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UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás v 

roku 2014 pozdravil a povedal 
pár slov čo sa udialo v 1. štvr-
ťroku, ako aj plány do konca 
roku 2014.

Asi viete, že podpálenie auta 
pred vlastným domom nie je nič 
príjemné. V prvom rade trpí tým 
rodina, hlavne deti. Páchateľ, kto-
rý to urobil, nech si je vedomý, 
že božie mlyny melú pomaly, ale 
presne!

Ak si myslí, že ma zastraší v 
mojej práci, ubezpečujem všet-
kých, že ja svoje postoje a názory 
nezmením. 

Stále budem rovnako proti 
kriminalite, drogám a rovnakým 

metrom pristupovať k občanom 
obce. Viem, že idú voľby a verte 
mi, že nie  je mi jedno postoj mo-
jich zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov, či poslancov k mojej 
osobe starostu. Keď niekoho pre-
pustím, tak to už musí byť! Stalo 
sa tak na kompe, zamestnanci boli 
súdom uznaní vinní a odsúdení za 
alkohol. Mrzí ma, že miesto toho, 
aby si uvedomili čo urobili, aby od-
súdili vinníka, obviňujú starostu za 
to, že ich prepustil! Ak má prosím 
Vás niekto s týmto problém, príďte 
na obecné zastupiteľstvo alebo na 
OcÚ za mnou a nerobte pletky!

Som nesmierne rád, že sa darí 
budovať obec podľa plánu. Na ma-
terskú škôlku sú hotové projekty, 
vyberá sa staviteľ. Podobne aj na 
chodníky v obci, ktoré by mali 
mať dĺžku 1,7 km. To znamená, 
od kompy po školu a od Námestia 
povodne po ulicu Pri prvej kaplnke. 
Na chodníky sa nám podarilo získať 
327.000,- Eur z Európskej únie.

Hotová je vizualizácia Revita-
lizácie centra obce od kostola po 
„Srncovú jamu“. Uvidíme, koľko 
ušetríme na výstavbe materskej 
škôlky. Podľa toho pristúpime k 

„centru obce“ Je to rozdelené na 
päť menších etáp, takže aspoň jed-
na by mohla vyjsť tento rok.

Vydaril sa 15. ročník plesu v 
Záhorskej Vsi. Výťažok venujeme 
spolu s poslancami znovu na kul-
túrny dom. Teší ma aktivita Natálie 
Vajdečkovej, ktorá spolu s rodičmi 
a deťmi úspešne napreduje. Mažo-
retky Merci takto môže obec naďa-
lej s radosťou podporovať. Pretože 
bol fašang, chcel by som poďako-
vať materskej škôlke a základnej 
škole ako krásne pripravili pre deti 
a rodičov tieto sviatky.

Vážení spoluobčania, viem, že 
bezpečnostná situácia nie je opti-
málna. Riešili sme to na obecnom 
zastupiteľstve, boli tam zástupco-
via okresného riaditeľstva PZ Ma-
lacky. Prítomní sami videli, o čom 
to celé je.

Proste zostáva to na nás, treba 
volať, hlásiť, nebáť sa povedať, ak vi-
díme, že sa deje niečo protizákonné!

Ide jar. Krásna príroda nás pri-
víta. Skúsme byť k nej priateľskejší 
a odpady hádžme do kontajnerov. 
Sú pri ihrisku, aj pri Radome. Ak 
uvidíte krádeže dreva píšte si čísla 

áut a volajte 158, alebo mne. V 
obci máme ďalšie kamery, skúša-
me aj týmto bojovať proti uvede-
ným faktom, ktoré by v kultúrnej 
spoločnosti nemali mať miesto.

Posledné slovo chcem venovať 
rodičom našich detí. Už deti, ktoré 
majú 15 a viac rokov drogujú. Pý-
tam sa Vás, je Vám to jedno? Ne-
vidíte, kde sa pohybujú Vaše deti, 
akých majú kamarátov? Veď všet-
ci, celá obec vie o každom, ktorý v 
tom ide. Nie sme Barcelona alebo 
Mníchov. Veď tu každý každého 
pozná. Je Vám jedno, že Vaše die-
ťa sa kamoší s narkomanmi? Veď 
v akom prostredí vyrastá, také na 
koniec dieťa bude. Toto chcete? 
Verím, že nie! Žiadam Vás preto 
kontrolujte viac Vaše deti kde, ale 
aj s kým sú! Ak máte podozrenie 
na drogy, treba to hlásiť na 158!

Vážení spoluobčania, ak máte 
hocičo na mňa, volajte mi na t.č. 
0948 550 050. Nepíšte anonymy. 
Je to nedôstojné! Ak je problém, 
treba ho riešiť  z očí do očí a nie 
sa schovávať!

S úctou Vás starosta 
Boris Šimkovič

Príhovor redakcie
Milí čitatelia!

Úvodom nášho príhovoru by sme Vám 
chceli popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, 
rodinnej i pracovnej pohody do nového ka-
lendárneho roka 2014. Číslo 14 symbolizuje 
vzostup, pohyb do výšky a vedie vždy k nie-
čomu dobrému. Veríme, že tieto slová sa do 
bodky naplnia i v súvislosti s našimi obecný-
mi novinami, ktoré už neodmysliteľne patria 
do vašich domácností. Naďalej sa budeme 
snažiť prinášať Vám najaktuálnejšie informá-
cie a novinky z obce a jej blízkeho okolia. 

Bohužiaľ, nový rok nezačal práve pozitív-
ne. Narastajúca kriminalita a strach o vlastnú 
bezpečnosť sa dotýka každého jedného ob-
čana. Neľahkú situáciu vnímame v posled-
ných mesiacoch čoraz intenzívnejšie. Polícia 
je v mnohých prípadoch bezmocná. Musíme 
si položiť otázku: Chceme žiť v pretrvávajú-
com strachu o vlastný život a život svojich 
blízkych aj naďalej ? Ako bude vyzerať naša 
obec o pár rokov ? Odpoveď si každý musí 
nájsť sám. Nie vždy však býva uspokojivá. 

No aj napriek tomu sa stále nájdu ľudia, 
ktorí sa vedia stretnúť a dobre zabaviť. I tento 
rok sa v našej obci plesalo a to už po pätnásty 

krát. Nádherné večerné róby, gracióznosť 
i noblesa, tanečné kreácie, to všetko bolo 
súčasťou reprezentačného plesu. Spie-
valo a najmä tancovalo sa až do skorého 
rána k čomu prispela aj skvelá hudobná 
skupina Tenor z Veľkých Levár. O nich, ale 
i o ďalších zaujímavostiach sa dočítate na 
nasledujúcich stránkach našich novín.

Dočítate sa aj o novinkách z prostre-
dia materskej a základnej školy, zo sveta 
športu a z obdobia posledného štvrťroku.

Prajeme Vám príjemné čítanie

Redakčná rada ZH

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 13.01.2014

Uznesenie č. 1/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly účtov-
ných a pokladničných dokladov za rok 2012. Zodpovedný: hl. kontrolór 
obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. 
Danihel/ Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 2/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly Stavu 
sťažností a petícií za rok 2012. Zodpovedný: hl. kontrolór obce Za: 7 
poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Danihel/ Zdržal 
sa: O.

Uznesenie č. 3/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly Inven-
tarizácie peňažných prostriedkov v pokladni za rok 2012 Zodpovedný: 
hl. kontrolór obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. 
Matejov, p. Danihel/ Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 4/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly plne-
nia uznesení OZ za l.polrok 2013. Zodpovedný: hl. kontrolór obce Za: 
7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Danihel/, 
Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 5/2014 - OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
Ia rok 2012. Zodpovedný: hl. kontrolór obce Za: 7 poslancov Proti: O 
Neprítomní: 2 poslanci lp. Matejov, p. Danihel! Zdržal sa: O Uznesenie 
č. 6/2014 - OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2014. Zodpovedný: 
hl. kontrolór obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci lp. 
Matejov, p. Danihel! Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 7/2014 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2014. Zodpovedný: hl. kontrolór obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítom-
ní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Danihel/ Zdržal sa: O.
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Uznesenie č. 8/2014 - OZ ostro odsudzuje mimoriadne nebezpečný čin 
podpaľačstva, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ v Záhorskej Vsi v 
noci zo 7. na 8. januára 2014 na Povodňovej ulici. Podpálením služob-
ného motorového vozidla zn. Peugeot vznikla obecnému úradu škoda 
značného rozsahu. Vzhľadom k mimoriadnej závažnosti spáchaného 
trestného činu odporúča obecné zastupiteľstvo starostovi obce, aby vy-
hlásil finančnú odmenu občanovi, ktorý poskytne zásadnú informáciu 
vedúcu k odhaleniu páchateľa vo výške 1.000 Eur. Zodpovedný: starosta 
obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. 
Danihel/ Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 9/2014 - OZ schvaľuje zámer predať majetok obce podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení JUDr. Igorovi 
Soboličovi, bytom Lucie Poppovej a to pozemok podľa GP č. 32635222-
43/2013 o výmere 2m2, ktorý sa odčleňuje od parc. Č. 702/15 za cenu 
1 EUR/m2 , t.j. spolu 2 EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko kupujúci je vlastníkom stavby rodinného domu. ktorého čast‘ 
je postavená na obecnom pozemku a využitím tvorí neoddeliteľný ce-
lok so stavbou rodinného domu. Zámer bude vyvesený a zverejnený od 
14.1.2014. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Zodpovedný: starosta obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomní: 2 po-
slanci /p. Matejov, p. Danihel/ Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 10/2014 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 9. Za: 7 
poslancov Proti: O Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Danihel/ Zdržal 
sa: O 

Zapísala: Mgr. Rúth Kaderová

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 03.02.2014
Uznesenie č. 11/2014 - OZ ruší svoje rozhodnutie o ponuke Zuzanky na 
predaj vzhľadom k zmene plánovaného využívania objektu obcou. Zod-
povedný: starosta obce Za: 7 poslancov, Proti: O, Zdržal sa: O, Neprí-
tomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Malíková/

Uznesenie č. 12/2014 - OZ schvaľuje komisiu pre výberové konanie na 
dodávateľa realizácie stavby Náučný chodník Záhorská Ves z odboru sta-
vebníctva: Ing. Ivan Smetana, Ing. Štefan Turek, Ing. Pavláková Monika, 
za obec: p. Stanislav Nechala, p. Anna Antaličová. Zodpovedný: starosta 
obce Za: 6 poslancov, Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, 
Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Malíková/

Uznesenie č. 13/2014 - OZ schvaľuje vstupné do Fitnescentra v obci 2 
Eur/hod. a zmenu podmienky vstupu: Zákaz používania zariadení oso-
bami do 15 rokov bez sprievodu dospelej osoby. Platnosť zmeny od 
03.02.2014.Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov, Proti: O, Zdržal 
sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. 
Malíková/.

Uznesenie č. 14/2014 - OZ súhlasí s odpredajom časti obecného po-
zemku par. Č. 702/15 zast.plocha v kat. území obce Záhorská Ves, kto-
rej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná na LV 1097, zastúpená 
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 305219. Podľa geo-
metrického plánu 32635222-4312013 sa odčleňuje z parc. Č. 702/15 
do parc. Č. 184/2 výmera 2 m“ za cenu 1,-EUR/m2 t.j. spolu 2,-EUR 
kupujúcemu JUDr. Sobolič Igor, nar.16.2.1950, bytom Lucie Poppovej 
481/33, 900 65 Záhorská Ves podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obci - z dôvodu hodných osobitného zre-
tel‘a a to je, že pozemok sa nachádza pod rodinným domom a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Náklady spojené 
s prepisom hradí kupujúci.Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslancov, 
Proti: O, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Danihel!, Neprítomní: 2 poslanci /p. 
Matejov, p. Malíková/

Uznesenie č. 15/2014 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný 
dom s príslušenstvom na ul. Poľnej č.308, Záhorská Ves, v katastrálnom 
území obce Záhorská, Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom vede-
nom na LV Č. 1097 parc. Č. 559 sa odpredáva: aj pozemok parc. Č. 559 
vo výmere 137 m2, druh pozemku. zastavané plochy a nádvoria bi rodin-
ný dom s.č. 308, parc. Č. 559, druh stavby - rodinný dom podľa vypra-
covaného znaleckého posudku Č. 52/2013, vypracovaného znalcom z 
odboru stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 
za 7.500,- EUR slovom sedemtisícpäťsto EUR! kupujúcim: Jozef Zeman, 
rod. Zeman, nar. 4.12.1977, bytom Pol‘ná 308/8,90065 Záhorská Ves a 
manž. Zuzana Zemanová, rod. Stolárová, nar. 14.12.1978, bytom Poľná 
308/8, 90065 Záhorská Ves podľa § 9a ods. 8, písm. el zák. Č. 138/1991 
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa a to je z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho 
využitia finančných prostriedkov získaných z predaja. Zodpovedný: sta-
rosta obce Za: 6 poslancov, Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Zdržal sa: 
O, Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Malíková/

Uznesenie č. 16/2014 - OZ menovite: PhDr. Brukkerová Darina, p. Malí-
ková Gabriela, p.Danihel Pavol, JUDr. Repár Milan, p. Stanislav Nechala, 
p. Miroslav Vajdečka a p.Peter Biesik sa dištancujú od vyjadrení a ko-
nania p. poslanca Františka Hanzloviča vo veci udania akým spôsobom 
prišlo k zhoreniu obecného vozidla zn. Peugeot Bipper. Za: 7 poslancov, 
Proti: O, Zdržal sa: l poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomný: 1 poslanec 
/p. Matejov/.

Uznesenie č. 17/2014 - OZ schval‘uje nákup 2 digitálnych kamier max. 
v hodnote 2.000 Eur z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany v obci. 1 
kamera bude umiestnená na Povodňovej ulici a druhá kamera pri Pomní-
ku povodne. Termín: Február 2014., Za: 8 poslancov, Proti: O, Zdržal 
sa: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/

Uznesenie č. 18/2014 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 7., Za: 8 
poslancov, Proti: O, Zdržal sa: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 03.03.2014
Uznesenie č. 19/2014 - OZ schvaľuje umiestnenie 2 digitálnych kamier 
na Námestie Povodne v Záhorskej Vsi. Zodpovedný: starosta obce Za: 8 
poslancov, Proti: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/, Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 20/2014 - OZ berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrol-
nej činnosti za rok 2013. Zodpovedný: hl. kontrolór obce, Za: 8 poslan-
cov, Proti: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/, Zdržal sa: O

Uznesenie č. 21/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpa-
nia rozpočtu za 4. štvrťrok 2013. Zodpovedný: hl. kontrolór obce, Za: 8 
poslancov, Proti: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/, Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 2212014 - OZ berie na vedomie Správu z kontroly výberu 
výšky správnych poplatkov za 1. polrok 2013. Zodpovedný: hl. kontrolór 
obce Za: 8 poslancov, Proti: O, Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/, 
Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 23/2014 - OZ berie na vedomie Správu z kontroly hos-
podárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v Materskej škole 
v Záhorskej Vsi za rok 2012. Zodpovedný: hl. kontrolór obce, Za: 8 po-
slancov, Proti: O, Neprítomný: l poslanec /p. Matejovi, Zdržal sa: O.

Uznesenie č. 24/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevád-
zky Multifunkčného ihriska za 4. štvrťrok 2013. Zodpovedný: hl. kontro-
lór obce Za: 8 poslancov Proti: O Neprítomný: 1 poslanec /p. Matejov/ 
Zdržal sa: O.
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
napísal svoje ïalšie pokraèovanie

Pre mnohých ľudí je 26. december známy ako druhý sviatok 
vianočný. Milovníci stolného tenisu, známeho tiež ako ping-
pongu, majú však na Štefana o program postarané. V priesto-
roch kultúrneho domu si aj tento rok zmerali sily v boji o Pohár 
starostu obce v stolnotenisovom turnaji, ktorý zorganizoval 
futbalový klub F.C. Záhorská Ves.

Súťažilo sa dovedna v troch kategóriách. Víťazkou detskej ka-
tegórie sa stala Zuzka Lisá, ktorá porazila v boji o prvenstvo svo-
jich mužských náprotivkov Michala Handla (2.miesto) a Bohu-
mila Šimkoviča (3.miesto). Kategóriu ženy ovládla pani Eleonóra 
Handlová, keď si zachovala stopercentnú bilanciu proti svojim 
kolegyniam Jane Lučanskej (2. miesto) a Anne Ozábalovej (3. 
miesto). Devätnásť účastníkov v mužskej kategórii bojovalo o cel-
kové prvenstvo najskôr  v kvalifikačných skupinách, ktoré vyústili 
až do vyraďovacieho systému. V súbojoch veľakrát rozhodovalo 
športové šťastie, či psychika hráča. Na piedestál nakoniec vy-
stúpil pán Peter Blaška, ktorý si zaslúžene prišiel pre trofej pre 

celkového víťaza mužskej časti turnaja. Vo finále si poradil s pá-
nom Romanom Kvalténim, ktorý rovnako ako vlani, obsadil 2. 
miesto. Bronzový stupienok patrí pánovi Romanovi Polákovi. Po-
čas celého turnaja sa podávalo občerstvenie a bol zabezpečený 
bufet. Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník 
tohto tradičného podujatia.

Text: Dávid Malík

Foto: Natália Vajdečková
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...dokončenie zo strany č.3

Uznesenie č. 25/2014 - OZ ruší uznesenie Č. 93/2013. Zodpovedný: 
starosta obce Za: 7 poslancov Proti: O Neprítomný: 1 poslanec /p. 
Matejov/ Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/

Uznesenie č. 26/2014 - OZ schvaľuje odpredaj časti obecného po-
zemku parc. Č. 702/3, ostatná plocha v kat. území obce Záhorská Ves, 
ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná na LV 1097, zastúpe-
ná starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 305219. Podľa 
geometrického plánu Č. 53/2013 sa odčleňuje z parc. Č. 702/3 do 
parciel dielIOvo výmere 3 m2 pričlenený k pozemku parc. Č. 220/9, diel 
9 vo výmere 3 m- pričlenený k pozemku parc. Č. 220/12 a pozemok 
registra C KN parc. Č. 702/24 vo výmere 67 m2, parc. Č. 702/8 vo 
výmere 116 m2, v celkovej výmere 189 m2 kupujúcim do podielového 
spoluvlastníctva v podiele Rudolf Žvach, nar. 21.06.1957 bytom 900 
63 Jakubov Č. 303 1/2, Dominik Csonka, nar. 18.5.1987 bytom Pri 
barine 430/24, 900 65 Záhorská Ves a Lucia Csonková, rod. Stolárová, 
nar. 7.3.1977 bytom Pri barine 434/26, 900 65 Záhorská Ves 112, 

podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí - z dôvodu hodných osobitného zreteľa za symbolickú sumu 1 
Eur z dôvodu, že kúpna cena za nehnuteľnosť bola už raz obci uhrade-
ná. Zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov Proti: O Neprítomný: l 
poslanec /p. Matejov/ Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 2712014 - OZ schvaľuje finančný príspevok Rímskokato-
líckej cirkvi v Záhorskej Vsi vo výške 700 Eur na renováciu vchodových 
dverí. Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov Proti: O Neprítomný: 
1 poslanec /p. Matejov/ Zdržal sa: 2 /p. Malíková, JUDr. Repár/

Uznesenie č. 28/2014 - OZ schvaľuje zaradenie Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Záhorskej Vsi do kategórie „C“ celoplošného rozmiestnenia 
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 
Zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov Proti: O Neprítomní: 1 po-
slanec /p. Matejovi Zdržal sa: O Uznesenie č. 29/2014 - OZ schvaľuje 
prijaté uznesenia. Počet: 10. Za: 8 poslancov Proti: O Neprítomný: 1 
poslanec /p. Matejov/ Zdržal sa: O.

Zapísala: Mgr. Rúth Kaderová
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PolnoènáPolnoèná
SVÄTÁ OMŠASVÄTÁ OMŠA

Katolíci na celom svete tradične slávia 
v noci z 24. na 25. decembra polnočnú 
svätú omšu. Je to čas, keď sa prelamu-
je adventné a vianočné obdobie. Tradícia 
polnočnej omše pritom siaha až do rano-
kresťanských čias. V tento slávnostný ve-
čer zaviala pravá vianočná atmosféra do 
kostola skutočne veľké množstvo ľudí. Na 
záver sv. omše sa kostolom niesla známa 
melódia Tichej noci. 

t: Marianna Antaličová, 
foto: Natália Vajdečková

Posledný deň roka určite potešil futbalových 
nadšencov, ktorí svoje kroky nasmerovali na 
štadión miestneho F.C. Futbalový klub zorgani-
zoval na záver kalendárneho roka v poradí 2. 
ročník futbalového turnaja na umelom ihrisku. 

Deväť zúčastnených mužstiev sa muse-
lo vysporiadať s daždivým počasím a veľ-
mi klzkým terénom. Ani to však nezabrá-
nilo veľkému množstvu vstrelených gólov, 
skvelých brankárskych zákrokov či oku 
lahodiacich kombinácií. Ak sa futbalová 
elegancia skĺbi s nasadením a odhodlaním, 
je sa vždy na čo pozerať. Novým držiteľom 
putovného pohára sa stalo mužstvo ,,MIS-
TŘI JAKUBOV", ktorí porazili až po penalto-
vom rozstrele ,,JOSPI TEAM" v pomere 2:1. 
Bronz ukoristili minuloroční víťazi ,,TEAM 
ONDREJ MATLOVIČ". Nepopulárne 4. mies-
to, a tým pádom aj "zemiakovú" medailu, 
získalo mužstvo ,,TEAM ROMAN POLÁK". 
Počas turnaja sa podávalo občerstvenie, 
ktoré hnalo hráčov jednotlivých mužstiev k 

Futbalisti nezahá¾ajú Futbalisti nezahá¾ajú ani poèas Silvestra!ani poèas Silvestra!

lepším výkonom. Na záver môžeme pozna-
menať, že futbalový turnaj sa pomaly, ale 
isto udomácňuje medzi špor tovými akciami 

obce. Nuž, uvidíme, aké príbehy napíše 
budúcoročné tretie pokračovanie...

Text: Dávid Malík, foto: Natália Vajdečková

„ŠNAPSER“„ŠNAPSER“
Niektorí z nás oživili zimnú sobotu v kruhu svojich priateľov a zná-

mych. Prišli si nielen zaspomínať na staré časy, no cieľom tohto dňa 
bol súboj v kartách. Ani vy ste nevedeli, čo je to za hru?

Teraz máte možnosť dozvedieť sa viac a možno práve vy budete ten, 
ktorý bude v nasledujúcom ročníku víťaz! Šnaps je kartová hra pre dvoch 
hráčov. Hrá sa s 20 kartami. Každý z hráčov obdrží na začiatku hry po 
5 kariet. Zvyšné karty tvoria talón. Jedna karta z talóna sa odkryje a tá 
predstavuje tromf. Ak má hráč na ruke tromfového dolníka, náhle je na 
rade a vymení si za otvorenú tromfovú kartu, ležiacu pod talónom. Víťa-
zom kola je hráč, ktorý dosiahne ako prvý 66 bodov alebo zahrá posled-
ný zdvih. Súťažiacich sprevádzala príjemná hudba, atmosféra, čakali ich 
bohaté ceny a víťazný „putovný“ pohár. Víťazom gratulujeme!

Text, foto: Marianna Antaličová
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15. reprezentaèný ples 
Dňa 15.februára sa v našej obci uskutočnil v poradí 15. reprezentačný ples. Začiatok 

plesu bol stanovený na 20:00 hod. Celým podujatím sprevádzali moderátori večera Natá-
lia Vajdečková a Dávid Malík, ktorí oboznamovali o novinkách, programe a vystúpeniach 
účinkujúcich. Úvodné slovo patrilo starostovi obce Záhorská Ves JUDr. Borisovi Šimkovi-
čovi, ktorý v príhovore privítal všetkých hostí a poprial im príjemne strávený večer.

ZÁPIS PRVÁÈIKOVZÁPIS PRVÁÈIKOV Dňa 7. februára o 15:00 hod. sa v priestoroch miestnej zá-
kladnej školy uskutočnil zápis prváčikov. Usmievavé, ale aj 
zmätené tváričky budúcich prváčikov boli plné očakávania z 
toho, ako taký zápis prebieha a čo sa na ňom bude diať. 

Zápis prebiehal v dvoch triedach. V prvej triede bol tzv. hrací kú-
tik, v ktorom si detičky mohli kresliť, stavať tvary z lega (napr. dom-
ček, hrad), hrať stolný hokej... Ešte predtým ich však čakala jedna 
úloha a tou bolo rozoznať farby, zvieratká a písmenká. Pre budúcich 
prváčikov to však nebol žiadny problém a keď si aj niektorý z nich 
nevedel spomenúť, tak pani učiteľka sa ho snažila naviesť na správ-
nu odpoveď. V druhej triede sa však odohrávalo to najpodstatnejšie. 
Pani učiteľky vypisovali budúcim prváčikom doklad o úspešnom 
absolvovaní zápisu a každý budúci prváčik dostal  sladkú odme-
nu a krásnu papierovú sovičku s dátumom zápisu. Na budúcich 
prváčikov sa prišla pozrieť aj pani riaditeľka z miestnej materskej 
škôlky pani Jana Soboličová spolu s pani učiteľkami. Účasť bola 
veľmi vysoká a všetci zúčastnení odchádzali s úsmevom na perách 
a sladkou odmenou v ruke Zápis trval do 18:00 hod.

Text: Barbora Malíková
Foto: Natália Vajdečková

Po príhovore nasledoval úvodný tanec, 
ktorým ples slávnostne otvorili starosta 
obce a poslanci obecného zastupiteľstva 
spolu so svojimi polovičkami. Program 
odštartoval mažoretkový súbor MERCI s 
dvomi úplne novými choreografiami, kto-
ré zožali obrovský potlesk.

Ďalej nasledovalo vystúpenie pána 
Rastislava Pupíka, slovenského repre-
zentanta v spoločenských tancoch, s 
jeho tanečnou partnerkou, ktorí  sa nám 
predviedli v piatich elegantných a povzná-
šajúcich tancoch. Na počúvanie a do tan-
ca hrala po celý večer skupina TENOR z 
Veľkých Levár, ktorá ulahodila svojím pes-
trým repertoárom skladieb každému „ná-

ročnému“ tanečníkovi o čom svedčí plný 
parket počas celého plesu. Prítomných 
čakala aj bohatá tombola s množstvom 
hodnotných cien. Cenu starostu obce - 
plazmový televízor sa však podarilo vyhrať 
len jednému šťastlivcovi. Večerné menu 
mali pod palcom skúsení harcovníci páni 
Peter Szilvássy st. so svojím synom Peter 
Szilvássy ml. Navarili naozaj exkluzívne a 
chutné jedlo, ktorým opäť potvrdili svoje 
vynikajúce kulinárske umenie.

V neskorších hodinách sa podávali 
švédske stoly, z ktorých si človek mohol 
pochutiť a vybrať toľko, čo mu hrdlo ráči-
lo. Atmosféra na plese bola veľmi príjem-
ná, priateľská a zábavná, čo bolo vidieť aj 

na tvárach a bujarej zábave prítomných. 
Muži povykrúcali do sýtosti svoje partner-
ky, všetkého bolo hojne, hostia si veľmi 
pochvaľovali výzdobu, jedlo, atmosféru, 
aj personál, ktorý bol ochotný, šikovný a 
vždy nápomocný.

Určite sa už teraz mnohí nedočkavo te-
šia na budúci 16.ročník reprezentačného 
plesu. Podľa správ od organizátorov nás 
aj o rok čakajú ďalšie prekvapenia a ešte 
lepšia zábava.

Text: Barbora Malíková
Foto: Natália Vajdečková
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Dňa 21. februára sa v priestoroch miestnej základnej ško-
ly konal karneval masiek. Zúčastnili sa na ňom všetky trie-
dy a musíme dodať, že aj poniektorí učitelia. O 10:00 hod. 
zahájila slávnosť príhovorom riaditeľka školy PaedDr. Ivica 
Pupiková, ktorej tvár zdobila pravá maska pochádzajúca z 
talianskych Benátok. 

Programom sprevádzala zástupkyňa školy, pani Mgr. Pavlína 
Janotková, ktorá sa premeanila na pani Mickey Mousovú. Pri 
promenáde masiek, sme si mohli všimnúť, že svoje zastúpenie 
medzi žiakmi mali superhrdinovia, strašidlá a príšery, rozpráv-
kové postavičky a početné bolo najmä zastúpenie z ríše zvierat. 
Jednotlivé triedy sa následne predstavili so svojimi maskami. 
Zarazilo nás, že starší študenti pôsobili hanblivo a nechceli sa 
predstavenia masiek zúčastniť. Naopak, tí najmladší ich svojím 
bezprostredným vystupovaním dokázali okamžite nahradiť. Pre 
deti boli pripravené hry a súťaže v podaní ich pedagógov. Na zá-

Z každého 
rožku troškurožku trošku

MASKYMASKY  ovládliovládli
pôdu školy!pôdu školy!

ver sa tí najšťastnejší mohli popýšiť cenou z tomboly, ktorá bola 
pre žiakov veľmi bohatá. Aj pani kuchárky prispeli k spríjemneniu 
podujatia a pripravili pre všetkých zúčastnených skvelé šišky. Fa-
šiangové obdobie sa teda nevyhlo ani žiakom, ktoré si karnevalo-
vé dopoludnie poriadne užili.

Text: Dávid Malík, Foto: Natália Vajdečková

Pätnástimi choreografiami, ktoré odtancovalo 36 mažoretiek 
sprevádzal počas celého večera moderátor Dávid Malík. Je viac 
než isté, že dievčatá počas troch rokov odviedli kus obrovskej 
práce. Po sfúknutí sviečok na tortách a gratuláciách nielen zo 
strany starostu obce Dr. Šimkoviča, predsedníčky Kultúrno-špor-
tovej komisie Dr. Brukkerovej, predsedníčky KS Uhranská perla 
ale aj po gratuláciach od vzácneho hosťa 3. Galavečera Merci 

slečny Adely Banášovej si dievčatá spolu s rodičmi vychutna-
li sladkú tortu a odštartovali začiatok novej tanečnej sezóny. O 
tom, že ich začiatok bol naozaj úspešný svedčí aj fakt, že už na 
prvej súťaži s názvom Pohyb bez bariér, ktorá sa konala 23. mar-
ca v PKO v Bratislave dievčatá získali 1x zlato, 3x striebro a 1x 
bronz. Do celoslovenského finále postúpilo 5 choreografií našich 
dievčat. Pevne veríme, že podobné úspechy budú dosahovať po-
čas celej sezóny.

text: Tomáš Korych, foto: archív MERCI

Presne v tomto duchu sa niesol v poradí už tretí Galave-
čer mažoretkového súboru MERCI.  Pätnásteho marca nás 
vo veľkej sále KD dievčatá zaviedli prostredníctvom svojich 
tanečných kreácií do rôznych kútov sveta – do Talianska, 
Japonska, Brazílie či Slovenska. Choreografie pripravené 
trénerkou súboru Natáliou Vajdečkovou vyčarili v tento 
upršaný podvečer úsmev na tvári každemu jednému ná-
vštevníkovi.
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Vo všeobecnosti ľudia dnes žijú život veľmi odlišný od 
svojich rodičov a starých rodičov. Naša generácia je pre-
važne vzdelanejšia, finančne lepšie situovaná ako u na-
šich predkov. 

Nedostatok telesného pohybu v živote ľudí spojený s ne-
správnou životosprávou, nadmernými stresovými situáciami 
so závadami životného prostredia, má zlý vplyv na zdravotný 
stav a telesnú kondíciu dnešnej populácie. Veľa mladých ľudí 
trpí nadváhou, ktorá je zapríčinená zlou životosprávou, človek 
sa vyhýba športovým aktivitám a jednou z  príčin je aj „vyse-
dávanie“ pri PC hrách a sociálnych sieťach.

V lete si obyvatelia Slovenska spomedzi pestrej palety 
športových aktivít najčastejšie vyberajú futbal, tenis, volejbal, 
plávanie, cykloturistiku a turistiku. V zime je to vzhľadom na 
prírodné podmienky najmä lyžovanie, turistika a snowboar-
ding. Veľkému záujmu sa počas celého roka tiež teší návšte-
va plavární a športových hál, kde sa k slovu dostáva najmä 
futbal, volejbal, basketbal a tenis.

Pre občanov Slovenska sú divácky najatraktívnejšie špor-
ty futbal, ľadový hokej a tenis. Najúspešnejšími športmi sú 
vodný slalom, streľba a rýchlostná kanoistika. V poslednom 
období sa zvyšuje záujem najmä mladých ľudí, o netradičné 
športy, ako napríklad hokejbal, skateboarding a ďalšie.

V našej obci máme možnosť návštevy fitness centra, ktoré 

Vítali sme Vítali sme JARJAR
Morena, Morena, kde si prebývala? Tam hore, tam 

hore,  v tej tmavej komore. Čo si ta robila? Mlieko som 
mútila. Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili. Kdeže sú tie 
vrany? Na suchom konári. Kdeže je ten konár? Chlapci 
ho odťali.

Človek je od narodenia spätý s prírodou a využíva celé 
jej bohatstvo. Na jar nás očarujú prvé snežienky, kvitnúce 
stromy, spev vtáčikov a po dlhej zime i prebudená zelená 
trávička. V každom ročnom období sa nájdu tradície, kto-

Vo všeobecnosti ľudia dnes žijú život veľmi odlišný od 

FITNESS CENTRUM ZÁHORSKÁ VES

ré dodnes dodržiavame. Jednou z nich je aj pálenie Moreny. 
Marec je mesiacom, kedy sa končí vláda zimy a svoje kraľo-
vanie prenecháva svojej následníčke jari. V piatok, 21.marca 
sa škôlkari spolu so školákmi vybrali na druhú stranu rieky 
Moravy, aby sa spoločne s kamarátmi z Angernu rozlúčili s 
pani Zimou. Verše, básne a piesne v oboch jazykoch zneli 
pred očami rodičov a tiež niekoľkých divákov. Strieborným 
kľúčom zobudili zem so zimného spánku a zapálenú Morenu 
hodili do rieky. Tento rok sa jar nenechala zahanbiť. Obloha 
bola bez mrakov a slnko nás zohrievalo svojimi teplými lúč-
mi. Verme, že takéto krásne počasie nás čaká aj naďalej a 
táto tradícia potrvá ešte dlhé roky.

Text, foto:  Natália Vajdečková

nám ponúka rôzne stroje na cvičenie – bežecký trenažér, 
posilňovaciu vežu, činky a 5 ks spiningových trenažérov. 
Objednať sa môžete na tel. čísle 0903 199 520. Vstupné 
2,00 Eur / osoba na 1 hod.

Text: Marianna Antaličová, Foto: internet

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok 13:00 - 16:00 hod.
Utorok 16:00 - 21:00 hod.
Streda 16:00 - 18:00 hod.
Štvrtok 16:00 - 21:00 hod.

Piatok 16:00 - 21:00 hod.
Sobota 16:00 - 21:00 hod.
Nedeľa 16:00 - 21:00 hod.
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MLADÉMLADÉ TALENTY TALENTY
Na prvý pohľad obyčajní chlapci zo Záhorskej Vsi. Športovci telom aj dušou. Bývalí spolužiaci, 

narodení v roku 1997. Zatiaľ, čo sa ich rovesníci prechádzajú po vonku, oni každodenne trávia 
svoj voľný čas na ihriskách, v telocvični a trénujú ako sa najviac dá . Na drese síce nemajú napí-
saný názov našej obce, ale reprezentujú nás po celom Slovensku a tiež v zahraničí. Ich osud znie 
rovnako, no každý z nich je iný a ide vlastnou cestou. Možno ich mnohí z Vás poznáte, no možno 
ani netušíte, akých športovcov máme.

Peter sa začal florbalu venovať od roku 
2008. Do roku 2013 hrával za tím 1. SC 
Malacky. Medzi jeho najväčšie úspechy 
môžeme zaradiť :

• striebro v lige starších žiakov Bratislav-
ského kraja (2010/11)

• 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska 
starších žiakov v Košiciach (2010/11)

• bronz v lige starších žiakov Bratislavské-
ho kraja (2012/13 )

• debut v II.mužskej lige Bratislavského 
kraja

• víťazný medzištátny zápas proti Ma-
ďarsku za výber Bratislavského kraja 
starších žiakov v maďarskom Kartale 
marec 2013

Dominik hrával futbal od malička. Vo veku 5 ro-
kov začal navštevovať Československú futbalo-
vú akadémiu v Malackách. Tu zaznamenal naj-
väčší úspech na turnaji v Mníchove, kde strelil 

gól. Päť rokov hrával za rakúsky tím SC OMV 
Prottes 2003 – 2008. V júni 2008 prestúpil 
na hosťovanie do TJ ZÁHORAN Kostolište. Po 
dvoch úspešne odohratých rokoch sa rozho-
dol opäť pre zmenu a stal sa hráčom ŠKP IN-
TER BRATISLAVA. Po skončení sezóny išiel 
na hosťovanie. V SLOVANE Bratislava hrával 
za mladší dorast. Minulý rok sa rozhodol pre 
poslednú zmenu a jeho súčasným tímom je 
FK INTER Bratislava.

Najväčšie úspechy:

• Hráč 1.ligy ZÁPAD starší žiaci

• Víťaz televíznej súťaž GÓÓÓL s TJ ZÁHO-
RAN KOSTOLIŠTE

• Víťaz turnaja v Taliansku za tím ŠKP IN-
TER BRATISLAVA

• Reprezentácia výberu Bratislavy na tur-
naji v Srbsku na BELEGRADE CUPe

• Pôsobenie v SLOVAN Bratislava

• Pôsobenie pod trénerom TIBOROM JAN-
ČULOM – bývalým niekoľkonásobným re-
prezentantom Československa a bývalým 
hráčom Slovana Bratislava

V súčastnosti hráva 2.ligu ZÁPAD mladšieho 
dorastu, za tím INTER BRATISLAVA, kde sa 
nachádzajú po osemnástich kolách na pr-
vom mieste. Počas tejto sezóny je Dominik 
najlepším strelcom mužstva, na konte s 12 
strelenými gólmi.

Jeho cieľom je zlepšovať sa a reprezentovať 
seba ako takého a obec čo najvyššie.

Chlapcom držíme palce, aby sa im darilo mi-
nimálne tak dobre ako doteraz! V nasledujú-
cich číslach sa Vám budeme snažiť priblížiť 
opäť niekoho z radu talentovaných osôb v 
našej obci. Pokiaľ vo svojom okolí poznáte 
niekoho rovnako talentovaného, neváhajte 
nás kontaktovať na našu e-mailovú adre-
su zahorskyhlasnik@gmail.com alebo na 
našu FACEBOOKOVÚ stránku.

Text: Natália Vajdečková 
Foto: súkromný archív

PETER PUPIKPETER PUPIK
/FLORBAL//FLORBAL/

Minulý rok v júli prestúpil do klubu SNIPERS 
Bratislava. Kde ako dorastenec získal titul 
majstri Slovenska v sezóne 2012/13,

V súčasnosti hráva za dorast a tiež II. mužskú ligu 
Bratislavského kraja. V januári tohto roka sa zú-
častnil na turnaji Gothia Cup vo švédskom Göte-
borgu. Bol to najväčší mládežícky svetový turnaj vo 
florbale, V marci odohral medzištátny zápas proti 
Maďarsku za výber Bratislavského kraja starších 
žiakov v Bratislave. Teraz sa okrem riadnych zá-
pasov pripravuje na svetový mládežnícky turnaj vo 
florbale - Prague Games, ktorý sa uskutoční v júli. 
O tom že jeho tím si vedie veľmi dobre dokazuje aj 
pozícia v lige, kde dorastenci triumfujú na 1.mieste 
a mužská liga obsadzuje 3.priečku.

DOMINIK VAJDEÈKADOMINIK VAJDEÈKA
/FUTBAL//FUTBAL/
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Èo nového u nás v školeÈo nového u nás v škole
„Čas beží ako bláznivý...“, spieva sa v jednej krásnej piesni. Je to prav-

da. Už prešlo pár dní, čo ste o nás počuli. Tak sa znova hlásime. Porozprá-
vame Vám, čo sa u nás v škole dialo.

V sobotu, 14.12.2013, sa naša škola zapojila do obecných vianočných 
trhov výrobkami a darčekmi žiakov, učiteľov, ale aj rodičov. Náš stánok bol pest-
rofarebný, rôznorodý a úspešný. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám a všetkým 
žiakom, ktorí prispeli k úspechu trhov predajom a kultúrnym programom.

Súťaž v zbere druhotných surovín - Smietko bola vyhodnotená. Víťazka 
súťaže Lenka Valentová (V.A) získala ako odmenu lístky na ľadovú revue 
„Tajomstvo ostrova pokladov“. 1.decembra minulého roka Lenka navští-
vila toto predstavenie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 
a predstavenie zvečnila na fotografiách, ktoré nájdete vo Fotoalbume na 
webovej stránke školy. 

V predvianočných dňoch sa pod vedením pani uč. Karkabi uskutočnili 
školské kolá olympiády v nemeckom jazyku a dejepise. Žiaci sa popasovali 
so zadanými úlohami. Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku pripravila 
pani učiteľka Višvaderová. Žiakov preverila v gramatike, štylizácii a rečníctve. 
Prebehli aj triedne kolá olympiády z geografie pod vedením pani učiteľky Bu-
kovinovej. Ani angličtina nie je našim žiakom cudzia. Školské kolo olympiády v 
anglickom jazyku zorganizovali pani učiteľky Handlová a Karkabi. Pytagoriáda je 
matematická súťaž určená žiakom 3. - 8. ročníka. Školské kolo sa pod vedením 
pani učiteľky Nechalovej konalo v dňoch 10. a 11. decembra 2013. Všetci žiaci 
riešili úlohy vo svojej kategórii. Úspešní riešitelia postúpili do okresného kola. 
Olympiádu z biológie pod vedením pani učiteľky Nechalovej riešilo 29 žiakov z 
5.- 9. triedy. 

21. ročník Šalianskeho Maťka sme odštartovali školským kolom dňa 13. 
decembra 2013. Zapojilo sa doň 23 žiakov 2. až 7. ročníka a bolo veru ťažko 
vyberať víťazov. Víťazi Filip Polák (III.A), Lenka Valentová (V.A) a Viktória Kade-
rová (VII.A) sa zúčastnili v januári obvodného kola v Malackách pod vedením 
p. učiteľky Višvaderovej.

Keďže nám pani Zima tento rok nadelila málo snehu, tak sme si namiesto 
guľovačky zahrali vybíjanú. Sily si zmerali žiaci prvého stupňa a piataci. Vo vybí-
janej sú naši žiaci šikovní, a tak si to chceli vyskúšať aj pani učiteľky. S výberom 
ôsmačok a deviatačok odohrali vyrovnaný zápas, ale nakoniec sa šťastie priklo-
nilo na stranu žiačok a vyhrali 2:1. Šikovnosť na obidvoch stranách sa nedala 
poprieť, a preto sa tešíme na ďalší duel. No a namiesto zimného hokeja sme 
zorganizovali vianočný turnaj vo florbale.

Užili sme si vianočné sviatky a svieži sa vrátili do školy.

Prišla streda, 29.januára, doobeda. Bolo pochmúrne zimné počasie. No keď 
sa ozval zvonček pri vchode našej základnej školy a dnu vošli milí usmievaví 
škôlkari, hneď ako keby zasvietilo slniečko. Naši návštevníci spolu s pani ri-
aditeľkou Janou Soboličovou a pani učiteľkou Zuzanou Zábojníkovou si prišli 
popozerať, kam budú chodiť od septembra ako prváci.

Žiaci zo šachového krúžku si zmerali svoje sily. V priebehu mesiaca ja-
nuár sa konal Novoročný šachový turnaj pod vedením p. učiteľky Handlovej. 
Zúčastnilo sa ho 13 chlapcov. Potešujúce bolo, že sa do turnaja zapojili aj 
nečlenovia šachového krúžku. Turnaj sa hral systémom každý s každým. 1. 
miesto získal Bohumil Šimkovič (VII.A), 2. miesto Filip Glajšek (III.A), 3. miesto 
Dominik Šišulák (III.A). 

Dňa 7. februára 2014 poobede sa 
otvorili brány našej školy pre škôlkarov 
- „veľkáčov“, ktorí prišli na zápis do 1. 
ročníka. Prišlo ich veru hojne a neprišli 
sami. Sprevádzali ich rodičia, súrodenci 
a aj starí rodičia. Veru, bolo tu veselo, 
veď sa stretli kamaráti zo škôlky. Deti 
sa pani učiteľke pri zápise pochválili, čo 
všetko už vedia zo škôlky. Pre radosť a 
na pamiatku tohto dňa dostali deti dar-
čeky, niečo sladké na jazýček a diplom 
na pamiatku. Na svojich zverencov sa 
prišli pozrieť zo škôlky aj pani riaditeľka 
Jana Soboličová s p. učiteľkou Lenkou 
Linkovou. Tak a teraz sa na Vás, milé 
deti, tešíme po letných prázdninách v 
septembri! 

Členovia šachového krúžku sa 15. februára zúčastnili Valentínskeho ša-
chového turnaja v Malackách. Turnaj bol bohato obsadený. Zišli sa na ňom 
šachisti nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, dospelí i deti. Našu školu pod 
vedením p. učiteľky Handlovej reprezentovali žiaci Filip Glajšek, Dominik Šišu-
lák, Stanislav Pavešic, Stanislav Nechala – všetci z III.A triedy a Dávid Malík 
z V.A triedy. I napriek tomu, že naši žiaci sú v šachoch začiatočníci, niektorí 
dokázali aj vyhrať niekoľko partií. Dôležité však bolo, že si z turnaja odniesli 
bohaté skúsenosti a pekné zážitky. 
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Vyskúšať niečo nové sa vybrali aj naše dievčatá. V stredu, 19. februára, sa 
v Malackách v športovej hale Malina konalo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok. 
Družstvo našich žiačok v zložení Amanda Danielová, Kristína a Natália Toráčová, 
Dominika Tomášková, Michaela Zemanová, Monika Machovičová, Lenka Valen-
tová a Natália Lončeková pod vedením pani učiteľky Handlovej zbieralo na turnaji 
skúsenosti, keďže dievčatá boli úplnými nováčikmi turnaja. Turnaj sa im veľmi pá-
čil, upevnili si poznatky z pravidiel vybíjanej a našli si nové kamarátky. Už teraz sa 
tešia, ako sa o rok znova stretnú na súťaži so svojimi novými kamarátkami. Všet-
ky zúčastnené žiačky si zaslúžia pochvalu za vzornú reprezentáciu našej školy.

„Ako chceme žiť v Európe?" To je motto 61. ročníka projektu súťaže EURÓPA 
V ŠKOLE v školskom roku 2013/2014. Naši žiaci sa pod vedením pedagógov 
zapojili do tejto celosvetovej súťaže výtvarnými prácami, literárnymi prácami v 
slovenskom jazyku, literárnymi prácami v anglickom jazyku a multimediálnymi 
prácami. A boli sme úspešní! V kategórii - literárne práce v slovenskom jazyku 
- bol najlepší Filip Glajšek z III.A triedy pod vedením pani učiteľky Handlovej. 
V kategórii - multimediálne práce bol najúspešnejší -Stanislav Nechala z III.A 
triedy pod vedením pani učiteľky Doršicovej. V kategórii - výtvarné práce - boli 
najlepší Pavlína Kočišová a kolektív žiakov: Enrico Toráč, Amanda Danielová a 
Kristína Toráčová zo IV.A triedy pod vedením pani učiteľky Szilvássyovej. Všetci 
víťazi postupujú do celoslovenského kola!

Vyskúšať si úlohu malého herca - recitátora mohli žiaci predviesť počas 
školského kola Zúbkových prameňov. Výhercovia jednotlivých kategórií po-
stúpili do obvodného kola v Stupave.

Postupujúci recitátori sa v Stupave 14. marca zúčastnili obvodného kola 
Zúbkových prameňov v prednese poézie a prózy. Obrovský úspech sme do-
siahli v I. kategórii v prednese poézie, kde 1. miesto získala prváčka Lucinka 
Nerádová, pod vedením pani učiteľky Doršicovej. Lucke srdečne gratulujeme a 
držíme päste v ďalšom kole. Ostatným žiačkam, ktoré tiež reprezentovali našu 
školu, ďakujeme, a to: Emke Adamskej, Dominike Tomáškovej, Lenke Valento-
vej, Paťke Pollákovej a Barborke Bartalskej.

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného projektu Recyklohry. 
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a 
tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v plnej miere. V rámci tohto 
projektu máme červenú zbernú nádobu na zber drobných elektrozariadení v 
budove školy. Za nazbierané elektrozariadenia získa škola body, za ktoré žiakom 
budeme môcť zaobstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný 
čas. Rodičia, príbuzní a známi, aj Vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte 
doma vyradené elektrospotrebiče, venujte ich deťom. Zaistíte tak recykláciu a 
deťom pomôžete. Čo zbierame? Drobné elektrozariadenia – rádiá, mp3 prehrá-
vače, kalkulačky, drobné počítačové vybavenie, elektronické hračky, varné kan-
vice, kulmy, fény, aku-skrutkovače a iné. Tieto môžete nosiť v čase od 7.30 h 
do 8.00 h a od 15.00 h do 16.00 h do budovy školy zo Školskej ulice. Zbierame 

Knihy, časopisy, noviny, reklamné letáky sú všade vôkol nás, málokto však 
videl, ako sa skutočne vyrábajú a tlačia. Žiaci 1. stupňa našej školy spolu s pani 
učiteľkami navštívili dňa 20. februára firmu Kníhtlač v Zohore, aby si pozreli, 
čo všetko sa deje, kým zoberú knihu alebo časopis do rúk. Videli a spoznali 
zariadenia potrebné na tlač - knihársku linku, lepičku, vyvolávací automat, ná-
tlačkovú tlačiareň, skener, Macbook a samozrejme získali podrobné informácie, 
o tom, ako to všetko funguje. Deťom sa veľmi páčilo, vôňa novej knihy mala 
vždy svoje čaro a teraz už majú predstavu, odkiaľ pochádza.

Fašiangy sme veslo oslávili aj u nás. Máme skvelých žiakov! Prečo? V piatok 
21. februára dokázali naši žiaci pod vedením svojich pedagógov premeniť školu 
na miesto plné maškarád, humoru a zábavy. Už pár dní pred karnevalom sa 
spolu s rodičmi žiaci pripravovali na túto udalosť. Pozvanie prijal aj pán starosta 
JUDr. Boris Šimkovič. Masky boli rozmanité, vtipné a nápadité. Karnevalová 
veselosť bola obohatená promenádou masiek, sladkou odmenou, zábavnými 
hrami, tombolou, tancom a pani kuchárky potešili brušká žiakov fašiangovými 
šiškami, za čo im veľmi ďakujeme! Poďakovať chceme aj darcom tomboly, a to 
pani Márii Annušovej a rodine Szilvássyovej! 

Po jarných prázdninách sa vybrali naši žiaci za snehom. Vybrali sa zdokonaliť v 
lyžiarskom umení. Pod vedením p. učiteľky Bukovinovej a za pomoci pani Annušo-
vej, strávili týždeň v krásnom prostredí Nízkych Tatier, oblasť Krpáčovo.

Ako každý rok čakala našich deviatakov skúška. V stredu 12. marca sa uskutoč-
nilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9-2014. 
Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

aj veľké elektrozariadenia – televízory, počítačové monitory, chladničky, práčky, 
mrazničky, sporáky a iné. Tieto môžete priniesť po telefonickom dohovore s 
vedením školy. Prinesené elektrozariadenia nesmú byť demontované. Zbavte sa 
elektroodpadu a pomôžte škole!

Jar sa hlási. Každý správny gazda upratuje svoj dom a dvor. Aj náš dvor 
prechádza upratovaním, na ktorom sa veľkou mierou podieľajú žiaci na hodi-
nách technického vyučovania. Máme vynovený plot a môžeme si splniť náš 
sen o škole v prírode.

V najbližšej dobe nás čaká okresné kolo Pytagoriády, ktorej sa v Malackách 18. 
marca zúčastnia úspešní riešitelia školského kola Stanko Nechala a Filip Polák.

Druhý polrok školského roka 2013/2014 je v plnom prúde, po Veľkej noci 
bude klasifikačná porada a my veríme, že vedomosti, ktoré žiaci získavajú vo 
vyučovacom procese, ale aj v mimoškolských činnostiach sa premenia na 
známky, z ktorých sa budú tešiť žiaci, učitelia, ale aj rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ
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Školská jedáleò pri ZŠ v novom šate Školská jedáleò pri ZŠ v novom šate 

DUCHOVNÉ OKIENKODUCHOVNÉ OKIENKO
MÔŽEME SA ZOSOBÁŠIŤ V KOSTOLE AJ V STARŠOM 
VEKU?

Vysvetlime si v tomto príspevku životnú situáciu, kedy sa 
niekto zosobášil iba civilne na úrade (nie v kostole) a možno 
prešlo viac rokov spoločného života. Môže sa stať, že od 
civilného sobáša prešlo málo času, ale tiež sa môže stať, že 
obaja sú už starší. V prvom prípade dospejú k rozhodnutiu 
vziať sa v kostole v mladom veku, v druhom prípade možno 
až v dôchodkovom veku a položia si otázku: „Môžeme sa 
zosobášiť v kostole?“

Keď niekto neuzavrel manželstvo v kostole, je pred Bohom 
naďalej slobodný (hoci uzavrel civilný sobáš), a preto je nie-
len možné, ale aj vhodné, aby uzavrel manželstvo v kostole 
a stali sa obaja pred Bohom manželmi. Môžu tak urobiť aj v 
dôchodkovom veku. V prípade iba civilného sobáša sú man-
želmi len pred štátom, ale nie pred Bohom. Najmä počas 
komunistického režimu mnohí z rôznych dôvodov neuzavreli 
manželstvo pred Bohom v kostole a mylne si myslia, že po 
civilnom obrade už nie je možné vziať sa v kostole.

Aby sa mohli vziať v kostole, je potrebné, aby boli slobod-
ní, čiže sa nikdy v kostole nesobášili, alebo ak sa sobášili v 
kostole, už manžel/ka zomrel/a. Či predtým uzavreli civilný 

Týždeň po zimných prázdninách čakalo na našich 
stravníkov prekvapenie. Staré drevené stoly a nevzhľad-
né čalúnené stoličky sme po dlhých rokoch vymenili za 
nové, moderné, ale hlavne ľahko udržiavateľné. Zelené 
plastové stoličky jedáleň krásne presvetlili. A prečo 
práve zelené? Pretože je to farba harmónie a má upo-
kojujúce účinky. A po celodennej drine v škole by mali 
deti stráviť čas pri dobrom obede v tichom a príjemnom  
prostredí.

Vynovenie školskej jedálne sme mohli zrealizovať len 
vďaka štedrému príspevku z finančného rozpočtu Obec-
ného úradu v Záhorskej Vsi, za ktorý veľmi ďakujeme sta-
rostovi obce – JUDr. Borisovi Šimkovičovi a poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorým záležalo     na tom, aby 
naša školská jedáleň bola nielen moderne a prakticky 
zariadená, ale vyhovovala aj hygienickým normám. 

Vedúca školskej jedálne

sobáš je pred Bohom nepodstatné, nakoľko civilný sobáš 
nie je pred Bohom sobášom a po civilnom obrade sa pred 
Bohom nestávajú manželmi.

Kedy nie je možné uzavrieť manželstvo v kostole ani za 
mladi ani v staršom veku? Ak niekto uzavrie sviatostné 
manželstvo v kostole a potom sa rozvedie, nemôže uza-
vrieť v kostole ďalší sobáš, nakoľko uzavretý sobáš je plat-
ný kým manžel/ka žije.

otec Jozef Nádaský, farár v Záhorskej Vsi
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Vďaka angažovanosti kapitána mužstva sa pohli ľady do-
predu! Som nesmierne rád, že nielen ihrisko, ale aj kabí-
ny začínajú vyzerať kultúrnejšie.

Veľká vďaka patrí Petrovi Malinovskému – kapitánovi „A“- 
čka, ktorý zorganizoval túto akciu a po víkendoch spolu s 
niektorými spoluhráčmi zveľadil obecný majetok – kabíny 
a fasádu.
Ako starosta obce ti chcem poďakovať Peter v mene všet-
kých čo majú radi futbal v Záhorskej Vsi.

S úctou starosta Boris Šimkovič

KABÍNY A FASÁDA KABÍNY A FASÁDA na ihrisku majú nový šatna ihrisku majú nový šat

Február sa tradične nesie v 
znamení plesov a karnevalov. 
Tak tomu bolo aj v našej ma-
terskej škôlke. 28. februára sa 
všetci zábavychtiví a hlavne 
škôlkari zabavili na karnevale.

 Všetkému predchádzali veľké 
prípravy. Veď pripraviť masky, 
občerstvenie i triedu dá veru za-
brať.. Triedy materskej školy sa 
rozjasnili krásnym farbami, ožili 
veselými piesňami, tancom a na-
plnili sa prekrásnymi maskami. 

Škôlka praskala vo švíkoch, 
prišli pozrieť mamky, tatkovia, 
súrodenci ba niektorých aj bab-
ky a dedkovia. Tí mohli stretnúť 
princezné, pirátov, lienky, motýle 
a rôzne rozprávkové a fantazijné 
postavičky. 

Karneval slávnostne otvorila 
pani riaditeľka, ktorá taktiež priví-
tala všetkých hostí. Po predsta-
vovaní masiek sa začala ozajst-
ná zábava. Tancovalo a bavilo sa 
celé osadenstvo. 

No a na záver si škôlkari po-
chutnali na fašiangových šiš-
kách, ktoré im veľmi chutili. 

Text, foto: Natália Vajdečková

FAŠIANGY, TURÍCE, FAŠIANGY, TURÍCE, 
VE¼KÁ NOC PRÍDE...VE¼KÁ NOC PRÍDE...
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V rámci ZŠ sa do projektu zapo-
jili žiaci prvého, druhého a tretieho 
ročníka na základe ich osobného zá-
ujmu. S pani lektorkou sa stretávajú 
každý štvrtok a spoločné vyučovanie 
sa realizuje väčšinou formou hier, 
práce s obrázkami či pesničkami. 
Píšu veľmi málo. Doteraz sa na ho-
dinách venovali témam, ktoré súvi-
sia najmä s dianím okolo nás. Takže 
okrem krátkych dialógov o predsta-
vovaní sa, okrem pozdravov a opa-
kovania si farieb si na jeseň kreslili 
jesennú prírodu, tekvicové strašidlá, 
hrali sa hru Kompót, pri ktorej sa na-
učili pomenúvať najčastejšie druhy 
ovocia, vyrábali si šarkana... No a 
v zimných mesiacoch sa rozpráva-
li o počasí, o snehuliakoch, o tom, 
čo si treba obliecť  v zime... Téma 
oblečenia ich zaujala natoľko, že sa 
naučili i pesničku o Hampelmannovi 
a robili si plagáty o móde. Najnovšie, 
keď celá škola žila prípravami na 
karneval, vymaľovávali si obrázky 
najobľúbenejších detských masiek a 
pospomínali rôzne rozprávkové po-
stavičky, ktorými sa deti chceli na 
školskom karnevale stať. Zopár ráz 
pracovali aj s detskými časopismi v 
nemčine a skúšali, koľko toho rozu-
mejú. Hľadali a pomenúvali zvieratká 
na obrázkoch, opakovali si počítanie 
do dvadsať. Veríme, že to bolo pre 
deti zaujímavé.

Tvorivá konverzácia v nemeckom 
jazyku prebiehala aj na spoločnom vý-
lete našich žiakov a žiakov Volkschulle 
Angern v Zoologickej záhrade v Bra-

Interkulturálne vzdelávanie Interkulturálne vzdelávanie 
na základnej školena základnej škole

tislave, pričom pani riaditeľka rakúskej 
školy Kathrin Hofecker a pani učiteľka, 
vyučujúca slovenský jazyk v rakúskej 
škole Mgr. Lucia Búdová, spolu s naši-
mi pedagógmi pripravovali ďalšie stret-
nutie žiakov a učiteľov.

Takéto stretnutie sa uskutočnilo na 
poli športovom. Naši mladší futbalisti aj 
s trénerom pánom Nechevom boli po-
zvaní na medzinárodný futbalový turnaj 
Volksbank v Angerne. Chlapci dôstojne 
reprezentovali našu školu, ale aj našu 
obec. Podporiť futbalový tím prišiel aj 
pán starosta JUDr. Boris Šimkovič. Po 
náročných zápasoch si hráči pochutili 
na bohatom obede, ktorý im servírovala 
pani riaditeľka VS Angern.

A čo nás ešte čaká  do konca júna? 
Nejaké to učenie samozrejme, ale tiež 
nejedno prekvapenie. Futbalové zdat-
nosti si vyskúšajú naši i rakúski futba-

Pravidelní čitatelia Záhorského hlásnika už isto vedia o projekte cezhrani-
čnej spolupráce, ktorý v sebe spája jednak výučbu nemeckého jazyka a jed-
nak osobné stretnutia slovenských a rakúskych detí pri rozličných príležitos-
tiach. Tento projekt je už dlhšie rozbehnutý v materskej škole a od minulého 
roka pokračuje i v Základnej škole v Záhorskej Vsi, kde od septembra tohto 
roku pôsobí ako lektorka Mgr. Jana Báchorová. Žiaci si už dávnejšie našli 
partnerské školy v Rakúsku – VS Angern, VS Weikendorf, HS Gänserndorf, s 
ktorými spolupracujú pri spoznávaní slovenského a nemeckého jazyka pro-
stredníctvom exkurzií a športových podujatí.

listi v Turnaji priateľstva v Záhorskej 
Vsi. V júni sme pre deti naplánovali 
spoločný výlet do Rakúska. Kam sa 
ide, nateraz neprezradíme.

Mgr. Jana Báchorová
Riaditeľstvo ZŠ
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Počasie v januári bolo nadmieru 
priaznivé. I Hromnice sklamaly. Zimy 
vôbec nebolo. Až v polovici februára 
dostali sme ľad. Mäsiari a hostinskí 
na Starej Morave chvatom ľadovali, 
takže behom týždňa všetci si naplnili 
ľadovne. Nik neveril v trvanlivosť zimy. 
Po 14-dennej lehote poľavilo úplne. V 
počasí nastalo predčasné jaro. Mies-
to zimy padly výdatné dážde, ale nie 
nadbytočné. Jarné práce boly započa-
té v riadnom čase. Celý čas od Troch 
Kráľov až do konca fašiangov bolo ve-
selo. Vylúčiac jednu nedeľu po všetky 
ostatné boly tanečné zábavy a plesy.

Význam vojenskej predvýchovy bol 
plne ocenený i v Uhorskej Vsi. Záslu-
hou Arpáda Baláža, zálož. poručíka, 
založená bola 9 februára Národná 
garda. Na zakladajúcom shromáždení 
v miestnom host. u p. Jána Ozábala 
prítomný bol Augustín Balúch z Mala-
ciek. Prihlásilo sa 26 členov.

V druhej polovici marca počasie 
umožnilo pokračovať v započatej na-
vážke ochrannej hrádze proti zátopám. 
Pracovalo sa v úseku z obecného lesa 
k Malinovskému a k železnici. Kratuč-
ký čas pracovalo sa v jednej skupine 

a tá sa mala vystriedať po 2 týždňoch. 
Jedna dopoľudňa, druhá odpoľudňa a 
opäť zavedená výmena robotníctva po 
2 týždňoch. Práca bola akordná. Za na-
hodenie vozíka dostali 2 robotníci 2,10 
– 2,30  kč. Vozík objal 1 kubík zeme. 
Robotník pri týchto núdzových pozem-
ných prácach zarobil za šichtu 16 – 18 
kč. Pri práci bolo zamestnaných poči-
atkom 69 neskorej 120 mužov denne.

Oslavy prezidenta Osloboditeľa po-
riadala Osvetová komisia. Program 
zaplnily všetky miestne spolky spo-
ločne. V predvečer sviatku 6. marca 
bol pochod miestneho obyvateľstva 
cez obec. Sprievod s hudbou išiel od 
cukrovaru na Syslov vŕšok, kde miest-
ny hasičský sbor zapálil vatru a veli-
teľ hasičov Ján Šesták mal prednes o 
význame vatry. Hymnou bola slavnosť 
pri vatre skončená a sprievod sa vrátil 
k pomníku padlých kde bol rozchod. 
Vlastný sviatočný deň sa započal 
školskou oslavou a skončil sa Sláv-
nostnou akademiou večer v miestnosti 
kina Slávie. Slávnostnú reč predniesol 
vdp. Antonín Kompánek adm.

Službu verejnosti preukázal miest-
ny občan Jozef Blaha. Pri večernej 
prechádzke obcou všímnul si dvoch 
podozrivých cudzincov. Stopoval ich. 

Keď videl, že zašli pod Moravu, zašiel 
na finančné oddelenie a oznámil, že 
2 cudzinci asi chcú niečo prepašo-
vať, kedže sa interesujú o okolí rieky 
Moravy. Finančná stráž s Blahom a 
na pomoc zavolaným Gejzom Polá-
kom cudzincov chytila a legitimovala. 
Pri zisťovaní vysvitlo, že sú rakúski 
príslušníci. Ale mali u seba kasárske 
náčinie. Cudzincov odovzdali četní-
kom a boli vyslechnutí pátračkou z 
Bratislavy. Po výsluchu odvedení boli 
do Malaciek, kde boli zatvorení.

Živnostenský úverný ústav v Uhors-
kej Vsi mal dňa 15.III. jedenáste valné 
zhromaždenie. Členov koncom roku 
mal 218 s 296 podielmi. Celoročný 
obrat vykázal 8,821.633 kč. Členstvu 
sa vyplatilo ako 4 % úrok s podielov 
1144 kč. Ústav venoval na novostav-
bu chrámu v Uhorskej Vsi 1000 kč.

Na smrtnú nedeľu premietaný bol v 
miestnom zvukovom kíne Slávia film 
Anno Santo. Čistý výnos z filmu veno-
vala T.J. Sokol na novostavbu chrámu 
v Uhorskej Vsi / 239 kč /.

/Poznámka: Text je zapísaný presne 
podľa zápisu a vtedajšieho pravopisu 
z Pamätnej knihy obce Uhorská Ves.

Mgr. Oto Šimkovič

—  POĎAKOVANIE  —
Touto cestou chcem vyjadriť úprimnú vďaku celému kolektívu opatrovateľskej služby JESENE ŽIVOTA v Zá-

horskej Vsi, pod vedením p. Schneiderovej L. za príkladnú opateru mojej starej mamy p. Grujbárovej Jozefíny, 
ktorá v tomto zariadení 16.9.2013 aj zosnula.

Srdečne ďakujem za citlivý – ľudský prístup Vám všetkým, ktoré ste ju po celý pobyt opatrovali. Vážim si Váš 
obetavý postoj najmä v posledných týždňoch jej života, kedy ste ju s láskou opatrovali v jej absolútnej nevlád-
nosti a odkázanosti na Vás až do jej skonu a tak nahrádzali nás príbuzných. Ďakujem aj vedeniu obce, miestnej 
pani doktorke a rovnako aj pánovi farárovi, ktorí majú tiež zásluhu na dôstojne prežitých jej posledných rokoch 
života v rodnej obci.

ŽELÁM VÁM VŠETKÝM, VEĽA ZDRAVIA A SÍL VO VAŠEJ NEĽAHKEJ SLUŽBE.
S vďakou – vnuk zosnulej Grujbár Stanislav s rodinou a matkou Máriou Novákovou.
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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 zahorskyhlas-
nik@gmail.com.  Posielajte nám svoje príspevky aj 
naďalej, a my ich spolu s odpoveďou uverejníme 
vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika. 
Otázky: aj od anonymnej občianky

1. Prečo sa likviduje smetisko?

2. Kam obec vyváža odpad, ktorý sa dáva na vlečku 
pri ihrisku, z cintorína a rôzny iný odpad?

3. Ako bude v budúcnosti vyzerať naša obec a jej 
okolie?

ODPOVEDE:
1) Smetisko sa bude revitalizovať na bioplynné zariade-

nie, nelikviduje sa. 

2) Odpad sa mi podarilo riešiť odvozom triedeného 
odpadu, bioodpadu. A firmy odvážajú iný odpad 
ako je elektronika, gumy atď. Domový odpad ako 
aj stavebný vyváža firma A.S.A. Zohor v zmysle zá-
kona o odpadoch. Búracie práce domov sú súčas-
ťou stavebného povolenia. To znamená, že firma 
A.S.A. rieši zatiaľ otázku č. 2. 

3) Čo sa týka aká bude obec, to záleží len na obča-
noch. 

– už ulice Dlhá, Moravská, Pri prvej kaplnke či Škol-
ská, strecha zdravotného strediska, Materská 
škola, Základná škola, kompa, zariadenie pre se-
niorov Jeseň života, fitness centrum, multifunkč-
né ihrisko 

– to je len časť, čo bola vybudovaná. Je toho viac! 
Postupne budú dokončené všetky ulice, nové 
chodníky, komplet celé centrum obce. Záleží len 
na občanoch, čo budú chcieť, pretože všetko čo 
som vymenoval pochádza z podnetov občanov, 
nie anonymov. Takto to pôjde aj naďalej – občan 
je vždy na prvom mieste a nikdy tento princíp 
neporuším 

Text: Tomáš Korych

KRONIKA OBCE
OD 1. JANUÁRA DO 31. MARCA 2014

NARODILI SA
Fejtl Jakub

Danihel Matej

OPUSTILI NÁS
Bartalská Hermína

PLÁNOVANÉ AKCIEPLÁNOVANÉ AKCIE
APRÍLAPRÍL

- MERCI POHÁR – medzinárodná- MERCI POHÁR – medzinárodná
súťaž v mažoretkovom športe -súťaž v mažoretkovom športe -

- Veľkonočná omša -- Veľkonočná omša -

- Výročie oslobodenia obce- - Výročie oslobodenia obce- 

- Stavanie máje -- Stavanie máje -

MÁJMÁJ
- Deň matiek -- Deň matiek -

- Výročie úteku Ľ. Štúra -- Výročie úteku Ľ. Štúra -

JÚNJÚN
 - MDD - - MDD -

 - Koniec školského roka - - Koniec školského roka -

Andrej Bajtek 
Tlač & Reklama

+421 911 477 105
bajtek.andrej@gmail.com

V Jertáši 375/25
900 65 Záhorská Ves

• www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@

• Uzávierka ďalšieho č

Andrej Bajtek - ANBA
Tlač & Reklama

M: +421 911 477 105
E: bajtek.andrej@gmail.com
V Jertáši 375/25
900 65 Záhorská Ves
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