im odovzdali literatúru či iné pomôcky
potrebné pre vzdelávanie. Niektorí vyučujúci v priebehu tejto situácie začali online
hodiny realizovať pravidelne. Žiakom,
ktorí nemali možnosť digitálneho spojenia
s učiteľmi, zasielali vyučujúci pracovné
materiály na Obecný úrad v Kuklove, kde
im pracovníčky materiály vytlačili.
Pretože si vedenie školy uvedomilo
nevyhnutnosť zjednotiť bázu pre online
komunikáciu so žiakmi, už v čase tejto
vlny pandémie začalo vytvárať potrebné
podmienky: rozhodlo, že zjednocujúcim
bude prostredie aplikácie Microsoft
Teams, v ktorom v čase nevyhnutnosti
online komunikácie budú prebiehať
akékoľvek kontakty so žiakmi, resp. rodičmi. Následne sa realizovali školenia
učiteľov a žiakov, oboznámenie rodičov s
kontaktami pre aplikáciu a v súčasnosti
všetci učitelia realizujú výučbu online
spôsobom. Podobne ako v 1. vlne, aj teraz
zasielame žiakom, ktorí nemajú možnosť
pripojenia, pracovné úlohy na OÚ Kuklov.
Mgr. Alena Olšovská,
riaditeľka ZŠ s MŠ

S�obmedzeniami, ale stále aktívni...
V DFS Juránek sme sa po prvej vlne tešili z
uvoľnených opatrení a nezaháľali sme ani
chvíľku. Hneď v apríli, na hody, sme usporiadali online koncert s CM Juránečka a
ďalší v máji. Keďže sme nemohli vystupovať
ešte verejne, našu hudbu a radosť z nej sme preniesli a priniesli
ľudom do domácností virtuálne. Každý koncert mal cca 3000
zhliadnutí. V druhej vlne sme si online koncert zopakovali na
treťom online vysielaní v októbri.
Medzi tým sme stihli zájsť aj medzi naše skvelé publikum a tak sme
potešili aj osobne na dvoch "posedeniach pri cimbálke" v spolupráci
s reštauráciou Dolina v júni a v auguste. V júni sme oslávili naše
ôsme narodeniny a pri spoločnom táboráku aj pálenie Svätojánskych ohňov. Pre DSS v Borskom Svätom Jure sme usporiadali
koncert a potešili sme klientov zariadenia. Hneď začiatkom leta
sme v bezpečí exteriéru usporiadali letné kino a pri skvelej atmosfére premietli film "Po čom muži túžia".
Koncom augusta 29.8. sme sa tešili z tradičných Krojových
slávností, ktoré sme boli nútení prekladať z mája tohto roku. Účasť
bola síce v rámci obmedzení nižšia, čo však na kvalite vôbec nestratilo. Naši diváci mali možnosť zhliadnuť kvalitný program v podaní
6 vystupujúcich súborov s cca 150 účinkujúcimi. Po skončení
slávností pokračovala voľná zábava v priestoroch pred KD a veruže
bolo veselo.
V októbri sme stihli absolvovať sústredenie a žiaľ naša činnosť sa
musela opäť obmedziť, boli sme nútení v rámci 2. vlny zostať v
obmedzenom režime. To nám však nezabránilo ísť do prírody s
cieľom pomôcť troška nášmu zdevastovanému životnému prostrediu. V našich obecných lesoch sme usporiadali "sadenie dubov".
Aby záver roka nebol smutný, zapojili sme sa do aktivity "koľko

Darovanie krvi z dôvodu prijatých opatrení
bolo s obmedzeniami...
Činnosť Miestneho spolku Slovenského červeného
kríža v Borskom Svätom Jure počas roka 2020 tiež
ovplyvnili prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu
COVID-19. Spolok z pôvodne plánovaných štyroch
darovaní krvi sa zúčastnil len dvoch a to v Senici a v Skalici. Z
dôvodu nepriaznivých podmienok organizácia nemohla uskutočniť
pravidelné posedenie pre svojich členov v mesiaci október, ktoré
tradične organizuje v rámci mesiaca úcty k starším. Taktiež sme
nemohli uskutočniť plánované školenie prvej pomoci. Počas roka
2020 sme odovzdali sociálne slabším občanom desať potravinových
balíkov, ktoré pre občanov poskytol Územný spolok SČK Senica.
Mgr. Juraj Smolár

Napriek obmedzeniam
nezaháľame...
Majstrovské súťaže našich mužstiev v jesennej
časti začali v auguste. No z dôvodu nariadení
vlády bola súťaž na začiatku októbra prerušená.
Členovia klubu však ani v druhej vlne pandémie nezaháľali. Čas
sme využili na výmenu všetkých dverí v areáli futbalového klubu.
A-mužstvo pokračuje v tréningovom procese v skupinkách po 5
hráčov + tréner. Viacej nám bohužiaľ nie je umožnené, pretože sa
musíme riadiť nariadeniami vlády Slovenskej Republiky...
Ľuboš Rybár, predseda FK

Členovia DFS Juránek

lásky sa zmestí do krabice od topánok" a stali sa tak kontaktnou
"osobou" pre tento skvelý projekt pre okolie našej obce. Ľudia s
dobrým srdiečkom, ktorí radi na Vianoce obdarujú ľudí v domovoch seniorov a domovoch sociálnych služieb prispeli svojimi
krabičkami a potešili tak mnoho dedkov a babičiek. K 5.12. sme
mali pre nich vyzbieraných viac ako 80 balíčkov. Významným
počtom tak prispeli aj deti z DFS Juránek, ktoré tento rok radšej
obdarovali ako boli obdarované. Všetkým, ktorí prispeli a potešili,
moc ďakujeme. Veľmi si to vážime. Záver roka sme venovali aj
foteniu našich súboristov, a tak budeme môcť uviesť do života aj
náš prvý kalendár. Za krásne fotky ďakujeme pánovi Robertovi
Kučerovi, ktorý nám venoval veľa času.
Veríme, že rok 2021 bude veselší a budeme sa môcť bez obmedzení venovať našim aktivitám, ktoré nás tešia, napĺňajú a tak rozdávať
ďalej radosť. Všetkým prajeme aby rok 2021 bol v znamení
zdravia.
Mgr. Zuzana Obernauerová

COVID-19 ako „zabijak“ športu, nie len ľudí...
STK zasiahla epidémia už v uplynulej sezóne
2019/2020, ktorá bola prerušená a nakoniec z
rozhodnutia pandemickej komisie, ktoré prijal
SSTZ, aj zrušená. Zarátané boli výsledky zápasov
do prerušenia súťaže. Neboli odohraté všetky
zápasy, a tak sa náš STK Borský Svätý Jur umiestnil v rámci MO
Senica V. liga na 3. mieste.
Nový ročník sa sľubne začal podľa rozpisu zápasov. Nádej bola
ukončená rozhodnutím premiéra I. Matoviča o zákaze činnosti
všetkých športových klubov okrem najvyššej futbalovej a hokejovej
ligy a to bez divákov. Nariadené bolo, že sa nesmie zhromažďovať
viac ako 6 ľudí. Čo sa v našom i keď čo do počtu malom klube nedá
dodržať. Nemôžeme určovať kto bude trénovať a kto nie. Ročník
2020/21 je z rozhodnutia OSTZ Senica zastavený a čakáme na
rozhodnutie vlády SR. Po prijatí nariadenia o pokračovaní súťaží
SSTZ vydá rozhodnutie OSTZ o pokračovaní ročníka 2020/21. V
súčasnej dobe využívame čas na tréningové jednotky za dodržania
nariadenia vlády SR.
Mgr. Pavol Ozábal, predseda STK
Blaha, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne, krásne sviatky vianočné.
Želáme Vám v novom roku, dobrých ľudí
vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a
spokojný život v ňom.
Redakčná rada

Netradičná „vírusová“ sezóna nášho atletického klubu
Prípravu na novú atletickú sezónu sme
začali už koncom minulého roka. Rátali sme s dvoma vrcholmi, a
to zimnými majstrovstvami kraja v hale a
druhým vrcholom mali byť majstrovstvá
Slovenska na dráhe. Prvých pretekov, ktoré
patria do Moravsko-slovenského chodeckého
pohára, sme sa už tradične zúčastnili v Brne
a Olomouci. Výbornú pripravenosť dievčatá
dokázali hneď zužitkovať, keď v chôdzi na
1000 m K. Petrášová a A. Radochová v
svojich kategóriách zvíťazili, N. Smrtičová
bola tretia a T. Maslínová skončila štvrtá.
Krajské majstrovstvá sa uskutočnili v Bratislave. Medzi veteránmi na 5000 m získal J.
Baďura striebornú medailu, D. Ščepková
na 3000 m bola tretia a L. Balážová 1000 m
štvrtá. Halovú sezónu zakončil náš veterán J.
Baďura ziskom bronzovej medaily na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici.
Veľmi sľubne rozbehnutú sezónu nám pribrzdili obmedzenia a reštrikcie počas prvej
vlny pandémie koronavírusu. Preteky od
marca boli zrušené, a tak nám zostali len „oči
pre plač.“
Výpadok v pretekárskom období sme využili
na budovanie posilňovne, aby sme sa v
prípade nepriaznivého počasia mohli nerušene pripravovať. Akonáhle nám to podmienky
na základe vyhlásenia hlavného epidemiológa dovolili, pokračovali sme v letnej príprave
na multifunkčnom ihrisku, v okolitých lesoch, v sade, na Tomkoch a všade, kde boli
len trocha vyhovujúce možnosti.
Nádej nám svitla v júni, kedy boli uvoľnené
protipandemické opatrenia. V Dubnici nad
Váhom sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska
veteránov na dráhe, kde bývalý olympionik

Naši domáci bežci

Šamorín

V rakúskom Poysdorfe

Ján Záhončík v chodeckých pretekoch na
5000 m získal bronzovú medailu. V júli sme
zorganizovali v spolupráci s obecným
úradom 9. ročník Behu jurským parkom,
ktorého sa zúčastnilo rekordných 289
pretekárov.
Atletickú sezónu sme veľmi úspešne zakončili v rakúskom Poyssdorfe. Vynikajúce výsledky dosiahli súrodenci Huškovci. V prípravke
dievčat na 600 m zvíťazila S. Hušková, me-

dzi chlapcami bol R. Hušek v tej istej kategórii štvrtý. U dievčat sme ovládli aj mladšiu
prípravku, keď N. Hušková bola tretia a
víťazkou sa stala naša N. Rozborilová. V
poslednej kategórii mladších žiačok na 1200
m K. Bartalová obsadila so stratou 1 sekundy za domácou víťazkou 2. miesto.
Je na škodu veci, že sme sa v Rakúsku
nemohli zúčastniť viacerých podujatí, pretože usporiadatelia ostatných pretekov súťaže v detských kategóriách neorganizovali.
Náš atletický klub je od začiatku svojho
vzniku zapojený do celoslovenského projektu SAZ-u - DETSKÁ ATLETIKA. Cieľom
projektu je s deťmi rozvíjať pohybové schopnosti. Pre vekovú skupinu 5 – 11 rokov sú
pripravované rôzne súťaže, ktorých sa aj my
pravidelne zúčastňujeme. 3. miesto sme
obsadili na prvej súťaži pod názvom Spajkyho pohár, ktorý sa uskutočnili v Trnave.
Taktiež sme sa zúčastnili korešpondenčnej
súťaže Jarný a Jesenný trojboj. Najlepšie
výsledky Jarného trojboja v hode medicinbalom: Vanesa Thüringer – 18. miesto z
1151 účastníkov a Giuseppe Muglia – 25.
miesto z 1167 účastníkov. Najmladší žiaci:
Š. Macejka, T. Vaniš, B. Kovaničová, L.
Balážová zvíťazili v Detskej štafetovej lige a
postúpili na celoštátne finále Detskej P-T-S
v Šamoríne, kde ešte štartovali T. Maslínová, G. Bolaček a N. Marková. Počas
letných prázdnin sme pre členov AK Borský
Svätý Jur organizovali letné prázdninové
tréningy spojené s vyhodnotením a odovzdaním upomienkových predmetov pre
najúspešnejších účastníkov.
Aj keď uplynulá sezóna bola poznačená
pandémiou, snažili sme sa s deťmi, pokiaľ sa
dalo, využiť každú vhodnú príležitosť k
aktívnemu pohybu.
Mgr. Ľubica Uhrová
Mgr. Ján Dobiáš

Najúspešnejším domácim pretekárom Behu jurským parkom bol Tomáš Hrica
V tomto roku sa preteky uskutočnili v súlade
s pandemickými opatreniami: dezinfekcia,
ochranné rúška, bez občerstvenia, bufetu a
bez kultúrneho programu. I napriek obmedzeniam sa 9. ročníka pretekov zúčastnilo
289 bežcov. Čo do počtu zúčastnených bol
tento pretek v poradí druhým najúspešnejším ročníkom. Konal sa 18.7.2020, v detskej
kategórii + Judor si prišlo zasúťažiť 171
pretekárov a v kategórii dospelých 118
bežcov.
Vyhodnotenie domácich pretekárov
Domáci pretekári: 28 bežcov
(detí - 17, dospelí – 11)
Benjamínkovia chlapci:
Andrej Ambrož – 4. miesto
Prípravka chlapci: Lukáš Hrica – 11.
miesto, Michal Švejda – 16. miesto

Prípravka dievčatá:
Sofia Kadlicová – 21. miesto
Mladšia prípravka dievčatá:
Svetlana Lopatníková – 6. miesto
Predškoláci dievčatá:
Adela Vavreková – 6. miesto
Predškoláci chlapci:
Tomáš Hrica – 1. miesto
Najmladšie žiačky: Nikola Marková –13.
miesto, Tamara Maslínová – 14. miesto,
Diana Hrušovská - 16. miesto
Najmladší žiaci: Šimon Macejka – 7.
miesto, Juraj Smolarčík – 8. miesto,
Mladšie žiačky: Klaudia Bartalová – 4.
miesto, Ema Maslínová – 8. miesto
Staršie žiačky: Monika Šedivá – 4. miesto,
Kinco Brigitta Bilibok – 8. miesto
Starší žiaci: Adrian Marek – 5. miesto

Hlavný pretek
Ženy: Zuzana Švejdová – 2. miesto, Petra
Švorcová - 9. miesto, Magdaléna Mokrišová
– 11. miesto, Kristína Pavlíková – 12.
miesto, Karolína Štvrtecká - nedokončila
Muži: Daniel Izakovič – 18. miesto, Peter
Vavrek – 20. miesto, Jakub Troják – 22.
miesto, Tomáš Nemček - 26. miesto
Muži nad 40 rokov: Milan Fabuš – 12.
miesto
Najlepší Juran, Juranka
Ženy 1. miesto: Zuzana Švejdová
2. miesto: Petra Švorcová
3. miesto: Magdaléna Mokrišová
Muži 1. miesto: Milan Fabuš
2. miesto: Daniel Izakovič
3. miesto: Peter Vavrek
Blahoželáme!
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