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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som aj v tomto článku 

vyjadril úprimnú sústrasť rodinám zastrele-
ných mladých ľudí Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. Verím, že tento ohavný čin sa 
vyšetrí.

Som veľmi rád, že Vás mám a  môžem sa 
aj takýmto príhovorom na Vás obrátiť v tej-
to nervóznej dobe. Na Slovensku panuje 
kvôli našej koalícii a  opozícii nevraživosť 

a nenávisť. Boj o moc je na prvom mieste – 
radový občan je pre nich nula. Nič nerobia 
pre nás. Bezpečnostná situácia nie je op-
timálna. Našťastie u  nás v  obci je pohoda, 
svedčia o tom aj kultúrne akcie. Prežili sme 
v 1. štvrťroku veľa pekných momentov, ako 
bol v  januári medzinárodný stolnotenisový 
turnaj, ktorý organizoval Peter Blaška and 
company, za čo mu aj touto cesto ďakujem! 
Ples 4. februára sa vydaril. 

21.marca sme privítali 1. jarný deň s veľ-
vyslancom Rakúska Helfriedom Carlom 
a  Vašej účasti na čele s  pani Irenkou Límo-
vou. Deti spievali slovensky aj nemecky. Me-
dzinárodný projekt zásluhou pani riaditeľky 
MŠ prináša úspech! Peknú akciu zorganizo-
vali naši dôchodcovia 6.marca v kultúrnom 
dome – spev a  recitácia sa prezentovala 
z  celého Záhoria – ďakujem. V januári sa 
obecnému úradu v spolupráci s vedením 
ZŠ podarilo zabezpečiť staticky našu telo-
cvičňu a deti aj spolky môžu opäť využívať 
telocvičné priestory ZŠ. Zberný dvor pri ČOV 
za 400 tisíc Eur / EÚ / sme začali budovať 

vo februári, verím, že do leta bude pripra-
vený pre Vás, pretože odpad musíme triediť 
a  likvidovať v  zmysle zákona. Chladné po-
časie nám nedovolilo dokončiť Cintorínsku 
asfaltku, ale verím, že v apríli bude hotová.

Pre neschopnosť podnikateľov v  gastro-
nómii, obec vypísala verejnú súťaž o  pre-
nájom expressa v  centre obce. Poslanci 
jednohlasne vybrali nášho občana Petra 
Lučanského, ktorý chce vrátiť znovu kvalitu 
tohto zariadenia na patričnú úroveň. Verím, 
že sa mu to podarí a  budeme môcť koneč-
ne ísť aj v  našej obci sa na úrovni najesť. 
Aj mne je trápne volať hostí po kultúrnych 
akciách do susedného Angernu. Takže Peter, 
obec ti drží palce!

Z  pred zdravotného strediska sme pre-
miestnili autobusovú zastávku, z  dôvodu 
bezpečnosti, pretože zaberala zbytočne 
miesto na parkovanie a autobus stál pria-
mo na prechode pre chodcov . Ďalšie uvá-
dzam v rubrike otázky pre starostu.

S úctou Váš starosta
Boris Šimkovič, 0948 550 050

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
je za nami prvý štvrťrok kalendárneho 

roka 2018, ktorý bol bohatý na udalosti 
predovšetkým na domácej scéne. Ohavný 
čin vraždy nášho kolegu, investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, 
archeologičky Martiny Kušnírovej, ktorý 
otriasol slovenskou verejnosťou, zostal do 
týchto chvíľ nepotrestaný. Na ľudskom utr-
pení sa však priživovali predstavitelia poli-
tického spektra a prihrievali si polievočku 
v prospech vlastných strán a hnutí. Naša 
redakcia aj s odstupom času odsudzuje bru-
tálny skutok, rovnako však odsudzujeme i 
politikárčenie na úkor smrti dvoch mladých 

ľudí. Naše myšlienky sú aj po niekoľkých 
týždňoch s rodinami oboch obetí...

V našej obci život, napriek celospoločen-
ským udalostiam, plynie ďalej. Či pokojne, 
to už necháme na iných. Začiatkom febru-
ára sme si zaplesali na 19. reprezentačnom 
plese v obci, ktorý si svojich stálych hostí 
našiel aj v okolitých obciach. Poézia, pró-
za, ale i spev v podaní našich seniorov zneli 
priestormi kultúrneho domu 6. marca. Kto 
obec reprezentoval a aké úspechy naši se-
niori z Jednoty dôchodcov dosiahli, sa do-
čítate na nasledujúcich stránkach Vašich 
obecných novín. Mažoretkový súbor MERCI 
oslávil už svoje 7. narodeniny a deti miest-

nej materskej i základnej školy spoločne so 
svojimi rakúskymi priateľmi vyprevadili do 
zabudnutia neľútostnú pani Morenu.

Pripravili sme si pre Vás ďalší zo série 
rozhovorov. Tentokrát sme vyspovedali ria-
diteľku materskej školy Janu Soboličovú. 
Na otázky od občanov odpovedal starosta 
obce, nechýbajú ani príspevky od miest-
nych spolkov a organizácií. Užite si čítanie 
Záhorského hlásnika v kruhu svojej rodiny 
a najbližších. Bez vybičovaných emócií a s 
pokojom v duši. 

Príjemné čítanie Vám všetkým praje,
redakcia Záhorského hlásnika

O Z N A M !
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE 
WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI

Redakcia Záhorského hlásnika by sa aj touto cestou chcela poďakovať za obojstranne korektnú a profesionálnu spoluprácu 

s ANBA-SK spol. s.r.o. Ďakujeme im za pomoc pri poskytovaní objektívnych a aktuálnych informácií na stránkach Záhorského 

hlásnika a želáme mnoho úspechov do budúcnosti.
 Redakcia Záhorského hlásnika
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Vy sa pýtate, my zisťujeme
Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďakujeme Vám za 

Vaše otázky, ktoré smerujete na našu e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej a my 
ich spolu s odpoveďou uverejníme vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.
1. Kedy môžu občania očakávať ukonče-

nie prác na Cintorínskej ulici?
Ak prestane v  noci mrznúť, bude Cinto-

rínska ulica dokončená. Spodná vrstva sa 
musí rozmrznúť a sadnúť, aby sa následne 
neprevaľovala cesta, lámal asfalt. Predpo-
kladám, že práca na tomto úseku sa do-
končí do 20. apríla 2018.
2. Občania Záhorskej Vsi tvrdia, že in-

ternetová stránka obce údajne nepo-
skytuje aktuálne informácie. Uvažuje 
obec nad iným spôsobom komunikácie 
s občanmi, resp. vykoná v tomto smere 

nápravu?
Nemám informácie, že by tam niečo 

chýbalo. Oproti iným obciam tam dávame 
všetky možné informácie. Tí, čo to tvrdia, 
nech napíšu na e-mail urad@zahorskaves.
sk, čo konkrétne tam chcú mať.
3. V tomto kalendárnom roku nás čakajú 

komunálne voľby. Zvažujete kandida-
túru za starostu obce aj v nasledujú-
com volebnom období?

Zvažujem kandidatúru na starostu, lebo 
túto prácu mám rád a dennodenne pracu-
jem pre mojich občanov. Preto chcem aj 

naďalej, ak mi to umožnia občania svojimi 
hlasmi, prispievať k rozvoju obce a hlavne 
jej bezpečnosti. Mám 8-ročného syna, vy-
budovanú obec a chcem, aby obec aj ďalej 
napredovala. Je veľa vecí, ktoré musím 
dokončiť. Uvedomujem si zodpovednosť, 
ktorú som mojim voličom dal a  podobne 
ako mnohí i ja sa obávam vrátenia sa doby, 
keď sme sa báli vyjsť na ulicu! Toto sa ne-
smie opakovať! Je ťažko niečo vybudovať, 
ale veľmi ľahko je to zbúrať! Preto budem 
kandidovať na starostu mojej obce, ktorú 
nadovšetko milujem.

Dávid Malík

R iaditeľst vo M a terskej  škol y  v  Zá-
horskej  Vsi  oznamu je rodičom, že 
zápis  detí  do ma terskej  škol y  pre 
školsk ý rok 2018/2019 sa uskutoč-
ní  dňa  16.05.2018 od 15:00 hod.  do 
16:30 hod.  v  budove ma terskej  škol y.

S o  s e b o u  s i  p r i n e s te  v y p l n e n ú  „ Ž i a -
d o s ť “  p o t v rd e n ú  l e k á ro m  a  k a r t i č ku 
p o i s te n c a .  Ž i a d o s ť  o  p r i j at i e  d i e ť ať a 
d o  m ate r s ke j  š ko l y  s i  m ôže te  v y zd v i h -
n ú ť  v  p ra cov n é  d n i  v  b u d ove  m ate r s ke j 
š ko l y  a l e b o  s t i a h n u ť  z  i nte r n e t u.

M ate r s k á  š ko l a  p o n ú k a  d e ťo m  š ko l -
s k ý  v zd e l áva c í  p ro g ra m  o b o h ate ný  o 
v ý u č b u  n e m e c ké h o  j a z y k a  a  d ô k l a d n ú 
p r í p rav u  n a  v s t u p  d o  z á k l a d n e j  š ko l y. 
Ď a l e j  roz v í j a m e  n a d a n i e  d e t í  v  p o hy-
b e,  p o  v ý t va r n e j,  l i te rá r n e j  i  h u d o b n e j 
s t rá n ke  a  v ý ra z n é  t a l e nt y  re p reze nt u -
j ú  š ko l u  n a  o kre s nýc h  p re h l i a d k a c h . 
M n ož s t vo m  z a u j í m av ýc h  a k t i v í t  p o 
ce l ý  ro k  p o d p o ru j e m e  u  d e t í  i c h  v š e -
s t ra n ný  roz vo j  a  p o d n e t ný m  p ro s t re -
d í m  s p r í j e m ň u j e m e  i c h  p o by t  v  m ate r -
s ke j  š ko l e.

U p re d n o s t ň ova n é  b u d ú  d e t i  5 - 6  ro č -
n é  a  d e t i  s  o d l ože n o u  p ov i n n o u  š ko l -
s ko u  d o c h á d z ko u.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ
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Veľkonočné trhy v obci
Ešte pred začiatkom blížiacich 

sa Veľkonočných sviatkov zorga-
nizovala kultúrno–športová ko-
misia spoločne so starostom obce 
veľkonočné trhy, ktoré sa usku-
točnili pred miestnym kultúrnym 
domom, v priestoroch vysunutej 
terasy.

K dispozícii boli spolu 4 stánky. 
Prítomní občania si mohli po-
chutnať na domácich špecialitách 

a výborných cigánskych pečienkach z kuchyne Štefana Szilvássy-
ho, výbornej fazuľovici v podaní Stolnotenisového klubu v Záhor-
skej Vsi, či dobre vychladenom pive a nápojoch. V zostávajúcich 
2 stánkoch ste si mohli zakúpiť veľkonočné dekorácie do svojich 
príbytkov v podobe veľkonočných vencov či ručne maľovaných 
veľkonočných vajíčok. Teplejšie počasie a nesmelé slniečko do-
volili posedieť odvážlivcom aj na čerstvom vzduchu. Veríme, že 
každý návštevník si prišiel na svoje, a odniesol si z veľkonočných 
trhov to, čo ho najviac zaujalo. Či už po stránke kulinárskej alebo 
kreatívnej. 

Text, foto: Barbora Malíková

19. reprezentačný ples v obci
Poslanci obecného zastupiteľstva spo-

ločne so starostom obce pripravili pre 
občanov počas prvej februárovej soboty v 
poradí 19. reprezentačný ples. 

Na úvod večera sa prihovoril starosta 
obce JUDr. Boris Šimkovič. Vyzdvihol a po-
chválil prácu organizátorov plesu a zaželal 
prítomným hosťom príjemnú a ničím neru-
šenú zábavu. Duchovný miestneho kosto-
la, otec Marián Libič, následne udelil po-
žehnanie v poradí už 19. reprezentačnému 
plesu. O slávnostné zahájenie sa postarala 
dvojica čestných hostí – Ing. Jaroslav Slo-
vák a Andrej Bajtek, poslanec obecného 
zastupiteľstva a zároveň podstarosta obce. 
V prípade oboch pánov nezabudol starosta 
obce vyzdvihnúť ich pomoc pri organizo-
vaní viacerých kultúrnych podujatí. 

Kultúrny program začal tanečnou cho-

reografiou Ninky Nerádovej, úradujúcej 
vicemajsterky Slovenska a zároveň vice-
majsterky sveta v mažoretkovom športe 
a tiež členky domáceho mažoretkového 
súboru MERCI. Eleganciu a ladnosť pohy-
bov predviedol tanečný pár David Shavel 
– Irina Copp, ktorý sa môže pýšiť hono-

rom 6-násobných majstrov Slovenska v 
STT, 25. priečkou vo svetovom rebríčku a 
7. miestom, ktoré obsadili na Svetovom 
Pohári v Hongkongu. Tento tanečný pár sa 
stal víťazom prestížnej a najväčšej taneč-
nej súťaže na svete German Open Cham-
pionship. Okrem toho ide aj o úradujúcich 
majstrov sveta v štandardných tancoch za 
uplynulý kalendárny rok 2017 v kategó-
rii Masterclass. Pred losovaním tomboly 
oprášili staré záhorácke piesne harmo-
nikári z Borského Svätého Jura, ktorí tak 
spríjemnili plesajúcim príjemný večer. 

Večera sa podávala vo forme švédskych 
stolov v priestoroch malej sály kultúrneho 
domu. Svoje kulinárske umenie predviedol 
šéfkuchár Štefan Szilvássy st. so synom 
Petrom a svojim tímom. Podobne, ako 
tomu bolo predchádzajúce roky, i tento 
rok si pri zakúpení vstupeniek mnohí vši-
mli slovné spojenie „all inclusiv“. V  cene 
vstupenky bola zahrnutá prvá i  druhá 
večera a  neobmedzené užívanie nápojov 
a  pochutiniek, no nezahrňovala lístky do 

tomboly. Tá tohto roku ponúkala výhercom 
veľké množstvo hodnotných cien. Na záver 
tomboly sa losovalo číslo vstupenky, ktorej 
majiteľ získal cenu starostu obce Záhorská 
Ves.

Do tanca na počúvanie hrala až do ne-
skorých ranných hodín dychová kapela 
Bečkovi chlapci. Zoskupenie spolu pôsobí 
už niekoľko rokov a v súčasnosti už patrí 
medzi etablované hudobné skupiny na 
obrazovke obľúbenej Šlágr TV. Ešte pred 
polnocou prišlo k milému aktu. Miroslav 
Vajdečka, niekdajší poslanec obecného za-

stupiteľstva a dlhoročný spoluorganizátor 
viacerých kultúrnych podujatí v obci, zís-
kal od starostu obce Záhorská Ves „záho-
rácke občianstvo“. 

Prítomní hostia si zmes dobrej hudby, 
skvelej zábavy a vynikajúceho jedla užívali 
až do neskorých večerných (alebo skôr sko-
rých ranných) hodín. Pre tých viac unave-
ných bol pripravený odvoz domov, posled-
ní odchádzajúci už natešene debatovali o 
budúcoročnom jubilejnom 20. ročníku. 

Text: Dávid Malík
Foto: archív obce Záhorská Ves
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Vítanie jari v Záhorskej Vsi
Vítanie jari sa stalo už tradíciou. Tento rok sa 21.03. na bre-

hoch rieky Morava stretli deti materských a  základných škôl už 
27 krát. Iniciátorom akcie je Materská škola v Záhorskej Vsi, ktorá 
pod záštitou Obecného úradu v Záhorskej Vsi a v spolupráci so Zá-
kladnou školou v  Záhorskej Vsi, KindergartenAngern a Volkschu-
leAngern každoročne v prvý jarný deň toto podujatie organizuje.

Tento rok bol o čosi slávnostnejší a významnejší, lebo podujatie 
poctil účasťou veľvyslanec rakúskej republiky na Slovensku Mag. 
HelfriedCarl, prednosta OÚ Malacky Ing. Jozef Mračna, prednosta 
OÚ Pezinok JUDr. Justin Sedlák, starosta obce Záhorská Ves JUDr. 
Boris Šimkovič, koordinátorka projektu BIG SK-AT Mag. Martina 
Emrich, pani Irenka Límová, riaditelia materských a  základných 
škôl, učitelia, poslanci občania a deti.

Po slávnostnom uvítaní , krátkych príhovoroch a výmenách dar-
čekov deti v  krátkych programoch v  oboch jazykoch sa rozlúčili 
so zimou a  privítali jar. Zavŕšením bol akt pálenia Moreny a  jej 
následné hodenie do rieky Morava. Napriek chladnému počasiu 
bola dobrá nálada a radosť zo spoločného stretnutia.

Spolupráca medzi obcami Záhorská Ves – Angern začala pádom 
železnej opony. Roky sme sa snažili o  odbúranie jazykovej ba-
riéry výučbou nemčiny na slovenských školách a slovenčiny v ra-
kúskych školách. Toto snaženie sme zastrešovali projektami. IBKE 
v  rokoch 2009 – 2012 pod názvom Interkulturálne vzdelávanie 
detí a  dospelých, ktorý získal cenu Euroregio za inováciu v  roku 
2009 ako víťazný projekt. V  rokoch 2012 – 2014 projekt IB KSP, 
ktorý získal 1. miesto za inováciu ocenený predsedom trnavského 
samosprávneho kraja.

Tento rok sa nám podarilo spoluprácu na tri roky zastrešiť pro-
jektom BIG-SK-AT pod názvom „Kooperácia v oblasti vzdelávania 
v pohraničnom regióne“. Do projektu je zapojených 81 materských 
a 35 základných škôl na rakúskej a slovenskej strane. Projektový-
mi partnermi sú: mesto Senica, ktoré združuje 12 obcí a  je hlav-
ným projektovým partnerom, Enviropark Pomoravie združuje 8 
obcí, Daphne, inštitút aplikovanej ekológie, Európska kancelária 
školského úradu pre mesto Viedeň, Spolková krajina Burgenland, 
mestská časť Bratislava Nové Mesto a obec Záhorská Ves

Okrem jazykovej výučby detí je cieľom projektu inovácia vo 
vzdelávaní a  zvyšovanie kvalifikácie pedagógov. Naša lektorka 
Mgr. Jana Báchorová je členkou expertnej skupiny pre tvorbu ma-
teriálov na výučbu nemeckého jazyka. V projekte sú aj sprievodné 
aktivity zamerané na deti a žiakov ako školy v prírode, exkurzie, 
športové podujatia, olympiády, vzájomné stretávania škôl. Do 
projektu je zapojených viacero cieľových skupín. Okrem detí MŠ, 
ZŠ aj učitelia, lektori, rodičia, pedagogické a vzdelávacie zariade-
nia, verejná a  štátna správa. V  elektronickej vedeckej platforme 
budú k dispozícii metodické materiály a pracovné listy, z ktorých 
budú môcť čerpať aj predškolské a školské zariadenia mimo pro-
jekt.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves
a manažér projektu BIG- SK- AT
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Jana Soboličová:
„Som hrdá na to, že pracujem v Záhorskej Vsi“

Pôvodne sa mala stať právničkou, no jej 
srdce rozhodlo inak. V miestnej materskej 
škole pracuje už vyše 32 rokov. Pod jej ru-
kami prešli mnohé generácie detí, viace-
ré z nich sú už dokonca sami rodičmi. Po 
roku 1989 stála na počiatku priateľstva s 
rakúskou materskou školou v Angerne. 
Stojí na čele inštitúcie, ktorá počtom detí 
i aktivitami patrí medzi najväčšie a naj-
aktívnejšie v okrese. Zhovárali sme sa s 
Janou Soboličovou, riaditeľkou miestnej 
materskej školy v Záhorskej Vsi.  

Kedy sa vôbec zrodila túžba stať sa uči-
teľkou v materskej škole?
Študovala som na gymnáziu v  Malac-

kách a  mala som sa stať právničkou. Ja 
som sa však proti vôli rodičov rozhodla pre 
povolanie učiteľky v materskej škole. Mys-
lím si, že ma k tomu primala láska k deťom 
a  tvorivosť, ktorú toto povolanie dáva. V 
neposlednom rade tiež  možnosť formovať 
budúce generácie, do každého z detí vložiť 
aj kúsok seba.

Ako si spomínate na svoje prvé pôso-
bisko?
Svoju učiteľskú dráhu som po ukončení 

nadstavbového štúdia na SPGŠ v  Modre 
začala v  Malackách, v  materskej škole na 
Štúrovej ulici. Odtiaľ ma preložili po polro-
ku do MŠ v Jakubove. Vtedy sa nikto nepý-
tal, kde chcete pracovať a tak ma presunuli 
aj do Suchohradu, kde som mala po roku 
prebrať funkciu riaditeľky. 

Ako ste sa napokon ocitli v Záhorskej 
Vsi a stali sa riaditeľkou miestnej ma-
terskej školy?

Ja hovorím, že to bol 
osud, ktorý zariadil, že 
som nakoniec 3. sep-
tembra 1986 bola ako 
najmladšia riaditeľka 
v  okrese Bratislava–vi-
diek poverená riadením 
Materskej školy v  Záhor-
skej Vsi a  som tu dodnes. 
Moje ambície neboli robiť 
riaditeľku, vtedy o  pozí-
ciách rozhodovali iní. Po 
revolúcii sa robili zme-
ny  na postoch riaditeľov 

škôl. Neobišlo to ani mňa a tak som v roku 
1991 prešla na pozíciu učiteľky. Neopustila 
som svoju materskú školu v  Záhorskej Vsi, 
stala sa totiž mojou srdcovkou a  tak som 
s  radosťou učila deti. A  opäť to bol osud, 
ktorý zariadil, že ma po piatich rokoch už 
tentoraz požiadali, či by som opätovne ne-
zobrala funkciu naspäť. V ďalších rokoch sa 
už funkcie riaditeľov obsadzovali konkur-
zami.

Na základe dostupných informácií sme 
zistili, že história predprimárneho 
vzdelania v našej obci je skutočne bo-
hatá...
V  roku 1986 mala Materská škola v  Zá-

horskej Vsi  59 detí vo dvoch triedach. Dnes 
už máme štyri triedy a 92 detí. Žijeme pes-
trým životom s množstvom aktivít a brány 
našej materskej školy opúšťajú šikovné 
deti s  množstvom vedomostí a  záujmov. 
Minulý rok oslávila naša materská škola 
70 výročie založenia a  podľa dostupných 
záznamov prešlo jej bránami asi 2407 ab-
solventov.

Naša materská škola je známa aktív-
nym prispievaním v rámci viacerých 
kultúrno–športových podujatí...
Sú aktivity, ktoré sa stali tradičnými ako 

odprevádzanie prvákov do ZŠ, Deň úcty 
k  starším, Mikuláš v  MŠ, Vianoce v  MŠ, 
Vianoce v  Jeseni života, Karneval v  MŠ, 
Vítanie jari na brehu Moravy v  spolupráci 
so ZŠ a školami z rakúskeho Angernu, Roz-
právková noc v MŠ, Deň zeme, Deň matiek, 
Týždeň detskej radosti, Besedy s  hasičmi, 
Deň otcov, rozlúčka s  prvákmi. A  medzi 

tým rôzne aktivity, ktoré vyplývajú z  pro-
jektov: Policajt Róbert, Pán Smietko, Roz-
právkový chodníček, Zdravá škôlka, Pijeme 
čistú vodu. Tento rok sa môžeme pochváliť 
novým projektom BIG-SK-AT pod názvom 
„Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohra-
ničnom regióne, ktorý vďaka podpore EÚ 
umožňuje výučbu nemčiny detí i  dospe-
lých a  zastrešuje rôzne aktivity s  partner-
skou Kindergarten v Angerne. Často s deť-
mi chodíme do divadla a  rôzne koncerty 
a  divadielka pravidelne prichádzajú aj do 
našej MŠ.

Hlavnou náplňou a  poslaním aj našej 
materskej školy je samozrejme výchova 
a  vzdelávanie podľa školského vzdeláva-
cieho programu, ktorému sme dali názov 
„Zvedavé vranky“.

Materská škola je verejnosťou vnímaná 
ako stabilná a konsolidovaná inštitú-
cia. Čo stojí podľa Vás za týmto pozitív-
nym vnímaním?
Obec, rodičia, sponzori a  priatelia ma-

terskej školy. Bez týchto spomínaných pi-
lierov by naša škôlka nestála na pevných 
základoch a nebola by úspešnou. Ja sa mô-
žem len poďakovať, že nás podporujú, po-
máhajú nám a vychádzajú nám v ústrety.

V úvode nášho rozhovoru sme nazna-
čili spoluprácu partnerskými  škola v 
Rakúsku. Ako fungujú vzťahy s našimi 
najbližšími susedmi? 
História nášho priateľstva sa začala pí-

sať pádom železnej opony, počas Vianoc 
1989. Za priamej pomoci a  intervencie 
pani Irenky Límovej sa začalo utvárať pria-
teľstvo medzi našimi materskými školami 
Záhorská Ves – Angern a  trvá dodnes. Už 
27 rokov spoločne na brehu rieky Morava 
vítame jar. Vzájomne sa navštevujeme 
v  materských školách, mávame spoloč-
né aktivity. V  minulosti to bol napríklad 
spoločný karneval, vianočná besiedka, 
slávnosť pečených zemiakov, šarkaniáda, 
spoločné výlety. Tento rok máme už na 
máj dohodnutú medzinárodnú športovú 
olympiádu. Našu spoluprácu zastrešuje-
me už spomenutým projektom BIG-SK-AT, 
vďaka ktorému sa naše deti bezplatne učia 
po nemecky a môžu absolvovať rad spolo-
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čenských podujatí, výletov a rôznych vzde-
lávacích aktivít.

V  súvislosti s  okolitými materskými 
škola sa hovorí o ich preplnenosti a ča-
kaní na miesto pre dieťa. Aká je situá-
cia v našej obci?
Vďaka prezieravosti pána starostu, JUDr. 

Borisa Šimkoviča, a poslancov OZ sme ten-
to problém vyriešili nadstavbou budovy 
MŠ. V  súčasnosti je naša materská škola 
štvortriedna s  počtom 92 detí a  sú v nej 
umiestnené všetky deti, ktoré mali záujem 
o pobyt v našej materskej škole.

Aké ciele a výzvy čakajú materskú ško-
lu v buduúcnosti?
Je toho ešte veľa, čo by som pre deti 

chcela urobiť. Všetko však často zlyhá na 
financiách. Vďaka sponzorom a  2% z  daní 

si postupne budujeme školský dvor. Mi-
nulý rok sme dokončili dopravné ihrisko 
za podpory obecného úradu a  sponzorov 
a  teraz by sme chceli modernizovať hra-
cie zostavy na školskom dvore a  vytvoriť 
pre deti oddychovú oázu. Chceli by sme 
dokončiť rekonštrukciu budovy, opraviť 
terasy, zatepliť budovu a dokončiť fasádu.

Po výchovno-vzdelávacej stránke sa 
spolu so svojim kolektívom snažíme ísť 
s  dobou, využívame rôzne výzvy, zapá-
jame sa do projektov. Chceme, aby naša 
materská škola bola stále atraktívnou, 
a použijem aj výraz inkluzívnou, so šancou 
pre všetky deti, aby škôlkarské prostredie 
deťom čo najviac pripomínalo domov.

Čo Vám prebleskne hlavou, keď sa ob-
zriete za svojim doterajším pôsobením 

v miestnej materskej škole?
V  našej materskej škole pracujem už 

32 rokov. Prešla som dvomi režimami, 
spolupracovala som so štyrmi starosta-
mi, vychovávam už druhú generáciu detí  
a mnohí hovoria, že už patrím k inventáru. 
Som hrdá na to, že pracujem v  Záhorskej 
Vsi, že ma vždy obklopovalo viac ľudí, ktorí 
mi pomáhali a  podporovali ma. Ďakujem 
starostom, poslancom, učiteľom, kuchár-
kam, školníčkam, upratovačkám, kuričom, 
zamestnancom OÚ, rodičom, sponzorom, 
spolkom v  obci a  priateľom školy, vďaka 
ktorým má naša MŠ dobré meno v širokom 
okolí a vďaka ktorým môžu naše deti tráviť 
detstvo v  príjemnom, podnetnom a  pek-
nom prostredí.

Text: Dávid Malík
Foto: archív Materská škola Záhorská Ves

Medzinárodná spolupráca opäť začína

Viacerí obyvatelia rakúsko-slovenského pohraničia už iste zare-
gistrovali, že sa opäť obnovil projekt medzinárodnej spolupráce 
s  názvom BIG SK-AT. Do tohto projektu je zapojených 81 mater-
ských a 35 základných škôl na slovenskej i rakúskej strane a obec 
Záhorská Ves patrí medzi ne. U nás je tento projekt zameraný na 
spoznávanie tradícií a  zvykov partnerskej krajiny, na výučbu ne-

meckého jazyka dospelých i detí s využitím prvkov zážitko-
vého učenia.

Našou partnerskou obcou i  naďalej ostáva rakúska obec 
Angern an der March. A  keďže je tu nový rok, je potrebné 
vytvoriť plán našej vzájomnej spolupráce. V  tejto súvislos-
ti navštívilo vedenie MŠ v  Záhorskej Vsi ( p. J. Soboličová 
a T. Juhászová) spolu s  lektorkou nemčiny J. Báchorovou p. 
riaditeľku angernskej materskej školy p. H. Pantucek a  lek-
torku Ľ. Šimkovú. Nebola to iba priateľská návšteva, ale pra-
covné stretnutie, na ktorom sme sa snažili navrhnúť rôzne 
formy spolupráce na nasledovné tri roky. Už teraz môžem 
prezradiť, že sú pre deti naplánované rôznorodé aktivity – 
spoločné hry, tvorivé dielne, súťaže i spoločné výlety. Všet-
ky s  cieľom navzájom sa lepšie spoznať, vytvoriť si mnoho 
spoločných zážitkov a hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás 
odlišuje.

 Najbližšie spoločná aktivita, na ktorú by som všetkých 
rada pozvala, je spoločné vítanie jari. Tradíciu pálenia Mo-
reny a  radostného vítania jari oživíme v  Záhorskej Vsi dňa 
21.3.2018 na brehu rieky Moravy. Deti z MŠ i ZŠ sa prídu roz-
lúčiť so zimou a v prípade priaznivého počasia je pripravený 
i  krátky spoločný program slovenských a  rakúskych detí za 
účasti starostov oboch partnerských obcí.

 Ďalším väčším spoločným projektom bude medzinárodná 
športová olympiáda plná zábavných disciplín, ktorá sa bude 

konať koncom mája.
 Veríme, že nasledovné tri roky spolupráce Záhorskej Vsi a  An-

gernu prebehnú bez problémov a  budú obohatením pre obe zú-
častnené strany a prinesú mnoho príjemných zážitkov.

Mgr. Jana Báchorová
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Úspech a postup žiačok ZŠ Záhorská Ves v jazykovej súťaži
V piatok 2.3.2018 sa žiačky ZŠ 

Záhorská Ves – Martina Kiseľová 
zo IV.A triedy, Monika Miškerní-
ková z V.A triedy a Michaela Be-
neková zo VI.A triedy - zúčastnili 
v  Bratislave krajského semifiná-
le súťaže „Jazykový kvet 2018“ 
(Language flower). 

Ide o celoštátnu akreditovanú 
postupovú jazykovo-umeleckú 
súťaž pre deti a mládež s medzi-
národnou účasťou v  prednese v 
dvoch vetvách: „poézia & próza“ 
a „dramatizácia“. Je určená pre 
vekové kategórie od štyroch do 
devätnásť rokov. V súťaži sa pre-
zentujú jazykové zručnosti detí a 

žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch 
- narábanie s  jazykom, výslovnosť, slovný 
a vetný prízvuk, rozsah, vhodnosť slovnej 
zásoby, náročnosť gramatických štruktúr 
vzhľadom na vek, frekvenciu a dĺžku štú-
dia daného jazyka súťažiacim a pod.

Postup do krajského finále získali Marti-
na Kiseľová v I. kategórii a Monika Mišker-
níková v  II. kategórii prednesu poézie 
v anglickom jazyku. 

Všetky tri dievčatá úctyhodne a na úrov-
ni prezentovali svojím prednesom seba 
a  zároveň reprezentovali  ZŠ  Záhorská Ves 
a našu obec, za čo im patrí uznanie a vďa-
ka. Rovnaký úspech prajeme aj v krajskom 
finále súťaže! 

Mgr. Zuzana Tichá

Literárna súťaž „Múdra príroda“
V  minulom roku 2017 bola vyhlásená 

Slovenskou agentúrou životného prostre-
dia a Štátnou ochranou prírody SR literár-
na súťaž Múdra príroda 2017 – 5. ročník 
pre žiakov II. stupňa základných škôl a štu-
dentov stredných škôl. Žiaci a  študenti vo 
svojich literárnych prácach mali prejaviť 
environmentálne cítenie a  zaujímavou 
a  vnímavou formou spracovať náročnú 
tému Neboj/í/me sa hávede?!

Do tejto literárnej súťaže sa okrem nás 
zapojilo veľa základných a  stredných škôl 

z  celého Slovenska. 
Veľmi nás potešilo, 
keď sme dostali zbor-
ník súťažných prác 5. 
ročníka literárnej sú-
ťaže „Múdra príroda 2017,“ v  ktorom bola 
publikovaná aj súťažná literárna práca 
nášho žiaka 7. ročníka, Milanka Pláštika - 
Mravce. Cieľom publikácie je poukázať na 
tvorbu mladých umelcov, ktorí veľmi zau-
jímavo a  citlivo spracovali náročnú tému: 
Neboj/í/me sa hávede?! 

Svojimi prácami žiaci a  študenti preu-
kázali, že im nie je ľahostajný svet hmyzu 
a  živočíchov, ktorý nás obklopuje a  zastá-
va veľmi dôležité významné miesto v  na-
šom ekosystéme.

Mgr. Božena Višvaderová

Projekt EDUCATE
V  týždni od 29.1. do  1.2. 2018  sa naša 

škola zapojila do projektu organizácie AIE-
SEC pod  názvom Educate Slovakia. Ako už 
sám názov napovedá, išlo o ďalšie vzdelá-
vanie našich žiakov v anglickom jazyku.

Hlavným cieľom projektu je  priblížiť 
žiakom vybraných slovenských škôl život 

v  rozličných krajinách a  dať im možnosť 
použiť anglický jazyk v  praxi, v  situácii, 
keď opačná strana vôbec neovláda slo-
venčinu. Na  druhej strane vysokoškolá-
kom zo  zahraničia umožňuje nahliadnuť 
do nášho školského systému, trošku si vy-
skúšať profesiu učiteľa a možno aj nadvia-

zať nové kontakty.
Tento rok sme v  našej škole 

privítali štyroch študentov: 
Antonio Pizzo z Talianska, 
Aijan Orozbekova z Kyrgyz-
stanu, Jose Maria Vargas a 
Maria Gabriela Espinosa z Me-
xika. Predviedli zaujímavé pre-
zentácie o  svojich krajinách 

a  v  niektorých triedach stihli porozprávať 
aj o svojich tradíciách, zvykoch. Pre našich 
žiakov boli tieto hodiny vítaným spestre-
ním vyučovania.

Počas edukačných aktivít  sa  naši žiaci 
mohli stretnúť so zahraničnými študentmi 
priamo na  vyučovacích hodinách, na  kar-
nevale  alebo v  čase mimo vyučovacej 
činnosti. Žiaci boli nadšení novou formou 
učenia anglického jazyka, metódami prí-
stupnými jednotlivým vekovým kategóri-
ám.  Rozhovory v  anglickom jazyku pokra-
čovali aj cez prestávky, v jedálni pri obede, 
ale aj po vyučovaní.

Tešíme sa, že  projekt mal medzi žiakmi 
veľký úspech!

RŠ
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Projekt Dental Alarm - Brusher
Brusher je pokračovaním osvetového 

programu Dental Alarm. Od školského 
roku  2017/2018  je k dispozícii pre žiakov 
8. a 9. ročníka základných škôl a pre štu-

dentov stredných škôl. Študenti zubného 
lekárstva počas dvoch prezentácií žiakov 
naučia, ako predchádzať zubným kazom a 
zápachu z úst.

Študentov zubného lekárstva sme po-
zvali aj do našej školy, aby si žiaci prehl-
bovali vedomosti o dentálnej starostlivosti 
a uplatňovali ich.

Vytvorenie správneho návyku je kľúčom 
ku krásnym a zdravým zubom. Prvé škole-
nie mení pohľad na problematiku zubných 
kazov aj problémov s ďasnami a zároveň 
motivuje k lepšej starostlivosti o zuby. 

Žiaci sa naučili viac o anatómii zubov, vďa-
ka čomu pochopili, že len klasická zubná 
kefka nestačí. Zoznámili sa aj s ďalšími 
pomôckami ústnej hygieny. Motiváciou 
pre nich bude nielen zdravotné, ale aj spo-
ločenské hľadisko. Ktorý žiak nechce mať 
krásne zuby a voňavý dych?

Žiaci sa dozvedeli, kto je dentálna hy-
gienička a prečo je potrebné ju navštíviť. 
Časť prednášky bola venovaná aj súvislos-
tiam medzi stravovacími návykmi a zdra-
vím ústnej dutiny.

RŠ

Vedomostný ostrov v našej škole
V  novembri 

2017 do našej 
základnej ško-
ly „priletela“ 
p o t e š u j ú c a 
správa. Dňa 
9. novembra 
2017 Nadá-
cia Volkswa-
gen Slovakia 
na veľtrhu Bib-
liotéka – Pe-

dagogika 2017 v  Bratislave slávnostne 
zverejnila zoznam škôl, ktorým sa pošťas-
tilo a  boli vyžrebované až z  234 žiadostí 
o Vedomostný ostrov.

Naša škola bola medzi 100 vybranými 

školami. Získali sme interaktívnu vzdelá-
vaciu pomôcku  Vedomostný ostrov  spo-
lu s bezplatným pripojením na internet na 
dva roky. Táto pomôcka prostredníctvom 
rôznych interaktívnych úloh, pokusov a vi-
deí bude rozširovať znalosti žiakov v  ob-
lasti techniky, nemeckého jazyka, doprav-
nej výchovy, ekológie a fyziky. Obsahuje aj 
vedomostné kvízy a  kariérne poradenstvo 
vo  forme testu: „Viem, čím chcem byť“. 
Test si budú môcť žiaci vypracovať aj on-li-
ne na  stránke  www.vedomostne-ostrovy.
sk. Získajú z  neho výstup s  odporúčaním, 
akým smerom sa orientovať pri  výbere 
strednej školy.  Nadácia Volkswagen Slo-
vakia na realizácii unikátneho projektu – 
Vedomostné ostrovy spolupracuje s Agen-

túrou pre vzdelanie a vedu SEA, dlhodobo 
pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, 
vedy a výskumu. 

Vedomostný ostrov v  týchto dňoch do-
razil do našej školy a  v  blízkej dobe bude 
uvedený do prevádzky. Každý žiak si tam 
nájde niečo pre seba. Na interaktívnych 
obrazovkách budú môcť malí žiaci riešiť 
úlohy hravou formou, ale aj pre veľkých 
má ostrov pripravené množstvo informácií 
a aktivít.

Veríme, že sa nám aj vďaka tomuto pro-
jektu podarí rozšíriť možnosti vo vzdeláva-
ní aj tým deťom, pre  ktoré nie je prístup 
na internet samozrejmosťou.

Mgr. Pavlína Janotková

Zúbkove pramene

Víťazi školského kola recitačnej súťaže Zúbkove pramene, ktorí 
postúpili do obvodného kola v Stupave, uspeli a priniesli ocene-
nia. 

V zápolení s ďalšími deviatimi základnými školami zabojovali a 
boli úspešní. Našu základnú školu reprezentovali Jakub Filip Ho-
ráček - II. A, Alica Danihelová - II. A, Lucia Nerádová - V. A, Milan 
Pláštik - VII. A a Lenka Valentová - IX. A.

Ocenenia získali:

Jakub Filip Horáček - II. A, čestné uznanie v I. kategórii – próza,
Lucia Nerádová - V. A, III. miesto v II. kategórii – poézia,
Milan Pláštik - VII. A, III. miesto v III. kategórii – poézia,
Lenka Valentová - IX. A, čestné uznanie v III. kategórii – próza.
Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú a úspešnú 

reprezentáciu našej školy a obce!

Zuzana Doršicová
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Všetkovedko
Kto je najmúdrejší na svete? No predsa Všetkovedko!
V novembri minulého roka sa naša škola zapojila do celoslo-

venskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná 
na konkrétnu oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. 

Umožnila našim žiakom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako 
dokážu prepojiť a cieľavedome používať poznatky získané na jed-
notlivých predmetoch v škole.

Medzi 30% najúspešnejších sa zaradili aj naši žiaci. Titul Všet-
kovedko školy získala Alicka Danielová z II.A, titul Všetkovedko 
získali Ninka Horváthová, Viktória Kňazeová, Jakub Horáček, 
Adrián Vašina, Jakub Temer, Martinka Kiseľová.

Gratulujeme!

PaedDr. Renáta Beneková

SIEDMY GALAVEČER MERCI 

Neveríme, že to opäť zas tak rýchlo 
ubehlo. SEZÓNA 2017/2018 je oficiálne 
zahájená. Príprava na celú súťažnú sezó-
nu začala v septembri 2017. Myslíme, že 
sme nelenili ani len jeden tréning. Našim 
dievčatám, sme sa snažili dať všetko, čo je 
v nás. Tento rok sme sa snažili zamerať na 

kvalitu a nie na kvantitu. Nebolo to vždy 
ľahké, prekonali sme množstvo prekážok - 
no vždy sme bojovali spolu a veríme, že tak 
tomu bude i celú sezónu. V sobotu 24.mar-
ca dievčatá premiérovo odtancovali všetky 
súťažné formácie - jednu za druhou. Kaž-
dá choreografia bola vytvorená s láskou k 

mažoretkovému športu 
a s láskou k našim diev-
čatám. Ďakujeme všet-
kým Vám, ktorí ste prišli 
osláviť s  nami aa a  tak-
tiež zo srdca ďakujeme 
všetkým, ktorí nás počas 
celého roka podporujú. 
ĎAKUJEME VŠETKÝM, 
ktorí sa i  tento rok roz-
hodli venovať 2% z  daní 
práve nám. (všetky po-
trebné informácie na 
www.msmerci.sk) NO 
najviac ĎAKUJEME na-
šim srdiečkam - dievča-
tám: ĽÚBIME VÁS a sme 
na vás PYŠNÉ. Prvú súťaž 
v roku 2018 absolvuje-
me už poslednú marcovú 
sobotu a  následne až do 
júna budeme cez víken-

dy hrdo reprezentovať našu obec. V  máji 
nás čaká najdôležitejšia súťaž sezóny a  to 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA, ktoré sa tento 
rok konajú v dňoch 5.-6.mája v HLOHOVCI.

Držte nám palce!

Trénerky N+K+I
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Sami sebe: Slovom i piesňou
V poradí 3. ročník okresnej prehliad-

ky ľudového spevu a hovoreného slova 
sa uskutočnil dňa 6. marca v priestoroch 
miestneho kultúrneho domu. Seniori re-
prezentovali svoje organizácie prednesom 
umeleckej poézie, prózy, ale i vlastnej 
tvorby.

Súťažiacich, ako aj prítomných hostí, 
privítala predsedníčka OZ JDS (Občianske 
združenie Jednoty dôchodcov Slovenska) v 
našej obci Elena Pupíková a starosta obce 
Boris Šimkovič, ktorý prevzal záštitu nad 
uvedeným podujatím. Medzi pozvanými 
hosťami sa objavil aj primátor okresného 
mesta Malacky Juraj Říha či prednosta 
okresného úradu Jozef Mračna. Prítom-
ných bolo dovedna 187 členov JDS z okre-

su Malacky, ktorých prišli povzbudiť aj 
starostovia zúčastnených obcí. 

O prvenstvo v súťažných kategóriách sa 
usilovalo 18 účinkujúcich a 2 spevácke sú-
bory z Malaciek a Veľkých Levár. Našu JDS 
zastupovala Božena Tomášková a Mária 
Fuseková v kategórii spev a Jana Ozábalo-
vá v prednese poézie. Porota pod vedením 
okresnej predsedníčky JDS Ruženy Mrázo-
vej pozorne sledovala celý priebeh pre-
hliadky a vybrala víťazov, ktorý sa zúčast-
nia krajského kola v Bratislave. V súťažnej 
kategórii sólo spev získala 1. miesto Otília 
Vaňková zo Sološnice. Najlepšou spevác-
kou skupinou sa stal spevácky 
súbor Leváranka. V kategórii po-
ézie zvíťazil vďaka vlastnej tvor-

be Jozef Benkovič z Lábu a prvenstvom sa 
mohla pochváliť aj Eva Eglová zo Závodu. 
Všetci účastníci navyše za účasť obdržali 
čestné uznanie od členov poroty.

Bonusom bolo spevácke vystúpenie v 
podaní Dušana Dvorana, starostu z Vysokej 
pri Morave, a Borisa Šimkoviča. Po vyhlá-
sení výsledkov nechýbala ani zaujímavá 
tombola, po ktorej už nasledovala veselica 
hudby a tanca, o ktorú sa postarala hudob-
ná skupina z Čárov. Seniori tak dokázali, že 
sa vedia zabávať aj vo vyššom veku. 

Text: JDS Záhorská Ves
Foto: JDS Záhorská Ves

Jeseň života v
JESENI ŽIVOTA

Jeseň života, ako sa hovorí starobe, nemusí 
byť len o tmavých farbách a smútku za prežitým 
životom. Sú aj okamihy,  ktoré prinášajú ožive-
nie, radosť a spomienky v tejto etape života. 

S  príchodom jarných dní prijímateľky sociál-
nej služby v  zariadení JESEŇ ŽIVOTA  strácajú 
melancholické myšlienky na život, začínajú  sa 
u  nich  objavovať náznaky oživenia. K  tejto po-
vzbudzujúcej nálade prispela i  návšteva pána 
starostu pri príležitosti MDŽ. Každá prijímateľka 
sociálnej služby sa potešila jeho prítomnosti, 
darovanej kvetine a zo želania pevného zdravia.  
V nemalej miere hlavne personál zariadenia pri-
spieva k  príjemnému prežitiu ich jesene života.

Mgr. Terézia Bothová
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15 rokov spevokolu Uhranka
V roku 2018 spevokol Uhranka osla-

vuje svoje 15. výročie. Súbor založila 
a  dlho viedla pani Magdaléna Šimkovičo-
vá. V  tomto období mal zbor 15 členov. 
Medzi nimi boli zastúpené ženy aj muži. 
Pravidelne sa všetci stretávali a  boli to 
veľmi pekné a  nezabudnuteľné chvíle. 
Pani Magdaléna Šimkovičová bola veľmi 
silná osobnosť a  vedela stmeliť kolektív. 
Všetci ju mali veľmi radi a  doteraz na ňu 
s láskou a úctou spomínajú. Súbor nacvičil 
veľké množstvo pekných piesní, s ktorými 
vystupoval na rôznych kultúrnych poduja-
tiach nielen v našej obci ale aj v Angerne, 
Zohore, Suchohrade, Kostolišti. Zúčastňo-
val sa na Cyrilometodejských slávnostiach 
v rámci bratislavského kraja.

Po náhlom odchode Magdalény Šimko-
vičovej v roku 2013, sa zbor začal postupne 
rozpadávať. Z pôvodných členov zostali len 
štyri členky - Mária Fuseková, Hela Csomo-
rová, Mgr.Lívia Biesiková a  Jana Ozába-
lová. Medzi nás neskôr prišli dve mladé 
žienky Mária Filípková a  Naďa Snow. Na 
podnet p. Márie Fusekovej sa prišla na nás 

pozrieť učiteľka z  ĽŠU v  Malackách, Mgr. 
Hana Staneková DiS art. a  už od nás ne-
odišla. Umelecky nás vedie od marca 2016. 
Máme už za sebou prvé úspechy. Účinkuje-
me síce len pre potreby našej obce, ale aj 
to je úspech. Keďže je nás len 6 členiek ne-
môžeme sa zúčastňovať väčších podujatí. 
Mgr. Hanka Staneková je výborná učiteľka 
a  úžasná sopranistka, o  čom ste sa mohli 

presvedčiť na nedávnom novoročnom 
koncerte. Naším prianím je, aby Uhran-
ka nezanikla, aby medzi nás prišli mladé 
dievčatá - ženy, ale aj chlapci - muži. Spev 
je super relax, pôsobí blahodarne na naše 
zdravie a  spôsobuje radosť nielen samot-
nému spevákovi ale aj poslucháčovi.

Jana Ozábalová

Svätá Faustína o hodnote svätej omše
Účasť na svätej omši bude ti najväčšou útechou v hodine tvojej 

smrti. Na osobný súd si nesieš so sebou každú svätú omšu a tieto 
budú tvojimi orodovníkmi. Každou svätou omšou, vypočutou vlast-
nou mierou horlivosti, viac – menej môžeš umenšiť svoje dočasné 
pozemské tresty. Prítomnosťou na svätej omši najväčšmi preukazuješ 
svoju oddanosť svätému človečenstvu Pána Ježiša. Svätá omša nahrá-
dza mnoho tvojich zameškaní a nedbanlivostí. Svätá omša zmaže tvo-
je odpustiteľné hriechy, z ktorých si sa nikdy nevyspovedal. Zlý duch 
má menšiu moc nad tebou. Horlivým počúvaním svätej omše posky-
tuješ čo najviac pomoci dušiam, trpiacim v očistcovom ohni. Jediná 
svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako 
početné obetovanie inými po tvojej smrti. Zachrániš sa pred mnohými 
nebezpečenstvami a nešťastím, ktoré by si ináč neobišiel. Každá svätá 
omša ti získava novú a novú slávu v nebi. Prítomnosťou na svätej omši 
skracuješ očistcové trápenia, ktoré inač na teba čakajú. Vo svätej omši 
si účastný kňazského požehnania a ktoré Boh potvrdzuje aj v nebi. Po-
čas svätej omše kľačíš medzi armádou anjelov, ktorí s bázlivou úctou 
sú prítomní na Božskej obete. Zo svätej omše si nesieš domov Božie 
požehnanie, účinné aj na tvoje hmotné záležitosti.

Marián Libič

Duchovné okienko
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Lieň z Orvádlu.
Zaspomínam si na detské časy z čias „so-

cíku“. Je rok 1968 a na Orvádly sa koná Deň 
pohraničnej stráže. Je to priestor inundá-
cie Moravy, kam sme sa inak nedostali. Až 
do roku 1989 je to strážená hranica. Bol to 
deň, kedy mali občania z dediny povolený 
vstup na občiansky preukaz. Boli sme zve-
daví, ako to vyzerá za „hranicami“. Pri veľ-
kej bráne na „Maliňaku“ sme sa zišli a spo-
lu sme šli na lúku pri rieke Morave. Tam, 
na veľkej lúke boli pohraničiari, rybári a 
rodičia s deťmi. Kúsok od nás sa zadarmo 
piekli ryby a rozdávali deťom malinovky a 
sladkosti. Sedelo sa na pňoch so starých 
stromov a  debatovali na rôzne témy. V  tej 
dobe ma veľmi zaujalo krásne prostredie, 
pokosená lúka, kde sa predvádzali bociany 
biele a čierne, a zháňali do žalúdkov žaby, 
hady a myši . Obďaleč bolo krásne rameno 
Moravy - Orvándl. Druhá strana bola po-
krytá súvislou vrstvou pálky/balty/, kde 
hniezdili divé kačky a lysky.

 Na našom brehu sme videli staršieho 

rybára, ktorý tam chytal ryby. Mal iba 
dlhé lieskové palice/prúty/, na ktorých 
mal uviazaný silon, štupeľ, olovo a  háčik. 
Chytal na červy zvané „dýmáky“. To boli 
červy, ktoré sa zdržiavali na močaristých 
brehoch a za pomoci vidiel alebo haluze sa 
nadvihovaním a  stláčaním, vyliezali von z 
trávy. Tieto červy vydržali pod vodou živé 
veľmi dlho. Tento rybár mal už nachytané 
karasy, liene a bavil sa z ostriežmi. Otec ho 
spoznal, preto že, pracovali spolu na druž-
stve. Na otázku, či by som si aj ja nemohol 
chytiť malého ostrieža, ochotne mi dal 
jednu udicu. Bola síce na môj vek a  výšku 
pridlhá, ale čo by som neurobil pre ryby. 
A  ako to tak býva, začal som loviť ostrie-
že jeden za druhým. V  tomto deti majú 
šťastie. Otec mi napichával červy na háčik 
a ja som lovil. Len čo som nahodil, vystrú-
haný korkový štupeľ z fľaše, natrený bielou 
farbou, už išiel pod vodu. Čo tam bolo tých 
ostriežov! Celé húfy. Ani neviem ako sa 
mi to hodiť podarilo na okraj lekien. Celé 

rameno bolo zarastené kvitnúcimi lekna-
mi, trávou a  tiež pálkou. / v  záhoráckom 
slovníku je to „paučí“/ Pozerám na štupeľ 
ako  polihuje, stavia sa, zase polihuje a 
dáva sa do pohybu smerom k  tráve, čo je 
na okraji lekien. Ešte som sa s  takým nie-
čím nestretol. Srdce mi búchalo ako divé. 
Zdvíham palicu ako som bol zvyknutý, no 
udica nejde von. Liesková palica sa ohýba, 
ryba ťahá a ja kričím na pomoc. Chvíľku ma 
nechajú, aby som si to užil, no keď vidia, že 
je ryba v zeline, tak mi pomôžu. Na brehu 
mám asi 40 cm „lína“/lieňa/! Neopísateľná 
radosť mladého rybára.

Tá rybačka ma dostala. Už som sa vi-
del na rybách, otec si musel kúpil udice 
aj z navijakmi a začali sme chodiť na ryby. 
Od tej doby prešlo veľa rokov, ale na prvú 
rybačku som nezabudol.

Petrov zdar!
 

MK. 

Rybári na jar.
Po nekonečne dlhých zimných mesiacov je 

tu konečne dlho očakávaná jar. Slnko už má 
svoju silu, kvietky aj stromy sa prebúdzajú 
zo zimného spánku. Pri vode sa belie pod-
beľ, začína kvitnúť záružlie a  všade kvitnú 
púpavy, čerešne voňajú a  agátové lesy roz-
voniavajú široko ďaleko.

Aj ryby sa dávajú do pohybu z narastajúci-
mi stupňami vody. Niektoré sa pripravujú na 
každoročný svadobný rituál – trenie. Štuky 
to majú už za sebou, ale zubáč a  niektoré 
biele ryby sa práve chystajú vytrieť cez teplé 
jarné dni.

Na kaprových uzavretých vodách /štrko-
viská, pieskovne, materiálové jamy, ktoré nie 
sú vodným tokom/ platí všeobecné hájenie 
rýb od 15.3.- 30.5. Od 1.5. – 14.5. sa konajú 
rybárske preteky podľa požiadaviek jednot-
livých obvodných organizácii. Lov kapra je 
od 15.5. povolený len na výnimku zo záko-
na. Taktiež je povolený vjazd motorovými 
vozidlami k  jednotlivým revírom v  zmysle 
rozhodnutia číslo OU-BA- OSZP1/2014/192- 
SAB, ktorá je predlžená aj na tento rok 2018. 
Výnimka sa nevzťahuje na vjazd motoro-
vými vozidlami k  rieke Morava. Povolený 

denný čas lovu rýb je stanovený v mesiacoch 
marec, apríl od 05,00h – do 21,00h, v  máji 
a júni od 4,00h – 24,00h.

Toto platí v MsO Záhorie!
Na ostatných vodných plochách ako je 

rieka Morava a ostatné tečúce vodné plochy 
platí druhové hájenie! Tu treba mať na pa-
mäti aj vtákov, ktorí prišli zahniezdiť. Jedná 
sa najmä o husi a kačice divé, bociany, ale 
i  trsteniariky, škorce a  rôzne iné spevavce, 
ale aj inú zver.

Petrov zdar!
MK.
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Sny verzus realita 

Hrať atraktívny a ofenzívny futbal založený na veľkom 
množstve strelených gólov, vypredané štadióny ženúce 
svojich miláčikov na ceste k víťazstvám, obdiv a uznanie 
zo strany ostatných konkurentov a dominantné postave-
nie odvetvia v rámci spoločnosti. Podobnými ambíciami a 
snami oplýva drvivá väčšina futbalových klubov. Prečo by 
ten náš mal byť výnimkou? 

Rozmeňme si uvedené skutočnosti na drobné. O ofen-
zívnom a atraktívnom hernom prejave zo strany nášho A–
mužstva nemôže byť ani chýru, ani slychu. V jesennej časti 
súťaže to mnohokrát vyzeralo naopak. Svojimi futbalovými 
finesami bavili fanúšikov na štadióne skôr mená uvedené na 
súpiske hostí. Apropo, fanúšikovia! Môžeme vôbec hovoriť 
fanúšikoch v súvislosti s našim futbalovým klubom? Skôr o 
hŕstke verných priaznivcov, ktorí neoblomne podporujú svoj 
tím. Samozrejme, ide o spojené nádoby. Fanúšikovia nebudú 
podporovať klub a hráčov, ktorí im na ihrisku nepredvedú 
stopercentné nasadenie od prvej do poslednej minúty zá-
pasu. Na druhú stranu, nemali by verní fanúšikovia stáť za 
svojim klubom v dobrom aj v zlom? Pomôcť mu aj vtedy, keď 
si prechádza neľahkým a v mnohých ohľadoch náročným ob-
dobím? Odpoveď na túto otázku sme uviedli vyššie. 

V minulosti sa protivníci a najmä okolité obce bili o mož-
nosť zahrať si s nami aspoň prípravné stretnutie. Dnes zbie-
rame body v rámci poslednej najvyššej futbalovej súťaže a v 
očiach potenciálnych súperov vyznievame ako neatraktívny 
a jednoduchý konkurent. Uznanie a obdiv sa nenosí ani na 
tej najvyššej spoločenskej úrovni, prečo by tomu malo byť 
inak v rámci oblastnej futbalovej súťaže, no nie? Nečudujme 
sa, že úspech sa neodpúšťa. Mnohí rodiča hráčov mládež-
níckych mužstiev nášho klubu vôbec nevedia, že ich ratolesť 
vôbec hrá futbal. Potlesk a klobúk dolu pred tými, ktorí tvo-
ria výnimku. 

A predsa sme na tom v porovnaní s okolitými obcami 
omnoho lepšie. Našu hráčsku základňu tvorí dovedna 84 

aktívnych hráčov! Môžeme sa pýšiť muž-
stvom prípravky, starších žiakov, mladšieho 
dorastu a seniorov. Budúcnosť, pri pohľade 
na výsledky mládežníckych tímov, vyznieva 
pre nás ružovo. Pokiaľ chceme kritizovať, 
upracme si pred vlastným prahom. Náš klub 
musí pracovať v ďalších rokoch systematic-
ky, plánovať dlhodobo a pracovať usilov-
nejšie. A to naprieč celým spektrom – cez 
výkonný výbor klubu začínajúc, trénermi 
a hráčmi pokračujúc, rodičmi a fanúšikmi 
končiac. Nepotrebujeme strácať čas preska-
kovaním polien, ktoré sú nám hádzané pod 
nohy. Nechceme bojovať proti veterným 
mlynom, ani polarizovať. Šport v prvom 
rade spája. Bez ohľadu na vek, pohlavie, 
pôvod, vierovyznanie, farbu pokožky či 

politické presvedčenie. Ťahajme preto za jeden koniec povrazu. 
Riešme vzniknuté situácie chladnou hlavou a bez zbytočných 
emócií. V tom prípade sa aj tie najbizarnejšie sny môžu pretaviť 
v krásnu realitu...

Dávid Malík, tajomník a ISSF Manager FK Záhorská Ves
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BOHATÝ KULTÚRNY
ZÁŽITOK...

...pripravili starosta obce a spevokol Uhranka v 
kostole sv. Michala.

6.januára 2018, keď pre početný záujem našich 
občanov, ale aj starostom pozvaných hostí z Rakúska 
aj so svojimi rodinami, tiež funkcionárov z Malaciek 
a okolia. Po privítaní hostí starostom obce, pani Dá-
vidovou a pánom farárom začal.

NOVOROČNÝ
KONCERT,
ktorý uspokojil všetkých prítomných výbornými 

umeleckými 
 výkonmi všetkých účinkujúcich, ich výkony boli 

odmeňované 
silným potleskom, oceňovali výkony sólistky p. 

Mgr. Stanekovej, spevokolu Uhranka a spolu s ňou aj 
sólistku na husliach p. M. Fusekovú, úvodné fanfáry 
Š. Mičeka, či flautičku a husle dvojice p. Biesikovej a 
p.Fusekovej spolu so spevokolom.

 Silným zážitkom bola všetkými prítomnými spie-
vaná najznámejšia vianočná koleda Tichá noc, svätá 
noc. 

O.Šimkovič

Z pera kronikára

Snárky
„Sú tu opäť Veľkonočné sviatky, ktoré nám prinášajú radostné 

a veselé chvíle vo všetkých rodinách. Sú to najmä chlapci, ktorí 
sa tešia na mašličku či maľované vajíčko od svojich nimi obdivo-
vaných dievčat, či slečien, ale potešia sa aj manželky dôstojných 

manželov, či babičky od svojich 
vnúčikov. I ja sa sa pridávam k 
blahoželaniam a prajem radost-

né a veselé prežitie týchto sviatkov. 
Naviac posielam Vám aj maľované pozdravy od mojej a našej 

známej novinárky Natálie – Snárky / to je jej pseudonym/, ktorá 
dokáže nakresliť úžasne jemné kresby k rôznym udalostiam, ten-
tokrát k Veľkej noci.

(Možno sa niektorí pamätáte na jej vernisáž v našom kultúr-
nom dome spred cca piatich rokov.)

 Chcem sa jej za nás poďakovať za milé kresby a popriať aj jej 
radostné a veselé sviatky a v nich veľa šibáčov, ktorí jej rozveselia 
oči a prinesú dobrú náladu!!! „

O.Šimkovič, kronikár obce
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Kronika obce od 1. januára do 31.marca 2018

Plánované podujatia

Lekári a lekárne
Praktický lekár pre dospelých Praktický lekár pre deti a dorast

Narodili sa
Kališík Mathias
Kaderová Lucia
Baláž Štefan

Zosobášili sa
Jozef Višváder +
 Dana Žvachová

Opustili nás
Malík Leopold
Tomášek Marek
Baláž Martin
Bušíková Jana
Karol Kormoš

30. apríl 2018 Stavanie máje

12. máj 2018  Deň Matiek

31. máj 2018 Spomienka na Ľudovíta Štúra

2. jún 2018 Medzinárodný deň detí

9. jún 2018 5. ročník MERCI pohár 2018

23. jún 2018 Jánske ohne

29. jún 2018 Koniec školského roka 2017/2018
Zmena kultúrnych podujatí je vyhradená!
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MUDr. Božena Chmelová

Kontakt:
Záhorská Ves, tel.: 034/381 19 53
Vysoká pri Morave, tel.: 02/659 670 45
Upozornenie: Telefonické konzultácie a dotazy
  podávame v čase od 11.00 – 11.30 hod.

Ordinačné hodiny
Vysoká pri Morave: Po: 8:00 - 11:00

  St: 12:00 - 15:00
  Pia: 8:00 - 12:00

Záhorská Ves: Po: 12:00 - 15:00
  (len akútne ochorenia a objednaní)
  Ut: 8:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00
  objednaní pacienti za priamu platbu

  Št: 8:00 - 12:00
Anna Režná
zdravotná sestra
v ambulancii je denne: Po.: 10:00 - 15:00
  Ut. - Pia.: 7:00 - 12:00

MUDr. Jenisová Ľubica

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave
Kontakt: tel.: 0902 711 041
Ordinačné hodiny:
  Po: 08.00 - 11.00 Vysoká pri Morave
   12.00 - 14.00 Láb
  Ut: 08.00 - 11.00 poradňa v Lábe
  St: 11.00 - 12.30 poradňa vo Vysokej pri Morave
   13.00 - 15.00 Vysoká pri Morave
  Št: 8.00 - 10.00 Láb
  Pia: 8.00 - 12.00 Vysoká pri Morave


