
hlásnikhlásnik
ZáhorskýZáhorskýZáhorskýZáhorský

hlásnikhlásnik
Císlo 48 • Cena: Zdarma

OBEC ZÁHORSKÁ VES

OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER 2014

Záhorský hlásnik vydáva Obecný úrad v Záhorskej Vsi, vychádza štvrťročne
Redakcia, foto: Malík, Malíková, Vajdečková

Tlač: Sponzori. č. 48 - OÚ ZV, Andrej Bajtek-ANBA, starosta obce a kronikár obce
Neprešlo jazykovou korektúrou, nezodpovedáme za obsahy článkov 3. osôb

Z OBSAHU:Z OBSAHU:
• Deň úcty k starším• Deň úcty k starším
• Pamiatka zosnulých• Pamiatka zosnulých
• Festival Lucie Poppovej• Festival Lucie Poppovej
• Advent• Advent



-2-Záhorský hlásnik

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Príhovor redakcie
Vážení čitatelia Záhorského hlásnika, 

kalendárny rok 2014 sa zapísal do povedo-
mia občanov komunálnymi voľbami. Táto 
téma rezonovala v našej obci na každom 
kroku. Nevyhli sme sa intrigám, ohováraniu, 
propagačným bulletinom, búrlivým diskusi-
ám na sociálnych sieťach i v spoločnosti. 
Výsledky, ktoré už určite poznáte a môžete 
si ich detailne pozrieť aj na nasledujúcich 
stránkach našich novín, niekoho možno pre-
kvapili, iných zasa nie. Netreba zabúdať na 
fakt, že každý právoplatný občan mal svoje 
hlasovacie právo a ľudia si zvolili svojich zá-
stupcov vo veciach verejných. Dôležité nie 

sú mená zvolených zástupcov, ale výsledky 
ich spoločnej práce. Pokiaľ bude obec napre-
dovať a rozvíjať sa, vtedy si môžeme povedať, 
že ľudia volili správne. Čas ukáže, ale história 
nás učí, že veta vox populi = vox Dei (hlas 
ľudu = hlas Boží) svoj nezanedbateľný vý-
znam určite má.

V mesiaci október sme si uctili v priesto-
roch kultúrneho domu tých skôr narodených 
pri tónoch skupiny Záhorienka. V mesiaci 
november sme si vypočuli skladby sveto-
vého formátu v našom útulnom kostole sv. 
Michala pri príležitosti spomienky na našu 
slávnu rodáčku, opernú divu Luciu Popp. 
Posledný mesiac v roku patril  adventnému 

obdobiu, keď nás v obci navštívil najskôr 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Nasle-
dujúci víkend sme sa stretli na tradičných 
vianočných trhoch, pochutili si na rôz-
nych dobrotách a okúsili chuť vareného 
vína alebo punču.

Želáme Vám príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu Vašej rodiny a na-
jbližších. Nech si každý z Vás nájde pod 
stromčekom to, po čom v duchu túži, ale 
zároveň nezabudnite, že Vianoce nie sú len 
o darčekoch. 

Šťastné a veselé, priatelia!
Redakcia ZH

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OZ ZO DŇA 06.10.2014
Prítomní: JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce, Mgr.Kaderová Rúth - kont-
rolórka obce,Poslanci: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová Darina, Danihel Pavol, 
Hanzlovič František, Bc.Malíková Gabriela, Matejov Peter, Nechala Stanislav. 
Ospravedlnení poslanci: JUDr. Repár Milan, Vajdečka Miroslav. Overovatelia 
zápisnice: Bc.Malíková Gabriela, Danihel Pavol. Zapisovatel‘ uznesení: Mgr.
Kaderová Rúth - kontrolórka obce. Zapisovatel‘: Annušová Veronika.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. p.Klačanský - určenie výšky nájmu
4. Stavebný dozor „Náučný chodník“ - úprava rozpočtu
5. Rozpočet - informácia na rok 2015
6. Informácie starostu obce - firma NAFTA, kúrenie v MŠ, 
    Náučný chodník, most
7. Žiadosti
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

1. 0TVORENIE ZASADNUTIA
Starosta obce JUDr.Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých 
prítomných a informoval ich o programe rokovania. Poslanci schval‘ujú 
program rokovania. p. Hanzlovič pripomienkuje zápisnicu z predchádzajú-
ceho zasadnutia OZ (pri uznesení č.98/2014 je zapísaný zlý počet hlasu-
júcich, treba opraviť).

2. KONTROLA ÚLOH
Uznesenie č.118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského (bude sa pre-

jednávať na tomto zasadnutí),
Uznesenie č.122/2011- rokovanie s firmou GURAM, s.r.o.- úloha trvá,
Uznesenie č.46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA a.s. - úloha trvá

3. Kontrolórka obce Mgr. Kaderová navrhuje prerokovať žiadosť o zní-
ženie odkúpnej ceny prítomného p.Klačanského: p.Klačanský žiada o 
zníženie dlhu za pozemok č. 4318/102 o výmere 462 m2 vo vlastníctve 
obce na čiastku 5725,95 EUR (pôvodné uznesenie č.41/2010 zo dňa 
07.06.2010). Poslanci OZ súhlasia v počte: 6 poslancov, proti: O, zdržal 
sa: 1 /p.Matejov/, neprítomní: 2 poslanci /JUDr. Repár, p.Vajdečka/ pod 
č.uznesenia 105/2014 Zodpovedný: starosta obce.

4. Stavebný dozor pri projekte „Náučný chodník obce Záhorská Ves“: 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pri tomto projekte polož-
ku stavebný dozor vyradilo ako neoprávnený výdavok a v plnej miere ich 
znáša objednávateľ (obec) vo výške 8.000,00 EUR. Musí sa upraviť a od-
súhlasiť rozpočet na úhradu tohto výdavku, plus zameranie sietí 2.000,00 
EUR. p. Biesik pripomienkuje, že sú to neoprávnené výdavky z pokladne 
obce, p. PhDr. Brukkerová navrhuje pre riešiť rozsah prác stavebného do-
zoru. P. starosta navrhuje prizvať stavebný dozor Ing.Tureka na mimoriad-
ne zasadnutie OZ, kde podá vysvetlenie. Mimoriadne zasadnutie bude dňa 
08.10.2014 o 17,00 hod.

5. INFORMÁCIE STAROSTU OBCE: 
- starosta upozorňuje na termín do: 03. 11. 2014 podávania návrhov do 
ROZPOČTU OBCE na rok 2015, oslovuje poslancov, spolky i občanov, 
- oznamuje blížiace sa voľby do samosprávy dňa 15. 11. 2014, starosta 
obce musí vymenovať nových poslancov do 30 dní,
- dňa 01. 12. 2014 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva s 
novozvolenými poslancami,

Vážení spoluobčania, 
v prvom rade sa Vám chcem 

poďakovať za dôveru, ktorú ste 
mi dali vo voľbách. Všetko uro-
bím preto, aby ste boli naďalej 
spokojní a videli, že to čo som 
sľúbil, aj splním. Bude to nároč-
né, ale tak ako v minulých ro-
koch, pri Vašej podpore reálne. 

Rok 2014 bol pre obec je-
den z najnáročnejších, čo sa 
týka financií. Teraz si môžeme 
vydýchnuť a užívať si vianočné 

dni, či Silvestra. Po Mikulášovi 
a vianočných trhoch môže-
te prísť na Štefana 26.12. do 
KD na stolnotenisový turnaj. 
31.12.2014 na Silvestra sa 
stretneme na turnaji v minifut-
bale na našom multifunkčnom 
ihrisku. V novom roku 6.1.2015 
bude novoročný koncert v na-
šom kostole. 

Som hrdý na to, že sme 
spoločne urobili také stavby ako 
je škôlka, alebo Náučný chod-

ník, ktorý je ozdobou obce. 
Preto Vám ešte raz ďakujem za 
všetko, čo ste pre našu obec v 
roku 2014 urobili. Prajem Vám 
pokoj v rodinách, veľa zdravia 
a príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, ako aj veselého Sil-
vestra.

S úctou
  Váš starosta 

Boris Šimkovič
/Tel. č. 0948 550 050/ 
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- dôležité pri projekte „Náučný chodník obce Záhorská Ves“ sú 3 vstupy 
pri bránach na cintorín,
- vrúcne poďakovanie firme NAFTA, ktorá nám vybudovala oplotenie pri 
ZŠ a dodá zeleň,
- oznamuje, že firma NAFTA -VRTY našla v extraviláne obce Záhorská Ves 
zásoby plynu, čím bude Nafta a.s. dôležitým sponzorom obce.

Prítomná riaditeľka MŠ p. Soboličová informovala prítomných o nadstavbe 
budovy MŠ, problémom v súčasnosti je vykurovanie v nadstavbe MŠ. V 
piatok 10.10.2014 o 11:00 hod.bude stretnutie s projektantom, staviteľom 
a stavebným dozorom, poslanci OZ sú prizvaní. p. Soboličová informuje, 
že v MŠ (podľa počtu detí) chýba kvalifikovaná učiteľka, oznámila formou 
inzerátu, žiada prítomných, aby sa informovali v okolí.

Kontrolórka obce Mgr.Kaderová predkladá ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
Obecného úradu, ktoré poslanci OZ berú na vedomie v platnosti od 
01.09.2014 pod č. uznesenia 106/2014 v počte za: 6 poslancov, proti: O, 
zdržal sa: 1 poslanec (p.Hanzlovič), neprítomní: 2 poslanci (p. Vajdečka, 
JUDr. Repár).

RÔZNE - DISKUSIA.
- p.Hanzlovič chce sa informovať na kaplnku na ul. Pri druhej kaplnke, p. 
starosta odpovedá, že bola riešená s Pamiatkovým ústavom na základe 
ohlášky stavby. Kaplnka stojí na súkromnom majetku, stavebníkovi sto-
jí vo vjazde na pozemok. Preto bude premiestnená o kúsok ďalej, bude 
zreštaurovaná. Je to kaplnka, ktorú realizovala rodina Gallová,
- p. Maliková - oznamuje, že PRVÁ POMOC na Malom námestí v Malac-
kách zatiaľ nefunguje, treba zvesiť oznam z úradnej tabule a nevyhlasovať 
do miestneho rozhlasu, nakoľko Komplexná záchranná služba zatiaľ ne-
získala licenciu,
- p. Nechala - ohľadom betónovej cesty na Školskej ulici (praskliny, drobe-
nie betónu), záruka platí ešte 1 rok, treba zdokumentovať a podať reklamá-
ciu staviteľovi - firme DUVYSTAV, p.starosta cestu prešiel aj so stavebným 
odborníkom, nové praskliny sa netvoria, cesta je vyhotovená podľa projek-
tu. Treba  nájsť závady opodstatnené a potom sa bude riešiť reklamácia.
- p. Biesik - informuje sa ohľadom spustenia druhej komory ČOV, pán 
starosta odpovedá ak firma Prvá teplárenská so sídlom v Holíči, ktorá má 
vo vlastníctve bytovky Záhorských strojární a bude mať schválený projekt 
na napojenie do ČOV, až potom príde k spusteniu druhej komory, 
- p. starosta informuje, že dňa 18.10.2014 bude medzinárodná výstava 
psov v priestoroch ihriska v Záhorskej Vsi, 
- hosť zasadnutia p. Macej upozorňuje, že cesta Pri prvej kaplnke má vy-
budovaný zlý spád, nakoľko v miestach, kde býva má dažďovú vodu vo 
dvore. p. starosta prisľúbil nápravu tejto situácie navezením kamenej drte, 
- pán starosta sa pýta prítomnej p. lng. Búdovej, či má nejaké otázky ohľa-
dom mosta, p. lng.Búdová odpovedala, že nemá.

SCHVÁLENIE UZNESENÍ:
Pod č.107/2014 obecné zastupitel‘stvo schvaľuje prijaté uznesenia v po-
čte: 2, za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 poslanci (p. 
Vajdečka, JUDr. Repár).

Pán starosta JUDr. Šimkovič ukončil zasadnutie obecného zastupitel‘stva. 
Overovatelia: Bc.Malíková Gabriela, p.Danihel Pavol, Zapísala: Annušová, 
V Záhorskej Vsi, dňa 06.10.2014

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO 
DŇA 08. 10. 2014

Uznesenie č. 108/2014 - OZ ruhlasí s navýšemm výdavkov na. náučný 
chodník v celkový výške 9.695,78 Eur:
a) Slovak Telekom - vyjadrenie a vytýčenie telekom. sietí 293,60 Eur
b) HolBa-SK. s.r.o. projekt organizácie dopravy 399,50 Eur
c) ZSE vytyčenie elektrického vedenia 375,25 Eur
d) Ing.Turek Štefan stavebný dozor  7.280,00 Eur

e) Bajtek Ardrej ANBA informačné tabule  330,00 Eur
f) SPP distribúcia vytýčenie plynovodu  1.017,43 Eur

Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov Prot 1 poslanec /p Han-
zlovič/ Zdržal sa: 1 poslanec /p. Malíková/ Neprítomní: 2 poslanci /p. 
Nechala, JUDr. Repár/

Uznesenie č. 109/2014 - OZ schvaluje rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 
8.10.2014:
Úpravy v príjmovej časti Pôvodný rozpočet 9 úprava Rozdiel

 0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00 1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmv 2.000,00 2 000,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 256 446,56 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti Pôvodný rozpočet 9 úprava Rozdiel

   0,00

SPOLU - bežné vydavky 732.305,00 748.191,64 0,00

Zníženie spoluúčast Revitalizácia 30.000,00 20.304,22 9.695,78

Naučny chodník financovanie z obce 0,00 9.695,78 9.695,78

SPOLU - kapitálové vydavky 149.550,00 366.386,56 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00 0,00

Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov, Proti 1 poslanec /p. Hanzlo-
vič/ Zdržal sa: 1 poslanec /p Maliková/, Neprítomní: 2 poslanci /‘p. Necha-
la, JUDr. Repár/

Uznesenie č. 110/2014 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet 2, Za: 7 
poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomní: 2 po-
slanci /p. Nechala, JUDr. Repár/

Zapísala: Mgr Kaderová Ruth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 03.11.2014

Uznesenie č. 108/2014 - OZ berie na vedomie Návrh programovej 
časti PHSR pre roky 2014 - 2020. Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 
poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomní: 0 
poslancov

Uznesenie č. 109/2014 - OZ berie na vedomie Návrh Všeobecného zá-
väzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. Zodpovedný: 
starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: l poslancov 
p. Hanzlovič, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 110/2014 - OZ berie na vedomie Návrh Všeobecného zá-
väzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Zodpovedný: 
starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslan-
cov, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 111/2014 - OZ berie na vedomie Návrh Zásad hospodá-
renia s finančnými prostriedkami obce Záhorská Ves. Zodpovedný: sta-
rosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, 
Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 112/2014 - OZ berie na vedomie Správu nezávislého audí-
tora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013. 
Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal 
sa: 0 poslancov, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 113/2014 - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2014:
Pôvodný

Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 10. úprava Rozdiel

Nadácia VW MŠ doplatok z roku 2013 0,00 300,00 300,00
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Nafta príspevok plot ZŠ 0,00 6000,00 6000,00

SPOLU - bežné príjmy 1237540,00 1290720,83 6300,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2000,00 2000,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 204 000,00 256446,56 0,00

Pôvodný

Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 10. úprava Rozdiel

SPOLU - bežné výdavky 732305,00 748191,64 0,00

Zníženie spoluúčast Revitalizácia 30000,00 18203,22  2101,00

MŠ fasáda spodnej časti uzn. 92f14 100000,00 102101,00 2101,00

SPOLU - kapitálové výdavky 149550,00 366386,50 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

Zodpovední: starosta obce, p. Danihelová, Za: 8 poslancov, Proti: 0 po-
slancov, Zdržal sa: 1 poslanec lp. Hanzlovičl, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie Č. 114/2014 - OZ súhlasí s delimitáciou pozemku pod stav-
bou Materskej školy a areálu v k.ú. Záhorská Ves Č. KN E parc. Č. 405, 
druh pozemku záhrada lpodľa registra „C“ zastavaná plocha a nádvoria! 
o výmere 3798 m2, vedená na LV Č. 1231 na Obec Záhorská Ves, IČO: 
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom. Zodpo-
vedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 
poslancov, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie Č. 115/2014 - OZ poveruje starostu obce JUDr. Borisa Šim-
koviča k podpisu delimitačného protokolu, ktoré predmetom delimitácie 
je pozemk pod stavbou Materskej školy a areálu v k.ú. Záhorská Ves Č. 
KN Eparc. Č. 405, druh pozemku záhrada lpodľa „3 registra „C“ zasta-
vaná plocha a nádvoria! o výmere 3798 m2, vedená na LV Č. 1231 na 
Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, Záhorská Ves, IČO: 305219. Zod-
povedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 
0 poslancov, Neprítomní: 0 poslancov,

Uznesenie č. 116/2014 - OZ súhlasí s tým, aby všetky lesné pozemky 
vo vlastníctve Obce Záhorská Ves vedené na LV č. 1097 vo výmere 148 
459 m2 boli dané do prenájmu Lesnému a pozemkovému spoločenstvu 
- Urbár, Záhorská Ves na dobu neurčitú a nájomné vo výške 1,- Eur/rok. 
Termín od 04.11.2014. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, 
Proti: 0 poslancov, Zdržali sa: 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Biesik, Neprí-
tomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 117/2014 - OZ poveruje starostu obce JUDr. Borisa Šim-
koviča k podpisu Nájomnej zmluvy o prenájme lesných pozemkov na LV 
Č. 1097 vo výmere 148 459 m2, Lesnému a pozemkovému spoločenstvu 
- Urbár, Záhorská Ves na dobu neurčitú a nájomné vo výške 1,- Eur/rok. 
Termín od 04.11.2014., Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, 
Proti: 0 poslancov, Zdržali sa: 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Biesikl, Neprí-
tomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 118/2014 - OZ súhlasí s prevodom drvičky odpadu EM 
Deluxe Plus v hodnote 513,58 Eur na Základnú školu v Záhorskej Vsi. 
Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržali 
sa: 0 poslancov, Neprítomní: 0 poslancov

Uznesenie č. 119/2014 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 11. Za: 
9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomní: O 
poslanov.

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 27.11.2014

Uznesenie č. 120/2014 - OZ berie na vedomie poďakovanie odstupujú-
cim poslancom za výbornú spoluprácu vo volebnom období 2011-2014. 
Za: 6 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomní: 

3 poslanci lp. Vajdečka, p. Biesik, p. Matejov

Uznesenie č. 121/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi: 
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu JUDr. Borisa Šimkoviča

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zložil zákonom pred-
písaný sľub starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: p. Bajtek Andrej, p. Havrilová 
Zuzana, p. Danihel Pavol, p. Annušová Mária, p. Bartalský Peter, Bc. 
Malíková Gabriela, p. Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, p. Pupík 
Rastislav. Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, 
Neprítomný: 0 poslancov, 

Uznesenie č. 122/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:

Poveruje: Poslanca p. Bajtek Andrej zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods, 6 tretia veta zákona Č. 369/1990 
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za: 8 poslancov, 
Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Bajtek/, Neprítomný: 0 po-
slancov.

Uznesenie č. 123/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej vsi:

A) zriaďuje: obecnú radu

B) volí za členov obecnej rady

volí členov obecnej rady: p. Bajtek Andrej, Ing. Bartalská Mária, p. Dani-
hel Pavol a p. Havrilová Zuzana. Za: 5 poslancov, Proti: 0 poslancov, 
Zdržal sa: 4 poslanci /p. Bajtek, Ing. Bartalská, p. Danihel, p. Havrilová/, 
Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 124/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:

A) zriaďuje:

a) komisiu kultúrno-športovú
b) komisiu finančnú
c) komisiu stavebnú a ŽP

B) určuje:

náplň práce komisií:

Kultúrno športovej komisie:

• predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mlá-
deži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže lškolské kluby/, 
spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin

• hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov 
školskej správy

• sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce

• podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií

• navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv

• prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

• sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia

• predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce zajed-
notlivé roky

• dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a 
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iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce

• dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho 
plné účelové využitie

• predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplat-
kov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia

• dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlá-
sení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek

• vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, práv-
nickými alebo fyzickými osobami

• kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce

• vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k 
ich doplnkom

• sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce

• vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho 
odpredaju

• vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných 
podnikateľova spoločností

• navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky 
podnikania, prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

• prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce 
v danej oblasti

• prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materi-
ály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko

• prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastu-
piteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a 
zaujíma k nim svoje stanovisko

• sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko

• v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného 
zastupiteľstva

• vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci

• kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k 
predloženým záležitostiam

• rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa 
narúšania občianskeho a manželského spolunažívania, susedských 
vzťahov, nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku 
a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce

• dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spô-
sobu života v obci

• dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na 
vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia 
ohrozenia ŽP v obci

• sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmie-
nok v obci a vyjadrovať sa k nej

• predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné 
vylepšovanie ŽP v obci

• vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce

• kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich 
porušovaním dochádza k ujme na ŽP

• vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO 
odpadom v obci

C) volí:

a) predsedu komisie kultúrno-športovej: p. Havrilovú Zuzanu Hlasova-
nie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Havrilová!

b) členov komisie:

a) poslancov: p. Pupík Rastislav, p. Nechala Stanislav, Bc. Malíková

b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
p. Danihel Pavol, Hlasovanie: Za: 5 poslancov Zdržali sa: 4 poslanci /
predseda +členovia komisie/

c) predsedu komisie finančnej: Ing. Bartalská Mária, Hlasovanie: Za: 8 
poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lIng. Bartalská!

d) členov komisie: a) poslancov: p. Bajtek Andrej, p. Danihel Pavol, b) 
členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Hla-
sovanie: Za: 6 poslancov Zdržali sa: 3 poslanci /predseda +členovia 
komisie/

e) predsedu komisie stavebnej a životného prostredia: p. Danihel Pavol, 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Danihel/

f) členov komisie: a) poslancov: p. Anušová Mária, p. Bartalský Peter, 
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov Zdržali sa: 3 poslanec /p. Havrilová/

Uznesenie č. 125/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi určuje 
v súlade so zákonom NR SR Č. 25311994 Zb. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 
90 dní pred voľbami plat starostu vo výške 1.631,52 Eur. Na základe 
§ 4 ods. 3, obecné zastupiteľstvo navrhuje zvýšenie platu starostovi o 
50%, tj. mesačný plat starostu obce vo výške 2447,28 Eur, po zaokrúh-
lení 2448 Eur. Za: 5 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 4 poslanci 
1 Ing. Bartalská, p. Anušová, p. Bartalský, p. Pupík, 1, Neprítomný: 0 
poslancov

Uznesenie č. 126/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi 
schvaľuje:

a) odmenu zástupcovi starostu: 33 Eur/mesiac, Hlasovanie: Za: 8 po-
slancov Zdržal sa: 1 poslanec 1 p. Bajtek

b) odmeny predsedom komisií: 5 Eur/1 zasadnutie, Hlasovanie: Za: 9 
poslancov

c) odmeny ostatných poslancov v komisii: 5 Eur/1 zasadnutie, Hlasova-
nie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec /p. Bajtek/

d) odmeny členov členov komisií, odborníkov z radov obyvateľov obce: 
5 Eur/1 zasadnutie, Hlasovanie: Za: 9 poslancov

e) odmeny členov rady: 5 Eur/1 zasadnutie, Hlasovanie: Za: 8 poslancov 
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Bajtek/

Uznesenie č. 127/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľu-
je, že členom rady v Materskej škole v Záhorskej Vsi z radov poslancov 
bude p. Bc. Malíková Gabriela. Termín od 01.12.2014. Za: 8 poslancov, 
Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec / Bc. Malíková G./, Neprítomný: 
0 poslancov

Uznesenie Č. 128/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľu-
je prijaté uznesenia. Počet: 8., Za: 9 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal 
sa: 0 poslancov, Neprítomný: 0 poslancov

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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V obci Záhorská Ves miestna volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet volebných obvodov 1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1475
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 994
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva 926
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce 982

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na 
funkciu starostu obce:
1. JUDr. Boris Šimkovič 599
2. Peter Nerád 322
3. František Hanzlovič 56
4. Peter Pollák 5

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 
podľa počtu získaných hlasov:
1. Andrej Bajtek 370
2. Zuzana Havrilová 332

Sviatok všetkých svätýchSviatok všetkých svätých

Komunálne vo¾by 2014
Predvolebnou diskusiou v priestoroch KD sa začal posledný týždeň 

pred komunálnymi voľbami v našej obci. Kandidáti na post starostu obce 
i na poslancov obecného zastupiteľstva mali možnosť prezentovať svoje 
názory, predstaviť svoj politický program a získať si tak na svoju stranu 
sympatie miestnych voličov. Zaplnená veľká sála si vypočula odpovede 
na otázky, ktoré si pripravila redakčná rada Záhorského hlásnika. 

Podujatie začalo o 17:00 hodine a na úvod zaznelo predstavenie jed-
notlivých kandidátov. Štyria kandidáti na post starostu obce najskôr od-
povedali na okruhy tém, ktoré sa dotýkajú spoločenskej, ekonomickej a 
kultúrnej oblasti obce. Následne nastal priestor na otázky od občanov, 
ktoré poväčšinou smerovali na súčasného starostu obce. Prezentovať sa 
pred potencionálnymi voličmi a získať tak náskok pred ostatnými konku-
rentmi mali možnosť aj kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva. 
Tí predostreli svoje návrhy, ktoré by chceli uskutočniť pri možnom zvole-
ní do funkcie. V závere kandidáti na starostu v časovom intervale dvoch 
minút zhrnuli svoje vízie, plány do budúcnosti a vyzývali občanov prísť k 
volebným urnám.

No a voliči ich výzvu skutočne vypočuli. Presne 994 voličov si našlo 
cestu, aby demokraticky vyjadrilo svoj názor. Volebná účasť tak dosiahla 
viac ako 67%. Slušné číslo, ktoré napovedá, že voliť šiel takmer každý dru-
hý občan. Novým, lepšie povedané, staronovým starostom obce Záhorská 

Cintoríny zaplavené stovkami sviečok, 
ktorých dohárajúci plamienok nám pripo-
mína vlastnú smrteľnosť. Príchod mesiaca 
november sa už tradične spája so spomi-
enkou na našich najbližších, ktorí už svo-
ju životnú púť ukončili. Obyvatelia obce si 
spoločne pripomenuli pamiatku zosnulých 
v priestoroch Domu smútku. Starosta obce 
Boris Šimkovič v príhovore pripomenul ob-
čanom, aby si vážili chvíle strávené v kruhu 
svojej rodiny a najbližších, pretože niektorí 
už túto možnosť nemajú. Predsedníčka kul-
túrno-športovej komisie Darina Brukkerová 
zaspomínala v menoslove na všetkých ob-
čanov obce, ktorí nás opustili za uplynulý 
rok. Otec Jozef Nádaský svojou modlitbou 

požehnal všetkým zosnulým a prítomní sa ná-
sledne presunuli pred hlavný kríž na cintoríne. 
Predsedníčka spevokolu Uhranská perla Jana 
Dávidová pietnou básňou vzdala poctu člo-
veku vo chvíľach jeho života i smrti. Členky 
spevokolu Uhranka prispeli repertoárom pies-
ní k pietnej atmosfére podujatia. Pobožnosťou 
za zosnulých, ktoré skončilo požehnaním na 
všetky strany cintorína, duchovný otec ukon-
čil pietny akt. Symbolickou bodkou sa stalo 
kladenie vencov k hlavnému krížu. Pozitívnou 
správou je hojná účasť občanov obce, ktorí si 
napriek sychravému počasiu našli cestu, aby 
si pripomenuli svojich blízkych.

Text a foto: Dávid Malík 

3. Pavol Danihel, 65 ročný 329
4. Mária Annušová 322
5. Peter Bartalský 311
6. Bc. Gabriela Malíková 299
7. Stanislav Nechala 297
8. Ing. Mária Bartalská 296
9. Rastislav Pupík 275

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupi-
teľstva podľa počtu získaných hlasov:
10. Pavol Danihel, 35 ročný 272
11. Peter Biesik 265
12. Norbert Miček 241
13. Milan Tomášek 217
14. Peter Matejov 217
15. Stanislav Grujbár 200
16. Ľubomír Žvach 182
17. JUDr. Milan Repár 171
18. Marián Vašina 170

Zapisovateľka: Antaličová Anna

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014

Ves sa stal zo ziskom 599 hlasov JUDr. Boris Šimkovič. Nastupuje tak 
do svojho štvrtého volebného obdobia nepretržite od nástupu do funkcie. 
Svojich zástupcov si ľudia zvolili aj v prípade obecného zastupiteľstva. Spo-
medzi deviatich pôvodných poslancov, zvolených v uplynulom volebnom 
období, svoje pozície obhájili len dvaja kandidáti. Až sedem nových kresiel 
v obecnom zastupiteľstve obsadia nové tváre. Tváre, ktoré však majú skú-
senosti a niektoré z nich už boli súčasťou zastupiteľstva. 

Zaželajme tak novozvoleným zástupcom veľa zdravia, úspechov, čistej 
a racionálnej mysle pri riešení vecí verejných. Nasledujúce štyri roky bez 
vzájomných konfliktov a s čistým svedomím, že spravili to najlepšie pre 
dobro obce. Nech nezabudnú, že sú zástupcami, ktorých si zvolili občania. 
A v mene občanov aj konajú.    

Text: Dávid Malík, Foto: Barbora Malíková
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Začiatok októbra patril už každoročným hodovým slávnostiam .V obci nechý-
bala slávnostná svätá omša, vyrezávanie tekvíc na detskom ihrisku Slniečko, 
či množstvo kolotočov. Tie potešili najmä deti. Počasie tento rok prialo a tak sa 
mnohí z vás stretli na prechádzke vonku, či už pri spomínaných kolotočoch.

Čo sú to však hody? V Encyklopé-
dii ľudovej kultúry Slovenska sa píše: 
„HODY - je to tradičná slávnosť spojená 
s hostinou na počesť výročia posviacky 
kostola alebo na deň jeho patróna.“ Jed-
noducho, krátko, o to však výstižnejšie. 
A čo všetko k hodom ešte patrí? Čítaj-
te... Územne sa hody rozširovali spolu s 
rozvojom cirkevnej farskej organizácie, 
najmä v 18. – 19. storočí a na začiat-
ku 20. storočia. Dodnes prežívajú tam, 
kde pretrváva kontinuita teritoriálneho, 
susedského života a kde pôsobia ako 
spoločensky integrujúci zvyk. Formálne 
sa dotvorili v stredovekých mestách. V 
jednotlivých regiónoch sa dbalo, aby 
patróni časovo rovnomerne pokryli 
spoločensky vhodné dátumy v priebehu 
celého roka, lebo s hodmi býval spoje-
ný jarmok, na ktorom očakávali kupuj-
úcich a hostí zo širšieho okolia. Presun 
hodov do jesenného obdobia s dostat-
kom potravín je relatívne nový jav. Súvi-
sí s rekatolizáciou v 18. storočí, najmä 
s prienikom mariánskeho kultu, s cyk-
lom hospodárskeho života v dedinskom 
prostredí i s výstavbou protestantských 
kostolov, kde obyčajne spájali posvi-
acku so vzdávaním vďaky za úrodu. 
Jednou z najdôležitejších funkcií hodov 
bola a dodnes ostáva inštitucionalizova-
ná príležitosť na upevňovanie lokálneho 

ťou vyčistiť a upraviť kostol, ulice, domy 
i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do 
obce kramári a komedianti. Deti mali 
možnosť zoznámiť sa s jarmočnou kul-
túrou. V jednotlivých domácnostiach sa 
pieklo, varilo, mládež pripravovala miesto 

povedomia obyvateľov obce, na obnovu 
spoločenských kontaktov a na nadväzo-
vanie nových známostí. Hodová slávnosť 
trvala v minulosti, niekedy aj dnes, viac 
dní. Bola to výročná udalosť, ktorá mala 
viac častí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i 
obecnú. Príprava hodov bola príležitos-

pre muziku. Prvá polovica nedele patrila 
kostolu, druhá hostine a zábave. Večer 
sa väčšina cezpoľných hostí odobrala 
domov, ale mládež ostávala. Stretnutia 
pri tanci boli uznávanou príležitosťou 
na nadväzovanie sobášnych známostí. 
Dodnes je to príležitosť na predstave-
nie snúbenca, snúbenice, na návštevu 
svatovcov. Hody sú tiež príležitosťou na 
stretnutie príbuzných a rodákov. Povin-
nosť prísť na hody majú predovšetkým 
deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo 
obce. Na hody sa obyčajne pozývajú i 
priatelia z vojenčiny a zo zamestnania. 
V mnohých obciach, obvykle tam, kde 
sú dva kostoly, mávajú veľké i malé 

hody. No s tým si my hlavu lámať ne-
musí. Náš kostol je zasvätený sv. Mi-
chalovi, preto oslavujeme hody – ako 
sa vraví na Michala. 

Text, foto: Vajdečková
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FESTIVALFESTIVAL
LUCIE POPPLUCIE POPP

V poradí už 4. ročník festivalu našej 
slávnej rodáčky - Lucie Popp. Speváčky, 
ktorá sa narodila dňa 12.novembra roku 
1939 v našej Záhorskej Vsi. Študovala 
medicínu, no v druhom semestri odišla 
na VŠMU do Bratislavy.

Bola žiačkou významnej slovenskej 
opernej speváčky a pedagogičky – Anny 
Hrušovskej. Od roku 1963 pôsobila v 

Deò úcty k starším

Rakúsku, kde si získala interpretáciou 
Kráľovnej noci (Čarovná flauta). Stala sa 
sólistkou Štátnej opery vo Viedni, hos-
ťovala  Covent Garden Londýne, Metro-
politan Opera v New Yorku a na ďalších 
významných scénach. Vynikala najmä v 
dielach W.A. Mozarta a R. Straussa. Bola 
vyhľadávaná aj ako komorná a koncertná 
sólistka. V roku 1979 jej udelili v Rakúsku 
titul ,,Kammersängerin“. Po roku 1989 
účinkoval s mimoriadnym ohlasom aj v 
Bratislave. Zomrela po ťažkej chorobe ako 
päťdesiatštyriročná. Odpočíva v Slávičom 
údolí v Bratislave.

Dňa 25. októbra sa v priestoroch miestneho kultúrneho domu 
stretli všetci tí skôr narodení - babičky, prababičky, dedkovia aj 
pradedkovia. Kultúrno-športová komisia v spolupráci so staros-
tom obce totiž pripravila program pri príležitosti Dňa úcty k star-
ším. V kultúrnom programe vystúpili mažoretky MERCI, básňou 
oslovili prítomné publikum žiačky základnej školy a do tanca a 
na počúvanie hrala dychová hudba Záhorienka, ktorá bohatým 
repertoárom známych ľudových skladieb pozývala do tanca aj 
tie najstaršie ročníky. So želaním všetkého dobrého a popriatím 
pevného zdravia do ďalších dní začal svoju reč starosta obce 
JUDr. Boris Šimkovič. Programom sprevádzal moderátor Dávid 

Malík. V rámci podujatia nastal krst uhranskej piesne domácim 
alkoholom - borisovicou. Krstnými rodičmi sa stali Boris Šimko-
vič a Irenka Límová. Spoločne s dôchodcami si ju aj spoločne 
zaspievali. Seniori si zaspomínali pri pohári dobrého vínka a ob-
čerstvení. Mnohí z nich dokonca prišli len preto, aby po roku opäť 
raz videli svojich známych a priateľov. 

Redakčná rada ZH želá všetkým dôchodcom k ich sviatku veľa 
zdravia, šťastia, lásky, úsmevu na tvári a šťastných dní. Nech 
máte po svojom boku vždy blízkeho človeka, ktorý spolu s vami 
zdieľa spoločné chvíle a zážitky. Pamätajte, s úsmevom to ide 
vždy ľahšie :)

Text, foto: Barbora Malíková

Dňa 16.novembra sa steny nášho 
chrámu rozozvučali známymi skladba-
mi. V programe vystúpili umelci Monika 
Masarovičová, Pavol Bodnár a taktiež 
domáci spevokol Uhranka pod vedením 
Mgr. Hany Stanekovej. Festival zastrešo-
val Mgr. Art. Július Šoška. Stovka divá-
kov si domov odniesla krásny umelecký 
zážitok, ktorý by bol určite hoden väčšie-
ho počtu divákov. 

Foto: Dávid Malík,

Text: Natália Vajdečková
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Mikuláš, èo v tom vreci máš?Mikuláš, èo v tom vreci máš?

V predchádzajúcom čísle sme v pravidelnej rubrike veno-
vali priestor spomienkam našej občianky. Poukázala na sku-
točnosť, že v našej obci žije dostatok obyvateľov, ktorí svojimi 
zážitkami dokážu oživiť históriu obce. Krásy dediny a vyznanie 
lásky k svojej rodnej hrude opísala aj pani Zdenka Tarabová 
v liste doručenom kronikárovi obce Otovi Šimkovičovi. Prepis 
prvej časti textu od autorky prinášame v poslednom tohtoroč-
nom čísle Záhorského hlásnika.

Moja rodná dedinka
Si to ty, dedinka moja rodná, pri borovicovom lese učupená, 

krásnou Moravou obmývaná? O čom krásne borovice v Záhorskej 
nížine šumia, o čom vlnky na Morave žblnkajú? To predsa o mo-
jej rodnej dedinke Záhorskej Vsi, keď vetríček zafúka šepocú, ako 
krásne sa tu u nás žije, koľko máme lesnej zveri a koľko vtáčikov 
v ich korunách vyspevuje. Od jari až do jesene, ale aj v zime, keď 
je tichučko, občas začuješ sýkorku, alebo drozda. Keď napadne 
sneh vidíš v ňom, bielučkom, stopy srnky, zajačika, bažanta. Pod 
nohami ti vŕzga sneh a príroda spí svojim zimným spánkom, aby 
sa na jar prebudila a potešila tvoje srdce krásnym spevom, pre-
budia sa jarné kvietočky, ktoré potešia tvoje oči svojou nádherou. 
Aj Morava sa prebudí zo svojho zimného spánku, žblnkoce akosi 
veselšie, až ti srdce pookreje. Najkrajší pohľad je, keď si sadneš 
na jej breh pri západe slnka a pozoruješ ako sa ponára do jej 

,,Od kompy po Syslúv vàšek...“
vĺn. Je to úchvatný pohľad a ty si hrdý, že žiješ pri nej a môžeš 
ju obdivovať každý deň, či svieti slniečko, alebo padá dážď, či 
je zima, alebo iné ročné obdobie, vždy je krásna. Žije v nej veľa 
rýb, jej okolie obšťastňujú spevom vtáčiky, ktoré pri nej žijú tak, 
ako ty. Keď pri nej pomaličky pôjdeš, prídeš do voňavého lesa, 
ktorý vonia živicou a v tôni stromov nájdeš rôzne druhy hríbikov, 
ktoré môžu byť užitočné, ale aj zradné. Tie, čo nepoznáš, nechaj 
nech si rastú, lebo nám skrášľujú našu prírodu a tie užitočné si 
nazbieraj. Veď všetko čo nám príroda dá, je pre naše zdravie. Aj 
rôzne bylinky sú liečivé, keď si uvaríš dobrý čajík, pomôžu od 
rôznych neduhov. Lebo nie vždy je príroda krásna, niekedy sa na 
nás hnevá a zašle na nás rôzne choroby. Ale aj tie prejdú, keď sa 
vieš tešiť zo života a z prírodných krás. Občas vybehni na lúčku 
posiatu nádhernými kvietkami, ktorých je nespočetné množstvo, 
poteš sa pohľadom na farebného motýľa ako si lieta z kvetu na 
kvet a zbiera sladký nektár, aj včeličku, ktorá nám prinavráti zdra-
vie a radosť zo života, takého, z ktorého sa chceme tešiť. Nielen 
lúky, ale aj lesné čistinky sú krásne, nájdeme na nich maliny a 
černice. Keď sa chceme pokochať mohutnosťou dubov a bukov, 
sadnime si na pník a počúvajme ich šum, alebo sa nadýchajme 
vône agátu počas jarnej prechádzky. Obdivuj lány polí, či už roz-
kvitnutú žltučkú repku, ktorá svojou vôňou priťahuje včeličky, aj 
vlnenie obilia, z ktorého budeme mať chutný chlebík. 

Pokračovanie v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika...

Kultúrno-športová komisia a sta-
rosta obce si pre našich najmenších 
pripravili v piatok 5.decembra podve-
čer akciu s názvom Vítanie Mikuláša. 
Netrpezlivé deti ho podvečer čakali 
pri stromčeku pred obecným úradom. 
Mikuláš, čert a anjel prišli tento rok na 

krásnom koči, ktorý ťahali dva krásne 
veľké kone. V programe vystúpili mažo-
retky MERCI, materská škola a tak isto 
deti zo základnej školy. Mikuláš sa na 
začiatku prihovoril v niekoľkých sveto-
vých jazykoch a vedel aj po slovensky, 
takže mu nakoniec všetky deti rozumeli. 

Mikuláš rozsvietil aj spomínaný strom-
ček pred obecným úradom a to hlav-
né - rozdal deťom mikulášske darčeky. 
Hasiči ponúkali varené víno a placky. 
Pokiaľ si rodičia pochutnávali na týchto 
dobrotách, deti mali možnosť sa povo-
ziť na mikulášskom koči a pozrieť si oh-
ňostroj. Počasie tento rok prialo a deti 
sa z príchodu Mikuláša veľmi tešili.

Text: foto - Vajdečková
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Dňa 4.12.2014 si žiaci Základ-
nej školy v Záhorskej Vsi vyskúša-
li vyučovanie anglického jazyka v 
spolupráci so zahraničnými lektor-
mi z Veľkej Británie (Manchester) 
a Škótska.

Cieľom tejto aktivity bolo priblížiť ži-
akom cudzí jazyk v prirodzenej podobe, 
vyskúšať si nadobudnuté vedomosti, 
učiť sa tolerantnosti k ľuďom z iné-
ho prostredia a motivovať k ďalšiemu 
vzdelávaniu

Výučba bola primeraná veku i jazy-
kovým zručnostiam danej triedy. Pani 
učiteľky boli príjemne prekvapené z 
toho, ako žiaci spolupracovali a komu-
nikovali s lektormi.

Máme radosť z toho, že konverzácia 
žiakov v cudzom jazyku sa zlepšuje a 
popri učení sa s lektormi zabavia po-
mocou kreatívnych metód.

RŠ

TÝŽDEÒ ZDRAVEJ VÝŽIVY

VYUÈOVANIE  zahraniènými lektormizahraniènými lektormi

Ovocie, zeleninka - zdravé, chutné, 
šťavnaté, farebné a k tomu veľa mliečka 
a mliečnych výrobkov - taký bol Týždeň 
zdravej výživy v našej základnej škole od 
18. 11. - 21. 11. 2014.

Po minuloročných aktivitách a zozná-
mením sa s potravinovou pyramídou sme 
deťom opäť pripomenuli, čo je zdravé pre 
náš organizmus – „Kto chce zdravý byť, 
musí zdravo žiť!“ Sladkosti lákajú a hlavne 
teraz, keď sa blíži Mikuláš a Vianoce.

Počas troch dní sme deťom ponúkli vy-
skúšať zostaviť jedálny lístok najzdravších 
jedál počas dňa a zároveň konzumovať 
jedlá podľa názvu dňa:

19. november – OVOCNÝ DEŇ,

20. november – ZELENINOVÝ DEŇ,

21. november – MLIEČNY DEŇ.

A podarilo sa - detičky kreslili, modelo-
vali, vystrihovali, lepili, písali, tvorili, čítali, 
hľadali, rozprávali sa o tom, čo by bolo pre 

bruško najzdravšie, aby nebolelo. Počas 
desiatovej prestávky boli plné lavice jabĺk, 
banánov, mandariniek, rajčín, paprík, uho-
riek, mrkvičiek a vo fľaštičkách namiesto 
sladkej malinovky mliečko. Hliadky zdravej 
výživy, zastúpené žiakmi 2. stupňa pod do-
zorom triednych pani učiteliek, pozorovali 
denne v každej triede, čo do zdravej výživy 

patrí a čo nie. Vyhodnotili triedu, ktorej sa 
podarilo jesť najzdravšie. Prvostupniarom 
zachutilo aj to, čo predtým neobľubovali. 

 Hoci Týždeň zdravej výživy skončil, na 
laviciach v čase desiaty vidieť stále plno 
vitamínikov. A to nás veľmi teší - možno 
bude u nás v škole v tomto zimnom obdo-
bí menej prechladnutí a chrípok.

Zuzana Doršicová
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Posedenie so starými rodièmi
Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať čo, kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. 

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia. 
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam. 

Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam. 

Na prejav úcty nestačí len celý október – ako „Mesiac úcty 
k starším“, ale je to príležitosť, kedy učiť deti, ako a za čo v 
dnešnom uponáhľanom svete prejaviť úctu počas celého roka 
starším. Práve preto tento mesiac v našej škole venujeme čas 
aktivitám, pri ktorých si môžu deti hlbšie uvedomiť, čo pre 
nich starká, starký, babička či dedko znamenajú.

 Vo štvrtok 16. 10. 2014 si žiaci I. stupňa pozvali do školy 
svojich starých rodičov, aby im ukázali, kde sa učia a trávia 
krásne školské chvíle. Všetkých spoločne privítali v I.A triede 
p. riaditeľka Ivica Pupiková a p. učiteľka Ľubica Szilvássyová. 
Deti potešili starých rodičov krátkym programom, poukazovali 
im svoje triedy, interaktívnu tabuľu a prácu s ňou, pochválili sa 
výzdobou tried a chodieb. V počítačovej učebni odprezentoval 
Stanko Nechala, žiak 4.A triedy, milú prezentáciu venovanú 
starým rodičom. Príjemné popoludnie pokračovalo v I.A tri-
ede, kde si starí rodičia s vnúčencami nakreslili na pamiatku 

obrázok, občerstvili sa voňavým čajíkom a sladkými dobrota-
mi, ktoré nachystali pani učiteľky, ba aj niektoré babky. 

Starí rodičia si zaspomínali na staré dobré časy, postretá-
vali sa s bývalými spolužiakmi, všetci si mali toho veľa pove-
dať. Deti sa cítili so svojim starkými veľmi príjemne a tešili sa 
zo spoločného stretnutia v škole. 

V tomto významnom období sa nám podarilo potešiť naše 
starenky, babičky aj prípravou malej slávnosti pre ne v zaria-
dení opatrovateľskej služby – Jeseň života. Naši štvrtáci si na-
cvičili pestrý program s pesničkami, básničkami, obohatený 
zábavnou scénkou o známom príbehu „Zasadil dedko repku“ 
od Františka Hrubína. Odmenou im bol smiech a potlesk od 
našich babičiek a sladká odmena.

Veríme, že takéto stretnutia neboli posledné, pretože už te-
raz sa všetci tešíme na ďalšie podobné posedenia.

Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, 
veľa zdravia - šťastia od všetkých detí. 

Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár 
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

Mgr. Ľubica Szilvássyová
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Poznávací výlet Poznávací výlet 
na Bradlo a Košariskána Bradlo a Košariská

V októbri sa žiaci 1. stupňa ZŠ Záhorská Ves vybrali na po-
znávací výlet na Bradlo a Košariská s cieľom dozvedieť sa čo 
najviac informácií o jednej z najvýznamnejších osobností našej 
histórie, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, človeku, ktorý svojou 
obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myš-
lienkami, názormi a činmi ho môžeme považovať za prvého „Eu-
rópana“. Predpokladal, že nastane harmónia národov v Európe, 
čo nazýval „europeizácia“. Rovnako však bol oddaný aj svojmu 
národu. Svoju lásku k nemu zhrnul do hesla, podľa ktorého sa 
snažil žiť: „Veriť, milovať, pracovať“.

Žiaci v sprievode svojich triednych učiteliek zavítali najprv do 
rodného domu M. R. Štefánika - bývalej evanjelickej fary. Prez-
reli si expozíciu, ktorá predstavuje Milana Rastislava Štefánika 
ako človeka s pozitívami i negatívami, ktorý dokázal trpieť, ale 
aj milovať, ako obdivovateľa krás i nebeskej oblohy, znalca ume-
nia a krásnej literatúry, ale aj vedca, cestovateľa, vojaka, politika, 
diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vystavených 
predmetov sa deti preniesli do prostredia, v ktorom Štefánik žil, 
do spoločnosti v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v 
ktorých zanechal dlhú stopu. Pestrosť a rôznorodosť jeho osob-
ných predmetov svedčí o jeho rozmanitých záľubách a životných 
túžbach, predstavujú ho ako milovníka krásnych vecí a zberateľa 
cudzokrajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete (Tahiti, 
Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia a krásnej litera-
túry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej 
literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Najviac obdivovaný 
bol Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovná žehlička, gene-
rálska čiapka či predmety z miesta havárie lietadla.

 Po prehliadke Múzea M.R. Štefánika nasledovala prehliadka 
Mohyly na Bradle - pietneho miesta, kde je M.R. Štefánik po-
chovaný. Obrovský pamätník zapôsobil na deti svojou majestát-
nosťou, vzbudzujúcou úctu a tichú spomienku. Pripomenuli sme 
si, že štyri ihlany, ktoré sú na pomníku, znázorňujú 4 vojakov, 
medzi ktorých patril i M. R. Štefánik a ktorí zahynuli pri leteckom 
nešťastí 4. 5. 1919. Je to ojedinelá pamiatka európskej veľkosti, 
predstavuje symbol lásky, úcty a vďačnosti národa Slovákov a 
Čechov k tejto veľkej osobnosti Európy.

 Exkurzia v Košariskách a na Bradle prispela k získaniu vedo-
mostí našich prvostupniarov o veľkej osobnosti M. R. Štefánika. 
Deťom sa exkurzia veľmi páčila, bola pre nich prínosom, dozve-
deli sa mnoho zaujímavých informácií a okrem toho budovali 
vzťahy medzi spolužiakmi a ako sa hovorí: „Lepšie je jedenkrát 
vidieť, ako stokrát počuť.“

Zuzana Doršicová

Mikuláš v škole
Ak spomenieme meno Mikuláš 21. júla, nič sa nedeje, ale ak 

vyslovíme meno Mikuláš 6. decembra! Začnú sa diať zázraky. 
Vznesie sa oblak tajomna a každý myslí na toho dobrého uja, kto-
rý chodí s veľkým vrecom a má v ňom darčeky. 

 Žiaci našej školy sa rozhodli, že ho privítajú v telocvični. Najprv 
mu zavolali zázračným telefónom, ktorý je spojený priamo so sever-
ným pólom, kde býva Mikuláš. Hneď ako mu zavolali, prišiel, lebo On 
na žiakov zo Záhorskej Vsi nezabudol. A nezabudli ani naši sponzori, 
ktorí prispeli svojimi darmi k dobrej nálade tohto pekného dňa. Deti 
dostali balíčky, ale najprv pekne po ročníkoch predviedli Mikulášovi 
s jeho pomocníkmi program, ktorý si pripravili špeciálne pre neho. 
Veľké poďakovanie patrí malému hereckému triu v podaní Natália 
Vajdečková, David Malík a Dominik Vajdečka., ktorí sa zhostili rol 
Mikuláša a jeho pomocníkov – anjela a čerta. Tešíme sa, že aj vďaka 
týmto darom budú mať deti na čo spomínať. 

V telocvični našej školy sa rozhostila nefalšovaná vianočná nála-
da a srdcia našich detí boli dokorán, čo aj odznelo v jednej z piesní, 
no bolo to aj cieľom pedagógov a pracovníkov našej školy. 

 ZAŽELAJME SI SPOLOČNE PEKNÉ A RADOSTNÉ VIANOCE!

Mgr. Pavlína Janotková
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„Po práci zaslúžená odmena“, hovorí 
jedno staré príslovie. Veľmi príjemnou od-
menou je zaiste príjemná prechádzka. A 
takúto odmenu si po svojej práci dožičili 
pedagógovia a správni zamestnanci našej 
základnej školy. Spojili príjemné s krásnym 
a poučným. Navštívili v adventnom čase 
vianočne vyzdobenú „krásavicu na Dunaji“, 
naše hlavné mesto, Bratislavu. 

Ešte príjemnejšou sa stáva prechádzka, 
ak vás na nej sprevádza priateľ. Preto sme 
pozvali našich kolegov z rakúskych družob-
ných škôl z Wiekendorfu a Gänserndorfu. 
Začali sme naše putovanie pod múrmi mo-
numentálnej stavby Bratislavského hradu. Z 
výšky hradných múrov sme mali možnosť 
pokochať sa pohľadom na panorámu mesta. 
Je to veľkolepý pohľad. Poučení a plní dojmov 
z hradného komplexu sme sa pobrali posilniť. 
Naše kroky viedli na známe Vianočné trhy. 
Krásu starej Bratislavy umocňuje vianočná 
výzdoba. Všetky tie svetielka, zvončeky, oz-
doby, vône a chute vo vás vyvolajú zaručene 
tú pravú sviatočnú náladu. S prichádzajúcim 
večerom prišiel čas rozlúčky. 

Príjemne unavení sme sa vrátili domov. 
Už nám zostáva iba počkať si na tie pravé 
Vianoce.

Mgr. Pavlína Janotková

DUCHOVNÉ OKIENKO
ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRED SV. OMŠOU, KTORÚ SOM DAL 
ODSLÚŽIŤ?

Sv. omša môže byť slúžená za živých (za ich zdravie a Božie požeh-
nanie) a za duše zosnulých. Úmysel je nutné zapísať do kalendára, preto 
je potrebné prísť na faru, poprípade po nedeľnej sv. omši do sakristie, 
nakoľko v nedeľu nosím kalendár so sebou do kostola.

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRED SV. OMŠOU?

1. Prvým krokom je sv. spoveď.

 Ak moju dušu ťaží ťažký hriech, je potrebné sa vyspovedať, aby som 
bol v posväcujúcej milosti a mohol byť účastný sv. omše hodným 
spôsobom.

2. Najdôležitejším krokom je vo sv. omši prijať sv. prijímanie.

 Sv. prijímanie obetujem na ten istý úmysel, za ktorý slúži kňaz 
sv. omšu. Spojím sa tak s kňazovým úmyslom, o ktorý som sám 
požiadal.

3. Zúčastniť sa sv. omše.

 Ak je to možné, je dobré sa sv. omše zúčastniť. Niekedy sa stáva, že 
niekto požiada o sv. omšu, ale nemá úmysel byť na nej prítomný – 
to nie je správne.

 Ak na nej predsa nemôžem byť prítomný kvôli chorobe alebo 
zamestnaniu, v danú hodinu sa aspoň duchovne v modlitbe spojím 
s kňazom slúžiacim sv. omšu.

4. Oboznámiť príbuzných a priateľov o sv. omši.

 Je dobré dať vedieť príbuzným a priateľom, že bude slávená sv. 
omša, na ktorej by možno boli radi prítomní, najmä ak poznajú 
(alebo poznali) toho, za koho je slávená.

AKO MÁ ZNIEŤ ÚMYSEL NA SV. OMŠU?

V oznamoch znak „+“ pred menom znamená, že sv. omša je slúžená 
za zosnulú osobu.

Pri sv. omši slúženej za živých znie úmysel takto alebo podobne: „Za 
zdravie a Božie požehnanie pre ...“.

Sv. omša môže byť slúžená aj za viac ľudí spoločne. Ak chce dať 
niekto odslúžiť sv. omšu za živých na nejaký konkrétny cieľ, môže sa na 
to kňaza opýtať a poprípade spoločne sformulovať úmysel.

Je dobré pamätať aj na rôzne výročia, ako napr. narodeniny (najmä 
okrúhle) alebo rôzne výročia a dať v tento deň odslúžiť sv. omšu, napr. 
„Za poďakovanie pri 25.výročí sobáša“. V tomto prípade je dobré obnoviť 
si aj manželské sľuby.

Krásnym úmyslom, na ktorý môže byť odslúžená sv. omša za živých 
je aj „Za obrátenie“ alebo „Za rast vo viere“, čiže na duchovné úmysly 
a nielen za telesné zdravie, ktoré nie je najdôležitejším v živote, lebo od 
neho nezávisí večná spása.

otec Jozef Nádaský, farár

Potulky vianoènou Bratislavou



-14-Záhorský hlásnik

Pamätná kniha obce Uhorská VesPamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokraèovanie rok 1936, po str. 146//pokraèovanie rok 1936, po str. 146/

Vojenskí vyslúžilci dr. gen. M. R. Štefáni-
ka v Uh. Vsi mali 14. VI. 1. verejné vystúpe-
nie spolku. Slávnosť poriadali pod protek-
torátom div. gen. Žáka a iných popredných 
osobností jak vojenských tak cirkevných. 
Dve slávobrány, jedna na hornom rozcestí 
do Hochštetna, druhá pred kan-celárom, 
postavené boly na uvítanie očakávaných 
hosťov. Pri pomníku padlých bolo postave-
né rečnište , pri kostole bol postavený oltár 
a tribúna pre protektorov a hosťov.

Početné spolky vojenských vyslúžilcov 
prišli na slávnosť. O pol desiatej hodine 
boly slávnostné bohoslužby. Pred sv.omš-
ou, ktorú celebroval vdp. Antonín Kompá-
nek, povedal shromaždeným účastníkom 
ohnivú a príležitostnú kázeň. Po kázni sa 
modlil za vlasť. Pri sv.omši hrala hudba vo-
jenských vyslúžilcov z Malaciek. Po boho-

službách dievčatá pozdravilyzástupcu gen. 
Žáka, štkpt. Hrubého a odovzdaly mu kyticu 
čerstvých kvetov. Štkpt. Hrubý sa poďakoval 
a na adresu účastníkov povedal povzbudivé 
slová ako spolupracovať s armádou v civilu. 
Spomedzi ostatných rečníkov najviac dojala 
reč p. Brišku. Poukázal na dejiny, spomenul 
revolučný rok 1848 a pripomenul Uhranom 
na dejinný význam onoho okamžiku, kedy 
Ľudovít Štúr, bojovník za slobodu Slovákov, 
zachraňoval si život útekom cez Uhorskú 
Ves. Po prejavoch bol zápis do pamätnej 
knihy spolku. Pred pomníkom padlých pri 
spomienke na obete svetovej vojny bola 
slávnosť ukončená. Po spoločnom obede 
bola tanečná zábava.

Civilná protiletecká obrana poriadala za-
temňovacie cvičenie. O cvičeniu bolo obyva-
teľstvom bubňom upovedomené. O 9. hod. 

večer zahučala siréna a rozhlaholily sa 
zvony na veži. Na uliciach jako i v domác-
nostiach na tento znak pozhášali svetlá. 
Členovia národnej gardy hasičov kontrolo-
vali či je všade dodržiavaný rozkaz. O 11. 
hod na znak hasičskej trúby bolo cvičenie 
ukončené.

Na sviatok Cyrila a Metoda poriadala 
miestna RTJ verejné cvičenie na ihrisku 
F.C. Uhorská Ves. Po cvičení bola taneč-
ná zábava u p. Smolinského. Dňa 6.júla 
príslušníci českoslov. cirkve mali boho-
služby v miestnosti Štátnej meštianskej 
školy. Večer o 6. hod bola na dvore Mateja 
Poláka oslava majstra Jána.

Text je doslovne opísaný zo strán 144 
-146. Ešte aj nabudúce nás čakajú udalosti 
z roku 1936. 

Mgr. Oto Šimkovič, kronikár obce

FUTBALOVÁ JESEÒFUTBALOVÁ JESEÒ
je za nami

Pokiaľ by sme chceli hľadať naše futbalové mužstvo v tabuľke po 
skončení jesennej časti, museli by sme hľadať v spodných priečkach. 
Po jedenástich odohraných zápasoch, majú futbalisti FK Záhorská 
Ves na svojom konte bilanciu 4 víťazstvá, 1 remíza, 6 prehier. Okupujú 
tak deviatu priečku spomedzi dvanástich účastníkov piatej ligy. Je to 
skutočný odraz možností uhranského futbalu?

Áno i nie. Postrácali sme zbytočne veľa bodov na domácom trávni-
ku, častokrát s mužstvami, ktoré neboli lepšie ako náš celok. Zamrzeli 
bezduché výkony, strata nasadenia v kľúčových momentoch stretnutia 
a pokles formy. Zmena sa udiala aj na trénerskom poste, kormidla sa 
ujal Jozef Grujbár ml. Káder sa však nestabilizoval, základná zostava 
z dôvodu disciplinárnych prehreškov alebo nepredvídateľných absencií 
hráčov bola vždy iná. Na druhú stranu, keď sa chce, tak to ide. Remíza 
na pôde favorizovaného Plaveckého Mikuláša v závere jesene, domáca 
úspešná prestrelka s Pernekom, domáce víťazstvo so skúseným muž-
stvom Malých Levár. Divácka účasť nedosahuje vysoké čísla, skalní si 
však svoju cestu na štadión nájdu. Mužstvo však musí v prvom rade 
poctivo trénovať a nič si neidealizovať. Poctivá práca vedie k vytúženým 
výsledkom. Inak naše mužstvo nenájdeme ani na konci sezóny nikde 
inde, ako v dolnej polovici tabuľky. 

Oveľa väčší dôvod na úsmev dávajú svojim fanúšikom starší žiaci 
FK Záhorská Ves. Bojovnosť, nasadenie, snaha stať sa najlepšími. Ti-
eto slová charakterizujú pôsobenie mužstva v 4. lige Malacky, keď naši 
chlapci obsadili spomedzi 10 mužstiev 2. priečku. A na jar tak reálne 
môžu pomýšľať na skalp lídra tabuľky. Na jeseň prehrali len raz, dostali 
najmenej gólov a predvádzali skutočne skvelé výkony. V kabíne panuje 
skvelá atmosféra, hráči ťahajú za jeden povraz a odzrkadľuje sa to vý-
konmi na ihrisku. Hoci vekový priemer družstva patrí k najmladším k 
súťaži, skutočne to nie je poznať. Cesta na vrchol býva dlhá a my sme 
sa mohli presvedčiť, že veľakrát končí tesne pod ním. Treba pokračovať 

v nastolenom tempe, počas zimnej prípravy kvalitne potrénovať a pre-
meniť sen na skutočnosť. Dôležité bude aj potrebné šťastie, ktoré sa na 
jeseň častokrát priklonilo na kopačky nášho tímu. Ako teda vyjde žiakom 
futbalová jar? 

ŽIACI FK ZÁHORSKÁ VES BY SA CHCELI POĎAKOVAŤ ZA UPLY-
NULÚ FUTBALOVÚ JESEŇ:

• všetkým rodičom a vodičom, ktorí sú nepostrádateľnou súčasťou 
realizačného tímu a bez nich by fungovanie mužstva ako celku sku-
točne nefungovalo – rodinám Glajšekovej, Šušukovej, Mézsárošo-
vej, rodine Ivana Malíka, Veronike Fialovej a Miroslavovi Lukáčkovi

• správcovi ihriska p. Pavlovi Danihelovi ml., ktorá vytvára ideálne 
podmienky na trénovanie pre našich futbalistov

• Márii Fusekovej, našej bufetárke a slniečku na ihrisku

• všetkým priaznivcom, ktorí navštevujú naše zápasy a ženú nás
 k lepším výkonom

Text: Dávid Malík
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I keď mu v mesiaci september na chrbát pribudol už ôsmy krí-
žik, entuziazmus a životný elán ho aj naďalej neopúšťajú. Pán Mi-
roslav Kocáb, čerstvý osemdesiatnik, nám pri príležitosti svojho 
životného jubilea poskytol rozhovor na rôzne témy. Tou najčas-
tejšou, bola samozrejme, téma týkajúca sa hasičov, ktorí patria 
medzi neoddeliteľné súčasti jeho života. Zaspomínal na svoje 
začiatky v hasičskom zbore, obzrel sa smutnými ale i veselými 
príhodami zo zásahov a poskytol aj pohľad na súčasných členov 
DHZ v obci. Čo všetko sme sa od neho ešte podozvedali? Na to 
Vám odpovie nasledujúce interview. 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa stali dobrovoľným hasičom? 
Musím povedať, že to boli zrejme moji kamaráti, ktorí už u hasičov 

pôsobili. Dohodli sme sa, že 1. mája, počas slávností, budem pomáhať 
miestnemu hasičskému zboru. Bolo to v roku 1950. Po tejto akcii som na-
stúpil ako nápomocný hasič a ťahá sa to so mnou už 64 rokov (smiech).

Medzi obyvateľmi obce, no predovšetkým v hasičskom kruhu ste 
označovaný ako žijúca legenda a živá kronika. Prečo si myslíte, že 
ste tento prívlastok obdržali? 

Tridsať rokov z toho som bol predsedom dobrovoľného hasičské-
ho zboru v obci. Zúčastňoval som sa na každom pohrebe, na každej 
schôdzi, na každom podujatí. V 70 rokoch môjho života som predal 
pomyselné žezlo pánovi Grujbárovi. 

Aké pozície ste zastávali v hasičskom zbore? 
Postupne som bol strojníkom, veliteľom, predsedom a stále som 

aktívnym členom výboru. 

Ak by ste mali vyjadriť svoje pocity a pohľad na súčasné zloženie 
a činnosť DHZ v obci, aké by boli? 

Spomínam si, že keď som sa ja prihlásil k hasičom, tak som 
bol prijatý na ročnú skúšku a pokiaľ som chcel nosiť uniformu, 
musel som sa osvedčiť. Vtedy to bola česť byť hasičom. Keď sme 
aj počas zasadnutia výboru mali medzi sebou konflikty, vydisku-
tovali sme si ich a išli sme ďalej. Dnes sú členovia medzi sebou 
nevraživí, nepríjemní, tvoria sa rôzne skupinky. Chodí ich menej na 
schôdze, ako za našich čias, hoci vtedy bolo asi viac času. Dnes 
zohráva svoju úlohu zamestnanie a čas strávený s rodinou. Tvoria 
sa sa však skupinky, pretrvávajú konflikty, pričom ide o maličkosti. 
Niektorí ľudia si nedokážu plniť svoje povinnosti! Iní, naopak, sú 
dušou kolektívu. Chcel by som, aby ľudia zabudli na svoje osobné 
spory a konali pre dobro celku. 

Hovorí sa, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Dokážete si spo-
menúť na najnepríjemnejšiu skúsenosť, akú ste pri svojom zásahu 
museli zažiť? 

Tie sú všetky v súvislosti s požiarom. Ja som začínal u hasičov, 
keď sme mali prvú cisternu. Zúčastnil som sa pri požiare sušiarne, 
dva razy horeli stohy v dnes už bývalom družstve. Do družstva sme 
chodili asi najčastejšie, keď sme museli zasahovať aj pri požiare sto-
doly. Absolvovali sme výjazdy v rámci susedných dedín, trebárs do 
Vysokej pri Morave, či Malaciek. A práve z Malaciek nám jedného 
večera, tesne pred polnocou prišla správa, že horí. Vtedy som bol 
šoférom a mali sme sa dopraviť pred sklad pri železnici v Malackách. 
Závory boli však spustené a čakali sme viac ako 15 minút, hoci ži-
aden vlak nešiel. Stratil sa zbytočný čas, ktorý sme mohli využiť na 
záchranu hmotného majetku, a čo je najdôležitejšie na záchranu ľud-
ského života! Vtedy som si dokonca dal tú námahu, aby som zistil, 
kto vtedy mal službu pri závorách a neskôr ho vyhodili. 

A teraz na veselšiu nôtu. Spomeniete si aspoň na jednu úsmevnú 
príhodu zo zásahu? 

Aj tých bolo veľa. Za všetky však spomeniem jednu príhodu, ktorá 
sa odohrala počas požiaru vo Vysokej pri Morave. Horel tam vtedy 
sklad. Bolo pochopiteľné, že pri požiari sa vždy zhŕklo aj veľké množ-
stvo zvedavcov. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Vyzývali sme 
ľudí v záujme ich vlastnej bezpečnosti, aby opustili priestor. Jedny 
starenky však boli také zvedavé, že som ich musel postriekať hadi-
cou. (smiech)

Čo Vám pôsobenie u dobrovoľných hasičov dalo, a čo naopak 
vzalo? 

Zobralo mi moju mladosť, pretože som veľmi veľa času strávil u 
hasičov. Zároveň som však spoznal priateľov na celý život. Navyše, 
vo svojom svedomí som vždy cítil, že som počas môjho života do-
kázal aj touto cestou ľuďom pomôcť. 

Aké sú Vaše osobné želania k Vášmu jubileu? 
Želám si, aby spolok dobrovoľných hasičov šliapal tak, ako tomu 

bolo za mojej éry. Aby si jeho členovia medzi sebou nezávideli, po-
máhali si navzájom a skúsenosti, ktoré im boli predané i mojim priči-
nením, odovzdali ďalej mladším členom spolku. Moje osobné želanie 
je, aby som zostal zdravý, pretože zdravie považujem za najdôležitej-
šie. A pokiaľ mi to môj zdravotný stav dovolí, budem hasičom stále. 

Redakčná rada Záhorského hlásnika sa pripája ku gratulantom 
a želá pánovi Kocábovi veľa zdravia, šťastia a lásky. Prajeme mu, 
aby ho jeho životná sila a energia neopustili a pôsobil rovnako 
sviežo, ako pri našom spoločnom interview. Nech sa mu splnia 
všetky jeho sny a priania, a nech mu jeho milovaní hasiči robia aj 
naďalej radosť a prinášajú úsmev na tvár. Všetko najlepšie!

Text, foto: Dávid Malík

„HOØÍ MÁ PANENKO...“„HOØÍ MÁ PANENKO...“
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Andrej Bajtek - ANBA
Tlač & Reklama

M: +421 911 477 105
E: bajtek.andrej@gmail.com

Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce 
na otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich no-
vín. Ďakujeme Vám za Vaše otázky, ktoré smerujete na 
našu e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. 
Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej a my ich spo-
lu s odpoveďou uverejníme vždy v nasledujúcom čísle 
Záhorského hlásnika.

1. Uvažovali ste nad riešením otázky trávenia voľ-
ného času v obci, príp. o vytvorení priestoru pre mla-
dé rodiny s deťmi?

Ak majú mladé rodiny záujem, musia si urobiť zá-
mer čo chcú robiť, zvoliť si osobu zodpovednú za celú 
skupinu a bude sa ich záujem riešiť na OZ, tak ako sme 
riešili v minulosti mladé mamičky cez pani Bernáthovú. 

Samozrejme je to spojené s priestormi OcÚ, ktoré sú 
voľné.

2. Mohli by sa podklady pre obecné zastupiteľstvo 
zverejňovať nejaký čas dopredu pred zasadaním OZ, 
aby sa podľa záujmu problematiky mohli viacerí ob-
čania zapájať diskusiou či pripomienkami?

Podklady pre zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sú zverejnené pred každý zasadaním na stránkach 
obce a obecnej tabuli. Občania, ktorí majú o ne zá-
ujem, si ich navyše môžu prísť osobne vyzdvihnúť na 
obecný úrad. 

3. Bolo by možné, aby sa oznamy obecného roz-
hlasu zverejnili aj na internetovú stránku obce, aby 
sa ich obsah dostal aj k občanom, ktorí pracujú mimo 
obce a nezachytili hlásenie obecného rozhlasu? 

Táto problematika sa už rieši a momentálne sa pra-
cuje na tom, aby sa oznamy miestneho rozhlasu ob-
javili na stránkach obce. Uvažuje sa aj nad hlásením 
miestneho rozhlasu v podvečerných hodinách. 

Text: Dávid Malík

PLÁNOVANÉ AKCIE V NAŠEJ OBCIPLÁNOVANÉ AKCIE V NAŠEJ OBCI
26. decembra Stolnotenisový pohár o starostu obce26. decembra Stolnotenisový pohár o starostu obce
31. december Silvestrovský futbalový turnaj31. december Silvestrovský futbalový turnaj
6. január Novoročný koncert 6. január Novoročný koncert 
14. február Reprezentačný ples obce  14. február Reprezentačný ples obce  
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