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Uznesenia zo zasadnUtí obecného zastUpiteľstva

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás po-

zdravil a krátko zhodnotil 4. štvr-
ťrok v obci. 

Na akcie v obci boli posledné 
mesiace bohaté. V kultúrnom dome 
sa stretli pri príležitosti Dňa úcty k 
starším naši občania. Hrala dycho-
vá hudba Záhorienka a o občerst-
venie sa postarala kultúrna komisia 
s poslancami a OcÚ. Účasť bola 
vyššia ako minulý rok, ale mohla 
byť lepšia, teší ma, že prišiel aj pán 
farár a prednosta Okresného úradu 
Malacky p. Jozef Mračna. 

Z ďalších akcií zaujala Pamiatka 
zosnulých na cintoríne, kde spe-
vokol Uhranka, kultúrna komisia 
pripravila dôstojné pozdravenie na-
šich najbližších zosnulých. Celý akt 
sa niesol v réžii nášho dôstojného 
pána Jozefa Nádaského.

Ako každý rok, aj tento rok sme 
spomínali na našu rodáčku Luciu 
Popp. Koncert v kostole Sv. Mi-
chala organizovala Uhranská perla 
spolu s pánom Šoškom a venovala 
ho pani Magdaléne Šimkovičovej, 
zakladateľke týchto koncertov v Zá-
horskej Vsi. Bol to už 11. koncert 
a zúčastnilo sa ho aj napriek zime 
veľa milovníkov kultúry a umenia.

Na poľovníckej zábave, organi-
zovanou poľovníckym združením 
Rozkvet Záhorská Ves bolo veselo 
až do ranných hodín aj zásluhou 
dobrej organizácie zo strany našich 
poľovníkov.

Mikuláš prvý krát organizovali 
mladí členovia kultúrnej komisie. 
Bolo to niečo pekné, ale škoda, 

že nevyšlo počasie. Deti dostali 
darčeky a DHZ zasa navaril plac-
ky a varené víno, no vietor a mráz 
ovplyvnil účasť podujatia.

Teším sa z angažovanosti mla-
dých v kultúrnom živote obce. 
Nové myšlienky určite spestria aj 
vianočné trhy v kultúrnom dome. 

26.12.2013 bude tradične stol-
notenisový turnaj a 31.12.2013 sil-
vestrovský futbalový turnaj. Obidve 
akcie organizujú futbalisti FC. 

Negatívne hodnotím odchod 
a spôsob detskej lekárky, ktorej 
obecné zastupiteľstvo splnilo všet-
ko čo žiadala aj napriek tomu dala 
výpoveď. Zo zdravotných dôvodov 
bude ordinovať iba vo Vysokej pri 
Morave. Ak by odišla na začiatku 
roka 2013, mohli sme mať už no-
vého detského lekára a to všetko 
bez rozruchov a zaťažovaní obča-
nov, poslancov, čí zníženia obec-
ného príjmu. 

Dôležitým bol pre obec po-
sledný štvrťrok 2013, pretože sa 

navrhoval a schvaľoval rozpočet 
na rok 2014. 19.12.2013 sme ho 
schválili a verím, že sa nám ho 
podarí splniť, pretože finančne to 
bude veľmi náročný rok.

Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí ste pomáhali pri rôznych ak-
ciách v tomto roku a zúčastňovali 
sa tak aktívne na rozvoji a živote 
našej obce.

Práca s Vašou angažovanos-
ťou a spoluprácou má pre mňa 
obrovský význam. Obec budu-
jeme spoločne. Tak ako budeme 
spolupracovať, tak bude obec 
napredovať.

Prajem Vám Príjemné 
prežitie vianočných 

sviatkov, veľa zdravia, 
šťastia a úspechov v 

novom roku 2014.

S úctou Váš starosta
Boris Šimkovič

Tel.: 0948 550 050

Príhovor redakcie
Milí čitatelia,

vydaním tohto čísla završujeme prvý rok 
pôsobenia v pozícii redaktorov Záhorského 
hlásnika. Veríme, že zmeny, ktoré nastali v 
redakčnej rade neubrali na kvalite, ba na-
opak prispeli k pozdvihnutiu novinárskej 
práce v obci.

Veľká vďaka za to patrí Vám, naším ver-
ným čitateľom, ktorí s napätím očakávate 

vždy nové číslo vo svojich schránkach. Dúfa-
me, že Vašu priazeň si zachováme aj v novom 
kalendárnom roku.

Ku koncu roka patrí bilancovanie, no my 
sa zameriame na obdobie posledných troch 
mesiacov. Október patril tým skôr narodeným. 
Tretiu októbrovú sobotu vyčarili seniorom 
úsmev na tvári svojimi vystúpeniami deti z 
miestnej materskej a základnej školy.

Úvod novembra bol zasvätený Pamiatke 
zosnulých. Sviečky horiace na hroboch nám 

pripomínali všetkých, ktorí nás opustili a na 
ktorých s láskou spomíname.

Významným podujatím bol aj 3.ročník fes-
tivalu Lucie Popp. Tejto svetoznámej opernej 
dive, ktorá uzrela svetlo sveta v našej obci, 
vzali hold aj mladé spevácke talenty.

Čo dodať na záver? Pred dverami sú naj-
krajšie sviatky roka. Redakcia Záhorského 
hlásnika Vám praje príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojich najbližších. 

Redakčná rada ZH

uznesenia zo zasadnutia oz konaného dňa 15.10.2013
uznesenie č. 91/2013 - OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce Záhorská Ves s účinnosťou od 01.11.2013. zodpovedný: hl. 
kontrolór za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci lp. matejov. p.hanzlovič, 
p. malíková! zdržal sa: o, proti: o

uznesenie č. 92/2013 - OZ schvaľuje nákup Notebooka HP 650 do majet-
ku obecného úradu v hodnote 850 Eur. zodpovedná: p. danihelová, za: 7 
poslancov, neprítomní: 2 poslanci lp. matejov. p. hanzlovič, zdržal sa: o, 
proti: o

uznesenie č. 93/2013 - OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 
parc. Č. 702/3. ostatná plocha v kat. území obce Záhorská Ves. ktorej 
vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná na LV 1097. zastúpená staros-
tom obce JUDr. Borisom Šimkovičorn, IČO: 305219. Podľa geometrického 
plánu č.7/13 sa odčleňuje z par.č. 702/3 do parciel, diel II o výmere 3 m“ 
pričlenený k pozemku parc. Č. 220/4., diel 14 o výmere 3 m2 pričlenené 
k pozemku parc. Č. 220/7. a pozemok registra C KN, parc. Č. 702/23 vo 
výmere 67 m2, parc. Č. 702/8 vo výmere 116 m2 . v celkovej výmere 189 
m2, kupujúcim do podielového spoluvlastníctva v podiele Rudolf Žvach, 
nar. 21.06.1957 bytom 900 63 Jakubov č.303 1/2. Dominik Csonka, nar. 
18.5.1987 bytom Pri barine 430/24 a Lucia Csonková, rod. Stolárová, nar. 

7.3.1977 bytom Pri barine 430/26. 900 65 Záhorská Ves 1/2. podľa ust. 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - z dôvodu 
hodných osobitného zreteľa za symbolickú sumu 1 Euro z dôvodu. že kúp-
na cena za nehnuteľnosť bola už raz obci uhradená. zodpovedný: starosta 
obce, za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci p. matejov. p.hanzlovič, 
zdržal sa: o, proti: o.

uznesenie č. 94/2013 - OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na po-
zemku parc. Č.15221 ostatné plochy. parc. Č. 1520 ostatné plochy a parc. 
Č. 702/16 zastavané plochy a nádvoria v kat. území obce Záhorská Ves. 
ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zastúpená starostom obce Záhorská 
Ves JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 305219 vedených na LV Č. 1097 pre 
investora Západoslovenská distribučná. a.s, Bratislava z dôvodu vydaného 
stavebného povolenia č.j. SOU-ZV/11/1924/75-VI. právoplatné 16.11.2011 
pre stavbu 11 RD. - komunikácia a IS Záhorská Ves SO 102-plyn, SO 105-
elektro podľa priloženého nákresu bezodplatne. zodpovedný: starosta obce 
za: 7 poslancov neprítomní: 2 poslanci lp. matejov, p. hanzlovič, zdržal 
sa: o, proti: o.

uznesenie č. 95/2013 - OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na parc. 
Č. 1522/1, 1500, 702/16, LV Č. 1097 len s podmienkou, t.j. bez finančných 
nákladov zo strany obce. zodpovedný: starosta obce, za: 7 poslancov, ne-
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prítomní: 2 poslanci lp. matejov. p. hanzlovič, zdržal sa: o, proti: o.

uznesenie č. 96/2013 - OZ na základe rozhodnutia na zasadnutí OZ zo dňa 
03.06.2013 schvaľuje: a) finančné vysporiadanie za realizáciu vizualizácie obce 
vo výške 2.500 Eur, b) zmenu rozpočtu: - zníženie položky 01116/717002/41 
Rekonštrukcia cesty - 2.500 Eur, - navýšenie položky O 116/716/41 Projekt 
revitalizácie obce + 2.500 Eur, zodpovedná: p. oanihelová, za: 7 poslancov, 
neprítomní: 2 poslanci lp. matejov. p. hanzlovič, zdržal sa: o, proti: o.

uznesenie č. 97/2013 - OZ schvaľuje finančnú odmenu pre redakčnú radu 
Záhorského hlásnika 1Antaličová, Malík, Malíková, Korych, Vajdečková /500 
Eur/polrok netto./ Termín od 01.01.2013, t.j. rozdiel za 1.polrok 2013 doplatiť v 
najbližšom výplatnom termíne. zodpovedný: starosta obce, za: 7 poslancov, 
neprítomní: 2 poslanci lp. matejov, p. hanzlovič, zdržal sa: o, proti: o.

uznesenie č. 98/2013 - OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku v 
majetku obce parc. Č. 702/3, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves zapísaná 
na LV č. 1097, zastúpená, starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 
305219, podľa § 9a ods. 8 písm. c) zák. Č. 138/1991 Zb. v platnom znení 
Michalovi Zemanovi, nar. 29.9.1966, bytom Pri barine 396/5, Záhorská Ves a 
to pozemky podľa GP Č. 37027077-41/2013 označené ako: - diel 8 o výmere 
56 m2 odchádzajúci od parcely registra „“E“číslo 702/3, - diel 9 o výmere 70 
m2 odchádzajúci od parcely registra „‘E“‘ číslo 702/3, - diel 10 o výmere 2 
m2 odchádzajúci od parcely registra ‚“CO číslo 702/3 za cenu 1 Eur/m2, t.j. 
spolu 128.00 EUR z dôvodov hodného osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci je 
vlastníkom stavby rodinného domu postaveného pred rokom 1976, ktorého 
časť stojí aj na dieloch 8, 10 spolu o výmere 58 m2 a pozemok označený ako 
diel 9 o výmere 70 m2 tvorí časť dvora, t.j. svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. uznesenie bolo schválené 
3/5 väčšinou všetkých poslancov. zodpovedný: starosta obce, za: 7 poslan-
cov, neprítomní: 2 poslanci lp. matejov, p. hanzlovič, zdržal sa: o, proti: o.

uznesenie č. 99/2013 - OZ schvaľuje predlženie nájomných zmlúv za 1Eur/
mesiac s nájomníkmi MUDr. Vongrejom a MUDr. Chmelovou do 31.12.2013 
v nezmenenej forme podľa predchádzajúcich dohôd. zodpovedný: starosta 
obce, za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci /p. matejov, p. hanzlovič/, 
zdržal sa: o, proti: o

uznesenie č. 100/2013 - OZ schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy za 1 Eur/
mesiac s nájomníkom MUDr. Jenisovou do 31.12.2015 v nezmenenej forme 
podľa predchádzajúcich dohôd. zodpovedný: starosta obce, za: 6 poslancov, 
neprítomní: 2 poslanci /p. matejov, p. hanzlovič/, zdržal sa: 1 poslanec /p. 
malíková/, proti: o.

uznesenie č. 10112013 - OZ schvaľuje na základe rozhodnutia zo zasadnutia 
zo dňa 02.09.2013 nákup zariadenia do majetku obce v hodnote 944.53 Eur, 
ktoré bude využívať Klub dôchodcov v obci Záhorská Ves. zodpovedný: sta-
rosta obce, za: 4 poslanci, neprítomní: 2 poslanci /p. matejov, p. hanzlo-
vič/, zdržali sa: 3 poslanci /p. Biesik, p. danihel, p. nechala/, proti: o.

uznesenie č. 102/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 11. Za: 7 po-
slancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, Proti: O.

Zapísala: Mgr. Rúth Kaderová

zápisnica zo zasadnutia oz v záhorskej vsi, konaného 
dňa 4.11.2013 o 17.00 hod. v zasadačke oBecného úradu
prítomní: judr. Boris šimkovič /starosta/, mgr. kaderová rúth /kontrolór 
obce/, vajdečka miroslav, phdr. Brukkerová darina, malíková Gabriela, 
matejov peter, danihel pavol, Biesik peter, judr. repár milan, nechala 
stanislav, hanzlovič František, zapisovateľ: antaličová anna, overovatelia 
zápisnice: malíková Gabriela, hanzlovič František.

proGram:
1. Otvorenie - 2. Kontrola úloh - 3. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce 
- 4. Revitalizácia obce - 5. Bioplyn - stanica - smetisko - 6. Most Záhorská Ves 

- Angem - 7. Informácie starostu obce - 8. Žiadosti - 9. Rôzne - diskusia - 10. 
Schválenie uznesení - 11. Záver

zápis z rokovania:

1. 0tvorenie: Starosta JUDr. Boris Simkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prí-
tomných. predniesol program zasadnutia. dal hlasovať zapisovateľa a overova-
teľov zápisnice a dal odhlasovať návrh programu zasadnutia.

2. kontrola úloh: Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth

- uznesenie 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 
3.10.2014

- uznesenie 103/2011 - predaj RD Zuzanka cena 60.000,- Eur - úloha trvá

- uznesenie 122/2011 - rokovanie s GURAM s.r.o. - úloha trvá !zo strany obce 
bolo vydané územné rozhodnutie. firma GURAM s.r.o. musí vybaviľ stanovisko 
ŽP k vydaniu stavebného povolenia! - úloha trvá

- uznesenie 73/2013 - doriešenie dodatkov k nájomným zmluvám v zdravot-
nom stredisku Záhorská Ves - úloha splnená

p. Hanzlovič mal dotaz k nájomným zmluvám, prečo p. Jenisová má nájomnú 
zmluvu do 31.12.2015 a MUDr. Vongrej a MUDr. Chmelová do 31.12.2013.Kon-
trolórka obce oboznámila. že MUDr. Jenisová mala požiadavku, že zmluvu podpí-
še iba v prípade ak bude nájom stanovený na dobu 3 rokov a budú jej odpustené 
všetky dlhy. A nakoľko sa schválenie zmlúv od 7/2013 neuskutočnilo, boli NZ 
MUDr. Vongrejovi a MUDr. Chmelovej predlžené len do konca roka 2013.

3. správa z kontroly hlavného kontrolóra obce.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 bola vykonaná kontro-
la prevádzky Multifunkčného ihriska a výber poplatkov za 3. štvrťrok 2013.

Zistenia - s porovnaním s predchádzajúcimi rokmi príjem na poplatkoch bol 
vyšší. Obecný úrad už prijal opatrenia na zvýšenie príjmu a zverejnil ponuku 
možnosti prenajať si MI podnikateľmi a súkromnými osobami aj zverejnenia 
na stránke obce, ale tržby sa nezvýšili. OZ berie na vedomie Záznam z kontroly 
prevádzky Multifunkčného ihriska za 3. štvrťrok 2013.

Starosta informoval. že sa dali vyrobiť reklamné tabule na MI, spinning, policajt 
a upozornenie prechodov p. Bajtekovi, ktorému touto cestou ďakuje. p. Nerád 
s firmy Aplitec ich dá do rámu a tento týždeň budú osadené v obci. za: 9 
poslancov, neprítomný: o, zdržal sa: o, proti:o.

Podľa plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola plnenia rozpočtu za 3. 
štvrťrok 2013. Plnenie bolo vykázané v položkách príjmy - plnenie 69,1 %, 
výdavky - plnenie 58,1 %.

p. Hanzlovič sa pýtal na položku energie Zuzanka, prečo je plnenie na 87%. 
Kontrolórka obce pripraví správu o čerpaní energii Zuzanka do budúceho za-
sadnutia OZ. OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za 3. 
štvrťrok 2013. za: 9 poslancov, neprítomný: o, zdržal sa: o, proti:o.

4. revitalizácia obce
Starosta privítal Ing. arch. Káčerovu a Ing. arch. Zemanovú, ktoré vypracovali 
urbanistickú štúdiu revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves. 
Jedná sa o úpravy verejného priestranstva v piatich lokalitách A- Obecný úrad, 
B - Kultúrny dom, C- Kostol, D - Zdravotné stredisko, E - parkovanie. Pred 
budovou obecného úradu by sa mala uskutočniť úprava spevnených plôch 
- položením dlažby, prepojiť s terasou vchod OcÚ s lekárňou, vytvorenie no-
vého parkoviska na vedľajšej parcele, umiestnenie prvkov ako fontána, zeleň, 
stožiare, informačné tabule. Revitalizácia by mala pokračovať smerom ku kul-
túrnemu domu, kde pred budovou bývalej KWS by sa mali vytvoriť nové par-
kovacie miesta. Terasa kul. domu bude zrušená a bude tvoriť súčasť priestorov 
pred kul. domom smerom k rybárskemu domu. Taktiež bude použitá dlažba, 
mozaika, sadové úpravy, zeleň. Smerom ku kostolu by sa mali t vytvoriť ďalšie 
parkovacie miesta. Celá štúdia je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obecného 
úradu a na webovej stránke obce. Poslanci mali pripomienku hlavne k zrušeniu 
parkovania pred budovou OCÚ a KD. Do budúceho zastupiteľstva treba podať 
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písomné pripomienky a návrhy k navrhovanej revitalizácii. Celá prezentácia 
bola predstavená videovou formou. 

5. Bioplyn-stanica
Starosta privítal Ing. Ivana Karoviča s firmy GURAM s.r.o. Lozorno , ktorý 
žiada OZ o odpredaj pozemkov, alebo nájomnú zmluvu na bývalé smetisko. 
Dôvodom je, že v roku 2012 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby .Bioplynové zariadenie na výrobu elektrickej energie“. Po viacerých 
rokovaniach boli dotiahnuté inžinierske siete a firma by potrebovala finanč-
né prostriedky na pokračovanie stavby. ktorá by malá stáť cca 6,5 mil. Eur. 
Nakoľko banka má požiadavku, že financie môže prisľúbiť iba v prípade ak 
bude firma vlastníkom pozemku /smetiska/, alebo bude vypracovaná náj-
omná zmluva s obcou s tým, že obec na vlastné náklady zlikviduje komunál-
ny odpad a firme dá do prenájmu vyčistený pozemok na stavbu. V prípade 
ak by OZ súhlasilo s odpredajom pozemku za 1,- Eur/m2 firma zamestná 
asi 20 ľudí, bude platiť DzN, prípadne finančne prispievaľ do rozpočtu obce. 
Podmienky budú stanovené v kúpnopredajnej zmluve. Nakoľko obec nemá 
finančné prostriedky na likvidáciu smetiska OZ súhlasí s odpredajom po-
zemok smetiska parc. Č. 11033 o výmere 15.986 m2, parc. Č. 11406 o 
výmere 8.891 m2, parc. Č. 11089 o výmere 6.396 m2 za kúpnu cenu 1,- 
Eur/m2 firme GURAM s.r.o. Lozorno, to znamená, že obec získa za smetisko 
31.273,- Eur. Týmto predajom sa zbaví povinnosti o jeho likvidáciu a získa 
financie na budovanie obce /škôlka/, Uznesenie ku kúpnopredajnej zmluve 
bude prijaté až po schválení zmluvy OZ. Za: 7 poslancov, Neprítomný: O, 
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Nechala/, Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/

6. most záhorská ves - angern
Starosta informoval OZ, že sa opäť konalo stretnutie ohľadom výstavby mosta 
Záhorská Ves - Angern. Angem trvá na tom .že by najprv mala byť posta-
vená diaľnica S8 medzi Viedeň - Marcheg - Devínska Nová Ves, z dôvodu 
veľkej premávky áut. Starosta JUDr. Šimkovič si trvá na prijatom uznesení zo 
14.3.2013, aby sa opravili cesty v obci a obec bola pripravená na premávku 
5 - 6 tisíc áut. Navrhuje, aby sme podporili stanovisko Angemu o termínovaní 
výstavby mosta až po dokončení S8. P. Hanzlovič sa pýta odkiaľ máme údaj o 
množstve premávke áut, a tvrdí, že starosta je jediný proti vybudovaniu mosta 
a on je zodpovedný za to, že most tu ešte nestojí. Starosta odpovedá, že nikdy 
nebol proti vybudovaniu mosta, ale ochraňuje obec a chce aby bola obec 
pripravená na veľkú premávku. Dnes obcou prejde 700 až 750 áut a bola vy-
pracovaná štúdia odborom dopravy Dolného Rakúska, kde je vypočítaný uve-
dený nárast za niekoľko rokov. Starosta sa nedal vyprovokovať poznámkami 
pána Hanzloviča ohľadom mostu. OZ súhlasí so stanoviskom zastupiteľstva 
Angern o termínovaní výstavby mosta po dokončení diaľnice S8 a aby boli 
podmienky uznesenia OZ z marca 2013 uzatvorené zmluvnou formou medzi 
BSK a obcou Záhorská Ves., Za: 6 poslancov, Neprítomný: O, Zdržali sa: 2 
poslanci /p. Nechala, p. Danihel/, Proti: 1 poslanec /p. Hanlovič/

7. informácie starostu
Starosta informoval, že rodinný dom na Družstevnej ulici bol už predaný p. 
Vaskovej, peniaze sú na účte, Uherek sa ešte vybavuje ap. Zemanová polo-
žila zatiaľ sumu 5.000,- Eur. Obec by mala na základe Regionálneho úradu 
vykonať deratizáciu obecného majetku v sume 400,- Eur, ktorá sa vykaná 
už tento týždeň. Obec požiadala Okresný úrad životného prostredia o výrub 
tují v rámci revitalizácie obce. Nakoľko v obci máme občanov, ktorí uvedenej 
problematike rozumejú p. Zelenák a p. Brezina urobili obhliadku, že sa len 
zrežú tuje, ktoré sa napadnuté plesňou a ktoré zavadzajú pri doprave.

Ďalej ďakuje kul. komisii za pripravené kultúrne akcie - pamiatka zosnulých, 
Deň úcty k starším. Akcia bola lepšie pripravená a zúčastnilo sa jej viacej 
dôchodcov. 

Žiada občanov a poslancov. aby do 15. novembra 2013 dali občania návrh 
do rozpočtu obce písomne.

8. žiadosti
Ing. Ivan Benek, Školská 146/1, Záhorská Ves žiada o odpredaj obecného 
pozemku pod garážou p. Biesikovej, Boreckej a Ing. Beneka. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 4318/142 
o výmere 30 m2 p. Biesikovej, 4318/145 o výmere 30m2 p. Benekovi a 
4318/146 o výmere 28m2 p. Boreckej za 1,- Eur/m2. Uznesenie ku kúp-
nopredajnej zmluve bude prijaté až po doložení geometrického plánu. Za: 7 
poslancov, Neprítomný: O, Zdržal sa : 1 poslanec /p. Biesik/, Proti: 1 posla-
nec /p. Hanzlovič/

Žiadosť Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 6 bytov v ZV, 
Školská 146/1, Záh. Ves žiada o odpredaj časti obecného pozemku parc. Č. 
4318/140 cca 500 m2. Na základe žiadosti obec nebude odpredávať poze-
mok, bude naďalej využívaný na základe Zmluvy o výpožičke 1/2011 na dobu 
neurčitú. Pozemok sa môže využívať na účely detského ihriska.

9. rôzne - diskusia
p. Nechala žiada, aby bola riešená situácia ohľadom ničenia majetku na 21 
BJ, niektorými nájomníkmi. Na poslednej kontrole bolo dohodnuté, že sa za-
istí plot proti psom. Starosta informoval. že dnes boli zasielané listy všetkým 
nájomníkom a bránka je neustále otvorená za čo si môžu nájomníci.

Starosta zabezpečí kontrolu bytov ap. Poláková podá informácie o neplati-
čoch 21 BJ v 1/2014.

p. Borecká žiada orezať orech, ktorý je na obecnom majetku pri bytovke, lebo 
zasahuje do el. vedenia. Starosta osloví p. Makytu.

p. Brukkerová prizvala slečnu. Vajdečkovú aby urobila prezentáciu mažo-
retkového súboru MERSI. Mažoretky reprezentujú obec Záhorská Ves na 
rôznych akciách a s dobrým výsledkom umiestnenia. Finančné prostriedky 
vynaložené za minulý rok boli cca 10.000,- Eur, obec prispela sumou 2000,- 
Eur a preto žiada OZ, aby z rozpočtu obce na rok 2014 boli súboru pridelené 
fin. prostriedky na základe žiadosti.

p. Lisý Jozef informoval o výrube drevín a čistenia odvodňovacích kanálov. 
Musí sa osloviť p. Vlček ohľadom vývozu zeminy bágrom.

p. Vajdečka - výbor FC bude usporiadať stolnotenisový turnaj dňa 26.12.2013 
a silvestrovský, mini futbalový turnaj 31.12.2013.

p. Danihel Pavol odišiel o 20.30 hod. zo zasadnutia OZ.

David Malík a Natália Vajdečková oboznámili OZ s prípravou Mikuláša dňa 
6.12.2013 a s prípravou Vianočných trhov v obci dňa 14.12.2013.

Mikuláš by sa mal uskutočniť pred budovou obecného úradu, zo Suchohradu 
sa zapožičia pódium. zabezpečí sa ozvučenie, osvetlenie vianočného strom-
čeka, kostými. 

Vianočné trhy sa budú konať v kul. dome so stánkovým predajom od 10.00 
hod. Sprievodný program začne o 14.00 hod., kde bude zabezpečený kul. 
program, Jednota dôchodcov na Slovensku zabezpečia výzdobu a bude pri-
pravené aj občerstvenie. 

10. schválenie uznesení
Pod číslom 108/2013 bolo prijatých 5 uznesení. Za: 8 poslancov, Nepritom-
ný: 1 poslanec /p. Danihel/, Zdržal sa: O, Proti: O, 

11. záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ, pod‘akoval všetkým prítomným za účast‘ 
na zasadnutí.

Zapísala: Antaličová Anna, Overili: 1. Malíková Gabriela, 2. Hanzlovič Franti-
šek Starosta obce: JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi dňa 8.11.2013
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návšteva divadla
Dňa 13. októbra zorganizovala Jednota dôchodcov Slo-

venska zájazd na divadelné predstavenie do Bratislavy. Ak-
cia bola určená predovšetkým pre ich členov, ale mohli sa 
zúčastniť aj občania našej obce, ktorí mali záujem pripojiť 
sa. Viac ako tridsaťčlenná zostava sa schuti zasmiala na ko-
médií HĽADÁ SA MANŽEL. V Teátro Wüstenrot hrali Zuzana 
Tlučková, Jožo Pročko a Marián Labuda mladší.

Text, foto: Vajdečková

Úvod patril už tradične skvelým mažo-
retkám MERCI. Nasledovalo vystúpenie 
miestnej materskej školy, ktoré vyčarilo 
úsmev na tvári mnohým babičkám, pra-
babičkám, dedkom i pradedkom. Pás-
mom piesní a básní sa nenechala zahan-
biť ani miestna základná škola, ktorej žiaci 
zaželali seniorom veľa pozitívnej energie 
a zdravia do ďalších dní. Slova sa ujal aj 
starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris 
Šimkovič, ktorý si minútou ticha uctil aj 
tých občanov, ktorí už nie sú medzi nami. 
Pozdraviť a zablahoželať prišiel aj pred-

deň úcty k starším v obci

nosta obvodného úradu v Malackách pán 
Jozef Mračna. Pre dôchodcov bolo pripra-
vené občerstvenie v podobe výborného 
guláša a skvelého koláčika. Pri poháriku 
dobrého vínka hrala do tanca a na počúva-
nie dychová kapela Prespolanka zo Zohoru 
pod vedením pána Ščasného. V príjemnej 
atmosfére sa dôchodcovia zabávali až do 
podvečerných hodín.

Redakčná rada Záhorského hlásnika sa 
pripája k všetkým gratulantom a želá všet-
kým dôchodcom najmä veľa zdravia, šťas-

Mesiac október je už tradične venovaný všetkým seniorom a tým skôr narodeným. 
Tretiu októbrovú sobotu, dňa 19. októbra, sa v našej obci konalo podujatie, ktoré bolo 
venované všetkým dôchodcom. Na úvod zaznel príhovor pána Dávida Malíka, ktorý úvod-
ným slovom privítal všetkých prítomných a v krátkosti ich oboznámil s programom.

tia, lásky a úsmevu na tvári. Nie všetky 
situácie v živote sú príjemné, ale nezabud-
nime na to, že s úsmevom to ide ľahšie.

Text: Dávid Malík, foto: Natália Vajdečková

Inak tomu nebolo ani v našej obci. Celý prvonovembrový piatok 
sa niesol v pokojnom duchu spomienok na našich najbližších, ktorí 
už opustili tento svet. Na miestom cintoríne sa pod záštitou starostu 
obce a pána farára konalo spomienkové stretnutie spojené s požeh-
naním všetkých hrobov, ktorého sa zúčastnilo množstvo obyvateľov 
či rodákov z obce. K atmosfére tejto pietnej spomienky prispel pás-
mom básní a piesní aj kultúrny spolok Uhranská perla.

text a foto: Korych

pamiatka
zosnulých

1.11. - na tento deň pripadá na Slovensku tradičný novembro-
vý zvyk návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok 
a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. 
Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším 
tradičným prejavom všetkých vrstiev spoločnosti.
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Určite ste si všimli, že v blízkosti ma-
terskej a základnej školy sa objavili ma-
kety detí, respektíve policajt v uniforme. 
Tieto makety však nie sú v spomínaných 
priestoroch náhodou! Ich úlohou je upo-
zorňovať vodičov, aby zvýšili pozornosť 
pri prejazde v týchto lokalitách a znížili tak 
riziko možnej nehody. Niektorí „dobráci“ 
sa však rozhodli sochy „vylepšiť“. Odrhli 
im ruky alebo nohy, a objavili sa ja po-
kusy o úplné zničenie makiet. Chceli by 
sme preto poprosiť podobných ľudí, aby 
sa takýmto pokusom vyhli. Makety nie sú 
lacnou záležitosťou a majú za úlohu znížiť 

riziko nehôd v obci. Udržiavajme preto spo-
ločne pokoj a bezpečnosť v obci.

Pri výjazde z obce sa nachádzajú aj ta-
bule, ktoré upozorňujú na vyznačenie ka-
tastrálneho územia Záhorskej Vsi. Obecný 
úrad na čele so starostom obce rovnako 
prosí občanov o zachovanie týchto tabúľ. 
naším cieľom je predsa obec zveľaďovať 
a nie devastovať. Text: Dávid Malík / Foto: Obecný úrad

neničte makety
pri cestách!

veteráni
dňa 11. novembra sa o jedenástej hodine dopoludnia uskutoč-

nila akcia pri pomníku padlých. Bola to celosvetová pietna spomi-
enka na padlých v prvej a druhej svetovej vojne, ktorú iniciovalo 
Francúzsko v roku 1919 ako ,,deň padLých veteránov“.

Táto pieta sa rýchlo rozšírila do celej Európy, USA a Kanady. 
V roku 2005 sa k tejto výzve pripojilo aj Česko a v roku 2010 
aj naše Slovensko. Pri pomník boli položené kvety a zapálené 
sviečky na znak úcty. Z úst spevokolu Uhranka zaznela pieseň 
Slovenské mamičky.

Text, foto: Vajdečková

Navštívilo ho množstvo ľudí ktorí boli nad-
šení jeho veľkosťou, nápaditosťou a množ-
stvom vzácnych exponátov. Všetci čo sa po-
dieľali na realizácii tohto projektu si zaslúžia 
veľké poďakovanie za uchovanie histórie našej 
obce hlavne pre mladú generáciu. Spomeni-
em len Magdalénu a Mgr. Ota Šimkovičových, 
ktorí ako prví prišli s touto myšlienkou. Pridala 
sa k nim Dr. Darina Brukkerová a začala sa 
veľmi náročná práca. Pomáhali p. Oľga Čičát-
ková p. Cyril Pavešic a mnohí ďalší, ktorí si 
toto poďakovanie zaslúžia. 

Naše múzeum navštívilo veľa rodákov, 
ktorí žijú v zahraničí, ale aj na iných konti-
nentoch. S veľkým obdivom prechádzali po 
jednotlivých miestnostiach a spomínali... 
Často mali slzy v očiach. Mnoho návštev-
níkov prišlo aj z iných kútov Slovenska. Do 
knihy návštev napísali krásne slová plné 
vďaky a uznania. V neposlednom rade naše 
múzeum navštívilo veľa študentov a žiakov 

Uhranské múzeUm zo stredných, vysokých a základných škôl, 
napríklad VŠVU, Filozofická fakulta UK, 
Gymnázium Malacky Základná škola Záho-
rácka Malacky a aj ZŠ a MŠ zo Záhorskej 
Vsi. Všetci obdivovali mnohé exponáty, 
ktoré dovtedy nepoznali a nikdy nevideli. 
Boli prekvapení množstvom osobností po-
chádzajúcich z našej obce, napríklad Lucia 
Poppová. 

Na naše múzeum môžeme byť právom 
hrdí. Dúfame, že sa prídu pozrieť aj tí, ktorí 
v našej obci žijú a ešte v múzeu neboli. 
Každý si tu nájde niečo, čo ho zaujme, na 
čo už zabudol a čo je jeho srdcu blízke.

Sprievodkyne z KS Uhranská perla kaž-
dú sobotu a nedeľu radi privítajú návštev-
níkov múzea. S odborným výkladom ich 
ochotne prevedú jeho priestormi. Múzeum 
je otvorené počas víkendu od 14:00 do 
16:00 . V týždni sa môžete kontaktovať na 
telefónnych číslach 0903 225885 alebo 
0908 685139, Tešíme sa na vašu návštevu 
a dovidenia.

Jana Davidová

dňa 3.októbra 2013 uplynulo päť 
rokov odkedy sme s hrdosťou otvárali 
naše uhranské múzeum. umiestnené je 
v priestoroch bývalej colnice na prvom 
poschodí.
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 dňa 24. novembra sme si pripomenuli 20. výročie smrti našej legendárnej a uznávanej opernej speváčky 
Lucie popp. nieslo sa v duchu spomienok a úcty k našej rodáčke. všetko sa začalo o 15:30 hod. kladením 
vencov pri rodnom dome, kde jej starosta obce judr. Boris šimkovič s poslancami obecného zastupiteľstva 
vzdali hold a položili vence k pamätnej tabuli

iii. ročník festivalU lUcie popp

Prítomní ľudia sa presunuli do kostola 
sv. Michala, kde sa o 16:00 hod. uskutoč-
nilo vystúpenie zborových piesní. Začalo 
sa fanfárami pod vedením pána Štefana 
Mičeka a ďalej pokračovalo príhovormi. 
Ako prvý si pripravil príhovor pán Mgr. art. 
Július Šoška, ktorý nás oboznámil s pro-
gramom a s účinkujúcimi.

Príhovor za Uhranskú perlu si pripra-
vila pani Jana Davidová, ktorá si v ňom 
zaspomínala na pani Magdalénu Šimko-
vičovú. Mnohým prítomným divákom sa 
pri ňom tisli slzy do očí. Po príhovoroch 
sa prešlo ku kultúrnemu programu, ktorý 

odštartovala Uhranská perla s klavírnym 
sprievodom pána Mgr. art. Júliusa Šošku 
a zaspievali nám piesne od Caccini Giulia 
Ave Maria a od Dmitry Bortnianskeho Tebe 
poem. Po nich sa predstavil spevácky zbor 
Apollo pod vedením umeleckého dirigenta 
zboru pána Mgr. Milana Kolenu.

Zaspievali nám pásmo gregorián-
skych spevov, ale aj spevy od uznávaných 
umelcov ako napr. Peter Iľjič Čajkovskij, 
W.A.Mozart a Franz Biebl. Ich vystúpenie 
bolo fenomenálne a určite zostane v spo-
mienkach každého, kto sa tohto koncertu 
zúčastnil. Na záver, starosta obce poďako-

val všetkým účinkujúcim, organizátorom 
a sponzorom podujatia. Všetci prítomní 
diváci si odniesli len tie najkrajšie pocity 
a spomienky.

Text a foto: Barbora Malíková

Šiesty december je už tradične spojený so sviatkom sv. Miku-
láša. Ten spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, neza-
budol do našej obce zavítať ani tento rok. A priniesol so sebou aj 
krátku, ale zato intenzívnu snehovú fujavicu.

Pri údere sedemnástej hodiny prišiel v sprievode mažoretiek MER-
CI a rozžiaril vianočný stromček pri obecnom úrade. Na úvod, ho cho-
reografiou privítali dievčatá mažoretkového súboru MERCI, ktoré aj na-
priek zlej viditeľnosti a sťažených podmienok, zvládli svoje vystúpenie 

vítanie mikUláša s bravúrou. Piesňou a básničkami sa mu prihovorili aj žiaci miestnej 
základnej školy. Svoju odvahu vystúpiť pred Mikulášom, anjelom aj 
čertom si vyskúšali aj ďalšie deti. Úprimne a presvedčivo tvrdili, že 
poslúchajú a bohatý balíček, ktorý bol pre nich pripravený, si naozaj 
zaslúžia. Počas celého podujatia sa o občerstvenie postaral DHZ Zá-
horská Ves. O príjemnú atmosféru a ozvučenie sa postaral pán Rado 
Jánoš. Poďakovanie za vydarenú akciu patrí starostovi obce JUDr. 
Borisovi Šimkovičovi, poslancom obecného zastupiteľstva a členom 
kultúrno-športovej komisie. Nemožno zabudnúť ani pracovníkov obec-
ného úradu. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi odchádzal očividne 
nadmieru spokojný, a už teraz sa teší na budúcoročnú návštevu. 

Text: Malík, Foto: Vajdečková
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mikulášsky GuLáš
spoznal svojho víťaza 

Jednota dôchodcov ponúkala slad-
ké i slané pečivo, základná škola sa 
pochválila svojimi maškrtami a ručne 
vyrobenou vianočnou výzdobou, ma-
žoretkový súbor MERCI prilákal všet-
kých milovníkov kapustnice, medoviny 
a domácich koláčov, vo veľkej sále 
kultúrneho domu sa niesla vôňa lango-
šov, ktoré pripravovali rodičia starších 
žiakov F.C. Záhorská Ves. O občerstve-
nie sa postarala Uhranská perla, ktorá 
pripravila vianočný punč. Pri vchode 
do budovy vám chuťové poháriky roz-
dráždila vôňa hasičských placiek. Svo-

je textílie, výrobky a produkty predávali 
i staré známe tváre miestnych občanov 
či stánkárov. O 14:00 začal kultúrny 
program, ktorý odštartovali mažoretky 
MERCI so svojou POM-POM choreogra-
fiou. Piesňami, básňami, tancami a via-
nočnou tématikou nás prišli pozdraviť a 
zapriať príjemné sviatky i deti materskej a 
základnej školy. Záver patril dievčatám z 
tanečného súboru pani Terky Balážovej. 
Po programe sa samozrejme pokračo-
valo stánkovým predajom. Záver vianoč-
ných trhov bol o 17:00 hod. Veríme, že 
sa vám tohtoročné vianočné trhy páčili a 

netrpezlivo sa tešíme na budúcoročné, 
ktoré v nás opäť vyvolajú radosť z blíži-
acich sa Vianoc.

Text: Barbora Malíková
Foto: Tomáš Korych,
Natália Vajdečková

Šťastné a veselé predo dvermi
Dňa 14. decembra sa v kultúrnom dome uskutočnili vianočné trhy. O 10:00 hod sa začal 

stánkový predaj, ktorého sa zúčastnili kultúrne spolky a organizácie pôsobiace v obci.

v poradí 6. ročník vo varení mikulášskeho guláša usporiadal 
podnik ,, šport Bar u Blažeja“, ktorý sa konal pod holým nebom 14. 
decembra. i tento ročník priniesol bohatú účasť nielen súťažiacich 
tímov, ale i prítomných ochutnávačov a degustátorov.

Kvalita uvarených gulášov sa z roka na rok zvyšuje, preto to i ten-
to rok porota pod vedením pána Petra Szilvássyho mala nesmierne 
ťažké. Prvé miesto získal Erik Danihel a Rasťo Pupík Team. Tesne pod 

vrcholom skončil so svojím tímom starosta obce Záhorská Ves JUDr. 
Boris Šimkovič. Bronzový stupienok ukoristil Maroš Záň spolu so svo-
jím tímom. Víťazom i oceneným gratulujeme a želáme im veľa šťastia a 
dobrej chuti i do nasledujúceho ročníka. 

Text: Barbora Malíková / foto Korych
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Nie je to až tak dávno, čo sa v našej obci nahádzali ostnaté drô-
ty, ktoré znemožňovali ľuďom voľný pohyb do susedného Rakúska. Na 
dodržiavanie tohto obmedzenia dohliadali príslušníci pohraničnej strá-
že - doba sa však zmenila, drôty zmizli a s nimi aj „pohraničiari“. Na 
tohtoročných dňoch Uhranského somíca ste sa však mohli ocitnúť na-
späť v histórii, a to vďaka skupine mladých ľudí, ktorí sa rozhodli oživiť 
prostredníctvom svojho koníčka pohraničiarov v našej obci. Prinášame 
Vám rozhovor so zakladateľom tejto skupiny – Michalom Glajškom.

Klub vojenskej histórie Pohraničnej stráže (KVH PS) sa prvý krát 
prezentoval v obci na tohtoročnom Uhranskom somícovi. Kedy ste klub 
založili a koľko členov máte v súčasnosti? Prečo ste sa rozhodli práve 
pre Pohraničnú stráž?

Takým prvotným dátumom vzniku nášho KVH PS bol 7. máj 2013 keď 
som sa vrátil z jednej českej akcie ,, Copak je to za vojáka“, kde som 
sa stretol s predsedom Klub vojenské historie Brigáda Pohraniční Stráže 
HRANIČÁŘ Viktorom Osičkom. Ten mi navrhol, či by sme aj my nechce-
li prezentovať históriu Pohraničnej stráže v obci Záhorská Ves kde sídlila 
5.rPS, ktorá patrila pod 11. brigádu pohraničnej stráže. Síce mojím prvým 
zámerom bolo robiť motostrelcov a paragánov ČSĽA, stal sa mi návrh od 
p.Osičku akousi výzvou. S týmto návrhom som oslovil Peťa Lučanského, 
či by nemal záujem tiež so mnou viesť tento klub. Postupne sme začali 
naberať nových členov a zveľaďovať výstroj a výzbroj. Oficiálnym dátumom 
vzniku KVH PS je 16. máj 2013. a aktuálny počet členov je 7. 

Nie je tajomstvom, že sa pravidelne zúčastňujete na rôznych his-
torických prehliadkach, rekonštrukciách či ukážkach vojny. Kde všade 
ste sa zúčastnili? 

Našou prvou akciou kde sme sa ako klub PS prezentovali bol 5. ročník 
Slovenských pieskov, kde sme sa predviedli v ukážke studenej vojny medzi 
armádami ČSĽA a Bundeswehr-u. Ďalšou akciou na ktorej sme sa zúčastnili, 
bol Deň mobilizácie 2013 na Petržalských bunkroch v Pečnianskom lese. Na 
tejto akcii naše zelené brigadírky budili rešpekt pred návštevníkmi. Stali sme 
sa akýmsi stredobodom pozornosti ľudí, najmä starších pánov, ktorí voľake-
dy slúžili svoju základnú vojenskú službu u pohraničnej stráže. Fotili sa s 
nami pýtali sa ako fungujeme a čo máme ďalej v pláne. Veľmi nás to potešilo. 
No a poslednou takou veľkou akciou bola ukážka v našej obci na Uhranskom 
somícovi, kde sme ukázali, ako to voľakedy prebiehalo na hraniciach so zá-
padom. Ako klub sa zúčastňujeme aj podujatí, ktoré robia naši kolegovia z 
Čiech a Moravy, na ktorých cvičíme ako prebieha zadržanie narušiteľa, pora-
dové prípravy, poplachy a iné nácviky, ktoré využívame pri ukážkach. 

Musí byť pomerne finančne náročné hľadať a vykupovať rôzne au-
tentické predmety týkajúce sa pohraničiarov. Máte nejakých sponzorov, 
alebo všetko financujete svojpomocne?

historický klub 
Pohraničnej stráže

Áno, čo sa týka výstroje a výzbroje, je to veľmi finančne náročné. Ako 
klub vojenskej histórie musíme mať presne všetky veci, ktoré sa v tom 
čase vyskytovali u Pohraničnej stráže, či sa už jedná o výstrojné doplnky 
ako sú maskáče vz.85, čiapka PS, rovnošaty vz.63 a kopec iných vecí vrá-
tane samopalov vz.58, signálnych pištolí a rádiokomunikačných zariadení 
RF-10 a pojítok. Tieto veci si všetko členovia klubu hradia zo svojich finan-
cií, nakoľko sme nezisková organizácia. Väčšinou tieto veci nakupujeme z 
armyshopov, kde niektoré veci ešte majú. Tie vzácnejšie veci sme získali 
cez rôzne internetové aukcie a burzy. Po akcii pri Morave na Uhranskom 
somícovi sme boli milo prekvapení, keď nám ľudia začali nosiť veci po 
svojich manželoch a otcoch, ktorí slúžili v Záhorskej Vsi, aby sme ich ďalej 
využili vo svojej činnosti. Touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďako-
vať a zároveň poprosiť, ak by niekto niečo našiel (nejaké nepotrebné veci, 
fotografie alebo niečo, čo patrí k pohraničnej stráži) a chcel by nám to 
venovať, boli by sme veľmi radi.

Čo považuje za Váš najväčší úspech?
Za náš najväčší úspech považujem to , že sme s chalanmi dokázali 

založiť a udržiavať niečo, čo na Slovensku pokiaľ mám informácie nikto 
nerobí, a že môžeme pokračovať aj keď len okrajovo v práci ozajstných 
pohraničiarov. No a samozrejme že máme aj výborný ohlas na akciách 
kde sa zúčastňujeme.

Aké sú Vaše plány do budúcna? 
Plány do budúcnosti? Chceli by sme nabrať nových členov, ktorí by to 

brali vážne, boli by ochotní do toho vraziť všetok svoj voľný čas a peniaze, 
ďalej nadviazať spoluprácu s bývalými členmi pohraničnej stráže v obci, 
aby nám pomohli doladiť všetky medzery, ktoré ešte máme, ale hlavne by 
sme chceli získať priestor na bývalom útvare, kde by sme založili menšiu 
expozíciu a miestnosť, v ktorej by sme sa stretávali. V tomto nám veľmi 
pomáha starosta obce pán Boris Šimkovič, za čo mu v mene celého KVH 
PS ďakujem!

***rozhovor bol autorizovaný***
Vážení občania, ak by ste chceli podporiť Klub vojenskej histórie 

Pohraničnej stráže, neváhajte prosím kontaktovať redakciu Záhorského 
hlásnika (telefonicky, e-mail, facebook), kde Vám ochotne poskytneme 
kontakt priamo na p.Glajška. 

Zároveň aj redakcia ZH praje našim „pohraničiarom“ veľa úspechov a 
pevného odhodlania. Už teraz sa tešíme sa ďalšiu historickú ukážku!

text a foto: Korych
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dUchovné okienko
KEDY SÚ VIANOCE?

Položme si jednoduchú otázku. Kedy sú Vianoce? Na túto otázku dostane-
me od detí, ale niekedy aj od dospelých, rôzne odpovede. Niekto povie: “24. 
decembra”, iný povie: ”25. decembra”, alebo “Na Štedrý deň”. Ktorá z týchto 
odpovedí je správna?

Dňa 25. marca svätá Cirkev slávi slávnosť Zvestovania Pána. Je to sviatok 
udalosti, keď bol archanjel Gabriel poslaný za Pannou Máriou s radostnou 
zvesťou, že je vyvolená stať sa Božou Matkou. Na jej kladnú odpoveď, že pri-
jíma toto vyvolenie stať sa Matkou Mesiáša sa v jej panenskom lone Boh stal 
človekom a ona začala čakať pod srdcom Pána Ježiša. Od počatia do pôrodu 
čaká matka v požehnanom stave 9 mesiacov. Kedy uplynie 9 mesiacov od zá-
zračného panenského počatia Pána Ježiša z Ducha Svätého? 25. decembra. 
Preto slávime Vianoce každý rok 25. decembra.

Prečo teda slávime 24. decembra štedrý večer a o polnoci sa slávi vianoč-
ná sv. omša? Odpoveď je jednoduchá. Pre židov sa deň nezačínal východom 
slnka, ale jeho západom. Preto nový deň začali prežívať vždy po západe slnka 
a deň sa začínal nocou. Preto aj svätá Cirkev slávi takzvanú vigíliu (čo zname-
ná predvečer sviatku), čiže začína sláviť sviatok už v predvečer, nakoľko sa už 
vtedy začína deň sviatku. To platí pre nedeľu a pre všetky slávnosti. Dôkazom 
toho je aj fakt, že v sobotu večer sa vždy slávi už nedeľná sv. omša. Takisto aj 
v predvečer každej slávnosti v roku sa slávi sv. omša už zo slávnosti (napr. ak 
slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie padne na stredu, už v utorok 
večer sa slávi sv. omša z tejto slávnosti).

Ďalším dôvodom je aj fakt, že Pán Ježiš sa narodil v noci a preto už v noci 
z 24. na 25. decembra slávime jeho sväté Narodenie.

Pridajme ešte jeden výpočet...

Archanjel Gabriel sa zjavil Zachariášovi v chráme, kde slúžil ako kňaz v 
Deň zmierenia. To znamená, že počatie sv. Jána Krstiteľa nastalo v období 
Sviatkov stánkov na konci septembra a jeho narodenie o 9 mesiacov neskôr 
v období letného slnovratu.

Pretože Lukášovo evanjelium vyhlasuje, že archanjel Gabriel sa zjavil Pan-
ne Márii v šiestom mesiaci od počatia sv. Jána Krstiteľa, počatie Krista spadá 
zhruba do obdobia jarnej rovnodennosti, t.j. do obdobia židovskej Veľkej Noci 
na konci marca. Ježišovo narodenie teda pripadá na koniec decembra, do 
obdobia zimného slnovratu.

Ako Váš duchovný otec
Vám z celého srdca prajem
požehnané a milostiplné
prežitie sviatkov Narodenia
nášho drahého Spasiteľa Ježiša Krista.

Nech vo Vašich manželstvách,
rodinách a v práci
vládne Boží pokoj a radosť.

Denne sa za Vás všetkých modlím
a posielam všetkým
svoje kňazské požehnanie.

Nech je nasledujúci rok sprevádzaný
Božím požehnaním
a ochranou od zlého.

Otec Jozef Nádaský, p. farár

čo nového u nás v škole
Dobrý deň! Ak držíte tento časopis v rukách a rozhodli ste sa prečítať si 

ho, tak isto ste zvedaví na novinky zo svojej obce. Tak si uvarte voňavú ká-
vičku alebo chutný čajík, sadnite si pohodlne do kresla a my vám povieme, 
čo nového sa udialo. Kde? No predsa u nás, v škole.

Začneme pekne po poriadku. Začiatkom septembra sa zúčastnili naši žiaci 
v zostave Veronika Pavešicová, Lucia Csonková a Stanislav Pavešic Večerného 
behu zdravia v Malackách s pani učiteľkou Handlovou. Lucka a Stanko repre-
zentovali našu školu v tomto preteku už druhýkrát a nesklamali ani teraz. Aj 
tento rok získali medailové umiestnenia vo svojej kategórii. Stanko – 1. miesto, 
Lucka – 3. miesto. Veronika Pavešicová sa pretekov zúčastnila prvýkrát a vybo-
jovala si pekné druhé miesto. Všetkým trom žiakom patrí gratulácia a pochvala 
za výbornú reprezentáciu našej školy. 

Žiaci 3. až 6. ročníka v septembri dostali pozvanie na športový a tvorivý deň 
v rámci projektu SONDAR - „Maľujeme farbami zeme“, ktorého sa naši žiaci 
zúčastnili pred dvomi rokmi. Zúčastnili sa celodenného športovo-poznávacieho 
dňa v Čunove v sprievode pani učiteľky Szilvássyovej a pani učiteľky Nechalovej. 

Akciu organizoval Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. 
Autobus žiakov zaviezol priamo do areálu Vodného diela v Čunove. Privítali ich 
sprievodcovia a animátori, ktorí mali pre deti pripravené rôzne aktivity. Žiaci sa 
zoznámili s technikami maľovania farbami zeme, prezreli si vodný areál – Divo-
ká voda. Po výdatnom obede sa autobusom presunuli do Rusoviec na miesto 
Chráneného krajinného územia – tzv. lužného lesa. Plní zážitkov a zdravo una-
vení sa šťastlivo vrátili domov. Ďakujeme mamičke, pani Dolinkovej, za skvelé 
mafiny! Práce v rámci projektu SONDAR stále na škole uskutočňujeme.

V pondelok, 23.9.2013, sa uskutočnilo spoločné stretnutie našich žiakov 
pod vedením pani učiteľky Doršicovej a žiakov Volkschulle Angern v rámci 
projektu Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov. Žiaci spoločne 
navštívili bratislavskú ZOO. Bolo milé pozorovať bezprostrednosť detí, ktoré si 
veľmi dobre rozumeli. 

Koncom septembra sa v Zámockom parku v Malackách konalo obvodné 
kolo v cezpoľnom behu základných a stredných škôl. Našu školu reprezento-
valo sedem žiakov. V postupovej kategórii starších žiakov to boli Jozef Deme-
ter, Jozef Zeman a Patrik Bilkovič pod vedením pani učiteľky Bukovinovej. V 
nepostupovej kategórii najmladších žiakov a žiačok to boli Stanislav Pavešic, 
Mário Brutvan, Enrico Toráč a Veronika Pavešicová pod vedením pani učiteľky 
Handlovej. I keď sa naši žiaci neumiestnili na medailových miestach, za svoj 
výkon si zaslúžia pochvalu, pretože sa na podobných pretekoch zúčastnili prvý-
krát, takže zbierali iba skúsenosti a vzorne reprezentovali našu školu. Po týchto 
skúsenostiach veríme, že budúci rok v tejto súťaži potrápia naši žiaci určite viac 
súperov a možno zabojujú aj o nejakú medailu.

September bol u nás plný športovej aktivity. Pán učiteľ Nechev usporiadal 
futbalový Turnaj priateľstva. Prišli si s našimi futbalistami zasúťažiť žiaci ZŠ zo 
Záhoráckej ulice v Malackách. Víťazstvo zostalo doma.

Koncom septembra od nás odlietajú lastovičky do teplých krajín, aby nám 
nebolo smutno, tak sme si do školy pozvali skupinu sokoliarov. Predviedli nám 
svojich zverencov. Veľké dravce nám ukázali svoju krásu, ale aj silu.

Jeseň prináša so sebou nielen krásne babie leto, ale aj prvé nachladnutia, 
kašlíky. Rozhodli sme sa deťom ukázať pomocníkov z prírody. Všetci veľmi dob-
re vieme, že ovocie a zelenina by mali byť neoddeliteľnou súčasťou nášho jedál-



-11- Záhorský hlásnik

neho lístka. Aj keď mnohí z nás neobľubujú takéto vitamíny, žiaci 1. stupňa nás 
presvedčili o opaku. Spolu s pani učiteľkami pripravili na chodbe školy výstavku 
jesenných plodov, spojenú s ich poznávaním a zaradením. A aby nezostali na-
sýtené len oči, pripravili najstarší žiaci – štvrtáci z prinesených plodov niečo 
aj pre iné zmysly. Pomocou pani učiteľky Szilvássyovej pripravili zeleninové a 
ovocné šaláty, ochutené rôznymi bylinkami. Ochutnávka mala veľký úspech. Už 
teraz sa žiaci tešia na ďalšiu podobnú aktivitu. 

No touto aktivitou sme neskončili. Pokračovali sme týždňom zdravej výživy. 
Stravujeme sa naozaj zdravo? Mnohí si myslia, že áno, iní sú presvedčení, že 
nie a vôbec im to nevadí! Starať sa však o svoje zdravie je veľmi dôležité a pre-
svedčili sa o tom aj žiaci našej školy v rámci Týždňa zdravej výživy od 14. - 18. 
októbra. Vitamínmi sa to u nás len tak hemžilo. Každý deň si deti mohli pochut-
nať na zdravých jablkách, ktoré darovala všetkým žiakom pani učiteľka Karkabi 
a triedne pani učiteľky ich pre ne nazbierali a pooberali. Na triednických hodi-
nách a hodinách občianskej náuky si žiaci vyrábali zeleninové a ovocné šaláty, 
ovocné šťavy a zhotovovali výstavky zdravých jedál. Pyramída zdravia, ktorú 
vyhotovila pani vychovávateľka Apoštolová, nám názorne vysvetľuje dôležitosť 
zdravej výživy. Určite si budú všetci pamätať, že zdravo sa treba stravovať každý 
deň, nielen týždeň, pretože - KTO CHCE ZDRAVÝ BYŤ, MUSÍ ZDRAVO ŽIŤ!

Na konci októbra zavítali žiaci 1. stupňa našej ZŠ do papierne Petrus v Pri-
etrži, aby si pozreli, vypočuli a vlastnoručne vyskúšali ručnú výrobu papiera. 

A veru bolo čo počúvať a pozerať. Vypočuli si, z čoho sa v minulosti vyrábal 
papier, na čo všetko ľudia kedysi dokázali písať. Vyrábali si vlastnoručne svoj 
papier. Deti spoznali, že táto výroba je jedinečná a každý papier je originálom. 
Zavŕšením exkurzie bola zásielka, ktorá prišla o týždeň do školy a deti si v nej 
našli svoj ručne vyrobený papier. 

Exkurziu absolvovali aj žiaci 2. stupňa, ktorí sa ponorili do expozícií Prírodo-
vedného múzea a Dopravného múzea v Bratislave.

Žiaci minuloročného 6. ročníka (2012/13) sa pod vedením pani učiteľky 
Karkabi zapojili do korešpondenčnej dejepisnej súťaže „Tieň víťazného oblúka“ 
organizovanej pre žiakov 5.-7. ročníkov. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v tomto 
školskom roku. Šiestaci dosiahli veľmi pekné umiestnenie v rámci súťažných 
hárkov, a to 2. miesto.

Ako sa dokáže človek vyjadrovať aj bez slov nám zábavnou formou ukázal 
mím. Umelecké vystúpenie pantomímy sa páčilo malým i veľkým.

Našu školu pod vedením p. uč. Handlovej reprezentovali Bohumil Šimkovič, 
Malík Dávid a Martinec Félix na šachovom turnaji žiakov okresného kola vo 
Veľkých Levároch. Súťažilo 38 šachistov zo ZŠ Malacky, Stupava, Veľké Leváre 
a Záhorská Ves. Naši žiaci sa statočne držali. I keď prehratých partií mali viac 
ako vyhratých, nazbierali množstvo skúseností a chute do ďalšieho trénovania. 

Deviataci si mohli pod vedením p. učiteľky Višvaderovej 7.11. 2013 overiť 
svoje vedomosti v skúšobnom testovaní deviatakov KOMPARO.

Svoju šikovnosť si vyskúšali žiaci 1. a 2. špeciálnej triedy na Tvorivých di-
elňach v Spojenej škole v Malackách spolu s pani učiteľkami Gombárovou a 
Benekovou.

Dňa 13.11.2013 sa naši futbalisti pod vedením pána učiteľa Necheva zú-
častnili predkola súťaže v malom futbale Dôvera – školský pohár SFZ. Zápasy 
XVI. skupiny, do ktorej sme boli zaradení, sa odohrali v CVČ Malacky. Za naše 

družstvo nastúpili Dominik Baláž – brankár, Samuel Nerád – kapitán, Kristián Vi-
švader, Gabriel Zeman a Patrik Malík. Náhradníci boli Matej Fejtl, Jozef Zeman a 
Nikolas Zeman. Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční do 3. 5. 2014, postúpili 
Gymnázium Ul. 1.mája Malacky a ZŠ Záhorská Ves.

Krúžok stolného tenisu vychováva ďalšie športové nádeje. Pani učiteľka 
Handlová zobrala svojich zverencov na obvodné kolo žiakov v stolnom tenise, 
ktoré sa uskutočnilo v stolnotenisovej hale v Malackách. Našu školu reprezen-
tovali žiaci v zložení Samuel Nerád, Kristian Višvader a Dominik Šišulák, ktorí 
tvorili družstvo a súťažili s ďalšími štyrmi školami (ZŠ Dérera Malacky, ZŠ Ol-
šovského Malacky, OGY Malacky, ZŠ Stupava). Keďže naši žiaci boli úplnými 
nováčikmi v spomínanej súťaži, umiestnenie na 5. mieste ich neodradilo, ba 
naopak, motivovalo a upevnilo ich chuť a záujem o stolný tenis. Chlapcom patrí 
pochvala za vzornú reprezentáciu školy.

Škola má deťom otvárať nové obzory. Naučiť ich žiť pre budúcnosť. Ak ne-
chceme z našej planéty v budúcnosti mať jedno veľké smetisko, tak sa musíme 
správať ekologicky. Veríme, že aj naša účasť v súťaži „Smietko“, pod vedením 
pani učiteľky Nechalovej a pani učiteľky Pláštikovej pomôže vychovať z našich 
detí environmentálne zmýšľajúcich ľudí.

Moderné informačné technológie sú v našich životoch už samozrejmosťou, 
a tak sa žiaci zúčastnili informatickej súťaže - iBobor. Žiaci 3.-9. ročníka sa v 
termíne od 11. - 26.11.2013 zapojili do riešenia úloh a využili svoje počítačové 
schopnosti. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komuni-
kačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využí-
vanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 
technológií pri učení sa.

Projekty a rôzne súťaže nám nie sú cudzie. Zapojili sme sa do ďalšieho 
projektu Recyklohry, Celý svet píše listy, aktivitu Olympijské pohľadnice sloven-
ským športovcom rozbieha pani učiteľka Doršicová.

Niekto rád behá za loptou a iný si rád zaspieva. Spev sprevádzal našich sta-
rých rodičov skoro pri každej činnosti dňa. Dnešná doba plná médií nám berie 
túžbu zaspievať si. Pozvali sme si do školy uja Viktora, ktorý má svoj koncert 
zameraný na deti. Vtiahne ich do svojho programu, aby spievali s ním. Tento 
koncert bol takým malým mikulášskym darčekom.

Svätý Mikuláš nám priniesol vianočný stromček, výzdobu do školy, slad-
kosti, zábavné hry do ŠKD a elektrické varhany. Všetci žiaci spolu s triednymi 
učiteľmi si pre Mikuláša pripravili slávnostný program. Skvelú zábavu si užili aj 
na školskej diskotéke. Mikuláš nám tak priniesol pozdravy od sponzorov, kto-
rým úprimne ďakujeme. Ďakujeme pánovi starostovi JUDr. Borisovi Šimkovičo-
vi, obecnému úradu, pánovi Ing. Svetlíkovi, firmám Printing International – Ing. 
Jaroslavovi Slovákovi, SILOKING, APLITEC, Bowix, Berto, FOP Vrablec, Coop 
Jednota, pani Ing. Márii Bartalskej a pani Katke Búdovej.

Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, posielame vám jeden úprimný vinš.

Prišli sme k vám s koledami, zelenými vetvičkami.
Zďaleka ideme, dobrú zvesť nesieme.
A ja malý, neveličký, vinšujem vám pomaličky,
zdravie, šťastie v rodine, nech všetko zlé pominie.

Riaditeľstvo ZŠ Záhorská Ves
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spoločné stretnutie škôlkarov v angerne
Začína sa nám predvianočný čas, čas plný 

očakávaní, ľudskej blízkosti, častejších stretá-
vaní sa s blízkymi, čas, keď sme k sebe milší, 
priateľskejší a o niečo viac než inokedy myslíme 
jeden na druhého.

No a práve v tomto období sme sa na chvíľu 
zastavili i my v Materskej škole v Záhorskej Vsi a 
naplánovali sme si v rámci nášho projektu stret-
nutie s našimi kamarátmi v Angerne. Toto pria-
teľské stretnutie sa konalo 27. novembra. Naše 
stretnutie bolo tak ako po minulé roky neformálne, 
nestrojené, proste také ako má medzi kamarátmi 
byť. Rakúske deti nás privítali veselou pesničkou 
a my sme im neostali nič dlžní. Zaspievali sme 
im pesničku o jabĺčku, s ktorou sme sa vlastne 
i rozlúčili s jeseňou. Potom nastal čas, keď sme 
škôlkarov obdarili vlastnoručne vyrobenými dar-

čekmi, sladkosťami a priniesli sme i prekrásnu via-
nočnú ružu pre pani učiteľky. Všetko to boli darčeky, 
ktoré im môžu robiť radosť celé adventné obdobie. 
Prostredníctvom týchto drobných radostí môžeme 
byť spolu, i keď sme každý na svojej strane rieky 
Moravy. Po všetkých tých privítaniach, prevzatí dar-
čekov a spievaní nastal čas, ktorý si deti užili najviac 
– čas hier. Pani riaditeľky, pani učiteľky, lektorky a 
páni starostovia z oboch partnerských dedín medzi-
tým príjemne klebetili nielen o plánoch do budúcna 
a pracovných záležitostiach, ale i o novinkách z ich 
osobného života. Niet sa čomu diviť, za tie roky si 
vybudovali celkom pekné priateľstvo. Celé doobe-
die prebehlo neuveriteľne rýchlo a po občerstvení a 
vzájomnom veselom rozlúčení sa v rytme Rafaely 
Stonožky nám nezostalo nič iné, len sa pobrať späť 
do Záhorskej Vsi.

Myslím, že toto stretnutie bolo príjemné pre 
obe strany a dúfame, že sa uvidíme čo najskôr, 
napríklad na našom vianočnom večierku.

Mgr. Jana Báchorová, lektorka NJ

Čas sa s časom stretol a znova nás presunul do obdobia naj-
krajších sviatkov v roku - do obdobia adventu. Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi zavítali aj do našej materskej školy. Netrpezlivé deti 
sa s ním stretli v piatok, 6.decembra.

Pri pohľade na Mikuláša sa očká detičiek rozžiarili a srdiečka sa 
rozbúchali. Škôlkari sa na jeho návštevu riadne pripravili, čo dokázali 
predvedenými básničkami, či pesničkami. Darčeky v podobe slad-
kých balíčkov príjemne potešili každého z nich . Blížiace sa Vianoce 
prebudili v deťoch  tú známu vianočnú eufóriu, keď sa všetci snažíme 
byť k sebe o čosi lepší, milší a láskavejší .

Text, foto: Vajdečková

mikuláš v mš
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rozpačitá jeseň
a-mužstva

jesenná časť ligových futbalových súťaží sa skončila. 
je za nami polovica odohraných zápasov v sezóne. vý-
kony našich seniorov v nich sa dajú porovnať s výkonmi 
na hojdačke. priebežné siedme miesto z celkovo jede-
nástich účastníkov 5. ligy skupiny a - Bratislava vidiek 
nie je skutočným odrazom možností našich hráčov.

Nevyrovnané výkony, ktoré ich sprevádzali počas ce-
lej prvej polovice sezóny, sa odzrkadlili na počte získa-
ných bodov. Štyri víťazstvá, šesť prehier, zisk dvanástich 
bodov a len trinásť vstrelených gólov. Mužstvo však in-
kasovalo 27 gólov a obrana sa tak zaraďuje medzi štyri 
najhoršie v lige.

Debakel na pôde Malaciek v pomere 8:0, vyso-
ká prehra 5:0 v derby zápase vo Vysokej pri Morave. 
Medzi svetlé okamihy patrí tesné víťazstvo 1:0 na do-
mácom trávniku proti Suchohradu. Od nášho mužstva 
však nemožno očakávať zázraky. Treba si uvedomiť, že 
mužstvo tvorí mnoho futbalistov, ktorí dlhý čas aktívne 
nehrávali a tím ako nováčik sa musí najskôr adaptovať. 
Do jarnej časti sezóny je tu však určite priestor na zlep-
šenie. Futbal je však krásny v tom, že vždy je tu nový 
zápas, ktorý dáva šancu na nápravu. Skalní fanúšikovia 
veria, že sa na jar dočkajú atraktívnejšej hry a väčšie-
mu počtu víťazstiev.

nováčik v popredí 
tabuľky

iné ,a navyše, príjemné starosti zažívajú hráči starších 
žiakov. tí sa vo svojom premiérovom ročníku v 5. lige pre 
starších žiakov okresu malacky dokázali ako nováčik po 
jeseni usadiť na skvelej štvrtej priečke! súťaž tvorí 15 
mužstiev a bilancia našich chlapcov je vynikajúca. 

Po trinástich odohraných zápasoch majú na svojom kon-
te rovných 30 bodov, no ani oni sa nevyhli stratám, keď 
prehrali na jeseň tri ligové zápasy. Za výborné výsledky sú 
zodpovední nielen hráči mužstva, ale i trénerský triumvi-
rát, ktorý tvoria páni Dávid Malík, Miroslav Lukáček a Pa-
vol Danihel ml. S realizačným tímom úzko spolupracujú aj 
rodičia hráčov a vzájomná spolupráca sa premieta aj do 
výsledkov mužstva. V kabíne panuje skvelá pohoda a hráči 
si futbal doslova užívajú. Stále je však pred nimi ešte veľa 
práce a stále je priestor na zlepšenie. Ak je však chuť a 
správna motivácia, ide všetko oveľa ľahšie. Cieľom mužstva 
je na jar predvádzať rovnako konzistentné výkony a pozbie-
rať čo najviac bodov. Počas zimnej prestávky sa zúčastnia 
halového turnaja Zimnej ligy v hale Malina v Malackách. 

Futbaloví žiaci F.C. Záhorská Ves by sa aj touto cestou 
chceli poďakovať všetkým rodičom (najmä rodine Glajše-
kovej, Biesikovej, Meszárošovej, Šušukovej, Jánskej, Ivana 
Malíka st., Pavešicovej, Veronike Fialovej a Petrovi Štiffelo-
vi) a celému realizačnému tímu za spoluprácu a poskytnutú 
pomoc v priebehu ročníka. Bez Vás by to naozaj šlo len 
veľmi ťažko. Poďakovať sa chce taktiež správcovi ihriska 
pánovi Danihelovi za výborne vytvorené podmienky na tré-
ningy a zápasy. 

na záver nemožno zabudnúť na verných fanúšikov, 
ktorí sú tým pravým hnacím motorom pre našich futba-
listov. tešíme sa na jarnú časť sezóny!
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pamätná kniha obce Uhorská ves
/rok 1935 - pokračovanie/

Morava vydala svoju korisť. Pri Jár-
ku Jozef Remiš vytiahol z vody mŕtvolu 
utopeného muža. Komisia v utopenom 
zistila člena rakúskeho pohraničného 
vojska.

Rozvodnenej Morave môžeme pri-
písať hojnú úrodu sena. Obilia a ostat-
ných temedelských produktov bolo na-
dostač. Vinohrady pokazil skorý mráz. 
Úroda bola podpriemerná. Marhule a 
čerešne pomrzly na kvete. V auguste 
Čsl. obilná spoločnosť previedla v ce-
lom štáte súpis pôdy a osiatej plochy. 

Dorábateli obilia dostali knižočky – 
Výkaz pre hospodársky rok 1935/36-. 
Do knižočky musí byť zaznačené kaž-
dé mletie. Záznam prevádza mlynár. V 
knižočke sú tiež lístky, na ktoré dorá-
bateľ podáva nabidku Obilnej spoloč-
nosti do 15.dec., koľko obilia mieni zo 
svojej úrody odpredať.

Všetko obilie naši dorábatelia od-
vážajú do Malaciek. Bez ohlásenia 
nesmie nik nikomu odpredať. Pri od-
predaji výše 20 metrákov je každý po-
vinný odobrať od Obilnej spoločnosti 
isté percento denaturovaného obilia 
pre dobytok.

Na poli verejných stavieb naznačiť 
treba veľký pokrok. Akonáhle prestalo 
mrz-núť,  prikročila firma ing. Waila k 
návažke ochrannej hrádze v Hrúde a 
cez obecný les až po liehovar. Praco-
valo sa vo smenách.

Pri úprave brehov pracovalo sa od 
apríla. Práce tieto boly koncentrované 
pod obcou. Navážal sa terén pod vŕ-
bami pri kríži od Bartkového až po Ga-
brišove. Štrk sa bágroval na Kosine a 
na lodiach prevážal na našu stranu. V 
neskorej jeseni prikročilo sa k úprave 
brehov na tomto úseku. Pracovalo sa 

ešte v posledných dňoch decembra.

Pričinením obce Uhorská Ves pri-
kročilo sa k renovácii ohrady miest-
neho rim.-kat. cintorína. Prehnitá dre-
vená ohrada cintorína bola odstránená 
a nahradená vkusným múrom. Miesto 
dosavádnych dvoch vchodov bol za-
riadený jeden so železnou bránou. Na 
cintoríne vykopaná bola studňa a vy-
stavaná murovaná komora mŕtvých. 
Rovnako bol odstránený neporiadok 
vo vňútri cintorína. Dosiaľ hrobár po-
choval mŕtveho kam si kto prial. Odte-
raz čo boly upravené hlavné a bočné 
cesty a chodníky, musia byť vyvážené 
istej sumy peňažnej na fare. Z peňazí 
takto zinkasovaných sa bude udržovať 
cintorín.  Starý kamenný kríž bol pre-
nesený a postavený oproti hlavnému 
vchodu. Náklad na stavbu v obnose 
37.000 kč dala obec Uhorská Ves. 
Stavbu prevádzal stav. Slezák z Mala-
ciek. Upravený cintorín v októbri bol 
odovzdaný slávnostne veriacim.

V jeseni Uhorská Ves stala sa ex-
portným strediskom slív. Majitelia sa-
dov dali sa vyvážať hojnú úrodu sliv 
na vozoch do celého okolia.  Stŕžili 
pekné peniaze, lebo cena sliv v malom 
sa pohybovala priemerne medzi 1.50 
– 2.00 kč za 1 kg. Výnosný obchod 
poučil i ostatných občanov. Mnohí na 
základe tohto začali vysádzať stromky 
rozličných druhov.

Dňa 20.októbra filia Dimburg mala 
posviacku nového chrámu. Slávnosti 
sa zúčastnili veriaci materskej obce 
v hojnom počte. Na posviacku sa z 
Uhorskej Vsi išlo s procesiou.

Uprázdnenú farnosť Uhorskú Ves 
administroval vdp. František Kolavík 
z Hochštetna. 26. októbra vítali veri-
aci Uhorskej Vsi nového svojho du-

chovného vdp. Antonína Kompáneka. 
Popoľudní shromaždili sa veriaci pred 
farou. Vdp. Kompánek prišiel na aute 
i s vdp. dekanom stupavským Hojsí-
kom. Nového duchovného pozdravil 
vdp. Fr. Kolavík a kostolný otec p. 
Florian Grujbár. Vdp. Ant. Kompánek 
krátko poďakoval a odobral sa s veri-
acimi do kostola. V kostole udelil de-
kan Hojsík prítomným požehnanie.

V tomto čase staly sa zmeny na 
notárskom úrade. P. Dezider Lacko-
vič dosavádny vedúci notár odišiel z 
Uhorskej Vsi a jeho miesto zaujal p. 
František Hájek.

Zdravotné opatrenie tiež postúpilo 
o krok ďalej. V miestnosti bývalej rim.
kat. školy bola sriadená Poradňa pre 
matky a kojencov.

Vojenský zemepisný ústav postavil 
triangulačné veže v našom chotári.

Spolok vojenských vyslúžilcov po 
vojne zaniknutý bol znova založený. 
Bol pomenovaný – Spolok vojenských 
vyslúžilcov dr. gen. M.R. Štefánika.

Dňa 14.decembra odstúpil prvý 
prezident ČST dr. T. G. Masaryk. Voľba 
nového prezidenta bola 18.decembra. 
V deň voľby boly vyvesené štátne zá-
stavy. Zvolený bol ako nástupca dr. 
Eduard Beneš.

/ text je presne opísaný z kro-
niky, teda aj s vtedajším pravo-
pisom. nasledovať bude výpis z 
roku 1936./

Mgr. Šimkovič Oto, 
kronikár obce Záhorská Ves



-15- Záhorský hlásnik

Milí čitatelia Záhorského hlásnika!
Ako kronikára našej obce mňa veľmi potešil záujem pána 

podnikateľa z Jakubova Petra Sirotu, aby som si s ním vy-
menil /ak by to bolo možné/ fotozábery a iné zaujímavosti o 
našej obci a Záhorí vôbec z minulosti. Z mojej strany niektoré 
poznal z mojich kníh o Záhorskej Vsi, ale mňa potešili najmä 
zábery od neho, hlavne tie, ktoré som ešte nevidel. Súhlasil, 
aby som ich mohol ukázať čitateľom zverejnením v Záhor-
skom hlásnikovi.

Zatiaľ aspoň tieto na ukážku: 1. foto je z mýta /colnice/ pri 
prechode z našej obce /vtedy Ungereigen, Magyarfalwa/ v 
roku 1905 /cez drevený most do Rakúska.

2. foto je pohľadnica, kde na dolnom zábere poznám cuk-
rovar, vľavo hore je náš pôvodný miestny/obecný/ úrad so 

sochou pravdepodobne sv. Floriánka, za ktorou sa tiahla ces-
ta k dnešnej vlakovej stanici a vpravo na pohľadnici je záber 
na dnešnej Hlavnej ulici – Reštaurácia Weiss- kde potom mal 
aj dielňu krajčír pán Kaman, je to druhý dom od dnešného OÚ 
smerom ku kostolu.

3. foto je už mladšie /rok 1938, kde je záhorácky označe-
ná Uhorská Ves, cukrovar, novopostavený Obecný úrad, no-
vopostavená škola. Na druhom zábere vpravo na pohľadnici 
je „Obchod so zmiešaným tovarom“ Karola Bartalského, kde 
sme ako deti si chodili kupovať cukríky do štanicle /papierový 
kornútok/. V novom politickom režime tam bola mliekáreň. Na 
snímke sú aj manželia Bartalskí /vo dverách vpravo/, ktorých 
som dobre poznal. Pán Peter Sirota mi poslal viac záberov z 
histórie našej obce, za čo mu veľmi ďakujem. 

Oto Šimkovič
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• www.facebook.com/zahorskyhlasnik • e-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com • tel_i.: 0918 593 160 • tel_ii.: 0904 976 532 •

• uzávierka ďalšieho čísla: 8. marec 2014 •

Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na otázky Vás, 
občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďakujeme Vám za Vaše otázky, 
ktoré smerujete na našu e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. 
Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej, a my ich spolu s odpoveďou 
uverejníme vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.

1. Chcel by som sa spýtať, či už je známy dátum plesu a či sa 
tento rok môžeme tešiť na oslavy Fašiangov v obci? 

V poradí 15. ročník sa uskutoční „symbolicky“ 15. februára zo začiat-
kom o 20:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v obci. Do tanca a na 
počúvanie bude hrať kapela Tenor z Veľkých Levár, pripravený je aj kultúrny 
program a bohatá tombola. Po prvýkrát sa uvažuje o cene vstupeniek vo 
výške 30 eur. Občania by však nemuseli platiť za jedlo a pitie počas plesu, 
iba za tombolu. Čo sa týka obdobia Fašiangov, táto udalosť je v štádiu 
riešení kultúrno-športovej komisie podľa záujmu občanov.

2. Do škôlky pribudlo tento rok veľa detí. Bude sa rozširovať 
budova materskej školy z dôvodu navýšenia kapacity?

V školskom roku 2013/2014 sa mi podarilo vybaviť výnimku na regionál-
nom úrade verejného zdravotníctva, aby naša škôlka mohla vo svojich pries-
toroch uvítať 75 detí. Momentálne pracujeme na projekte rozšírenia škôlky 
a následnej výstavbe nových dvoch tried aj s príslušenstvom v roku 2014. 
Výstavbou škôlky sa spomalí budovanie ulíc, ale škôlku musíme posilniť.

3. Kalendárny rok 2013 pomaly končí. Ako by ste ho bilanco-
vali z pohľadu starostu obce ? 

Všetko, čo bolo na tento kalendárny rok 2013 naplánované, sa podarilo 
splniť. Prioritou bola revitalizácia ulíc Dlhá, Moravská a Pri prvej kaplnke, 
ulice sú hotové! Medzi ďalšie revitalizované časti našej obci v tomto roku 
môžeme zaradiť vchod do kostola či reštaurovanie sôch a pomníka pad-
lých 1. sv. vojny. Nový vzhľad získalo aj miestne futbalové ihrisko, najmä 
tribúna a kabíny hráčov, wc, bufet. Podarilo sa nám pripraviť na vyčistenie 
kanál pod železnicou. Najvydarenejšou akciou bol bezpochyby Uhranský 
somíc, ktorý programom opäť nesklamal a zaznamenal aj hojnú účasť na-
šich občanov a rodákov. Radosť mi urobili mažoretky MERCI, ktoré vzor-
ne a úspešne reprezentujú obec doma, v okolitých obciach i v zahraničí. 
Zriadil sa kozmetický salón v priestoroch budovy bývalej colnice. Zvládli 
sme voľby do VÚC. Ďalej sa rozvíja aj spolupráca našej materskej školy a 
materskej školy v Angerne. Pre občana sa v priestoroch obce prevádzkuje 
mäsiarstvo, Mini-ľudová predajňa a fitnes- centrum.

Potešilo ma znovu prihlásenie futbalistov A-mužstva do súťaže, i keď 
len do poslednej piatej ligy. V mojej práci ma povzbudzuje aj pán farár, 
Jozef Nádaský, ktorý živo komunikuje s občanmi, ale najmä s deťmi. Teší 
ma zapojenie sa mladých ľudí do kultúrneho života, pretože prebrali šta-
fetu, ktorá čnela vysoko, a úspešne v nej pokračujú. Príkladom toho sú 
akcie ako napríklad Mikuláš a Vianočné trhy, Záhorský hlásnik. Máloktorí si 
možno uvedomujú, aká dôležitá je v obci ubytovňa, ktorú spravuje obecný 
úrad. Ubytovňa je stále obsadená a tým aj samofinancovaná. Dôležitá je 
pre mňa aj spolupráca poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 
pri výberových konaniach, schvaľovaní uznesení a nakoniec i pri finálnych 
stavbách, pri ktorých sa postupovalo v zmysle zákona, čo je veľmi dôležité. 
Túto skutočnosť dokazuje aj minuloročný audit obce. Všetko sa robí trans-
parentne a každý sa osobne o tom môže presvedčiť na obecnom úrade.

Teší ma, že konečne sa na schvaľovaní rozpočtu podieľajú aj občania. 
Záujem o rokovania OZ tiež vzrástol, čo pomáha pri schvaľovaní úloh v obci 
mne i poslancom. Názor občana bol a je pre mňa prvoradý.

PLÁNOVANÉ AKCIEKrONIKA ObCE
Od 1. OKtóbrA dO 31. dECEmbrA 2013

 26. december stolnotenisový pohár a o starostu obce 
 31. december silvestrovský futbalový turnaj
 6. január novoročný koncert
 15. február reprezentačný ples obce
 15. marec 3. GaLavečer merci

narodiLi sa
Teodor Dolinka /sept./

Petra Chrupková
Emma Weismanová
Pavol Kvalténi

opustiLi nás
Alžbeta Weismanová
Anna Balážová
Mária Strnová
Anna Danihelová

Luikens machinerY s.r.o. oznamuje!
Zdravím Vás, rád by som sa Vám predstavil, mnohí ma poznajú zo Zá-

horskej Vsi, som Roelf (Rudy) Luikens, mám firmu LUIKENS MACHINERY 
s.r.o.. Naša spoločnosť sa zaoberá nielen so slamou a senom, ale zabezpe-
čujeme aj servis pre iné spoločnosti.

Často ma oslovujú obyvatelia našej obce, že neuhrádzam nájom za polia - 
toto nedorozumenie by som rád vysvetlil: nemáme v Záhorskej Vsi žiadne polia, 
tie sú obrábané spoločnosťami ako Agro-Morava, Morava-Agro, Záhorie Farms 
to sú Holanďania z Malých Levár a firma Agro Znojmo z Čiech. 

Firma z Malých Levár parkuje často svoje stroje v Strojstave - z toho vzniká 
nedorozumenie ako aj z toho, že často vykonávame servis strojov pre firmu z 
Malých Levár. Ak by pretrvávali problémy s prenájmom pôdy, môžete sa ob-
rátiť priamo na Luikens Maschinery s.r.o, ktorá sídli v priestore Strojstavu a ak 
budete chcieť, ponúkneme Vám nové zmluvy na obdobie 5-10-15 rokov so 
zárukou včasných úhrad.
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