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Borský Svätý Jur v číslach
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SOBÁŠE

ÚMRTIA

Vávrová Rebeka                  01.01.2022
Polák Lukáš                         24.02.2022
Bobeková Charlotte             30.03.2022
Fabryová Ella                       02.05.2022
Juríková Emma                    28.07.2022
Mračnová Emma                  01.09.2022
Pažitný Tadeáš                     08.09.2022
Sokol Norbert                       04.10.2022
Klimešová Charlotte             06.10.2022
Božík Markus                       21.10.2022 
Bienik Ján                            28.10.2022

Migaľa Ľubomír  -  Krajčírová Dominika
09.04.2022 

 Ing. Kubina Dávid  -  Dúšková Klára
30.04.2022

Valachovič  Alojz          01.01.2022           52
Talajka Anton                26.01.2022           65
Maxian Ladislav           20.02.2022           47
Nemček Miroslav        26.02.2022           65  
Wirthová Helena         07.03.2022           95
Slováková Oľga            04.04.2022           75
Švarcová Jozefína         13.04.2022           74
Komáček Štefan            28.04.2022           70
Bystrianská Helena      19.05.2022           71
Uher Anton                   20.05.2022           75
Foglszingerová Mária  19.07.2022           64
Dobiaš Libor                 01.08.2022           56
Radochová Mária         05.08.2022           88
Uher Jozef                      19.08.2022           77
Rybárová Mária            28.08.2022          93
Kopča Róbert                10.10.2022          72
Maxianová Jarmila     12.10.2022       75
Hromkovič Ján               23.10.2022          79
Maxianová Jozefa         03.11.2022          72

NARODENIA

Rozpis zvozu komunálneho
odpadu na I. polrok 2023

deň
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
piatok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok

dátum
12.01.2023
26.01.2023
09.02.2023
23.02.2023
09.03.2023
23.03.2023
06.04.2023
20.04.2023
05.05.2023
18.05.2023
01.06.2023
15.06.2023
29.06.2023

Rozpis zvozu separovaného
odpadu pre I. polrok 2023

deň
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 

Utorok
Pondelok 
Pondelok 

Pap

X

X

X

Pet
X
X

X
X

X
X

dátum
09.01.2023
06.02.2023
20.02.2023
06.03.2023
03.04.2023
17.04.2023
02.05.2023
12.06.2023
26.06.2023

Milí spoluobčania, 
účasťou na voľbách ste sa rozhodli svojím 
hlasom podporiť moju kandidatúru na 
starostu obce i môj volebný program. 
Zároveň ste rozhodli o budúcom smerovaní 
našej obce. Svoje priority som vám predsta-
vil vo volebnom programe a tak isto aj noví 
poslanci, ktorých ste si zvolili do obecného 
zastupiteľstva sa vám prezentovali svojimi 
predstavami. Som rád, že sa moja predstava 
o budúcnosti Borského Svätého Jura stotož-
nila s vašou. Heslo môjho volebného prog- 
ramu Spolu to dokážeme tak dnes stojí na 
štartovacej čiare uvádzania do reálneho 
života.
Spoločne s poslancami nás čaká vybudova-
nie čistiarne odpadových vôd a vybudova-
nie kanalizácie, dokončenie projektu Zmien 
a doplnkov územného plánu obce, podpora 
výstavby domov a bytov a mnoho iných 
činností, projektov. Okrem toho naplánova-
ného bude treba zrealizovať ešte nemálo 
vecí, ktoré so sebou prinesie sám život. 
Nedokáže to sám starosta, ani starosta spolu 
s obecným zastupiteľstvom. Dokážeme to 
iba vtedy, keď sa budeme do problémov a 
verejných úloh angažovať všetci, pretože 
naša obec je naša spoločná obec a jej 
problémy sú našimi spoločnými prob- 
lémami. 
Chcem sa poďakovať vedúcim predstavi-
teľom organizácií pôsobiacich v našej obci, 
lebo ich činnosť je v našej spoločnosti a obci 
nezastupiteľná a prospešná. S menovanými 
budem aktívne spolupracovať aj naďalej. 
Novým poslancom chcem zaželať veľa 
úspechov v ich ďalšej  životnej skúsenosti a 
zároveň sa teším na ich aktívnu spoluprácu.  

Keďže v rokoch 2020 - 2021 boli vládou prijaté 
opatrenia pre pandémiu Covid 19, súťaže riadené 
Obfz Senica boli stopnuté a výsledky anulované, 
súťaže sa nedokončili. Preto sme využili priestor 

Z činnosti FK Borský Svätý Jur

Pätnásty rok činnosti nášho atletického 
klubu bol veľmi úspešný. Prípravu na novú 
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Priezvisko a meno    Dátum úmrtia     Vek

Zľava - Ema Maslínová, Adela Hyránková, Adriana Gazárková, 
Kristína Palkovičová, Roderika Sofková

V ďalšom kole v Trnave sa naše družstvá umiestnili na 7. a 11. 
priečke. V máji sme sa v Bratislave zúčastnili atletických pretekov 
„Čokoládová tretra“. Najlepšie výkony v behu a v hode raketkou 
dosiahla Tamara Kadlicová. Počas letných prázdnin sme boli 
spoluoranizátorom krosového behu – Beh jurským chotárom, 
ktorý nadviazal na úspešné ročníky Behu jurským parkom. Tomáš 
Hrica sa v kategórii mladšej prípravky umiestnil na 3. priečke a     
v kategórii ženy do 35 rokov znova zvíťazila Zuzana Švejdová            
a zároveň sa stala absolútnou víťazkou kategórie žien. 75 našich 
detí sa zúčastnilo tradičného atletického trojboja, ktorý prebiehal 
korešpondenčnou formou. Výsledky boli zaslané na SAZ, kde ich 
spracovávali na celoslovenskej úrovni. Skvelé výkony predviedli 
Tomáš Hrica, ktorý sa v skoku do diaľky v kategórii najmladších 
žiakov umiestnil z 543 štartujúcich na 1. mieste a Alexander 
Lopatník na 2. mieste. Atletickú sezónu sme ukončili Detským 
štafetovým krosom v Trnave, kde sa mladší žiaci umiestnili na        
7. priečke a starší žiaci skončili na 13. mieste.
Záverom by sme chceli dodať, že staršie dievčatá nášho klubu  
patria v súčasnosti svojimi výkonmi k slovenskej žiackej špičke a už 
je len na nás, či im vytvoríme také materiálne podmienky, aby 
mohli naďalej výkonnostne rásť a dôstojne reprezentovať našu obec 
a svojimi výkonmi si „otvorili dvere“ aj do slovenskej dorasteneckej 
reprezentácie.
                   Mgr. Ľubica Uhrová, Mgr. Ján Dobiáš

Milí občania, touto cestou vám prajem 
príjemné prežite vianočných  sviatkov, 
aby ste ich prežili v zdraví, pokoji a 
spokojnosti v kruhu celej rodiny. Pra- 
jem všetkým šťastný nový rok 2023! 

               S úctou  
       Mgr. Juraj Smolár
           starosta obce

na rekonštrukciu objektu FK. Mužstvá trénovali len v skupinkách 
tak, ako dovoľovali nastolené opatrenia. V roku 2022 boli už 
zápasy  spustené bez obmedzení. V súťaži máme prihlásené tri 
mužstvá: prípravka U11 – trénerom je Pavol Hrica, mladší žiaci 
U13 – trénermi sú Rudolf Hrnčiar a Roman Uher a  A mužstvo, 
ktoré trénuje Norbert Planka. Okrem toho sa konali na futbalovom 
štadióne akcie: MDD, Beh jurským parkom, Súťaž vo varení guláša. 
V súťaži vo varení guláša náš klub reprezentovali mladší žiaci U13. 
Všetky podujatia mali u občanov veľký ohlas.

              Ľuboš Rybár, predseda FK Mladší žiaci U13

Úspešná jubilejná sezóna
AK Borský Svätý Jur

sezónu sme tradične začali v telocvični základnej školy, v našej 
posilňovni a v lesnom teréne v okolí obce.
Hoci nemáme vhodné podmienky na solídnu prípravu a súťaže          
v hale, preteky berieme ako spestrenie pred letnou sezónou.                       
A tak Ema Maslínová v hale súťažila – pre ňu v doplnkovej 
disciplíne – vrhu guľou. Na majstrovstvách kraja výkonom 7,43 m 
obsadila šieste miesto a na slovenskom šampionáte si vylepšila svoje 
maximum, keď vrhla 8,75 m a skončila ôsma.
Letná sezóna Emke vyšla ako z „partesu“. Na krajských majstrov-
stvách  jednotlivcov v Trnave v svojej „zlatej  disciplíne“ – hode 
oštepom deklasovala svoje súperky najlepším tohtoročným sloven-
ským výkonom 35,72 m a suverénne zvíťazila. Emka pokračovala 
aj naďalej vo vynikajúcich výkonoch až sa napokon v Košiciach stala 
majsterkou Slovenska pre rok 2022 (výkonom 33,17 m) a 
vybojovala si reprezentačnú nomináciu na medzištátne 5-stretnutie 
U16 Maďarsko-Slovensko-Chorvátsko-Slovinsko-Česko, ktoré sa ko- 
nalo v Znojme, kde obsadila veľmi pekné deviate miesto.
V letných mesiacoch jej vynikajúco sekundovala Roderika Sofko-
vá, ktorá sa technickým disciplínam venuje len pár mesiacov. Aj 
napriek tomu na košických majstrovstvách Slovenska dosiahla 
dve finálové umiestnenia – v hode diskom výkonom 24,29 m 
obsadila 7. miesto a vo vrhu guľou (8,15 m) bola ôsma. Roderiki-
na forma gradovala na jeseň, keď na vrhačskom mítingu v Brne 
zvíťazila v troch disciplínach – vrhu guľou (9,98 m), ďalej v 
hode oštepom (27,84 m) a v hode diskom (31,76 m). Mimocho-
dom na tohtoročných M-SR by za tento výkon „brala“ striebro. 
Takže v novej sezóne sa máme na čo tešiť.
Staršie žiačky absolvovali 4 kolá v súťaži družstiev a v zostave E. 
Maslínová – R. Sofková – A. Hyránková – K. Palkovičová – 
M. Orgoňová a A. Gazárková obsadili v silnej konkurencii 24 
družstiev krásne 7. miesto, keď za nimi skončili družstvá s 
dlhoročnou tradíciou (Skalica, Holíč, Galanta a iné). Zásluhu na ich 
výkonnostnom raste má tréner Pavol Polesňák. 
Prvé kolo celoštátnej súťaže Detská atletika sme absolvovali v 
Skalici – Detská P-T-S, kde spomedzi 13-tich družstiev naše „A“ 
družstvo obsadilo 4. priečku a „Béčko“ skončilo celkovo šieste.  

Krásne sviatky vianočné, 
krásne čaro polnočné.

Na Silvestra pevný krok
a s ním šťastný Nový rok

praje redakcia



Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bor- 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ........ 1307
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ........ 716
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .................... 714
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva .................... 698
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce ......................................... 707

Za starostu obce bol zvolený Mgr. Juraj Smolár, nezávislý 
kandidát, ktorý získal 234 hlasov. 
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Oliver Hromkovič, nezávislý kandidát ................... 479 hlasov
Mgr. Ľubica Uhrová, nezávislá kandidátka ................... 453 hlasov
Ing. Tomáš Prachar, SMER – sociálna demokracia ........ 398 hlasov
Petra Smolárová, nezávislá kandidátka ......................... 359 hlasov
Milan Čermák, nezávislý kandidát ............................... 354 hlasov
Peter Vlk, nezávislý kandidát ....................................... 345 hlasov
Mgr. Martin Kajzer, MSc., Republika ........................... 344 hlasov
Mgr. Zuzana Obernauerová, nezávislá kandidátka ........ 283 hlasov
Rastislav Štvrtecký, SMER – sociálna demokracia ......... 263 hlasov

Zvoleným blahoželáme, želáme veľa úspechov a správne rozhodnutia.

Do súťažného ročníka 2022/2023 vstúpil Stol- 
notenisový klub Borský Svätý Jur v zložení: Ján 
Uher, Tomáš Čechánek, Miloš Beťko, Pavol 
Ozábal, Jozef Sedláček, Štefan Vávra, Roman 
Kafka a nová posila klubu  Roman Vávra.

V tomto roku sa môžeme pýšiť dvomi 
striebornými a jednou bronzovou 
plaketou Dr. Jánského

skom Svätom Jure sa aj v tomto roku podieľal na organizovaní bez- 
príspevkového darovania krvi. Krv sa darovala na pracoviskách HTO 
Skalica, NTS Bratislava a NTS Trnava. Za túto dobrovoľnú činnosť 
počas roka 2022 získali 2 darci krvi striebornú plaketu Dr. J. 
Jánskeho za 20-násobné darovanie krvi a 1 darca krvi získal 
bronzovú plaketu Dr. J. Jánskeho za 10-násobné darovanie krvi. 
Naša organizácia sa angažuje aj v kultúrno-spoločenskom dianí obce. 
Zúčastnili sme sa oslavy dňa detí, ktorá sa konala na futbalovom 
ihrisku. Na akcii sa deti výborne zabavili pri rôznych súťažiach, z 
ktorých jednu disciplínu pripravil aj náš spolok.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme priniesli na miestny 
cintorín kvetinové dary na hroby zosnulých darcov krvi a funkcioná-
rov. Spolok pri svojej činnosti poskytuje organizáciám v obci rôznu 
pomoc, tombolu, sladkosti pre naše deti, ktoré sú členmi MS SČK. 
V priebehu roka sme odovzdali sociálne slabším občanom našej obce 
potravinové balíčky. 
Náš spolok k dnešnému dňu eviduje 150 členov, z toho je 7 detí. 
Dobrovoľní darcovia krvi spolku doteraz získali spolu: 65 bronzo-
vých plakiet, 29 strieborných plakiet, 20 zlatých plakiet, 2 diamanto-
vé plakety a 1 plaketu Dr. Kňazovického za 100 darovaní krvi. 
Spolok má v súčasnosti 30 pravidelných darcov krvi.
                    Mgr. Juraj Smolár, podpredseda MS SČK

Po dvoch rokoch obmedzení sme opäť 
naštartovali našu činnosť naplno, a tak 
ako roky pred pandémiou sme naozaj 
mali ruky plné práce.
Začiatok roka bol síce neistý, ale rok 2022, ktorý bol bohatý na 
nové kamarátstva, festivaly, ale aj iné radostné podujatia, sme 
odštartovali s našou CM Juránečka práve fašiangovou zábavou v 
Holíči. A potom to už išlo ako z kopca. Krojová zábava, detské 
krojované slávnosti, letné kino, maškarák pre dospelých, detský 
maškarák, to sme ako organizátor zrealizovali u nás v Borskom 
Svätom Jure. Ako spoluorganizátor sme sa podieľali na stavaní 
mája, MDD a mnohých iných aktivitách. Potešili sme klientov 
DSS a absolvovali množstvo folklórnych festivalov doma aj v 
zahraničí. Za spomenutie stoja festivaly vo Veselí nad Moravou, 
Kunovi- ciach, Krupine, Bratislave, Zlíne, v lete sme reprezentova-
li na medzinárodnom festivale v macedónskom Ohride. Spolu za 
rok sme sa zúčastnili viac ako 30 podujatí.

V tomto roku sme oslávili 
10. výročie svojho vzniku

Výsledky volieb starostu obce a 
poslancov obecného zastupiteľstva

Takýmto spôsobom prostredníctvom Slovenských ľudových 
novín dňa 21.12.1917 pozdravili svoje rodiny rodáci z Bor- 
ského Svätého Jura, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne na 
talianskom fronte. 

(prepis textu)

„Vianočné pozdravy
Dôstojný Pán redaktor! 

Historické okienko

Stolnotenisti sú v tabuľke tretí...

Majstrovstvá okresu Senica 5. liga – výsledná tabuľka po 
jesennej časti
1. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján  21bodov
2. STC Rohožník B 21 bodov
3. STK Borský Svätý Jur 20 bodov
4. STK Pinec Stráže A 19 bodov
5. Sokol Skalica A 17 bodov
6. STK Štefanov A 14 bodov
7. Propria Kúty D 12 bodov
8. Byt Centrum Senica C 12 bodov
9. ŠK Moravský Svätý Ján B   8 bodov

Úspešnosť našich hráčov v prvej desiatke (zo 68 hráčov)
1. miesto Miloš Beťko 100%, 3. miesto Tomáš Čechánek 87,5%, 
8. miesto Ján Uher 75%
Úspešnosť v štvorhrách – 1. miesto Ján Uher 100% (6 zápasov), 
3. miesto Miloš Beťko 100% (5 zápasov)
                         Mgr. Pavol Ozábal, predseda STK

V roku 2022 naša organizácia iba veľmi pomaly 
rozbiehala svoje aktivity. Bol to zjavný následok 
takmer dvojročného prerušenia všetkých pláno-

Naša činnosť sa po pandémii pomaly
dostáva do zabehnutých koľají

vaných činností, v dôsledku teraz už nášho stáleho variabilného 
„spoločníka“ covid 19.
V tomto roku sme už mohli po ukončení rôznych obmedzení 
zvolať výročnú členskú schôdzu. Tú sme uskutočnili dňa 5.4.2022 
a okrem riešenia bežnej agendy sme na nej oslávili aj 20. výročie 
založenia našej organizácie  JDS v obci. Zvolili sme si aj nový výbor 
ZO JDS.
Dňa 7. mája 2022 sme usporiadali tradičnú Svätojurskú zabíjačku, 
kde sme ponúkali zabíjačkové špeciality – jaterničky, krvavničky, 
cigánske pečienky, zabíjačkovú kapustu, ovar a k tomu nápoje 
každému podľa chuti. Pani Helena Viteková sa dňa 8.6.2022 
zúčastnila prezentácie v recitácii na OV JDS v Senici. Deťom sme 
na ich oslavný deň spestrili sortiment jedál pri príležitostí osláv 
MDD. Dňa 24.7.2022 sme dali odslúžiť svätú omšu za seniorov. 
Rehabilitačný pobyt v Piešťanoch v penzióne Allegro si v dňoch  
19.–24.8.2022 užilo 21 našich členov. Štyria členovia našej organi-
zácie sa dňa 10.9.2022 popasovali na okresných športových hrách 
v Senici. Viacerí dôchodcovia spolu s ostatnými občanmi našej obce 
absolvovali pešiu púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie. Kuchárske schopnosti predviedli naši traja členovia na 
Súťaži vo varení guláša, ktorá sa konala 17.9.2022 na futbalovom 
ihrisku. Tak ako každý rok, i v tomto roku sme v októbri navštívili 
našich dlhodobo chorých členov pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším. Ďalšieho rekreačného pobytu sme sa zúčastnili v dňoch 
23.–28.10.2022. Svoje sily si tentokrát členovia zrekreovali na 
pobyte v Nimnici. Pri príležitosti 104. výročia ukončenia 1. sv. 
vojny sme sa zúčastnili spomienkového stretnutia pri pomníku 
pred cintorínom, ktoré sa konalo dňa 11.11.2022.
    Ladislav Horváth, predseda JDS Borský Sv. Jur

Dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur sa 
počas roka 2022 riadil stanovami, smernicami a 
prijatými uzneseniami. Okrem toho sme vykona-
li zásahy na hasení viacerých požiarov a technic-

DHZ sa rád podieľa aj na kultúrno
-spoločenskom dianí obce

kých výjazdov či už v našom katastri, alebo v susedných obciach. 
Je samozrejmosťou, že sa pravidelne zúčastňujeme rôznych kurzov 
a školení. Počas tohto roka sa aktualizoval aj hasičský systém 
FIREPORT, ktorý slúži na zvolávanie členov DHZ k požiarom a 
iným udalostiam. 
Pravidelne sa zúčastňujeme aj ako spoluorganizátori rôznych 
obecných akcií. Takou bola aj oslava dňa detí. Deťom a rodičom 
sme predstavili hasičskú techniku. Záverom každoročne pripraví-
me pre oslávencov vodnú clonu a obrovskú penu, v ktorej sa deti 
riadne vyšantia. Veľkou mierou sme sa podieľali na organizácii XI. 
ročníka Beh jurským parkom, ktorý je zaradený do Moravsko - 
Slovenského bežeckého pohára. Ako hasiči sme počas pretekov 
riadili dopravu a starali sa tak o bezpečnosť všetkých pretekárov. 
Členovia DHZ v rámci podujatia Krojované slávnosti, zabezpečova-
li riadenie dopravy všetkých účastníkov slávností. Každoročne sa 
zúčastňujeme hasičskej púte v Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne. Obľúbenou obecnou akciou, na ktorej sa aj my 
vždy radi zabavíme, je  Súťaž vo varení guláša. V tomto roku to bol 
už XI. ročník, v ktorom sme aj my postavili  svoje družstvo.
Okrem spoločenských akcií zbor absolvoval v spolupráci s Hasič-
ským a záchranným zborom Senica spoločné taktické cvičenie na 
vytvorenie protipovodňovej hrádze na vodnom toku Myjava. 
Samozrejmosťou je aj bezplatné darovanie krvi našich členov, 
ktoré absolvujeme viackrát do roka. O celkovej činnosti DHZ sa 
môžete dozvedieť aj na internetovej stránke: (https://dhz.bsj.sk). 
K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 30 členov.    
                                               Mgr. Juraj SMOLÁR, predseda DHZ

Vo februári 2022 prišlo na členskej schôdzi k zmene 
výboru PZ. Novým predsedom združenia bol zvole-
ný Eduard Danek, tajomníkom bol menovaný 
Rudolf Vlk, za hospodára bol zvolený Ivan Sokol. 

PZ Borský Svätý Jur má nový výbor

Pokladníkom sa stal Roland Šešera, osvetovým referentom Martin 
Švec, za streleckého referenta bol zvolený Stanislav Šimek, kynolo-
gickým referentom sa stal Stanislav Dvorák a predsedom kontrolnej 
komisie Marián Maďar. Za členov kontrolného výboru PZ boli 
menovaní Lukáš Kratochvíla a Peter  Čermák.
Poľovné združenie Borský Sv. Jur sa v roku 2022 venovalo rôznym 

činnostiam. Najmä v zimných mesiacoch sme sa starali o zver 
prikrmovaním. Na základe nariadenia hlavného hygienika sme 
zhotovili novú asanačnú jamu. Okrem toho sme  v areáli poľovníc-
kej chaty zorganizovali brigádu, vyčistili areál a pripravili ho tak na 
obľúbenú poľovnícku zábavu, ktorá sa konala v mesiaci júl. Okrem 
toho sa vykonalo vŕtanie studne na poľovníckej chate, zrealizoval 
sa nákup krmiva pre zver, organizovali sme spoločné poľovačky 
podľa schváleného plánu. V tomto roku sme sa zúčastnili aj súťaže 
vo varení guláša, ktorú organizovala obec. 
Okrem spomínanej činnosti vychádzame v ústrety i ostatným zlož- 
kám v podobe sponzorských darov, zverinových balíčkov mäsa.                       

Eduard Danek, predseda PZ Borský Sv. Jur

Reprezentácia DFS Juránek v Macedónsku

Azda najviac emócií sme zažili na krojových slávnostiach, ktoré 
tradične v obci organizujeme, a spolu s našimi folklórnymi priateľ-
mi sme oslávili naše 10. výročie vzniku DFS Juránek. Čereš-
ničkou bol krst nášho prvého CD „Vandrovala Juránečka“, na 
ktorom sme tvrdo pracovali práve v prestávkach, keď sme mnoho 
podujatí nemohli zrealizovať. Krstnými rodičmi CD je pani riaditeľ-
ka ZŠ s MŠ Alenka Olšovská a náš skvelý kamarát Janko Slezák. Už 
teraz sa tešíme na ďalšie krásne folklórne podujatia v roku 2023. 
Našim priaznivcom, kamarátom, poslucháčom, divákom a všetkým 
ostatným prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a do ďalšie-
ho roku zdravie, lásku, priateľstvo ...

                  Mgr. Zuzana Obernauerová, vedúca súboru
 

Prosíme Vás my od 72. regimentu vojaci búrsvätojurskí na talian-
skom fronte bojujúci; oddajte náš vianočný pozdrav našim 
rodičom, pannám a mládencom! Ďakujeme Pánu Bohu, že sme 
ešte živí; tu pri rieke Piave slúžime nášmu kráľovi a vlasti a držíme 
sa pospolu. My štyria: Markuš Machata, Eduard Hladík, Viktor 
Tomek a Ondrej Štefek sme pri strojových puškách. Ostatní: Alojs 
Sokol, Ján Opálek, Ján Ružička, Ján Buchta, Ján Holý, Jozef Laca, 
Ján Hlušek a Michal Palka sú vo fronte ako pešiaci. Všetci sme pane 
Redaktore rodáci Vaši z Búr. Sv. Júra od Šaštína. Na sviatky vianoč-
né spomeňte si na nás s modlitbou!“
(Slovenské Ľudové Noviny, číslo 52., ročník 8., v Prešporku, dňa 
21. decembra 1917)                                                    Materiál poskytol Ján Tomek ml.



Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bor- 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ........ 1307
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ........ 716
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .................... 714
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva .................... 698
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce ......................................... 707

Za starostu obce bol zvolený Mgr. Juraj Smolár, nezávislý 
kandidát, ktorý získal 234 hlasov. 
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Oliver Hromkovič, nezávislý kandidát ................... 479 hlasov
Mgr. Ľubica Uhrová, nezávislá kandidátka ................... 453 hlasov
Ing. Tomáš Prachar, SMER – sociálna demokracia ........ 398 hlasov
Petra Smolárová, nezávislá kandidátka ......................... 359 hlasov
Milan Čermák, nezávislý kandidát ............................... 354 hlasov
Peter Vlk, nezávislý kandidát ....................................... 345 hlasov
Mgr. Martin Kajzer, MSc., Republika ........................... 344 hlasov
Mgr. Zuzana Obernauerová, nezávislá kandidátka ........ 283 hlasov
Rastislav Štvrtecký, SMER – sociálna demokracia ......... 263 hlasov

Zvoleným blahoželáme, želáme veľa úspechov a správne rozhodnutia.

Do súťažného ročníka 2022/2023 vstúpil Stol- 
notenisový klub Borský Svätý Jur v zložení: Ján 
Uher, Tomáš Čechánek, Miloš Beťko, Pavol 
Ozábal, Jozef Sedláček, Štefan Vávra, Roman 
Kafka a nová posila klubu  Roman Vávra.

V tomto roku sa môžeme pýšiť dvomi 
striebornými a jednou bronzovou 
plaketou Dr. Jánského

skom Svätom Jure sa aj v tomto roku podieľal na organizovaní bez- 
príspevkového darovania krvi. Krv sa darovala na pracoviskách HTO 
Skalica, NTS Bratislava a NTS Trnava. Za túto dobrovoľnú činnosť 
počas roka 2022 získali 2 darci krvi striebornú plaketu Dr. J. 
Jánskeho za 20-násobné darovanie krvi a 1 darca krvi získal 
bronzovú plaketu Dr. J. Jánskeho za 10-násobné darovanie krvi. 
Naša organizácia sa angažuje aj v kultúrno-spoločenskom dianí obce. 
Zúčastnili sme sa oslavy dňa detí, ktorá sa konala na futbalovom 
ihrisku. Na akcii sa deti výborne zabavili pri rôznych súťažiach, z 
ktorých jednu disciplínu pripravil aj náš spolok.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sme priniesli na miestny 
cintorín kvetinové dary na hroby zosnulých darcov krvi a funkcioná-
rov. Spolok pri svojej činnosti poskytuje organizáciám v obci rôznu 
pomoc, tombolu, sladkosti pre naše deti, ktoré sú členmi MS SČK. 
V priebehu roka sme odovzdali sociálne slabším občanom našej obce 
potravinové balíčky. 
Náš spolok k dnešnému dňu eviduje 150 členov, z toho je 7 detí. 
Dobrovoľní darcovia krvi spolku doteraz získali spolu: 65 bronzo-
vých plakiet, 29 strieborných plakiet, 20 zlatých plakiet, 2 diamanto-
vé plakety a 1 plaketu Dr. Kňazovického za 100 darovaní krvi. 
Spolok má v súčasnosti 30 pravidelných darcov krvi.
                    Mgr. Juraj Smolár, podpredseda MS SČK

Po dvoch rokoch obmedzení sme opäť 
naštartovali našu činnosť naplno, a tak 
ako roky pred pandémiou sme naozaj 
mali ruky plné práce.
Začiatok roka bol síce neistý, ale rok 2022, ktorý bol bohatý na 
nové kamarátstva, festivaly, ale aj iné radostné podujatia, sme 
odštartovali s našou CM Juránečka práve fašiangovou zábavou v 
Holíči. A potom to už išlo ako z kopca. Krojová zábava, detské 
krojované slávnosti, letné kino, maškarák pre dospelých, detský 
maškarák, to sme ako organizátor zrealizovali u nás v Borskom 
Svätom Jure. Ako spoluorganizátor sme sa podieľali na stavaní 
mája, MDD a mnohých iných aktivitách. Potešili sme klientov 
DSS a absolvovali množstvo folklórnych festivalov doma aj v 
zahraničí. Za spomenutie stoja festivaly vo Veselí nad Moravou, 
Kunovi- ciach, Krupine, Bratislave, Zlíne, v lete sme reprezentova-
li na medzinárodnom festivale v macedónskom Ohride. Spolu za 
rok sme sa zúčastnili viac ako 30 podujatí.

V tomto roku sme oslávili 
10. výročie svojho vzniku

Výsledky volieb starostu obce a 
poslancov obecného zastupiteľstva

Takýmto spôsobom prostredníctvom Slovenských ľudových 
novín dňa 21.12.1917 pozdravili svoje rodiny rodáci z Bor- 
ského Svätého Jura, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne na 
talianskom fronte. 

(prepis textu)

„Vianočné pozdravy
Dôstojný Pán redaktor! 

Historické okienko

Stolnotenisti sú v tabuľke tretí...

Majstrovstvá okresu Senica 5. liga – výsledná tabuľka po 
jesennej časti
1. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján  21bodov
2. STC Rohožník B 21 bodov
3. STK Borský Svätý Jur 20 bodov
4. STK Pinec Stráže A 19 bodov
5. Sokol Skalica A 17 bodov
6. STK Štefanov A 14 bodov
7. Propria Kúty D 12 bodov
8. Byt Centrum Senica C 12 bodov
9. ŠK Moravský Svätý Ján B   8 bodov

Úspešnosť našich hráčov v prvej desiatke (zo 68 hráčov)
1. miesto Miloš Beťko 100%, 3. miesto Tomáš Čechánek 87,5%, 
8. miesto Ján Uher 75%
Úspešnosť v štvorhrách – 1. miesto Ján Uher 100% (6 zápasov), 
3. miesto Miloš Beťko 100% (5 zápasov)
                         Mgr. Pavol Ozábal, predseda STK

V roku 2022 naša organizácia iba veľmi pomaly 
rozbiehala svoje aktivity. Bol to zjavný následok 
takmer dvojročného prerušenia všetkých pláno-

Naša činnosť sa po pandémii pomaly
dostáva do zabehnutých koľají

vaných činností, v dôsledku teraz už nášho stáleho variabilného 
„spoločníka“ covid 19.
V tomto roku sme už mohli po ukončení rôznych obmedzení 
zvolať výročnú členskú schôdzu. Tú sme uskutočnili dňa 5.4.2022 
a okrem riešenia bežnej agendy sme na nej oslávili aj 20. výročie 
založenia našej organizácie  JDS v obci. Zvolili sme si aj nový výbor 
ZO JDS.
Dňa 7. mája 2022 sme usporiadali tradičnú Svätojurskú zabíjačku, 
kde sme ponúkali zabíjačkové špeciality – jaterničky, krvavničky, 
cigánske pečienky, zabíjačkovú kapustu, ovar a k tomu nápoje 
každému podľa chuti. Pani Helena Viteková sa dňa 8.6.2022 
zúčastnila prezentácie v recitácii na OV JDS v Senici. Deťom sme 
na ich oslavný deň spestrili sortiment jedál pri príležitostí osláv 
MDD. Dňa 24.7.2022 sme dali odslúžiť svätú omšu za seniorov. 
Rehabilitačný pobyt v Piešťanoch v penzióne Allegro si v dňoch  
19.–24.8.2022 užilo 21 našich členov. Štyria členovia našej organi-
zácie sa dňa 10.9.2022 popasovali na okresných športových hrách 
v Senici. Viacerí dôchodcovia spolu s ostatnými občanmi našej obce 
absolvovali pešiu púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie. Kuchárske schopnosti predviedli naši traja členovia na 
Súťaži vo varení guláša, ktorá sa konala 17.9.2022 na futbalovom 
ihrisku. Tak ako každý rok, i v tomto roku sme v októbri navštívili 
našich dlhodobo chorých členov pri príležitosti mesiaca úcty k 
starším. Ďalšieho rekreačného pobytu sme sa zúčastnili v dňoch 
23.–28.10.2022. Svoje sily si tentokrát členovia zrekreovali na 
pobyte v Nimnici. Pri príležitosti 104. výročia ukončenia 1. sv. 
vojny sme sa zúčastnili spomienkového stretnutia pri pomníku 
pred cintorínom, ktoré sa konalo dňa 11.11.2022.
    Ladislav Horváth, predseda JDS Borský Sv. Jur

Dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur sa 
počas roka 2022 riadil stanovami, smernicami a 
prijatými uzneseniami. Okrem toho sme vykona-
li zásahy na hasení viacerých požiarov a technic-

DHZ sa rád podieľa aj na kultúrno
-spoločenskom dianí obce

kých výjazdov či už v našom katastri, alebo v susedných obciach. 
Je samozrejmosťou, že sa pravidelne zúčastňujeme rôznych kurzov 
a školení. Počas tohto roka sa aktualizoval aj hasičský systém 
FIREPORT, ktorý slúži na zvolávanie členov DHZ k požiarom a 
iným udalostiam. 
Pravidelne sa zúčastňujeme aj ako spoluorganizátori rôznych 
obecných akcií. Takou bola aj oslava dňa detí. Deťom a rodičom 
sme predstavili hasičskú techniku. Záverom každoročne pripraví-
me pre oslávencov vodnú clonu a obrovskú penu, v ktorej sa deti 
riadne vyšantia. Veľkou mierou sme sa podieľali na organizácii XI. 
ročníka Beh jurským parkom, ktorý je zaradený do Moravsko - 
Slovenského bežeckého pohára. Ako hasiči sme počas pretekov 
riadili dopravu a starali sa tak o bezpečnosť všetkých pretekárov. 
Členovia DHZ v rámci podujatia Krojované slávnosti, zabezpečova-
li riadenie dopravy všetkých účastníkov slávností. Každoročne sa 
zúčastňujeme hasičskej púte v Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne. Obľúbenou obecnou akciou, na ktorej sa aj my 
vždy radi zabavíme, je  Súťaž vo varení guláša. V tomto roku to bol 
už XI. ročník, v ktorom sme aj my postavili  svoje družstvo.
Okrem spoločenských akcií zbor absolvoval v spolupráci s Hasič-
ským a záchranným zborom Senica spoločné taktické cvičenie na 
vytvorenie protipovodňovej hrádze na vodnom toku Myjava. 
Samozrejmosťou je aj bezplatné darovanie krvi našich členov, 
ktoré absolvujeme viackrát do roka. O celkovej činnosti DHZ sa 
môžete dozvedieť aj na internetovej stránke: (https://dhz.bsj.sk). 
K dnešnému dňu DHZ eviduje celkom 30 členov.    
                                               Mgr. Juraj SMOLÁR, predseda DHZ

Vo februári 2022 prišlo na členskej schôdzi k zmene 
výboru PZ. Novým predsedom združenia bol zvole-
ný Eduard Danek, tajomníkom bol menovaný 
Rudolf Vlk, za hospodára bol zvolený Ivan Sokol. 

PZ Borský Svätý Jur má nový výbor

Pokladníkom sa stal Roland Šešera, osvetovým referentom Martin 
Švec, za streleckého referenta bol zvolený Stanislav Šimek, kynolo-
gickým referentom sa stal Stanislav Dvorák a predsedom kontrolnej 
komisie Marián Maďar. Za členov kontrolného výboru PZ boli 
menovaní Lukáš Kratochvíla a Peter  Čermák.
Poľovné združenie Borský Sv. Jur sa v roku 2022 venovalo rôznym 

činnostiam. Najmä v zimných mesiacoch sme sa starali o zver 
prikrmovaním. Na základe nariadenia hlavného hygienika sme 
zhotovili novú asanačnú jamu. Okrem toho sme  v areáli poľovníc-
kej chaty zorganizovali brigádu, vyčistili areál a pripravili ho tak na 
obľúbenú poľovnícku zábavu, ktorá sa konala v mesiaci júl. Okrem 
toho sa vykonalo vŕtanie studne na poľovníckej chate, zrealizoval 
sa nákup krmiva pre zver, organizovali sme spoločné poľovačky 
podľa schváleného plánu. V tomto roku sme sa zúčastnili aj súťaže 
vo varení guláša, ktorú organizovala obec. 
Okrem spomínanej činnosti vychádzame v ústrety i ostatným zlož- 
kám v podobe sponzorských darov, zverinových balíčkov mäsa.                       

Eduard Danek, predseda PZ Borský Sv. Jur

Reprezentácia DFS Juránek v Macedónsku

Azda najviac emócií sme zažili na krojových slávnostiach, ktoré 
tradične v obci organizujeme, a spolu s našimi folklórnymi priateľ-
mi sme oslávili naše 10. výročie vzniku DFS Juránek. Čereš-
ničkou bol krst nášho prvého CD „Vandrovala Juránečka“, na 
ktorom sme tvrdo pracovali práve v prestávkach, keď sme mnoho 
podujatí nemohli zrealizovať. Krstnými rodičmi CD je pani riaditeľ-
ka ZŠ s MŠ Alenka Olšovská a náš skvelý kamarát Janko Slezák. Už 
teraz sa tešíme na ďalšie krásne folklórne podujatia v roku 2023. 
Našim priaznivcom, kamarátom, poslucháčom, divákom a všetkým 
ostatným prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a do ďalšie-
ho roku zdravie, lásku, priateľstvo ...

                  Mgr. Zuzana Obernauerová, vedúca súboru
 

Prosíme Vás my od 72. regimentu vojaci búrsvätojurskí na talian-
skom fronte bojujúci; oddajte náš vianočný pozdrav našim 
rodičom, pannám a mládencom! Ďakujeme Pánu Bohu, že sme 
ešte živí; tu pri rieke Piave slúžime nášmu kráľovi a vlasti a držíme 
sa pospolu. My štyria: Markuš Machata, Eduard Hladík, Viktor 
Tomek a Ondrej Štefek sme pri strojových puškách. Ostatní: Alojs 
Sokol, Ján Opálek, Ján Ružička, Ján Buchta, Ján Holý, Jozef Laca, 
Ján Hlušek a Michal Palka sú vo fronte ako pešiaci. Všetci sme pane 
Redaktore rodáci Vaši z Búr. Sv. Júra od Šaštína. Na sviatky vianoč-
né spomeňte si na nás s modlitbou!“
(Slovenské Ľudové Noviny, číslo 52., ročník 8., v Prešporku, dňa 
21. decembra 1917)                                                    Materiál poskytol Ján Tomek ml.
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Borský Svätý Jur v číslach
Štatistika spracovaná k 30.11.2022

SOBÁŠE

ÚMRTIA

Vávrová Rebeka                  01.01.2022
Polák Lukáš                         24.02.2022
Bobeková Charlotte             30.03.2022
Fabryová Ella                       02.05.2022
Juríková Emma                    28.07.2022
Mračnová Emma                  01.09.2022
Pažitný Tadeáš                     08.09.2022
Sokol Norbert                       04.10.2022
Klimešová Charlotte             06.10.2022
Božík Markus                       21.10.2022 
Bienik Ján                            28.10.2022

Migaľa Ľubomír  -  Krajčírová Dominika
09.04.2022 

 Ing. Kubina Dávid  -  Dúšková Klára
30.04.2022

Valachovič  Alojz          01.01.2022           52
Talajka Anton                26.01.2022           65
Maxian Ladislav           20.02.2022           47
Nemček Miroslav        26.02.2022           65  
Wirthová Helena         07.03.2022           95
Slováková Oľga            04.04.2022           75
Švarcová Jozefína         13.04.2022           74
Komáček Štefan            28.04.2022           70
Bystrianská Helena      19.05.2022           71
Uher Anton                   20.05.2022           75
Foglszingerová Mária  19.07.2022           64
Dobiaš Libor                 01.08.2022           56
Radochová Mária         05.08.2022           88
Uher Jozef                      19.08.2022           77
Rybárová Mária            28.08.2022          93
Kopča Róbert                10.10.2022          72
Maxianová Jarmila     12.10.2022       75
Hromkovič Ján               23.10.2022          79
Maxianová Jozefa         03.11.2022          72

NARODENIA

Rozpis zvozu komunálneho
odpadu na I. polrok 2023

deň
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
piatok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok

dátum
12.01.2023
26.01.2023
09.02.2023
23.02.2023
09.03.2023
23.03.2023
06.04.2023
20.04.2023
05.05.2023
18.05.2023
01.06.2023
15.06.2023
29.06.2023

Rozpis zvozu separovaného
odpadu pre I. polrok 2023

deň
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 
Pondelok 

Utorok
Pondelok 
Pondelok 

Pap

X

X

X

Pet
X
X

X
X

X
X

dátum
09.01.2023
06.02.2023
20.02.2023
06.03.2023
03.04.2023
17.04.2023
02.05.2023
12.06.2023
26.06.2023

Milí spoluobčania, 
účasťou na voľbách ste sa rozhodli svojím 
hlasom podporiť moju kandidatúru na 
starostu obce i môj volebný program. 
Zároveň ste rozhodli o budúcom smerovaní 
našej obce. Svoje priority som vám predsta-
vil vo volebnom programe a tak isto aj noví 
poslanci, ktorých ste si zvolili do obecného 
zastupiteľstva sa vám prezentovali svojimi 
predstavami. Som rád, že sa moja predstava 
o budúcnosti Borského Svätého Jura stotož-
nila s vašou. Heslo môjho volebného prog- 
ramu Spolu to dokážeme tak dnes stojí na 
štartovacej čiare uvádzania do reálneho 
života.
Spoločne s poslancami nás čaká vybudova-
nie čistiarne odpadových vôd a vybudova-
nie kanalizácie, dokončenie projektu Zmien 
a doplnkov územného plánu obce, podpora 
výstavby domov a bytov a mnoho iných 
činností, projektov. Okrem toho naplánova-
ného bude treba zrealizovať ešte nemálo 
vecí, ktoré so sebou prinesie sám život. 
Nedokáže to sám starosta, ani starosta spolu 
s obecným zastupiteľstvom. Dokážeme to 
iba vtedy, keď sa budeme do problémov a 
verejných úloh angažovať všetci, pretože 
naša obec je naša spoločná obec a jej 
problémy sú našimi spoločnými prob- 
lémami. 
Chcem sa poďakovať vedúcim predstavi-
teľom organizácií pôsobiacich v našej obci, 
lebo ich činnosť je v našej spoločnosti a obci 
nezastupiteľná a prospešná. S menovanými 
budem aktívne spolupracovať aj naďalej. 
Novým poslancom chcem zaželať veľa 
úspechov v ich ďalšej  životnej skúsenosti a 
zároveň sa teším na ich aktívnu spoluprácu.  

Keďže v rokoch 2020 - 2021 boli vládou prijaté 
opatrenia pre pandémiu Covid 19, súťaže riadené 
Obfz Senica boli stopnuté a výsledky anulované, 
súťaže sa nedokončili. Preto sme využili priestor 

Z činnosti FK Borský Svätý Jur

Pätnásty rok činnosti nášho atletického 
klubu bol veľmi úspešný. Prípravu na novú 
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Priezvisko a meno    Dátum úmrtia     Vek

Zľava - Ema Maslínová, Adela Hyránková, Adriana Gazárková, 
Kristína Palkovičová, Roderika Sofková

V ďalšom kole v Trnave sa naše družstvá umiestnili na 7. a 11. 
priečke. V máji sme sa v Bratislave zúčastnili atletických pretekov 
„Čokoládová tretra“. Najlepšie výkony v behu a v hode raketkou 
dosiahla Tamara Kadlicová. Počas letných prázdnin sme boli 
spoluoranizátorom krosového behu – Beh jurským chotárom, 
ktorý nadviazal na úspešné ročníky Behu jurským parkom. Tomáš 
Hrica sa v kategórii mladšej prípravky umiestnil na 3. priečke a     
v kategórii ženy do 35 rokov znova zvíťazila Zuzana Švejdová            
a zároveň sa stala absolútnou víťazkou kategórie žien. 75 našich 
detí sa zúčastnilo tradičného atletického trojboja, ktorý prebiehal 
korešpondenčnou formou. Výsledky boli zaslané na SAZ, kde ich 
spracovávali na celoslovenskej úrovni. Skvelé výkony predviedli 
Tomáš Hrica, ktorý sa v skoku do diaľky v kategórii najmladších 
žiakov umiestnil z 543 štartujúcich na 1. mieste a Alexander 
Lopatník na 2. mieste. Atletickú sezónu sme ukončili Detským 
štafetovým krosom v Trnave, kde sa mladší žiaci umiestnili na        
7. priečke a starší žiaci skončili na 13. mieste.
Záverom by sme chceli dodať, že staršie dievčatá nášho klubu  
patria v súčasnosti svojimi výkonmi k slovenskej žiackej špičke a už 
je len na nás, či im vytvoríme také materiálne podmienky, aby 
mohli naďalej výkonnostne rásť a dôstojne reprezentovať našu obec 
a svojimi výkonmi si „otvorili dvere“ aj do slovenskej dorasteneckej 
reprezentácie.
                   Mgr. Ľubica Uhrová, Mgr. Ján Dobiáš

Milí občania, touto cestou vám prajem 
príjemné prežite vianočných  sviatkov, 
aby ste ich prežili v zdraví, pokoji a 
spokojnosti v kruhu celej rodiny. Pra- 
jem všetkým šťastný nový rok 2023! 

               S úctou  
       Mgr. Juraj Smolár
           starosta obce

na rekonštrukciu objektu FK. Mužstvá trénovali len v skupinkách 
tak, ako dovoľovali nastolené opatrenia. V roku 2022 boli už 
zápasy  spustené bez obmedzení. V súťaži máme prihlásené tri 
mužstvá: prípravka U11 – trénerom je Pavol Hrica, mladší žiaci 
U13 – trénermi sú Rudolf Hrnčiar a Roman Uher a  A mužstvo, 
ktoré trénuje Norbert Planka. Okrem toho sa konali na futbalovom 
štadióne akcie: MDD, Beh jurským parkom, Súťaž vo varení guláša. 
V súťaži vo varení guláša náš klub reprezentovali mladší žiaci U13. 
Všetky podujatia mali u občanov veľký ohlas.

              Ľuboš Rybár, predseda FK Mladší žiaci U13

Úspešná jubilejná sezóna
AK Borský Svätý Jur

sezónu sme tradične začali v telocvični základnej školy, v našej 
posilňovni a v lesnom teréne v okolí obce.
Hoci nemáme vhodné podmienky na solídnu prípravu a súťaže          
v hale, preteky berieme ako spestrenie pred letnou sezónou.                       
A tak Ema Maslínová v hale súťažila – pre ňu v doplnkovej 
disciplíne – vrhu guľou. Na majstrovstvách kraja výkonom 7,43 m 
obsadila šieste miesto a na slovenskom šampionáte si vylepšila svoje 
maximum, keď vrhla 8,75 m a skončila ôsma.
Letná sezóna Emke vyšla ako z „partesu“. Na krajských majstrov-
stvách  jednotlivcov v Trnave v svojej „zlatej  disciplíne“ – hode 
oštepom deklasovala svoje súperky najlepším tohtoročným sloven-
ským výkonom 35,72 m a suverénne zvíťazila. Emka pokračovala 
aj naďalej vo vynikajúcich výkonoch až sa napokon v Košiciach stala 
majsterkou Slovenska pre rok 2022 (výkonom 33,17 m) a 
vybojovala si reprezentačnú nomináciu na medzištátne 5-stretnutie 
U16 Maďarsko-Slovensko-Chorvátsko-Slovinsko-Česko, ktoré sa ko- 
nalo v Znojme, kde obsadila veľmi pekné deviate miesto.
V letných mesiacoch jej vynikajúco sekundovala Roderika Sofko-
vá, ktorá sa technickým disciplínam venuje len pár mesiacov. Aj 
napriek tomu na košických majstrovstvách Slovenska dosiahla 
dve finálové umiestnenia – v hode diskom výkonom 24,29 m 
obsadila 7. miesto a vo vrhu guľou (8,15 m) bola ôsma. Roderiki-
na forma gradovala na jeseň, keď na vrhačskom mítingu v Brne 
zvíťazila v troch disciplínach – vrhu guľou (9,98 m), ďalej v 
hode oštepom (27,84 m) a v hode diskom (31,76 m). Mimocho-
dom na tohtoročných M-SR by za tento výkon „brala“ striebro. 
Takže v novej sezóne sa máme na čo tešiť.
Staršie žiačky absolvovali 4 kolá v súťaži družstiev a v zostave E. 
Maslínová – R. Sofková – A. Hyránková – K. Palkovičová – 
M. Orgoňová a A. Gazárková obsadili v silnej konkurencii 24 
družstiev krásne 7. miesto, keď za nimi skončili družstvá s 
dlhoročnou tradíciou (Skalica, Holíč, Galanta a iné). Zásluhu na ich 
výkonnostnom raste má tréner Pavol Polesňák. 
Prvé kolo celoštátnej súťaže Detská atletika sme absolvovali v 
Skalici – Detská P-T-S, kde spomedzi 13-tich družstiev naše „A“ 
družstvo obsadilo 4. priečku a „Béčko“ skončilo celkovo šieste.  

Krásne sviatky vianočné, 
krásne čaro polnočné.

Na Silvestra pevný krok
a s ním šťastný Nový rok

praje redakcia


