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Kultúrno-športová komisia v spolupráci so 
starostom obce Záhorská Ves ani tento rok ne-
zabudla na našich seniorov. Dňa 21. októbra im 
spoločne pripravili kultúrny program spojený s 
chutným občerstvením.

V úvode sa oslávencom pri príležitosti ich 
sviatku prihovoril starosta obce JUDr. Boris 
Šimkovič. Nezabudol im popriať pevné zdra-

vie a množstvo radostných chvíľ strávených v 
kruhu svojich najbližších. Hudobným hosťom 
podujatia bola Maja Velšicová, niekdajšia inter-
pretka dnes už bývalej televíznej relácie Repete. 
V súčasnosti svojimi piesňami teší priaznivcov 
na známom televíznom kanáli Šlágr TV či Senzi 
TV. Staršie ročníky piesne odspievali, tí neskôr 
narodení neváhali vyzvať svoje partnerky na 

tanečný parket. O občerstvenie sa postarala 
cateringová spoločnosť Vicen. Pri odchode 
každý senior dostal na pamiatku sadu vonných 
sviečok. Hoci oneskorene, ale predsa, sa ku 
gratulantom pripája aj naša redakcia. Želáme 
všetkým babičkám a dedkom, aby ich entuzi-
azmus a elán sprevádzal počas každého dňa. 
Nezabudnite, že s úsmevom to ide vždy jedno-
duchšie :) 

Barbora Malíková

Oznam!
VŠetky uznesenia ObecnéhO zastupiteĽstVa sú dOstupné 
na webovej stránke obce www.zahorskaves.sk a taktiež

k nahliadnutiu na ObecnOm úrade záhOrskej Vsi.

Príhovor redakcie

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika!

Prihovárame sa Vám po takmer 4 me-
siacoch, ktoré boli bohaté na spoločensko-
-kultúrne podujatia a prežili sme v nich nielen 
sviatky pokoja a mieru, ale aj príchod nového 
kalendárneho roka 2018. Preto nám dovoľ-
te, aby sme hneď na úvod nášho príhovoru 
zaželali všetkým čitateľom predovšetkým 
pevné zdravie, množstvo šťastia, úprimnej 
lásky a splnených snov do nadchádzajúcich 
365 dní. Zároveň veríme, že nám aj v nasle-
dujúcom roku zachováte svoju priazeň a my 
Vám na oplátku ponúkne prísun objektívnych 
a zaujímavých informácií.

Podobne ako mnohí z Vás i naša redakcia 
vstúpila do nového roka s viacerými predsavza-
tiami. Čitatelia, ktorí pravidelne sledujú platfor-
mu Záhorského hlásnika aj na známej sociálnej 
sieti, už iste postrehli avizované zmeny týkajúce 
sa Vašich novín. Rozhodli sme sa obmeniť ob-
sah rubrík a výber tém s cieľom zaujať čo možno 
najširšie spektrum čitateľov. Preto sme oslovili 
všetky organizácie a spolky v obci a poskytli im 
priestor na vlastné príspevky a články. Potešila 
nás ich pozitívna reakcia. Nie všetci síce doká-
zali poskytnúť príspevky už do tohto čísla, teší 
nás však skutočnosť, že každý z nich prisľúbil 
spoluprácu aj do nadchádzajúcich vydaní. Aj 
touto cestou by sme chceli posilniť a zviditeľniť 
spolkový život v obci, ktorý bol predovšetkým v 

posledných rokoch na ústupe.  

Na záver sa na Vás obraciame ešte s 
jednou prosbou. Ďakujeme Vám za množ-
stvo kritických, pozitívnych, inšpiratívnych 
a zaujímavých podnetov. Dokazujú, že Vám 
spoločensko-kultúrne dianie v obci nie je ľa-
hostajné. Veríme, že studnica nápadov sa na 
našej i Vašej strane nevyčerpala a spoločne 
sa budeme snažiť o zvýšenie záujmu o veci 
verejné v našom okolí. Nezabudnite, že mož-
nosť zmeniť budúcnosť, má každý vo svojich 
vlastných rukách.  

Príjemné čítanie praje,
redakcia Záhorského hlásnika  

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania!

Je mi veľkou cťou sa Vám v novom roku 
2018 prihovoriť a poďakovať sa Vám! Poďako-
vať za všetko, čo pre obec robíte. Ďakujem Vám 
za budovanie pekných susedských a medziľud-
ských vzťahov, ďakujem za to, že vychovávate 
svoje deti, za to, že platíte dane a poplatky, ktoré 
pomáhajú pri budovaní obce. Chcem sa Vám ta-
kisto poďakovať za kultúrny a spoločenský život 
v našej obci. Veľká vďaka patrí tým, ktorí chodia 
na OZ a dávajú podnety rozvoja obce. Chcem sa 
poďakovať spolkom, čiže poľovníkom, rybárom, 
Uhranke, JDS Záhorská Ves, hasičom, futba-
listom, mažoretkám, ale aj podnikateľom, ktorí 
pomáhajú poslancom a vedeniu obce.

Chcem vysloviť presvedčenie, že v novom 
roku 2018 budeme ďalej zveľaďovať pojmy ako 
je súcit, spolupatričnosť, láska. Že si budeme 

vážiť jeden druhého a budeme k sebe úprimní. 

Sme Slováci – Uhrané. V tomto roku osla-
vujeme 25 ročnú nezávislosť nášho krásneho 
Slovenska. Slovo nezávislosť je veľký pojem 
a má obrovský význam. Nezávislosť si treba 
vážiť a zdokonaľovať ju. 

Chcem Vám povedať, že som hrdý na to, 
že som Váš starosta a svoju prácu budem aj 
v roku 2018 vykonávať zodpovedne a čestne.

Vážené občianky, vážení občania, do no-
vého roku 2018 Vám prajem všetkým pevné 
zdravie, pohodu v rodinách, veľa lásky, osob-
ných, ale aj pracovných úspechov.

Vďaka roku 2017, nech žije rok 2018! 

S úctou, Váš starosta Boris Šimkovič,

t.č. 0948 550 050

rekapitulácia  prác  VykOnanÝch  V rOku 2017
• Prívesný vozík
• Párty stany
• Generálka traktora 
• Kamerový systém
• MŠ – škrabka zemiakov, kovové stoly, dopravné ihris-

ko, výmena dverí na prízemí, kotol na kúrenie, detské 
ihrisko

• Nová zastávka pri zdrav. stredisku a pri „Radome“

• Cesta Sokolská
• Kúrenie v KD
• Oprava dverí zdrav. stredisko a maľovanie
• Passportizácia obce
• Pamätná tabuľa OcÚ
• Dokončenie nového LED osvetlenia obce
• Zberný dvor a KD – projekt. Dokumentácie
• Nový systém triedenia odpadu

dátum deň INtERVAL ZVOZu 
1 x  

INtERVAL ZVOZu 
2 x mesačne

03.01.18 Streda ×
16.01.18 Utorok × ×
30.01.18 Utorok ×
13.02.18 Utorok × ×
27.02.18 Utorok ×
13.03.18 Utorok × ×
27.03.18 Utorok ×
10.04.18 Utorok × ×
24.04.18 Utorok ×
09.05.18 Streda × ×
22.05.18 Utorok ×
05.06.18 Utorok × ×
19.06.18 Utorok ×

dátum deň PEt VREcIA PEt NádOby
12.01.18 Piatok ×
02.02.18 Piatok ×
23.02.18 Piatok ×
02.03.18 Piatok ×
06.04.18 Piatok ×
27.04.18 Piatok ×
11.05.18 Piatok ×
01.06.18 Piatok ×
29.05.18 Piatok ×

Vypracoval Slezák

rOzpis zVOzu separOVanéhO Odpadu
záhOrská Ves 2018

rOzpis zVOzu kOmunálnehO Odpadu V 
Obci záhOrská Ves, pre i.pOlrOk 2018

deň úcty k starŠím

VOĽby dO Vúc 2017
Prvú novembrovú sobotu prebiehali v jednot-

livých samosprávnych krajoch voľby do orgánov 
vyšších územných celkov (VÚC). V bratislavskom 
samosprávnom kraji (BSK) sa o post župana uchád-
zal rekordný počet 17 kandidátov. Do zastupiteľstva 
BSK sa volil 1 poslanec spomedzi 4 uchádzačov.

 Z celkového počtu  1512 voličov zapísaných v 
zozname voličov, sa na voľbách zúčastnilo len 267 
občanov našej obce. Toto číslo predstavuje volebnú 
účasť 17,65%. Vypovedá to o klesajúcom záujem zo 
strany oprávnených voličov o veci verejné. 

Vo volebnom obvode číslo 13 získali spomedzi 
kandidátov do zastupiteľstva BSK najviac platných 
hlasov Peter Tydlitát (kandidát, ktorý bol napokon 
zvolený do zastupiteľstva BSK) a Peter Višváder. 
Obom odovzdali občania po 76 platných hlasov. 
Soňa Kaderová, občianka našej obce, získala iba o 

2 platné hlasy menej. Na poslednom mieste sa so 
ziskom 28 platných hlasov umiestnil Juraj Blusk.

Pokiaľ by o hlave župy mali rozhodovať občania 
Záhorskej Vsi, ich sympatie by si získal dnes už bý-
valý predseda BSK Pavol Frešo, ktorý získal 83 plat-
ných hlasov. Za ním nasledoval niekdajší primátor 
hlavného mesta Milan Ftáčnik so 63 platnými hlas-
mi. Juraja Drobu, súčasného župana VÚC, označilo 
na svojich hlasovacích lístkoch 27 oprávnených 
voličov.   

Údaje pochádzajú z Odpisu zápisnice okrskovej 
volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 
vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Brati-
slavského samosprávneho kraja konaných 4. 11. 
2017. 

Dávid Malík
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súťaž vo varení guláša - šport café bar u blažejazŠ V záhOrskej Vsi OslaVuje 90. VÝrOčie
Téma školstva je (nielen) v posledných týžd-

ňoch, ale dokonca v posledných rokoch azda 
najprepieranejšou v rámci akýchkoľvek médií. 
Neustále sa meniace obsahy prijímaných re-
foriem, nedostatok financií v danom rezorte 
a upadajúce postavenie učiteľa v spoločnosti 
(hoci vo väčšine prípadov nie vlastnou vinou). 
Pozitívnych správ v súvislosti so školstvom ako 
šafranu. V najzápadnejšej obci Slovenska však 
tomu bolo v uplynulom týždni inak. Najstaršia 
škola v malackom okrese oslávila totiž už svoje 
90. výročie!

Množstvo pozvaných hostí z radu bývalých 
pedagógov a pedagogičiek počas jej dlhej histó-
rie, predstavitelia okolitých partnerských škôl zo 
Slovenska i Rakúska, ale i súčasní zamestnanci 
školy. To bol len zlomok z veľkého množstva 
účastníkov slávnosti, ktorá sa konala 6. októbra 
v priestoroch telocvične. Už pri príchode sme 
boli aj my obdarovaní pamätným srdiečkom, 
ktoré vyrobili žiaci špeciálnych tried. 

Úvodné vystúpenie patrilo členkám mažo-
retkového súboru MERCI. Po nich nasledoval 
prednes básne v podaní prváčikov – Sofie Ma-
sarykovej a Marka Alexa Korycha. O slávnostné 
zahájenie sa postarala riaditeľka ZŠ Ivica Pupi-

ková, ktorá neskrývala radosť nad hojnou účas-
ťou pozvaných hostí. Vymenovala tiež úspechy, 
ktoré škola dosiahla v posledných rokoch na 
športových i vedomostných súťažiach, pouká-
zala na vynovený interiér i exteriér zariadenia a 
načrtla smelé plány do budúcnosti. Následne 
odovzdala slovo starostovi obce Borisovi Šim-
kovičovi, ktorý nezabudol pripomenúť vzras-
tajúcu úroveň miestnej vzdelávacej inštitúcie 
a vyjadril spokojnosť nad spoluprácou najmä 
s rakúskymi školami. Po príhovore bol odme-
nený pamätnou plaketou J. A. Komenského pri 
príležitosti 90. výročia založenia ZŠ v obci. Na 
oplátku odovzdal škole pamätný diplom, ktorým 
zdôraznil vzájomnú spoluprácu.

O kultúrny program sa postarali žiaci jednot-
livých ročníkov. Pásmom piesní, básni i tanca 
sprevádzala zástupkyňa školy Pavlína Janot-
ková. Žiaci 5. ročníka si pod vedením triednej 
učiteľky Aleny Pláštikovej pripravili krátke diva-
delné vystúpenie. Svoje umenie predstavili žiaci 
folklórneho súboru zmesou známych ľudových 
piesní a školskej tanečnej skupiny. Medzi vy-
stúpeniami približovali jednotlivé historické eta-
py školy bývalí pedagógovia. Či už išlo o Annu 
Bajovú, ktorá výučbe žiakov zasvätila takmer 

štyri desaťročia svojho života, alebo bývalého 
riaditeľa Jána Pätoprstého. Mementom bola bá-
seň bývalej pedagogičky Eleny Woltemarovej, 
ktorá má úctyhodných 97 rokov!

Záver podujatia patril krájaniu torty a spo-
ločnému fotografovaniu. Pre záujemcov bola 
pripravená výstava v jednotlivých triedach, 
vďaka ktorej si účastníci osláv nostalgicky pri-
pomenuli svoje vlastné školské časy. Personál 
sa postaral aj o bohaté občerstvenie. Na záver 
sme ešte požiadali o vyjadrenie súčasnú riadi-
teľku Ivicu Pupikovú: „Som neuveriteľne šťastná 
a spokojná. Dnes som mala možnosť stretnúť 
sa tu, na mieste ktoré milujem, so skvelými ľuď-
mi. Ján Amos Komenský povedal, že človek sa 
učiteľom nestáva, ale rodí. Situácia v našom re-
zorte skutočne nie je ružová, ale nesmieme za-
búdať, že sme tu v prvom rade pre našu budúcu 
generáciu. Prajem si, aby našu školu opúšťali 
nielen vynikajúcu žiaci, ale najmä slušní ľudia. 
Pozitívna energia a láska, ktorú žiaci prejavujú 
nám pedagógom aj s odstupom rokov, sú pre 
nás tou najväčšou odmenou.“  

Dávid Malík

7. rOčník kOncertu lucie pOppOVej
Druhá novembrová sobota sa niesla v po-

chmúrnom daždivom počasí. Len malá hŕstka 
občanov sa zišla pri pamätnej tabuli a rodnom 
dome jednej z najslávnejších interpretiek slo-
venskej opernej scény Lucie P oppovej. 

Našťastie, nízka účasť pri kladení venca ne-
korešpondovala s diváckym záujmom v kostole 
sv. Michala, v ktorom sa úderom 15:00 hod. za-
čal koncert venovaný našej rodáčke. Viac ako 
hodinový program otvoril úvodným príhovorom 
starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimko-
vič, ktorý nezabudol vyzdvihnúť, napriek neľah-
kému osudu, nezlomného ducha opernej divy. 

Operné  a sakrálne skladby zazneli v kul-
túrnom programe prostredníctvom vystúpenia 
opernej speváčky Renáty Ferikovej za dopro-
vodu klavíra. Tematickými piesňami sa pred-
stavili aj členky domáceho ženského spevokolu 
Uhranka pod vedením svojej umeleckej vedú-
cej Hany Stanekovej. Potlesk a poďakovanie 
prítomných divákov patrilo predovšetkým Mgr. 
art. Ingrid Bubeníčkovej, ktorá sa spoločne s 
kultúrnym spolkom Uhranská perla postarala o 
nevšedný umelecký zážitok. Koncert, ktorý sa 
pri príležitosti výročia narodenia Lucie Poppovej 

konal v našej obci už po siedmy raz, si už do-
konca našiel svojich priaznivcov mimo nášho 
regiónu.

Lucia Poppová                                                               
* 12. november. 1939, Záhorská Ves 
 † 15. november 1993, Mníchov

Pôvodne začala študovať medicínu, ale 
po druhom semestri odišla na Vysokú školu 
múzických umení v Bratislave. Bola žiačkou vý-
znamnej slovenskej opernej speváčky a peda-
gogičky Anny Hrušovskej. Od roku 1963 pôso-
bila v Rakúsku, kde sa preslávila interpretáciou 
Kráľovnej noci (Čarovná flauta) a v Nemecku 
(Kolín nad Rýnom, Mníchov), ako členka Štát-
nej opery vo Viedni účinkovala tiež v New Yorku 
a iných operných mestách. V roku 1966 debu-
tovala v Covent Garden a v roku 1967 v Metro-
politan Opera.

Vynikala najmä ako interpretka postáv v die-
lach W. A. Mozarta a Richarda Straussa. Bola 
tiež vyhľadávaná ako koncertná a komorná 
speváčka. Hrala vo filme Jánošík I-II. Mala titul 
"Kammersängerin" viedenskej a mníchovskej 
Štátnej opery. Počas svojej kariéry nahrala ne-

spočetné množstvo opier a piesní, medzi inými 
Nápoj lásky (L'elisir d'amore), Figarova svadba 
(Le nozze di Figaro), Príhody Lišky Bystroušky, 
Rigoletto a iné. Výber z Mozartových árií v jej 
interpretácií vydalo vydavateľstvo EMI v pres-
tížnej edícií "Great Recordings of the Century". 
Každoročne sa na jej počesť usporadúvajú kon-
certy v Slovenskej Filharmónii v Bratislave - Ho-
mmage a Lucia Popp.

Zomrela v Mníchove na rakovinu mozgu vo 
veku 54 rokov. Je pochovaná v Bratislave, v 
Slávičom údolí.
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Sobota 16.decembra patrila nášmu tradič-
nému vianočnému galaprogramu, tento rok 
s názvom SLOVENSKÉ VIANOCE. Celý večer 
sme sa niesli tradíciami, zvykmi a folklórom. 
Pri vchode všetci návštevníci obdržali darče-
ky – kalendáriky na rok 2018 a tiež s láskou 
napečené medovníky. Program začal premi-
etaním videa – najkrajších okamihov sezóny. 
Mnohí diváci tak hneď pri úvode vyronili slzič-
ku. Nie je tajomstvom, že rok 2017 bol opäť 
plný emócií a nezabudnuteľných chvíľ. Všet-
kých hostí na úvod pozdravil v tradičnom slo-
venskom kroji moderátor Dávid Malík a spolu 
s trénerkami Natáliou Vajdečkovou a Kristínou 
Hrbkovou privítal hostií v záhoráčtine.

Na sviatok Troch kráľov sa v miestnom 
Kostole svätého Michala uskutočnil Trojkráľo-
vý koncert, ktorý organizoval miestny ženský 
spevokol Uhranka na čele s ich umeleckou ve-
dúcou Hanou Stanekovou v spolupráci so sta-
rostom obce, kultúrno–športovou komisiou a 
miestnym kňazom, otcom Mariánom Libičom.  

Starosta obce privítal hostí v miestnom 

vianoČnÝ galaprograM slovenské vianoce

nOVOrOčnÝ trOjkráĽOVÝ kOncert

V prvej polovici programu sme na krásnom 
pódiu pri stromčeku privítali nové dievčatá, ktoré 
do mažoretkovej rodiny pribudli len v septem-
bri minulého roka. Ostatné dievčatá následne 
posledný krát odtancovali súťažné choreografie 
roka 2017... no a popri tom sme teda mohli bi-
lancovať, čo sa nám podarilo viac a menej. V pr-
vom bloku diváci na pódiu uvideli aj tohtoročnú 
prípravku s ich tančekom LIENKY. 

Vianočné pásmo otvoril náš hudobný hosť 
zo ZuŠ Malacky pod vedením Hanky Staneko-
vej. Celé vianočné pásmo sa nieslo v sloven-
skom tradičnom duchu. Prípravka – najmladšie 
dievčatá ako hviezdičky priniesli betlehemské 
svetlo, detičky ako kuchárky z vianočnej pekár-
ne rozosmiali a roztlieskali celú sálu, kadetky 
ako zlaté prasiatka pobavili, no i dojali svojich 
rodičov a rodiny. Pre všetkých prítomných sme 
si však pripravili i spoločné pásmo plné básni-
čiek, pesničiek a záverečného tanca na známu 
melódiu SOKOLY. Počas programu stihli trénerky 
poďakovať i všetkým sponzorom, ktorí nás po-

kostole vrúcnymi slovami a poprial im krásny 
zážitok. Spevokol Uhranka si pre hostí pripravil 
pásmo vianočných a oslavných piesní, ktoré za-
zneli pod taktovkou Hany Stanekovej. Prednosť 
dostali aj sólové vystúpenia. Obrovskú dávku 
emócií vyvolala svojim vystúpením predovšet-
kým Hanka Staneková, ktorá ich predviedla                  
s veľkou gráciou. Išlo o piesne s biblickým pod-

čas roka finančne podporili. Záver bol čarovný. 
Všetky dievčatá spolu so skvelou speváčkou, 
mimochodom našou Merci maminkou Peťkou 
Kyselicovou zaspievali krásnu vianočnú pie-
seň ! No a nenasledovalo už nič iné ako rozba-
ľovanie darčekov a fotenie. 

Všetci prítomní si tiež pochutili na výbor-
nom a bohatom občerstvení z dielne našich 
rodičov. Celý večer bol pre nás nezabudnu-
teľný a tak ešte raz ĎAKUJEME všetkým vám, 
ktorí ste boli s nami, ďakujeme všetkým vám, 
ktorí ste nám povedali alebo napísali, že sa 
vám u nás páčilo... veľmi nás to potešilo ! 

textom a s operetným štýlom. Tieto piesne boli 
sprevádzané po celý čas hraním na varhany 
v podaní Romana Matúška. Záverom koncertu 
zaznel veľkolepý potlesk pre všetkých účinkuj-
úcich, vrátane žiakov základnej školy v Záhor-
skej Vsi, ktorí sa uviedli adaptáciou Trojkráľo-
vého divadelného predstavenia. 

Barbora Malíková 

mikuláŠ V Obci
Prvú adventnú nedeľu privítali deti pred 

miestnym obecným úradom Mikuláša aj s jeho 
pomocníkmi – anjelom a čertom. 

Svätá trojica zavítala medzi drobizg v 
sprievode mažoretiek MERCI, ktoré ho privítali 
svojim tanečným vystúpením. Pre poslušné a 
dobré deti Mikuláš priniesol sladkú odmenu a 
pre tie menej poslušné taktiež sladkú dobrôtku, 
ale už so zdvihnutím prstom a s prísľubom, že 
keď nebudú poslúchať, tak si ich odvedie zo 

sebou čert. Ale ešte pred tým, ako dostali deti 
odmenu, museli prísť za Mikulášom, čertom 
a anjelom a zarecitovať básničku, či zaspievať 
pesničku. Podobne, ako to urobili žiaci miest-
nej základnej školy pod vedením svojich pani 
učiteliek. Všetky deti , ktoré prišli s rodičmi aj s 
nimi odišli, takže čert prišiel zbytočne a nemal 
žiadnu prácu s neposlušnými deťmi. 

Barbora Malíková

VianOčné trhy V Obci
Pani Zima nás toho roku ešte poriadne 

nepoctila svojou návštevou, no napriek tomu 
sme sa nevyhli sychravému, ba priam mrazi-
vému počasiu. Podobne, ako napríklad počas 
druhej decembrovej soboty. 

Nepríjemný vietor a dažďové prehánky 
neprilákali pred miestny obecný úrad priveľký 
počet občanov. Vianočným trhom v obci tak 
chýbalo to podstatné – vianočná atmosféra. 

Navodiť sa ju snažili aspoň prítomní predaj-
covia. Kultovou postavou sa pomaly, ale zato 
isto, stáva Štefan Szilvássy. Jeho sortiment po-
zostávajúci z údenín, klobás a iných mäsových 
výrobkov nezostal dlho nepovšimnutý. Nuž, 
majster–tesár (alebo lepšie povedané v tomto 
prípade kuchár) sa skutočne nezaprie. Aby vás 
domov neodohnal hlad, sa postarali členovia 
realizačného tímu starších žiakov FK Záhorská 

Ves svojou vynikajúcou kapustnicou. K tomu 
za pohár dobrého vareného vínka a hneď je 
nálada lepšia! Pre gazdinky, ale i gazdov, boli 
pripravené výrobky z miestneho Kvetinárstva 
Aďka. Ten, kto si nechal kúpu darčekov na 
poslednú chvíľu mohol nájsť pomoc v podobe 
ručne vyrobeného šomlíka zo stolárskej dielne 
Matejov. Na svoje si prišli aj milovníci textílií 
a obuvi. Ľudia si však napriek tomu cestu k 
vianočným trhom nenašli... 

Dávid Malík

prvÝ MedzinárodnÝ festival stolného 
tenisu O pOhár starOstu

Päť krajín, dvojčlenné družstvá, dvaja roz-
hodcovia, dvaja reprezentanti v stolnom teni-
se, prvý ročník a nemerateľný športový zápal. 
To je len zlomok toho, čo mali možnosť vidieť 
občania Záhorskej Vsi 13. januára v miestnom 
kultúrnom dome.

Miestny stolonotenisový klub STK Záhor-
ská Ves sa podujal zorganizovať v najzápad-
nejšej obci na Slovensku turnaj nevídaných 
parametrov – 1. medzinárodný festival stol-
ného tenisu o pohár starostu obce Záhorská 
Ves. Súťažného turnaja sa zúčastnili hráči z 
Ukrajiny, Ruska, Rakúska, Česka, Poľska a do-
máceho Slovenska. 

Systém turnaja bol nasledovný: Dvojčlenné 
družstvá z toho istého štátu sa pokúsili dosi-
ahnuť dve víťazstvá čo možno v najkratšom 
intervale. V prípade remízy o víťazovi rozhodo-
vala štvorhra. Po turnaji družstiev pokračoval 
turnaj jednotlivcov K.O. systémom. Na dodrži-

avanie pravidiel a hru v rámci fair-play dohliadal 
medzinárodný rozhodca Jaroslav Freund spo-
ločne so svojou kolegyňou Silviou Vanišovou. 

Čerešničkou na torte bola exhibícia v podaní 
Zoltána Lelkeša a Samuela Novotu. Ich mená sú 
známe nejednému športovému fanúšikovi, na-
koľko ide o reprezentantov Slovenskej republiky 
v stolnom tenise. Obaja si dovolili niekoľko exhi-
bičných úderov a svojou hrou dvíhali zo sedadiel 
prítomných divákov. Nechýbali ani vtipné vsuvky 
a nečakané údery v podaní oboch aktérov.

Stupne víťazov ovládli reprezentanti Ukrajiny. 
Na bronzovom stupienku sa umiestnila súťažná 
dvojica Florian Lješcenko – Maxim Shulepov. 
Striebro zavesili rozhodcovia na krk rakúskej 
dvojici Oliver Marin – Florian Pamperl. Histo-
ricky prvými víťazmi medzinárodného festivalu 
stolného tenisu o pohár starostu obce v Záhor-
skej Vsi sa stalo ukrajinské duo Andrej Novikov 
– Valer Gel.   

Po vyhlásení výsledkov si súťažiaci moh-
li pochutnať na pečenom prasiatku, ruskom 
boršči, domácej štrúdle alebo čapovanom 
pive. Do tanca a na počúvanie hrala hudob-
ná kapela Výr, ktorá má vo svojom repertoári 
výber piesní hádam pre všetky generácie. 
Medzinárodný rozhodca Jaroslav Freund sa 
vyjadril veľmi pochvale o úrovni turnaja a vy-
zdvihol ho pri porovnávaní  ostatnými podu-
jatiami. Poďakovanie patrí najmä prezidentovi 
STK Záhorská Ves Petrovi Blaškovi a Alexan-
drovi Saprykinovi, niekdajšiemu vynikajúcemu 
ruskému reprezentantovi v stolnom tenise a v 
súčasnosti trénerovi spomínaného stolnoteni-
sového klubu. 

Dávid Malík
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silvestrovskÝ turnaj v MaloM futbale

stOlnOtenisOVÝ turnaj O putOVnÝ 
pOhár starOstu Obce

Športoví nadšenci si nedajú pokoj ani po-
čas posledného dňa v roku. Silvester v našej 
obci patril aj tento rok tradičnému futbalovému 
turnaju v malom futbale. Dejiskom sa stalo 
multifunkčné ihrisko na miestnom futbalovom 
štadióne.

Hoci ráno povrch hracej plochy pripomínal 
skôr bazén, organizátori si vyhrnuli rukávy a 
vynaložili obrovské úsilie k tomu, aby sa v 
poradí 5. ročník futbalového turnaja uskutoč-
nil. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom 
sme sa mohli tešiť na ďalšie 2 nové tímy. V 
konkurencii 8 mužstiev sa na nepopulárnom 

Sviatok všetkých Štefanov patrí už tradične 
v našej obci športovým zápoleniam, ktoré sa 
konajú v rámci stolnotenisového turnaja o pu-
tovný pohár starostu obce.  

Pozitívnou informáciou bolo, že počet 
účastníkov dosiahol počas uplynulého roč-
níka rekordný čísla. Súťažilo sa dovedna v 5 
súťažných kategóriách – deti, ženy, muži PRO 
(účastníci, ktorí súťažne hrávajú stolný tenis), 
muži UniPRO (muži, ktorí nehrávajú stolný 
tenis súťažne) a štvorhry. V kategórii deti sa 
na treťom mieste umiestnil Adam Šišulák, na 
druhom mieste sa umiestnil Jakub Daniel Te-
mer a prvé miesto obsadil Dominik Šišulák. V 
kategórii ženy sa umiestnila na treťom mieste 

poslednom mieste umiestnil PIŠTA TEAM, ktorý 
bol poskladaný prevažne hráčmi zo Suchohra-
du. Oveľa viac sa očakávalo od Fešákov z Jaku-
bova, ktorí však pricestovali v značne oklieštenej 
zostave. Sympatickými výkonmi sa prezentovali 
bývalí hráči A–mužstva FC Záhorská Ves, ktorí 
napokon smolne nepostúpili medzi štvoricu 
najlepších a obsadili 6. miesto. Len o stupienok 
vyššie skončilo súčasné A–mužstvo FK Záhor-
ská Ves. Minuloročný víťaz, tím REJAL, doplatil 
na žabomyšie vojny a napokon ani nenastúpil 
na zápas o 3. miesto. To kontumačne pripad-
lo našej futbalovej mládeži, ktorá poskladala 

Pavlína Habová, na druhom mieste  Alena Pat-
kánová a prvé miesto získala Lucia Masaryková. 
O putovný pohár starostu sa bojovalo z plným 
nasadím. Na treťom mieste v kategórii muži Uni-
PRO skončil Peter Režný, druhé miesto obsadil 
Roman Polák a prvé miesto získala a zároveň 
prevzala víťaznú trofej Zuzana Lisá. V kategórii 
muži PRO sa umiestnil na treťom mieste  Peter 
Szilvássy, na druhom mieste sa umiestnil Jozef 
Grujbár a prvenstvo získal Peter Blaška. Záver 
turnaja patri štvorhrám. V súboji dvojíc sa na 
treťom mieste umiestnila dvojica Vladimír Mo-
ravčík – Jozef Rücker, druhé miesto obsadila 
súrodenecká dvojica Peter a Štefan Szilvássyov-
ci a prvé miesto získala dvojica Roman Polák 

pod názvom FC ROMA tím zložený prevažne 
z mladších dorastencov. Striebro si na svoj 
krk zavesili Belinovci z Jakubova. Po ročnom 
pôste a dramatických pokutových kopoch sa 
napokon z víťazstva tešila tradičná futbalová 
značka JOSPI TEAM.

Pre súťažiace mužstvá bolo pripravené 
občerstvenie v podobe klobások a chutnej 
kapustnice. Poďakovanie za organizáciu turna-
ja patrí futbalovému klubu FK Záhorská Ves, 
Miroslavovi Vajdečkovi, kultúrno-športovej 
komisii  a starostovi obce. 

Text: Dávid Malík
Foto: Natália Vajdečková 

– Pavol Danihel. Poďakovanie za organizačne 
skvelo pripravený turnaj patrí organizátorom 
podujatia: futbalovému klubu FK Záhorská 
Ves, stolnotenisovému klubu STK Záhorská 
Ves, kultúrno–športovej komisii a starostovi 
obce. 

Text: Dávid Malík
Foto: Natália Vajdečková 

Vyrastala v učiteľskej rodine, v družnom 
učiteľskom prostredí, čo ju do istej miery for-
movalo. Do prvej triedy ju viedli obaja starší 
bratia. Odkrútila si v nej povinnú školskú do-
chádzku, aby sa po absolvovaní pedagogic-
kého vysokoškolského štúdia vrátila späť do 
svojej milovanej alma mater. Najskôr ako uči-
teľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľky. Zhová-
rali sme sa PaedDr. Ivicou Pupikovou, dlhoroč-
nou pedagogičkou a v súčasnosti riaditeľkou 
základnej školy v Záhorskej Vsi. 

1. Škola nedávno oslávila 90. výročie 
svojho založenia a patrí tak medzi najstar-
šie vzdelávacie ustanovizne v kraji. Ako by 
ste ju charakterizovali v skratke pre našich 
čitateľov? 

Základná škola v Záhorskej Vsi rastie 
v modernú inštitúciu s príjemným prostredím 
a fundovanými učiteľmi. Naša škola je plnoor-
ganizovaná, poskytuje žiakom základné vzde-
lanie, pripravuje ich na ďalšie štúdium. Svojím 
prístupom a úsilím budujeme školu rodinného 
typu a  žiakom poskytujeme vzdelávanie vše-
stranného zamerania s využitím najnovších 
informačno - komunikačných technológií.

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka 
na I. stupni ZŠ. Nemecký jazyk sa vyučuje 
podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 
programu od 7. ročníka. V rámci prehlbovania 
čitateľskej gramotnosti sme zaviedli nový vy-
učovací predmet: dramatická výchova. V škole 
pracuje množstvo záujmových útvarov: futba-
lový, hasičský, stolnotenisový, florbal, kreatív-
ny, turistický, športové hry, spevácky, hra   na 
flaute, poznávame prírodu, literárny, kinball. Pri 
ZŠ pracuje školský klub detí. Súčasťou školy je 
aj školská jedáleň. Každoročne sa v škole or-
ganizujú rôzne akcie (besiedky, súťaže, zbery, 
divadelné predstavenia, výchovné koncerty, 
futbalové turnaje).

2. Školstvo je spoločnosťou mnohokrát 
vnímané skôr negatívne...

Byť riaditeľkou školy si vyžaduje uniesť 

paeddr. ivica pupiková: „pri deťoch Človek nestarne“
vysokú mieru zodpovednosti za chod školy, 
za jej zveľaďovanie, revitalizáciu a budovanie 
jej dobrého mena, za vytvorenie kvalitne vyba-
veného prostredia, aby žiaci čo najúspešnejšie 
napredovali a boli čo najlepšie pripravení na ži-
vot a ďalšie vzdelávanie. Tieto úlohy sa úspešne 
darí plniť ruka v ruke s podporou a láskyplnou 
prácou pedagógov našej školy

3. Čo Vás vlastne viedlo k tomu, aby ste sa 
stali pedagogičkou? 

Vzťah k deťom. Pri deťoch človek nestarne. 
Je ušľachtilé s láskou formovať osobnosti detí, 
sledovať ako rastú, rozvíjajú sa a byť im nápo-
mocný v ich starostiach, ako aj tešiť sa z ich 
radostí. Verím, že z našej školy bude vychádzať 
čo najviac spokojných a úspešných žiakov. Je to 
najväčšie potešenie pre každého pedagóga, keď 
si môže povedať, že aj on svojou snahou prispel 
k tomu, čo žiak dokázal. Obzvlášť, ak spokojnosť 
a vďaka pretrváva na tvári žiakov aj pri stretnu-
tiach po rokoch.

4. Existuje príslovie: dobrý žiak – spokojný 
pedagóg...

Našou najväčšou spokojnosťou je ak žiaci 
chodia do školy s radosťou a to je vďaka obe-
tavej práce pedagógov. Nesmierne si vážim ich 
prácu, ich oduševnenie, trpezlivosť a láskavosť. 
Na tvárach našich detí vidno, ako svojich uči-
teľov ľúbia, ako si ich vážia, lebo to, čo robia, 
robia s úprimným vedomím svojich žiakov na-
učiť, vychovať a pripraviť ich do života. Výborné 
výsledky, ktoré so svojimi žiakmi dosahujú, sú 
toho dôkazom. Viem, že nie každé dieťa je ľahko 
vzdelávateľné, ale pedagóg to vie a hľadá v čom 
sa môže žiak najlepšie realizovať a zažiť pocit 
úspechu, následne vďaky, pochvaly a ocenenia. 

5. Mnohí z občanov nevedia, aké úžasné a 
talentované deti navštevujú miestnu základnú 
školu. Akými úspechmi sa môže ZŠ Záhorská 
Ves pochváliť? 

Základná škola sa zapája do rôznych pro-
jektov jednotlivých subjektov, a tak získava 

finančné i materiálne prostriedky na moderni-
záciu výchovno-vzdelávacieho procesu, napr.: 
Úrad vlády SR, Bratislavský samosprávny 
kraj, Nadácia Volkswagen Slovakia, Recyk-
lohry, Smietko, Projekt BIG SK-AT, Raiffeisen 
BANK. Taktiež šikovnosť žiakov a zodpovedný 
prístup učiteľov sa prejavuje v rôznych vedo-
mostných  a športových súťažiach, a to: Čita-
teľský oriešok, Detský čin roka, English Project 
Weeks, Európa v škole, Všetkovedko, Olym-
pijské festivaly Slovenska, Hovorme o jedle, 
Zúbkove pramene, Šaliansky Maťko, Matema-
tický klokan, Daj si čas - TV súťaž, DAPHNE, 
Finančná gramotnosť, Čitateľská gramotnosť, 
Literárna Senica Ladislava Novomeského, i-
-Bobor, Hravo ži zdravo, Pytagoriáda, Kompa-
ro, futbalové turnaje: McDonald cup, Jednota 
cup, Coca Cola cup, predmetové olympiády

6. Sama ste uviedli, že práca riaditeľky 
školy je najmä o zodpovednosti. Ako trávite 
svoj voľný čas, kde sa Vám podarí dokonale 
vypnúť? 

Ako pre väčšinu z nás, tak aj pre mňa je na 
prvom mieste rodina, ktorá mi veľmi pomáha 
a podporuje ma v náročnej práci. Od mojej ro-
diny sa odvíjajú aj moje osobné ciele, a teda 
plnohodnotne tráviť čo najviac času s ňou, 
hoci niekedy je to vzhľadom na učiteľskú pro-
fesiu a dnešnú uponáhľanú dobu dosť náročné.

Zhováral sa Dávid Malík

sláVnOstné 
uVedenie 
prOjektu

25.10.2017 bol v Bratislave za účasti všetkých 
projektových partnerov a hostí uvedený projekt 
„Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom 
regióne SK-AT“. Našu obec reprezentoval pán sta-
rosta Judr. Boris Šimkovič, Ing. Mária Bartalská, 
Jana Soboličová, Mgr. Pavlína Janotková, Mgr. 
Jana Báchorová, Tatiana Juhászová, Zuzana Zá-
bojníková a Michaela Danihelová.
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nemčina V naŠich ŠkOlách.
Projekt BIG SK – AT pod názvom „Kooperácia 

v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK 
– AT“ sa od septembra 2017 stal súčasťou života 
materskej a základnej školy. Nadviazali sme na 
projekt interkulturálneho vzdelávania a pokraču-
jeme vo výučbe nemeckého jazyka formou krúž-
kov v materskej a základnej škole.

Cieľom projektu je vytvoriť ucelený cezhranič-
ný vzdelávací program s troma modulmi: Rôzno-
rodosť, Dôvera a Porozumenie s využitím prvkov 

zážitkovej pedagogiky. Do projektu je zapojených 
81 materských a 35 základných škôl na rakúskej 
a slovenskej strane. Tvorí ho 9 partnerov: Úrad 
dolnorakúskej krajinskej vlády, školský úrad 
mesta Viedeň, Rakúski priatelia detí – Krajská 
organizácia Viedeň, spolková krajina Burgen-
land, Bratislava Nové Mesto, Senica, Enviropark 
Pomoravie, Inštitút aplikovanej ekológie Daphne 
a naša obec Záhorská Ves.

Projekt je orientovaný nielen na deti ale aj na 

pedagógov, lektorov, rodičov, verejnú a štátnu 
správu. Okrem výučby nemeckého jazyka projekt 
prináša živú učebnicu, elektronickú vedeckú plat-
formu, cezhraničný vzdelávací program, ktorého 
sa staneme spolutvorcami. Celý projekt je pod-
porovaný Európskou úniou v celkovej hodnote 
3,8 mil. eur a potrvá do roku 2020. Sme hrdí na 
to, že obec Záhorská Ves je jeho súčasťou a spo-
luzakladateľom.

Jana Soboličová

oslava „dŇa MaterskÝch škÔl“ 
V naŠej materskej ŠkOle

žiaci na balete luskáČik v snd

Naša materská škola oslavovala výnimočný 
deň. A nielen naša, veríme tomu, že všetkých 
takmer 3000 materských škôl na Slovensku. 
Uplynulo totiž 180 rokov od založenia prvej 
detskej opatrovne na území Slovenska. Presný 
dátum je 4. november 1829, a to v meste Ban-
ská Bystrica. Vďaka podnetu jednej ženy, grófky 
Márie Terézie Brunschwickovej, ktorá bola vo 
svojej dobe priekopníčkou v oblasti predškolskej 
výchovy v Rakúsko – Uhorsku. Vypracovala ob-
sah výchovy a vyučovania, pričom kládla dôraz 
na náboženskú a mravnú výchovu. Zameranie 
vtedajšej opatrovne bolo podobné, ako je za-
meranie súčasných materských škôl. Deti sa 

pripravovali na elementárnu školu – kreslili, čí-
tali, písali, tancovali, spievali, hrali sa hry, učili 
sa základné pracovné činnosti, ale aj dva jazyky. 
Čo je ale dôležité, výchova detí v rodinách bola 
obohatená  a  bol pochopený význam učenia sa 
detí sociálnym vzťahom medzi rovesníkmi.

Keďže tento rok pripadol 4. november na so-
botu, oslavovali sme už v piatok. Deti si s pani 
učiteľkami vyrobili čelenky s logom „Dňa mater-
ských škôl“ a zaspievali si hymnu zloženú špe-
ciálne pre tento deň. Ako inak osláviť takýto pre 
nás tak dôležitý deň, ako hravo a všetci škôlkari 
spolu. Strávili sme pekné predpoludnie plné tan-
ca, spevu, športových hier. 

Predpoludnie sme ukončili spoločne na škol-
skom dvore, kde sme sa zahrali „Na hada“. A že 
ten had bol naozaj dlhý. Zaspievali sme si, zahrali 
sme sa a šťastné, usmiate detské tváre nám na-
povedali, že sme lepší program na oslavu „Dňa 
materských škôl“ pre deti nemohli vymyslieť.

Bc. Ľubica Darmová

V tento krásny predvianočný čas sme sa 
so žiakmi našej školy vybrali do Bratislavy užiť 
si vianočnú atmosféru nášho hlavného mesta. 
Navštívili sme Slovenské národné divadlo a ne-
chali sa unášať hudbou klasického vianočného 
rozprávkového príbehu.

Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a naj-
väčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa 
Vasilija Vajnonena. Vo výpravnej inscenácii, pl-
nej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky 
náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na 
rozprávkovú cestu vianočným príbehom v inter-
pretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Ta-

nečného konzervatória E. Jaczovej. Námetom k 
skomponovaniu baletu bola francúzska verzia 
rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Au-
tormi choreografie a réžie aktuálneho uvedenia 
Čajkovského rozprávkového baletu Luskáčik 
podľa Vasilija Vajnonena sú Rafael Avnikjan a 
Jozef Dolinský.

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a od-
chádzali domov s pekným kultúrnym zážitkom.

„Cítili sme sa ako v rozprávke,“ vzdychali 
deti pri odchode z divadla.   

PaedDr. Renáta Beneková

mikuláŠ V naŠej materskej ŠkOle
Čas veľmi rýchlo plynie a do našej materskej 

školy opäť po roku zavítal Mikuláš aj so svoji-
mi pomocníkmi anjelikom a čertom. Pekne nás 
pozdravili a vraj prišli k nám preto, lebo počuli, 
že v našej materskej škole sú poslušné deti. 
My sme túto vzácnu návštevu privítali pekný-
mi básničkami a pesničkami tak, ako sa patrí. 
Niektorých našich kamarátov vystrašil čert 
a objavili sa aj slzičky. Ale nato je čert, aby nám 
pripomenul, že všetky tie dobroty od Mikuláša 
si treba zaslúžiť tým, že sa počas celého roka 

správame pekne nielen k rodičom a pani uči-
teľkám, ale aj širšiemu okoliu. Tento rok dostali 
balíčky aj s Loptošom naozaj všetky deti. A tých 
menej poslušných čert na výstrahu „pohladkal“ 
svojimi vidlami. Keďže v našej materskej škole 
sú slušné deti, pekne sa poďakovali a už tra-
dične sme sa spolu s Mikulášom a jeho pomoc-
níkmi odfotografovali. Veríme, že túto vzácnu 
návštevu privítame aj o rok.

Bc. Ľubica Darmová

VedOmOstnÝ OstrOV V základnej ŠkOle

V novembri 2017 do našej základnej 
školy „priletela“ potešujúca správa. Dňa 9. 
novembra 2017 Nadácia Volkswagen Slova-
kia na veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2017 

v Bratislave slávnostne zverejnila zoznam škôl, 
ktorým sa pošťastilo a boli vyžrebované až 
z 234 žiadostí o Vedomostný ostrov. 

Naša škola bola medzi 100 vybranými ško-
lami. Získali sme interaktívnu vzdelávaciu po-
môcku Vedomostný ostrov spolu s bezplatným 
pripojením na internet na dva roky. Táto pomôc-
ka prostredníctvom rôznych interaktívnych úloh, 
pokusov a videí bude rozširovať znalosti žiakov 
v oblasti techniky, nemeckého jazyka, dopravnej 
výchovy, ekológie a fyziky. Obsahuje aj vedo-
mostné kvízy a kariérne poradenstvo vo forme 
testu: „Viem, čím chcem byť“. Test si budú môcť 
žiaci vypracovať aj on-line na stránke www.ve-
domostne-ostrovy.sk.  Získajú z neho výstup 
s odporúčaním, akým smerom sa orientovať 
pri výbere strednej školy. Nadácia Volkswagen 

Slovakia na realizácii unikátneho projektu – 
Vedomostné ostrovy spolupracuje s Agen-
túrou pre vzdelanie a vedu SEA, dlhodobo pô-
sobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy 
a výskumu. 

Vedomostný ostrov v týchto dňoch dorazil 
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 vzdelávaní aj 
tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet 
samozrejmosťou. 

Mgr. Pavlína Janotková

lyžiarsky vÝcvik žiakov základnej školy na donovaloch
Aj napriek nadpriemerne teplému zimnému počasiu žiaci druhého 

stupňa našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku 
PARK SNOW Donovaly.

Od 8. 1. 2018 do 12.1.2018 si štrnásť žiakov našej školy užilo zimnú 
atmosféru na lyžiach. Počas lyžiarskeho výcviku si pod vedením pána 
učiteľa Michala Baboľa a pani učiteľky Aleny Pláštikovej traja žiaci osvo-
jili základy zjazdového lyžovania a ostatní si zdokonalili svoju techniku 
lyžovania. Mohli využívať  štyri vleky a jednu štvorsedačkovú lanovku 
lyžiarskeho strediska Donovaly - Záhradište. Posledný deň výcviku sme 
usporiadali preteky v slalome, kde si mohli žiaci vyskúšať svoje lyžiarske 
schopnosti. Najrýchlejší čas spomedzi chlapcov mal Alexander Annuš 
z IX.A triedy a najrýchlejšia z dievčat bola Pavlínka Kočišová  z VIII.A tri-
edy. Tento rok bola ocenená aj žiačka, ktorá dosiahla v lyžovaní najväčší 
pokrok a počas štyroch dní dosiahla úroveň žiakov, ktorí lyžujú už dlhšie. 

Touto ocenenou je žiačka VI. A triedy - Veronika Pavešicová.
Ubytovaní sme boli v príjemnom prostredí penziónu U MARSA pria-

mo v lyžiarskom stredisku Donovaly. V penzióne sme mali zabezpečenú 
aj celodennú stravu, na ktorej sme si pochutnávali po celodennom lyžo-
vaní . Celý týždeň sa žiaci snažili vo svojich izbách udržiavať poriadok. 
V súťaži o najkrajšie upratanú izbu bolo rozhodovanie veľmi ťažké, najmä 
medzi dvomi izbami dievčat. Napokon sa víťazkami stali dievčatá z izby 
č.6 Pavlínka Kočišová a Martinka Mištová z VIII.A triedy.  Všetkým víťa-
zom a oceneným blahoželáme!

Zimnú atmosféru zasnežených svahov a lyžovanie si žiaci veľmi užili 
a v piatok sa všetci vrátili zdraví a plní nových zážitkov domov k svojim 
rodinám.

Mgr. Alena Pláštiková
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jednOta dôchOdcOV slOVenska
diVadlO lOrdi

Miestni členovia Jednoty dôchodcov Slovenska navštívili divadelné predstavenie Lordi v divadle Istropolis. 

rOzlúčka s rOkOm 2017
Takto sa naši dôchodcovia rozlúčili s kalendárnym rokom 2017.

jubilanti
Počas rozlúčky so starým rokom boli prijali gratulácie aj jubilanti: 
1. Mgr. Oto Šimkovič, 2. Adriana Poláková, 3. Helena Ichmannová 

karneVal V kuchyni
A takto naši dôchodcovia plesali počas karnevalu, ktorého sa zúčastnili 18. januára v Kuchyni. 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Záhorská 
Ves zasahoval počas uplynulého roka pri 8 
požiaroch, z toho 7 bolo v našej obci a ku jed-
nému boli naši hasiči operačným strediskom 
do priestorov Lábskeho lesa. Pri tomto požiari 
sme strávili 11 hodín, zasahovali pri ňom Jozef 
Grujbár, Peter Matejov st., Mário Matejov, Mi-
roslav Vrážel, Adrián Bajtek, Martin Lučanský, 
Jaroslav Korych a Peter Lučanský. Pracovali s 
technikou T–815 a Iveco daily. 

hOří ma panenkO...
Absolvovali sme 15 technických výjazdov, v 

rámci ktorých sme riešili následky po veterných 
smrštiach či pomáhali pri suchách spôsobených 
tropickými horúčavami (polievali sme napríklad 
stromy a cesty na žiadosť OÚ). Zorganizovali 
sme 6 brigád, počas ktorých sme skontrolovali 
pripravenosť našej techniky. Zúčastnili sme sa 
kultúrno–športových podujatí ako napr. stavanie 
máje, MDD v materskej i základnej škole, Ján-
ske ohne, Mikuláš v obci, lampionový sprievod 
ZŠ. Okrem toho sme sa zúčastnili cvičenia v 
Gajaroch s prostriedkami APO. Zasahovali sme 
tiež pri dopravnej nehode a následnej záchrane 
splašených oviec. 

Teší nás, že sa rozrastá aj naša mládežnícka 
základňa. Počas roka sme založili krúžok, ktorý 
nesie názov Plameň. Organizačne ho vedie Mar-
tin Lučanský, Miroslav Vrážel a Adrián Bajtek. 
Naši hasiči oboznamujú členov tohto krúžku so 
základnými úkonmi pri práci s hasičskou tech-
nikou a dôkladne ich upozorňujú na riziká, ktoré 

vznikajú pri narábaní s ohňom. 
Verím, že aj v tomto kalendárnom roku 

budeme pokračovať v horlivom snažení a dy-
namickom nasadení a zároveň budeme vždy 
pripravení pomôcť obyvateľom (nielen) našej 
obce v prípade núdze. 

Naše heslo: „Bohu na slávu, blížnemu na 
pomoc!“ 

Peter Lučanský, 
veliteľ DHZ Záhorská Ves

80 rOkOV ObecnéhO úradu
Dnešný OBECNÝ ÚRAD / Obecňí dúm /stojí už 80 rokov.
Naša obec za Rakúsko-Uhorska sa nazývala maďarsky Magyarfa-

lu, nemecky Ungereigen. Až po vytvorení Československa r. 1918 sa 
nazývala Uhorská Ves a po oslobodení po roku 1948 Záhorská Ves.

Pôvodný Obecný dom  - maďarsky Koeszeg háza, nemecky Geme-
indehaus -stál  na mieste vedľa dnešného domu Kocábových domu 
smerom ku kompe. Dnes je zbúraný a stoja tam novostavby.

Po čase prestal starý Obecňí dún  vyhovovať potrebám obce a preto 
postavili nový, moderný Obecný úrad, ktorý slúži  obci dodnes. Dnes 
sa aj rozšíril o garáž vo dvore, vedľa sa dokončuje nová budova hasič-
skej strážnice.

Mgr. Oto Šimkovič
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zelená je tráVa...
Na slovenských futbalových trávnikoch mo-

mentálne veľa vzruchu nenájdete. Prvoligové 
mužstvá odišli, ako už tradične býva zvykom, 
na sústredenia do slnečného Turecka a ostatné 
kluby sa uložili na zaslúžený zimný odpočinok. 
Platí to aj v prípade našich klubových mužstiev. 
Nezainteresovaný divák si však iste všimne, že 
niektoré z nich príchodom nového kalendárneho 
roka už odštartovali zimnú časť prípravy.

Prípravka zatiaľ bez prípravy
Medzi tieto mužstvá však nepatrí tím našej 

prípravky. Ako jediní totiž nehrajú žiadnu ligovú 
súťaž (toto tvrdenie bude platiť minimálne do kon-
ca júna 2018) a tak má naša futbalová mlaď stále 
dostatok času na svoj prvý tohtoročný tréning. 
Kalendárny rok 2017 ukončili hráči spoločne s 
trénermi a rodičmi záverečným posedením, na 
ktorom sa s kádrom rozlúčilo kvinteto hráčov. Tí 
už od januára zarezávajú s mužstvo starších žia-
kov a pripravujú sa na jarnú časť ligovej sezóny. 
Prvé úspešné plody práce v podaní realizačného 
tímu prípravky tak začínajú dozrievať. Tešíme sa 
na priateľské zápasy a nefalšovanú hráčsku vá-
šeň v nich počas jari, prípravkári!     

Ambície sa nemenia
Potvrdenie 2. priečky v 14-člennom ligovom 

pelotóne v zostávajúcich 2 vystúpeniach úvodom 
novembra a vianočný večierok, ktorý sa uskutoč-
nil tesne pred najkrajšími sviatkami v roku. Ka-
lendárny rok 2017 bol v podaní mužstva starších 
žiakov skvelý. V domácom ligovom vystúpení 
nezaznamenali ani jednu ligovú prehru, strelili 
historicky najvyšší počet gólov a získali najvyšší 
počet bodov. Napriek tomu zimnú časť prípravy 
odštartovali ako prví v poradí. Už 7. januára sa 
úvodným tímovým stretnutím a individuálny-
mi rozhovormi začali pripravovať na jarnú časť 
sezóny. Káder sa doplnil o päticu nováčikov z 
prípravky, ktorí sa ukazujú od prvých tréningov 
vo vynikajúcom svetle. Zmes skúsených hráčov 
a mladíckeho entuziazmu zdá sa môže byť tým 
správnym receptom k tomu, aby sa tím aj naďalej 
udržal na víťaznej ceste. 

Dorastenci potrebujú ideálny štart
K tomu, aby si mužstvo mladších dorasten-

cov úspešne predĺžilo sezónu, potrebuje v zostá-
vajúcich troch vystúpeniach základnej časti zís-
kať najvyšší možný počet bodov. Čaká ich však 
boj s priamymi konkurentmi o postup do play-off. 
Pokiaľ sa im cieľ splniť nepodarí, čakajú na nich 
zápasy o umiestnenie v dolnej polovici tabuľky. 
Šanca na postup do jarných vyraďovacích bo-
jov  nie je pre nováčika zlou vizitkou. Ak by sme 

si mali naliať čistého vína, v závere jesene tím 
zbytočne postrácal body s papierovo slabšími 
protivníkmi. Osud však stále má vo vlastných ru-
kách. Pravdou zostáva, že súboje v hornej polo-
vici tabuľky by zaručili konfrontáciu s kvalitatívne 
silnejšími súpermi, z čoho by mohli v budúcnosti 
profitovať aj v rámci svojho pôsobenia v senior-
skom A-mužstve.  

Čo je nové v A–mužstve?
V súvislosti s účinkovaním A–mužstva sme si 

zvykli v posledných rokoch na správy najrôznej-
šieho charakteru. Najskôr to bol boj o postup, na-
sledoval rýchly prepad späť do poslednej súťaže, 
časté a pre mužstvo veľmi nežiaduce zmeny pri 
trénerskom kormidle, postupný divácky nezáu-
jem a úpadok futbalu v obci ako športu č.1. Pri 
pohľade do kuchyne tímu neregistrujeme žiadne 
odchody. Naopak, prvé lastovičky vykukli z muž-
stva mladšieho dorastu. Vek nie je predsa pre-
kážkou, rozhoduje kvalita. Tá kráča ruka v ruke 
s osobným zanietením a nasadením jednotlivcov. 
Zatiaľ čo niektorí hráči by svojim prístupom chce-
li strhnúť aj ostatných, narážajú na nepriepustnú 
bariéru. Áno, náš futbalový klub nepatrí medzi 
špičkové športové značky v regióne ani v repub-
like. Hnacím motorom by mala byť radosť a chuť. 
Pokuľháva však jedno i druhé. Naprieč celým 
seniorským spektrom, fanúšikovským sektorom 
i sponzormi... 

Dávid Malík

duchOVné OkienkO

Každý z nás vie ako dôležitá je úloha matky vo výchove dieťaťa. 
Nikto ju nemôže zastúpiť. Cez lásku matky a tiež cez otca dieťa vníma 
lásku Boha, ktorý ho miluje bez podmienky. V mesiaci február si pri-
pomíname 160. výročie zjavenia P. Márie svätej Bernadete v Lurdoch. 

V roku 1858, keď mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila Panna Má-
ria v jaskyni v lese pri zbieraní dreva. Bola odetá v bielom, v rukách 
držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásť krát. Až pri šest-
nástom zjavení, ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej odvážila spýtať, 
kto je. Panna Mária je odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Po-
sledné zjavenie bolo v noci 16. júla. Dlhšie trvalo, kým sa tieto zjave-
nia preskúmali a potvrdili, že sú pravé. Štyri roky predtým pápež Pius 
IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z celého sveta vyhlásil 
dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, 
že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný. 
Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak 
naozaj je. Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie 
milosrdenstvo. Zjavila sa nie s trestajúcim bičom, ale s výzvou na po-
kánie a s uistením, že Boh hriešnikom neželá smrť, chce im odpustiť. 
Pri Massabiellskej jaskyni sa potom odohralo množstvo uzdravení a 
zázrakov. Doteraz patria Lurdy k pútnickým miestam celosvetového 
významu. Množstvo ľudí sem prichádza, aby prosili za uzdravenie 
a mnohí sú vypočutí. Obdivuhodné je, že Boh si vyvolil chudobnú, 
neučenú dievčinu, aby takto oznámil svetu, že má oň záujem a chce, 
aby sa všetci vrátili k nemu.

Na aký úmysel sa mám modliť?
Máme sa hlavne modliť za vieru našich detí. To je ten najväčší 

dar, ktorí im môžeme vymodliť. Viera je že sa Božími očami pozerám 
na seba a ľudí okolo seba. Boh naše modlitby počuje a vypočuje ich 
v pravý čas. Môžeme sa modliť Otče náš, Zdravas Mária, alebo Sláva 
Otcu.  

Môžeme povzbudiť aby sa naše deti a vnúčatá modlili denne 3 x 
Zdravas Mária. Jeden za čistotu srdca, druhý za spoznanie svojho 
povolania ktoré má Boh pre nás pripravené do manželstva alebo za-
sväteného života, tretí za veriacu manželku alebo manžela. 

Vieme že náš život sa raz skončí. Je dobré keď je moje srdce 
pripravené na stretnutie s Ježišom. Nie je dobré odkladať ľútosť nad 
svojimi hriechmi, lebo nemusíme mať príležitosť svoje hriechy ľuto-
vať. Môžeme zomrieť náhle. Vtedy by sme po smrti boli večne za-
vrhnutý v pekle. Boh nechce aby som išiel do pekla ale rešpektuje 
moje slobodné áno alebo nie voči nemu. Čo mám urobiť aby som 
bol pripravený na stretnutie s Ježišom? Keď každý deň večer poviem 
tieto slová:

Cesta do neba
1. Ľutujem hriechy
2. Každému odpúšťam, odpúšťam aj sebe
3. Verím Pane Ježišu že si môj Boh a Pán
4. Obetujem utrpenie Bohu za obrátenie hriešnikov
5. Modliť sa Otče náš

vÝznaM panny Márie v našoM každodennoM živote.

Je tu druhá polovica zimy,  čas, kedy zvyk-
nú byť zamrznuté rieky a jazerá. Je tu čas na 
odpočinok  rybára, ale aj všetkej vodnej fauny 
a flóry. 

Rybári v tomto čase chodievajú na vodné 
plochy z cieľom presekávania otvorov do ľadu, 

Rybárstvo je staré ako ľudstvo samo. Už 
pračlovek lovil ryby ako základ svojho je-
dálneho lístka. K tomuto lovu používal rôzne 
techniky, ktoré sa postupne zdokonaľovali až 
k dnešnej podobe.

Kamene a oštepy vystriedali rôzne koše 
a siete. Prechodom rybárstva zo živnosti na 
športový rybolov sa mení aj spôsob lovu rýb. 
Používané náradie ide závratnou rýchlosťou 
vpred. Medzi základnú výbavu rybára patrí ryb. 
prút spolu s navijakom.

Vek prútov sa odhaduje  na približne 4000 
rokov. Vyrábali sa z dostupných materiálov. 
Tvorili ich hlavne vŕba, lieska, topoľ, trnka a ja-
seň. 

V tejto súvislosti je zaujímavé, že prvé 
záznamy na výrobu štiepaných rybárskych 
prútov sa uvádzajú v knihe Tchonang Tsen 
napísanej v roku 950 pred n. l. v Číne. Prvé 
záznamy v Európe sa objavili až v r. 1496. 

Zmienka o prvých bambusových prútoch 
pochádza z Anglicka z r. 1613.

OkienkO rybára.

z histórie rybárstVa

aby umožnili rybám prístup ku kyslíku a aby sa 
dostal von metán zo zahnívajúcich rastlín.  Kap-
rovité ryby malátne plávajú vo vodnom stĺpci, 
sumce sa túlia na zimných stanovištiach k sebe. 
Miene a šťuky sa chystajú na neres a preto po-
trebujú kľud.  

Pretože vývoj ide dopredu v r. 1772-73 pri-
náša lexikón lesníctva, poľovníctva a rybárstva 
správu o prvých prútoch, ktoré sa spájajú 
pomocou spojok aby sa predĺžili. Zároveň sa 
objavuje zmienka o bambusových rúrkach za-
sunutých do seba. To je predchodca nášho 
teleskopu. Prvý prút vyrobený zo štiepaného 
materiálu bazy a šípkového dreva pochádza 
z Anglicka. Bol vyrobený v r. 1801 – ručne. 
Strojná výroba sa začala až v r. 1880 v Nemec-
ku. Na začiatku 20. storočia sú v popredí rôzne 
kovové a oceľové prúty. 

Skutočná revolúcia vo výrobe nastáva po 2. 
svetovej vojne, kedy sa začína výroba prútov zo 
živice a sklenného vlákna. Sú to väčšinou plné 
prúty, ktoré vytláčajú z trhu bambusové. V se-
demdesiatych rokoch prichádza na trh americká 
firma Fenwik s výrobou uhlíkových prútov a to 
je už ozajstná revolúcia vo výrobe rybárskeho 
náradia. V dnešnej dobe sú to rôzne materiály, 
najmä však karbón,  kevlar a rôzne kompozity. 

K neodmysliteľnej výbave rybára patrí aj ry-

Preto by som apeľoval  na občanov, aby 
svojím konaním prispeli k úspešnému prežitiu 
rýb v zimnom období, hlavne  teraz, keď je níz-
ky stav vody, nehádzali tam rôzne predmety a 
fľaše, najmä na Ďalovke.  Vodná plocha nie je 
smetisko, sme súčasťou prírody  a tak sa aj 
správajme.

Ďakujem a Petrov zdar! 

MK.

bársky naviják. Bez toho si dnes už rybár asi 
ťažko vie predstaviť rybolov. Neexistujú presné 
záznamy, kedy sa objavili prvé navijaky. Lite-
ratúra uvádza len obdobie rokov 1496-1651. 
Boli to prevažne drevené bubne alebo rôzne 
navíjadlá. Nevýhodou týchto navijakov bolo, 
že sa musel vlasec alebo niť najskôr odvinúť 
na zem a až potom sa nahadzovalo. Pri tom 
sa zväčša niť zamotala. Prvý navijak z ktorého 
sa niť odvíjala sama pri nahodení skonštruoval 
škót Malloch. Fungoval tak, že cievka sa mu-
sela preklopiť zo zvislej do vodorovnej polohy. 
Tento vynález si nechal patentovať v r. 1905 
anglický lord Holden Ilingvorč. Až koncom 
19. storočia sa začínajú vyrábať prvé navija-
ky z ocele, mosadze a niklu. Medzi prvé patrí 
značka Nottingham.

A tu sa už začína technická revolúcia vo 
výrobe rybárskych prútov a navijakov...

Dnešné navijaky sú pevné, ľahké, so spod-
nými i vrchnými brzdami, dvojitými brzdami, 
ako aj multiplikátory na lov ťažkých rýb, ale aj 
na elektrický pohon. 

  Miroslav Klíma
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KroniKa obce od 1. októbra do 31. decembra 2017

NarodIlI sa
Šarkőzy Adrián
Pilo Samuel
Rekszi Denis
Gbelský Tobias
Kurinová Timea
Simušiak Timon
Horecký Mathias
Čilliková Hana Vesna

Šušuk Jozef Rodrigo

ZosobášIlI sa

Anna Guzmická + Ľuboš Križan

Mgr. Sandra Dudová + Michal 
Markulják

Anna Malíková + Róbert Byhari

opUsTIlI Nás
Koroš Stanislav
Szilvássyová Ľubica
Gállová Antónia
Plavecký Jozef
Weisman Vojtech

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 nasleduj-
úcom čísle Záhorského hlásnika.

1. Blíži sa v poradí 19. reprezentačný ples v obci? Na čo sa 
môžu prítomní hostia tešiť?  

V  kultúrnom  programe  budú  vystupovať:  vicemajsterka  sveta 
– mažoretka Ninka Nerádová a majstri sveta v klasických  tancoch 
z Čiech. Samozrejme na bohatú tombolu a jedlá, kvalitnú muziku. 

2. Verejnosť, no predovšetkým veriacich, trápi pohľad na 
chartný exteriér kostola sv. Michala. Môže obec podniknúť kroky 
potrebné k rekonštrukcii svätostánku?  

Ide o vec pána farára, majetok nie je obecný, aj tak záleží na 
tom  koľko  veriacich  chodí  do  kostola,  nie  je  ich  veľa.  Preto  aj 
pán  farár má  problémy  s  financovaním  kostola.  Obec  sa  stará 
a prispieva na kostol i sochy, oplotenie, bránu, zákristia, drevené 
vchodové dvere,  kúrenie, orezanie stromov. Kultúrnymi akciami 
prispievame na kúrenie.

3. Ekonomike sa darí, čoraz viac mladých ľudí plánuje spo-
ločné bývanie. Dokáže obec zabezpečiť bývanie pre mladé rodi-
ny, resp. plánuje v tejto oblasti do budúcnosti poskytnúť určité 
kroky? 

Obec postavila pre mladých ľudí bytovku s prispením Štátne-
ho fondu rozvoja bývania za 40 mil. korún. Treba si dať žiadosť 
na OcÚ. Ďalej v územnom pláne v doplnku č. 2 sme schválili 
ďalšiu výstavbu rodinných domov na konci školskej ulice, „ho-
gáve“, „na pašoviskách“ a v„Radome“.  

  Takže  treba  sa  zaujímať  o  internetovú  stránku  obce, 
čítať Hlásnika, popr. mi zavolať a určite mladí budú spokojní. Je 
to budúcnosť obce. Moje telefónne číslo je 0948 550 050. 

Dávid Malík

Plánované Podujatia:
 3. február 2018 19. rePrezentačný Ples v obci 
 február 2018 fašiang v obci
 24. marec 2018 7. galavečer merci 
 marec/aPríl 2018 veľKá noc v obci

zmena Kultúrneho Programu vyhradená!
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