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OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBO-
VEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU 

NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI.

Príhovor redakcie

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika!

Dovoľte aby sme Vám úvodom nášho prí-
hovoru síce trocha oneskorene, ale predsa 
len, zapriali mnoho pevného zdravia, šťastia, 
lásky, splnených snov a úspechov do kalen-
dárneho roka 2017. My sa Vám ho budeme 
snažiť spríjemniť kvalitnými a objektívnymi 
článkami na stránkach Vašich obecných 
novín. 

Viacerí z Vás určite postrehli, že Záhor-
ský hlásnik tento rok nevyšiel v klasický 
predvianočný čas. Dôvodov bolo hneď nie-

koľko. Snažili sme sa celistvo zachytiť vianočné 
obdobie do jedného čísla novín, aby sme ešte 
v marci neinformovali o decembrovom stolno-
tenisovom turnaji alebo silvestrovskom futbale 
na umelej tráve. Tí z Vás, ktorí nás sledujú aj na 
známej sociálnej sieti tiež vedia, že sa vyskytli aj 
problémy technického rázu. I my redaktori, sme 
len ľudia, preto veríme, že nám drobné chyby 
a zakopnutia odpustíte a zachováte nám svoju 
priazeň a sympatie aj do ďalších čísiel. 

Počas nášho „hluchého“ obdobia sme však 
nestagnovali. Dokázať sa Vám to budeme snažiť 
aj na nasledujúcich stránkach Vášho periodi-
ka, kde sme si pre Vás pripravili zopár nových 

rubrík s bohatým obsahom. A to nie je všetko! 
Viaceré z nich uzrú svetlo sveta aj v ďalších 
pokračovaniach Záhorského hlásnika.

Prajeme Vám teda príjemné čítanie a teší-
me sa na Vaše reakcie a pripomienky. Píšte 
nám na známu e-mailovú adresu zahorsky-
hlasnik@gmail.com alebo si nás otvorte na 
facebookovej stránke. Vaše noviny sú tu od 
nás pre Vás. A vždy budú...

Na úvod zrejme všetko, želáme Vám prí-
jemné chvíle strávené pri čítaní Vašich obec-
ných novín!

redakčná rada Záhorského hlásnika 

multifunčného ihriska aj s kamerou, 
doriešil sa havarijný stav elektroin-
štalácie  v KD, na záver sme získali 
400 000,- EUR z EÚ fondov na vybu-
dovanie zberného dvora, ktorý bude 
v areáli ČOV. Bez zberného dvora, 
ktorý budeme budovať v roku 2017 
sme zveľadili obecný majetok za 
335 000,- EUR.

Ďalej sme žili aj kultúrne, čo Vás 
informujeme v Hlásniku pravidelne, 
v poslednom štvrťroku 2016 sme 
mali posedenie s dôchodcami, pami-
atku zosnulých na cintoríne, varil sa 
guláš u Blažeja, privítal deti Mikuláš, 
Mercinkový galavečer, posedenie 
s mladými futbalistami, stolnoteni-
sový turnaj, na Silvestra futbalový 
turnaj, či vianočné trhy a Novoročný 
ohňostroj pred OcÚ.

Kultúrnych akcií máme veľa a zdá 
sa mi, že niekedy je menej viac. Kva-
lita akcií tým trpí, prehodnotíme toto 

spolu s kultúrnou komisiou a po-
slancami, pretože sa aj na kultúru 
poskytujú obecné financie! 

Chcem poďakovať všetkým čo 
sa na budovaní obce a kultúrnom 
živote v roku 2016 podieľali. Po-
dobne spolkom – Uhranskej per-
le, Jednote dôchodcov, hasičom, 
poľovníkom, rybárom, futbalistom, 
Mercinkám, ale aj stolným tenistom 
a poslancom.

Toto bol život obce v kocke 
v roku 2016.

Všetkým občanom prajem veľa 
zdravia, šťastia a lásky v roku 2017.

 

Ďakujem Vám s úctou Váš starosta

Boris Šimkovič, 

t.č. 0948 550 050

kamery, vynovili sme fitnes centrum, 
v MŠ zakúpili projektor a interaktív-
nu tabuľu, vybudovali multifunkčné 
ihrisko v ZŠ, dopravné ihrisko v MŠ 
je pred dokončením, zakúpil sa kon-
vektomat do školskej jedálne, zadná 
brána v MŠ, vybudovali sme park 
s ihriskom pre deti, oprava kríža 
oproti pošte, na cintoríne nový chod-
ník a miesto na smetné nádoby, na 
kompe – rekonštrukcia, nový motor, 
kosačka a radlica na sneh, v predaj-
nom centre pri KD sa zrekonštruova-
lo kúrenie, asanovali sme smetisko, 
v MŠ je nová elektroinštalácia, máme 
nové verejné osvetlenie LED, ako aj 
vianočné ozdoby, postavili sme novú 
zastávku pri zdravotnom stredisku, 
vynovili sme malú sálu v KD aj so 
strechou, osvetlením, vymaľovaním 
aj dverami. V predajnom centre – byt 
– sa vymenili okná, v knižnici máme 
nové police, na FC je nové osvetlenie 

Vážení spoluobčania,

rok 2016 bol pre nás v obci 
veľmi zaujímavý. Dôvod je jedno-
duchý, snažili sme sa využiť čas 
na efektívne čerpanie a realizáciu 
financií z rozpočtu obce, z EÚ fon-
dov a od štátu. Netvrdím, že všetko 
išlo ako po masle, ale zhodnoťte 
sami – konečne sme urobili novú 
strechu OcÚ, máme nové otočné 

Pre babičky a dedkov bolo pripravené 
občerstvenie v podobe rezňov a zemiakové-
ho šalátu. Pre mlsné jazýčky bola pripravená 
aj vynikajúca domáca bublanina. Na úvod 
pozdravil prítomných seniorov svojim prího-
vorom starosta obce JUDr. Boris Šimkovič a 
poslankyňa KŠK Mária Annušová. Pásmo kul-
túrneho programu si pripravili deti materskej 
škôlky a žiaci základnej školy  prvého stup-
ňa. Prostredníctvom básní, piesní a tančekov 
potešili mnohí z nich svojho vlastného dedka 
alebo starú mamu. Rozprávkové choreografie 
sa predstavili v podaní mažoretkového súboru 
MERCI. Do tanca a na počúvanie hrala skupi-
na DUO LINZ a hostia. Zaznela zmes ľudových 
aj moderných piesní väčšinou z repertoáru 
slovenských a českých interpretov. Početnú 

Šťastie by sme si nemali nechať ujsť pome-
dzi prsty. Niekedy ho však len tak pustíme do 
vetra. Tak ako žiaci základnej školy spoločne 
so svojimi rodičmi a pedagógmi. 

Večer, pred príchodom Martina na bielom 
koni, sa už po druhýkrát rozhodli vypustiť tzv. 
lampióny šťastia, aby sa im prostredníctvom 
nich splnili všetky sny a želania. A tých je 
najmä v detských dušiach nespočetne veľa. 
Pod rúškom tmy sa enkláva žiakov, pedagó-
gov a rodičov vydala na hrádzu, aby postupne 
vypustila smerom do neba odkazy pre šťastie. 
Nezabránil im v tom ani chladný a miestami i 

DEÒ ÚCTY K STARŠÍMDEÒ ÚCTY K STARŠÍM

LAMPIÓNY PRE ŠŤASTIELAMPIÓNY PRE ŠŤASTIE

účasť seniorov dokresľuje aj spontánna zábava 
prítomných hostí. Ako darček si každý z nich 
odniesol kalendár na rok 2017 so záhradnou 
tématikou.

Redakčná rada Záhorského hlásnika sa pri-
pája ku gratulantom a želá všetkým seniorom 
pevné zdravie, šťastie, lásku a porozumenia do 
nasledujúcich rokov.

silný vietor. Skrehnutými prstami sa im podarilo 
rozžiariť lampiónové svetlo, ktoré spoločne so 
svojimi „spolubojovníkmi“ vytvorilo nad riekou 
Morava pôsobivé svetelné divadlo. Po vzdiale-
ní sa lampiónov za horizont sa o občerstvenie 

Text, foto: Barbora Malíková

Dňa 22. októbra sa v priestoroch miestneho kultúrneho domu konalo pod záštitou kultúr-
no-športovej komisie posedenie našich seniorov pri príležitosti ich medzinárodného sviatku.

31. októbra sa na miestnom cintoríne 
v Záhorskej vsi uskutočnil pri príležitos-
ti pamiatky zosnulých pietny akt, pro-
stredníctvom ktorého prítomní občania 
zaspomínali na život svojich zosnulých 
blízkych. Pietny akt, ktorý sa odohral pri 
hlavnom kríži, začal príhovorom staros-
tu obce JUDr. Borisa Šimkoviča, ktorý 
svojimi slovami oslovil spomínajúcich 
spoluobčanov. Poslankyňa obecného za-
stupiteľstva a členka kultúrno-športovej 
komisie Mária Annušová neskôr prečítala 

Pamiatka zosnulých

zoznam zosnulých občanov v roku 2016. 
Spevokol Uhranka svojimi piesňami ukončil 
smútočný pietny akt. Záverom sa slova ujal 
otec Marián Libič, ktorý sa zaželal ľuďom 
zdravie a šťastie do zostávajúceho zvyšku 
roka. Mnohí z prítomných neváhali zapáliť 
sviečku pri hlavnom kríži, alebo sa mlčky 
vybrali zapáliť svetielka na hroby svojich 
milovaných...

Text, foto: Barbora Malíková

Rímsky filozof Seneca povedal: „Smrť treba brať ako fakt, ktorý patrí k životu“. 

prítomných občanov postaral dobrovoľný ha-
sičský zbor. Hlad ste si mohli zahnať skvelými 
domácimi plackami a smäd uhasiť vareným 
vínkom alebo horúcim čajom. 

Tak nezabudnite, podvečer 10. novembra 
opäť o rok na hrádzi, priatelia!

Text, foto: Dávid Malík

ZMENA UMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB
NA SEPAROVANÝ ODPAD

OZNAMUJEME OBÈANOM, ŽE ZBERNÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD, KTORÉ SA NA-
CHÁDZALI NA ZASTÁVKE PRI BYTOVKÁCH /OPROTI PIZÉRII/ BOLI Z PODNETU OBÈANOV 
PREMIESTNENÉ. ZBERNÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD - PLAST, PAPIER A SKLO SA 

NACHÁDZAJÚ PRI VSTUPE NA ÈOV, VED¼A KONTAJNERA NA BIOODPAD. Z TOHTO DÔVO-
DU ŽIADAME VŠETKÝCH OBÈANOV, ABY AKÝKO¼VEK ODPAD NENECHÁVALI PRI AUTOBU-

SOVEJ ZASTÁVKE!
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11. november 1918, 11. hodina a 11. min-
úta -  z pohľadu histórie je to významný deň, 
ktorý znamenal koniec prvej svetovej vojny, 
a to podpísaním prímeria v Compiégne vo 
Francúzsku. Týmto dňom sa ukončila nielen 
vojna, ale najmä  štvorročná hrôza, trvalo vry-
tá do pamäte ľudí. 

Tento deň je považovaný za „Deň vojno-
vých veteránov“ a jeho symbolom je červený 
mak, ktorý bol prijatý ako symbol úcty vojno-
vým obetiam už v roku 1920. Tento symbol 
sa objavil aj v básni „Na flámskych poliach“. 
Autorom tejto básne je kanadský lekár John 
McCrea, ktorý počas vojny pôsobil ako vojen-
ský chirurg. Napriek tomu, že bol vojenským 

Keďže máme u nás dobré deti, tak aj tohto 
roku k nám zavítal Mikuláš s plnou náručou 
balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov, 
anjela i čerta. Všetkým deťom venoval balíček 
plný dobrôt, ktorý pripravil obecný úrad. 

Pred obecným úrad, ktorý bol plný čakaj-
úcich detí sa slávnostne rozsvietil i vianočný 
stromček, ktorý bol tento rok prekrásny. Svoj 

„ÈERVENÉ MAKY“ - DEÒ VOJNOVÝCH VETERÁNOV„ÈERVENÉ MAKY“ - DEÒ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠPRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

POLNOÈNÁ OMŠAPOLNOÈNÁ OMŠA

LEGENDY ŽIJÚ VEÈNE

STOLTENISOVÝ TURNAJ 
O PUTOVNÝ POHÁR 
STAROSTU OBCE

VARENIE GULÁŠA U BLAŽEJA

chirurgom, nedokázal sa prizerať na útrapy pre-
žívané vojakmi. Najväčšou ranou pre neho bola 
smrť priateľa – poručíka, ktorý zahynul v dôsled-
ku výbuchu granátu. Podľa výpovedí niektorých 
svedkov v ten deň vial jemný vietor a červené 
maky sa akoby vlnili pomedzi hroby.  John McC-
rea dal svoje pocity na papier a tak vznikla spo-
mínaná báseň.

Symbolika červeného maku ako spomienka 
na vojnové hrôzy je zaužívaná vo väčšine demo-
kratických krajín zasiahnutých svetovými vojna-
mi. Slovensko nie je výnimkou a táto tradícia si 
našla svoje dôstojné miesto aj v Záhorskej Vsi, 
kde sa uskutočnil pietny akt.

Text:Vajdečková

program predviedli mažoretky Merci a žiaci zo 
základnej školy. Široké úsmevy, jasavé očká, no 
sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre 
všetkých, ktorí túto akciu pripravili.

Už teraz sa tešíme na Mikuláša, anjelika i 
čerta, pretože sa u nás dobre cítili a prisľúbili, že 
s plným košíkom dobrôt prídu aj o rok.

Text:Vajdečková

Vianočná atmosféra, pocit dobra a ticho. Do kostola sv. Michala zavítali na tradičnú polnočnú omšu  rodiny so svojimi 
najbližšími. Slová nášho pána farára, ktorý prehováral k zaplneným laviciam bol čarovný. Jednou z modlitieb si veriaci uctili 
pamiatku na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.  Tak by sa dalo v krátkosti zhrnúť polnočná omša. Prítomní veriaci 
sa pobrali naspäť domov s dušou ľahšou a čistejšou. Prajeme, aby tento pocit vydržal viacerým po celý rok...

Vajdečková

Narodila sa v najzápadnejšej obci na Slo-
vensku. Už odmalička udivovala všetkých svo-
jim nevídaným talentom a neúnavnou pracovi-
tosťou. Aplaudovali jej v stoji diváci milánskej 
La Scaly, podmanila si operu vo Viedni a svoju 
stopu zanechala aj počas pôsobenia vo „Veľ-
kom jablku“ v New Yorku. Lucia Popp.

Kultúrny spolok Uhranská perla, kultúrno-
-športová komisia obecného zastupiteľstva 
a občianske združenie PQ si pri príležitosti 
narodenia našej (azda) najslávnejšej rodáčky 
pripravilo koncert, ktorý sa uskutočnil tretí no-
vembrový týždeň v kostole sv. Michala. Nad-
šenie a hrdosť vyjadril vo svojom príhovore aj 
starosta obce JUDr. Boris Šimkovič. Vyhlásil, 
že ho teší skutočnosť, že každý rok si pripo-
míname význam a posolstvo tejto významnej 
opernej divy. Slovenské sláčikové kvarteto v 

Na Štefana, 26. decembra, sa v priesto-
roch kultúrneho domu tak ako každoročne 
konal stolnotenisový turnaj o putovný pohár 
starostu obce. Nadbytočné kilogramy počas 
Vianoc prišli vypotiť viac ako dve desiatky sú-
ťažiachtivých účastníkov.

Turnaj, ktorý organizuje starosta obce spo-
ločne s futbalovým klubom Záhorská Ves, bol 
rozdelený do nasledujúcich vekových kategó-
rií: ženy, muži a deti. Novinkou bola nová sú-
ťažná kategória - štvorhra. Počas celého dňa 
bolo pre aktérov turnaja pripravené bohaté ob-
čerstvenie a pitný režim. V kategórií žien sa z 

Dňa 10.decembra 2017 sa pri priestoroch SPORT BARu konala už 
tradičná súťaž vo varení gulášu, ktorú zorganizoval Peter Blaška. Pri kot-
líkoch s gulášom sa v obci zišlo niekoľko víťazstva chtivých družstiev. 
Súťaž o najlepší a najchutnejší guláš vyhral tím v zložení Rastislav Pupik, 
Pavol Nerád a Erik Danihel. 

Text: Vajdečková, foto: Malíková

zložení Jozef Horváth, Eduard Pingitzer, Július 
Šoška a  Martin Ťažký si pripravilo pre prítom-
ných divákov pásmo vážnej a opernej hudby. 
Zoskupenie pôsobí pod záštitou Slovenskej 
filharmónie v Bratislave. Programom sprevádzal 
konferencier Dávid Malík, ktorý prostredníctvom 
úryvkov zo života našej rodáčky približoval 
neľahký osud Lucie Popp. Jedinou škvrnou, na 
inak vynikajúcom koncerte, bola až hanebne 
nízka účasť domácich občanov. Cestu naň si na-
šlo viacero nadšených poslucháčov vážnej hud-

víťazstva tešila pani Lucia Masaryková, striebro 
zavesili na krk Alenke Patkanovej a bronz ukoris-
tila Pavlína Habová. V kategórii detí sa predstavili 
len dvaja účastníci - súrodenci Dominik a Adam 
Šišulákovci. Z víťazstva sa tešil prvý uvedený. V 
poslednej kategórií, a tej najnapínavejšej, v kate-
górii mužov, sa na prvom mieste umiestnil Jozef 
Grujbár ml., ktorý vo finále porazil Petra Juhás-

by z okolitých obcí, či miest. Pre domáceho 
občana je však účasť kvalitného a svetozná-
meho hudobného zoskupenia zrejme málo. 
Symbolicky to však vyjadrovalo osud ženy, 
ktorej bolo podujatie venované. Lucia Popp 
bola napriek obrovským úspechom v zahraničí 
považovaná na domácej scéne za nežiaducu 
osobu. Postarali sa o vtedajšie vládnuce elity. 
Smutné však je, ak na ňu zabúdajú vlastní ro-
dáci. Žiaľ, doma nie je nik prorokom...

Text, foto: Dávid Malík 

za. Súboj o bronz zvládol Peter Szilvássy. Vo 
štvorhre sa po tesných a napínavých výko-
noch napokon tešil súťažný pár Pavol Danihel 
a Roman Polák. Víťazom gratulujeme a tešíme 
sa na budúcoročné zápolenie o putovnú trofej! 

Text, foto: Barbora Malíková

10. decembra sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili vianoč-
né trhy, ktoré už neodmysliteľne patria k predvianočnej atmosfére našej 
obce. Svojimi výrobkami a pochutinami sa prezentovali miestne spolky, 
inštitúcie ale aj jednotlivci. 

VIANOÈNÉ TRHY V OBCIVIANOÈNÉ TRHY V OBCI Pozornosť pútal, tak ako každý rok, stánok Štefana Szilvássyho, 
ktorý prítomných návštevníkov lákala na pravú domácu zabíjačku alebo 
mäsové výrobky najrôznejšieho druhu. Kapustnicu a varené vínko ste 
mohli ochutnať z varešky starších žiakov futbalového klubu FK Záhorská 
Ves. Pre milovníkov sladkého bol pripravený stánok Lucky Kaderovej. 
Jej domáce koláče už prekročili aj hranice našej obce. V interiéri kultúr-
neho domu si mohli ľudia zakúpiť výrobky, ktoré pripravili žiaci miestnej 
základnej školy. Išlo o vianočné ozdoby svetlá na stromček či pochutiny 
z cukru. Jednota dôchodcov predávala knihy a vyriešila tak problém s 
darčekom pre knihomoľov. Samozrejmosťou bol tak ako každý rok predaj 
oblečenia pre všetky vekové kategórie. O hudbu na počúvanie sa po-
staral Rado Jánoš. Aj tohtoročné vianočné trhy niesli v sebe množstvo 
pozitívnej energie a symbolizovali blížiacu sa vianočnú atmosféru.

Text, foto: Barbora Malíková
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AKO NA KONCI 
ROKA...

Posledný deň v roku si mnohí z Vás predsta-
vujú podľa vlastného scenára. Niektorí s pohári-
kom v ruke v kruhu svojich najbližších a priateľov. 
Iní izolovaní od okolitého sveta pohrúžení do dobre 
knihy. A potom je tu partia nadšencov, ktorí sa ho 
rozhodnú stráviť na futbalovom trávniku...

V poradí 4. ročník silvestrovského turnaja v 
malom futbale sa uskutočnil na umelej tráve na 
miestnom futbalovom štadióne FK Záhorská Ves. 
Napriek tomu, že tento rok sa prihlásilo len 5 sú-
ťažných mužstiev, núdza o pekné góly a skvelé 

zákroky brankárov rozhodne nebola. Organizátorom 
turnaja bol miestny futbalový klub spoločne s Miro-
slavom Vajdečkom. Pre súťažiacich bolo pripravené 
občerstvenie aj pitný režim. 

Úlohu sparingpartnera pre zúčastnené tímy si 
strihol PUTO TEAM, ktorý tvorili prevažne hráči zo 
Suchohradu. V ich prípade to nebolo či, ale o koľko 
prehrajú. S deravou defenzívou a chabým útokom 
nemali príliš veľa šancí na úspech. Na 4. mieste sa 
umiestnil výber domácich dorastencov pod názvom 
LOS MERENGUÉS (pozn. red. „pusinky“). Sympa-
tickými výkonmi však nedokázali nahradiť chýbajúce 
skúsenosti, ktoré im chýbali v kľúčových momen-
toch nejedného zápasu. Bronz si odniesli FEŠÁCI z 
Jakubova. Káder tvorený prevažne staršou ekipou 

bývalých ligových hráčov zahral v rámci svojich 
možností a úsilia. Druhé miesto obsadil suverén 
uplynulých ročníkov - JOSPI TEAM. Vo finále pre-
hajdákala sľubný náskok a musel sa tak skloniť 
pred prekvapením a čiernym koňom súťaže. Abso-
lútnym víťazom a len druhým tímom, ktorý v his-
tórii turnaja zdolal v boji o prvenstvo JOSPI TEAM, 
sa stalo mužstvo vedené Samuelom Nerádom - 
SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA. V každom zápase 
prehrávali vždy ako prvý. Proti  LOS MERENGUÉS 
až o tri góly a vo finále hneď v úvode duelu do-
konca o dva, ale nezlomný charakter a túžba po 
víťazstve boli silnejšie. Nás však už dnes trápi nová 
otázka. Kto sa bude tešiť z prvenstva o rok? 

Text, foto: Dávid Malík 

Najprv pripomeniem, že múzeum sme otvorili 4.10.2008. Múzeum je 
majetkom Kultúrneho spolku Uhranská perla a bolo vytvorené spoločným 
úsilím členov Uhranskej perly združených okolo energetického zdroja pani 
Magdalény Šimkovičovej, ktorá už na náš neutíchajúci smútok nie je medzi 
nami. Vytvorenie múzea bolo podmienené pomocou a podporou mnohých 
našich priateľov, sponzorov a inštitúcií. Považujem za potrebné spomenúť 
podporu Obecného zastupiteľstva a starostu obce JUDr. B. Šimkoviča, bez 
ktorej by múzeum nemohlo vzniknúť.

Od roku 2008 je múzeum prístupné návštevníkom v pravidelnom reži-
me každú sobotu a nedeľu od 15. do 17. hodiny /od marca do decembra/. 
Okrem toho je možné ohlásiť záujem o návštevu múzea telefonicky správkyni 
múzea /0903 225885/, emailom na adrese darina.brukkerova@gmail.com, 
alebo na Obecnom úrade, ktorý sprostredkuje kontakt so sprievodkyňami 
múzea. Okrem toho je možné požiadať priamo  sprievodkyne múzea, ktorými 
sú Terézia Húščavová, Jana Davidová, Mária Fuseková a Darina Brukkerová.  
Termíny  služieb si  rozdeľujú sprievodkyne na začiatku roka na celý rok, tak-
že na začiatku roka vieme kto kedy bude v múzeu vykonávať sprievodcovskú 
službu. V minulosti sme poskytovali sprievodcovské služby na požiadanie 
v rôznom čase. Pre školské exkurzie v dopoludňajších hodinách cez pra-
covné dni, pre slovenské, ale aj  zahraničné inštitúcie podľa dohovoru aj 
s prekladom, pre návštevníkov pri príležitosti rodinných osláv alebo stretávok 
i vo večerných hodinách  a vo sviatky.

K 1. októbru 2016  múzeum ukončilo prvé štádium revitalizácie. Proces 
revitalizácie sme odštartovali najmä s cieľom záznamu súčasného života 
obce.

V novembri už boli nadšení naši školáci počas pravidelných školských 
exkurzií, lebo už sa našli na nových paneloch, ktoré dokumentujú históriu 
Základnej školy /najmä vďaka riaditeľke ZŠ PaeDr. I. Pupíkovej/, históriu špor-

tu – najmä futbalu /vďaka Bc. D. Malíkovi a histórii Mažoretkového súboru 
Merci /vďaka Bc. N. Vajdečkovej/. 

Mala som slzy v očiach, keď mi jedenásťročná návštevníčka nadšene 
oznámila, že našla starečka, otca, mamu, brata aj seba a teda aj jej vnučka 
ich tu všetkých nájde... Dokázala najstručnejšie vyjadriť podstatu cieľa našej 
snahy.

 V súvislosti s obnovou múzea sme strávili mnoho hodín pri praní, žeh-
lení, upratovaní múzea a výmene exponátov.  Za tlač nových panelov chcem 
poďakovať A. Bajtekovi, zástupcovi starostu obce, za prípravu textov a po-
moc Bc. D. Malíkovi, predsedovi Uhranskej perly. Bez pomoci pani Terky Hú-
ščavovej, s ktorou sme strávili mnoho denných i nočných hodín pri príprave 
exponátov a úprave múzea  by sme prvú fázu revitalizácie nestihli. Ďalej sa 
pripravuje doplnenie a obohatenie expozície o prezentáciu  života Materskej 
školy, dokumenty  o živote hasičov, rybárov a poľovníkov v našej obci. Pri-
pravujeme aj panel o našej slávnej Lucii Popp.

Tešíme sa z toho, že nám stále pribúdajú nové exponáty najmä od ná-
vštevníkov, ktorí nám do knihy návštev zapisujú  svoje pocity po návšteve 
múzea. Prajú nám veľa energie a výdrže, aby múzeum nezaniklo. A to je zá-
roveň náš veľký problém. Hľadáme mladých, alebo aspoň mladších pokračo-
vateľov, ktorí by najskôr spolu s nami a potom sami pokračovali v udržiavaní 
múzea. Hľadáme ľudí, ktorí sú schopní venovať svoju energiu zachovaniu 
expozície. Nehľadáme iba dokonalých prednášateľov, sprievodcovskú službu 
môžu vykonávať aj ľudia, ktorí budú vedieť sprevádzať návštevníkov podľa 
pripravených textov a upozorňovať na exponáty a ich význam. Samozrejme, 
že záujemcom o túto činnosť pripravíme texty a zabezpečíme zaškolenie pod 
vedením skúsených sprievodkýň.

Verím, že zavítate do Uhranského múzea, že privediete svoje návštevy 
a zažijete ten pocit hrdosti, ktorý mali mnohí návštevníci. Z lásky k histórii, 
z úcty k našim rodičom, starým rodičom a predchádzajúcim generáciám 
udržujeme stánok spomienok pre ďalšie generácie.  Príďte si zaspomínať 
s nami.

Za kolektív sprievodkýň Uhranského múzea správkyňa PhDr. Darina Bruk-
kerová.

ÈO JE NOVÉÈO JE NOVÉ
V UHRANSKOM MÚZEU?V UHRANSKOM MÚZEU?

V pondelok, 17. októbra bola v našej materskej škole zorganizovaná bri-
gáda na úpravu školského dvora. Keďže tu prebiehali práce súvisiace s vý-
stavbou dopravného ihriska i nového pieskoviska bolo potrebné upraviť ne-
rovný terén, aby sa deti mohli na dvore bezpečne pohybovať. Pomáhať prišli 
nielen rodičia, ale aj ich ratolesti a boli vybavení tak ako sa patrí – priniesli 
si hrable, rýle, lopaty, motyky a spolu s náčiním si priniesli aj chuť do práce. 
Keď sa všetci pustili do diela, tak roboty len ubúdalo. Ockovia nakladali hlinu 
do fúrikov a mamičky s deťmi ju hrabľami vyrovnávali. Po práci všetkým 
dobre padol teplý čaj a drobnosť na zahryznutie. Veľký zážitok mali nielen 

rodičia, ale najmä deti pri sledovaní techniky pri odstraňovaní kusov  betó-
nu po starých preliezkach. Za pomoc pri likvidácii tohto betónu patrí veľká 
vďaka pánovi Bobákovi Marekovi, ktorý poskytol techniku a betón i odviezol. 
Na takto upravené miesto sa osadila nová preliezka so šmykľavkou.  Deti 
s obdivom sledovali i pána Michala Zelenáka, ktorý nám na dvore okrem 
iného orezal konáre  na vysokých stromoch, čo bolo potrebné z hľadiska 
bezpečnosti, za to veľmi pekne ďakujeme. Rodičia, ktorí prišli na brigádu 
urobili veľký kus práce, a preto  za pomoc ďakujeme  aj manželom Marošovi 
a Daniele Očenášovým, manželom Petrovi a Márii Valentovičovým, pánovi 
Martinovi Višváderovi, pánovi Vladimírovi Bínovi, pánovi Michalovi Zimovi, 
pánovi Petrovi Ondejkovi a pani Lucii Masarykovej a pani Jane Havlíkovej. 
Usilovne pomáhali aj deti – Sofinka a Jakubko Valentovičovci, Danielko 
a Filipko Očenášovci, Dominik Ondejko, Amélia Zelenáková a Marek Havlík. 
Srdečne ďakujeme.

Darmová Ľubica

BRIGÁDA V MATERSKEJ BRIGÁDA V MATERSKEJ 
ŠKOLE 17.10.2016ŠKOLE 17.10.2016

DIVADLO POD HRÍBIKOM 
V MATERSKEJ ŠKOLE  
9.11.2016

VIANOÈNÝ KONCERT 
V MATERSKEJ ŠKOLE 
22.12.2016

Kto by nepoznal známu rozprávku Medov-
níková chalúpka. Našu materskú školu na-
vštívilo naše obľúbené Divadlo pod hríbikom 
s predstavením Medovníková chalúpka. Deti 
mohli prostredníctvom tohto divadielka zistiť, 
že neposlúchnutie sa nie vždy vyplatí. Tak ako 
Janíčko a Marienka neposlúchli svoju babič-
ku, ktorá im zakázala ísť do lesa na jahody, a 
napriek tomu sa tam vybrali. Čo bolo ďalej to 
snáď tuší každý, skúste si pripomenúť spolu 
s vašimi ratolesťami ako to nakoniec dopadlo. 

Pred Vianocami navštívili našu materskú školu 
manželia Hlbockí, aby nám priblížili tradície a zvy-
ky, ktoré sa dodržiavali v období pred Vianoca-
mi v minulosti.  Predstavili nám rôzne hudobné 
i netradičné nástroje a samozrejme piesne a ko-

Po predstavení nám ujo Hoblina pripome-
nul, čo sa dá z dreva vyrobiť, pretože Divadlo 
pod hríbikom i s marionetami je zväčša z dre-
va. Deti ukázali, že sú naozaj šikovné, pretože 
spoločne dokázali spočítať všetky medovníky 

ledy. Bol to naozaj krásny zážitok nielen pre deti. 
Dozvedeli sme sa veľa nového, veľa toho sme aj 
vedeli a s manželmi Hlbockými sme si mohli aj 
zaspievať a zahrať na niektoré hudobné nástroje. 
Najkrajším momentom bola spoločne zaspievaná 
Tichá noc, a naše deti dostali aj pochvalu od pani 
Hlbockej, dokonca ju to až dojalo, pretože naši 
malí škôlkari poznali všetky slová tejto krásnej 
piesne. Priniesli k nám tú ozajstnú vianočnú at-
mosféru, začo ďakujeme.

na streche ježibabinej chalúpky. Zahanbili aj 
Janíčka, ktorý sa vystatoval, že vie rátať a na-
koniec ujovi Hoblinovi zle poradil. Tešíme sa 
na ďalšie predstavenie. 

Darmová Ľubica
Darmová Ľubica
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V typický druhý novembrový deň sme sa 
spolu s deťmi našej MŠ vybrali na prechád-
zku do prírody. Príroda bola úžasne farebná 
a prekrásne voňala. Pestro pomaľované listy 
na stromoch šumeli a jeden za druhým po-
malinky opadávali. Naša prvá zastávka bola 
pri dube. Pod ním sme sa zahrali pohybovú 
hru „Na hájnika“. Z nádherných opadaných 
pestrofarebných listov sme vytvorili slniečko. 
Príroda sa skrz ochladzovanie začala ukladať 
k zimnému spánku. Drobné chrobáčiky sa pre-
tekali a mravčeky,  malé skromné zvieratká, čo 
všetko vlečú za vrátka, zvláčali posledné záso-
by. Po ceste ďalej sme na jazere zbadali tvora 
z vtáčej ríše, čo nechodí ver, len sa kníše, vo 

Členovia JDS sa nenudia, no veď posúdte samy...
Za zaslané materiály ďakujeme pani Annušovej 

Členovia JDS v našej obci navštívili seniorov v zariadení Jeseň života 
.Popoludnie im spríjemnili krátkym kultúrnym programom a dokonca im 
priniesli aj drobné darčeky. Členovia JDS sa lúčili so želaním spokojného 
prežitia Vianočných sviatkov, zdravia, šťastia, spokojnosti v roku 2O17.
Nakoniec si spoločne zaspievali Tichú noc.

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 2.11.2016TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 2.11.2016

JEDNOTA JEDNOTA 
DÔCHODCOVDÔCHODCOV

vode sa pľačká a nazýva sa... kačka. Naše kačky 
si plávali na hladine a zobáčikmi lovili malé ryb-
ky. S deťmi sme si ešte povedali, čo na hladinu 
rybníka nepatrí. Na lesnej cestičke  sme hádali 
zvieratá žijúce na strome. Uchvátili nás plody 
jesene a ich využitie. Deti vedeli hneď povedať, 

že zo šípok sa robí vynikajúci čajík a dozvedeli 
sa, že aj džemík. Naša prechádzka bola nielen 
zábavná, ale aj veľmi poučná a zážitky z nej 
sme si vyrozprávali v triede. 

Lucia Mrázová- učiteľka MŠ

Tak ako každý rok, tak i tento sme 
sa všetci tešili na predvianočné obdobie 
v našej materskej škole. Naše sovičky 
upiekli a ozdobili medovníčky na vianočnú 
besiedku, spievali sme si koledy, zdobili 
priestory škôlky, pripravili sme program 
pre rodičov na vianočnú besiedku, ktorá 
sa konala 19.12. 2016. Trieda sa zmenila 
na zimnú krajinu, kde nechýbali snehu-
liaci, zimné tance, básničky, pesničky, 
lesné zvieratká, ktoré hľadali Vianoce 
a samozrejme vianočná tržnica. Predávali 

VIANOCE V MATERSKEJ ŠKOLE 2016
sa tam kapre, vianočné ozdoby, prskavky, 
imelo, vianočné stromčeky, zelenina a ovo-
cie. Malému Ježiškovi sa prišli s darmi po-
kloniť aj Traja králi. Na záver ako býva zvy-
kom v našej škôlke všetci sme si zaspievali 
tú najkrajšiu vianočnú pieseň Tichú noc. Po 
programe sa deti  tešili zo sladkého balíč-
ka a na hostine ochutnali vianočné koláči-
ky a ovocie, a pre rodičov bol pripravený   
i punč a chlebík s cibuľou. Deti si na ďalší 
deň našli pod stromčekom aj balíček s no-
vými hračkami, ktorý si s radosťou otvorili.

 Sovičky a Včielky priniesli trochu vi-
anočnej atmosféry aj babičkám do Je-
sene života. Deti zato dostali aj sladkosť 
a ručne vyrobené ozdoby na stromček 
od babičiek. Samozrejme deti neprišli 
s prázdnymi rukami, darček dostali aj ba-
bičky. Balíček plný sladkostí si odniesli aj 
z obecného úradu. Ďakujeme 

Darmová Ľubica DUCHOVNÉ OKIENKO

3. mája 2017 uplynie 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie. Záro-
veň je to spomienka na 36 rokov od atentátu na Jána Pavla II. 

Pápež František pri príležitosti tohto 100. výročia zjavenia Panny Márie v 
Cova da Iria navštívi mariánsku pútnickú svätyňu vo Fatime. Apoštolská cesta 
do Fatimy sa uskutoční v dňoch 12. a 13. mája 2017.

Pripomeňme si, čo sa pred sto rokmi stalo neďaleko malého portugalské-
ho mestečka Fatima v malebnom vidieckom údolí Cova da Iria. 

Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte 
– sa v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a 
končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária. Deti boli čiastočne –  pokiaľ  sa 
to len v takomto prípade dá – na mimoriadne zjavenie pripravené. Už v pred-
chádzajúcom roku – 1916 – sa im totiž párkrát zjavil Boží anjel a žiadal ich, 
aby sa modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý svet.  V tých  ča-
soch vrcholila prvá svetová vojna. Na početných frontoch boli mnohí ranení a 
umierali tisíce vojakov i civilistov. Na viacerých miestach Európy boli hlado-
mory a vzbury. V cárskom Rusku sa dostali k moci boľševickí revolucionári a 
následne vznikol ateistický Sovietsky zväz. 

V deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keď tri deti pásli ovce 
v údolí Cova da Iria. Okolo jednej hodiny popoludní sa im nad malým dubom 
zjavila Panna Mária. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa šate. Povedala 
deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa v mesiaci pri-
chádzali sem, a to počas šiestich mesiacov po sebe. Potom im povie viac. 

Správa o zjaveniach, a najmä to, že sa budú pravidelne opakovať, vzbudila 
veľký záujem všetkých obyvateľov, nielen veriacich. Preto 13.  októbra 1917, 
keď bolo posledné zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný zázrak, prišlo do údolia 
Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí.  

V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný vietor. Všetci boli presved-
čení, že ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie pravdivosti Máriiných zjavení. 
Ak nie, deti budú vyhlásené za podvodníkov a veriaci, zvlášť Katolícka cirkev, 
budú veľmi zosmiešnení.  

Okolo poludnia dážď ustal. Deťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov 
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal zázrak nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli 
všetci prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť a meniť rôzne farby. Rýchlo 
rotujúce slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. 
Zjavenie sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa ukázala Panna 
Mária.     

Lucia potom vravela, že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podobách, vždy 
si želá to, čo dobrá Matka – pomáhať ľuďom kráčať cestou svätosti.  

Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, lebo ak neprestanú 
hriechmi urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, horšia ako táto 
prebiehajúca. 

Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným „tancom slnka“ bolo vo 
všeobecnosti nevyvrátiteľné;  videli ho desaťtisíce ľudí. Pozorovaná rotácia 
slnka sa nedala uspokojivo vedecky vysvetliť. A, žiaľ, naplnilo sa aj varovanie 
Božej Matky. Prvá svetová vojna sa skončila a po nej prišla ešte horšia – dru-
há svetová vojna, lebo ľudia nezačali lepšie žiť. 

Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľud-
stvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou cestou k morálnej 
náprave. Pápež Pavol VI. v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho 
koncilu (dňa 21. novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Pan-
ny Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. Výzva modliť sa za 
seba a meniť sa k lepšiemu je stále aktuálna aj dnes. Marián Libič

100 ROKOV OD FATIMSKYCH
ZJAVENÍ PANNY MÁRIE

Členovia Jednoty dôchodcov z našej obci sa rozhodli navštíviť kultúr-
nu pamiatku - ZÁMOK VALTICE. Popoludnie strávili pri výbornom občer-
stvení a kultúrnom programe u manželov Osičkových v Lanžhote.

Na podnet p. Irenky Límovej navštívil našu obec veľvyslanec Rakúskej 
republiky p. Helfried Carl. Priateľstvo medzi našou materskou i základnou 
školou so školami v Rakúsku trvá už dlho. Návšteva veľvyslanca prispela 
k vylepšeniu vzájomných vzťahov Rakúska a Slovenska. Z príležitosti štát-
neho sviatku Rakúskej republiky sa uskutočnila dňa 24.októbra 2016 re-
cepcia s kultúrnym programom, na ktorú boli pozvaní starosta obce JUDr.
Boris Šimkovič, pani Irenka Límová a pani Mária Annušová.

JEDNOTA DÔCHODCOVJEDNOTA DÔCHODCOV
LANŽHOTLANŽHOT

JEDNOTA DÔCHODCOV
VELVYSLANEC
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VIANOÈNÁ BESIEDKA ROK ÈITATE¼SKEJ GRAMOTNOSTI 
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Školský rok 2016/2017 sa stal Rokom 
čitateľskej gramotnosti a nesie sa v hes-
le „Myslenie je pohyb“. Národný ústav 
certifikovaných meraní (NÚCEM) totiž 
na základe dlhodobých výsledkov testov 
(ako Testovanie 5, Testovanie 9 a medzi-
národných meraní ako OECD PISA alebo 
Talis) zistil, že výsledky slovenských žia-
kov          v matematickej, čitateľskej a prí-
rodovednej gramotnosti zaostávajú za 
priemerom krajín OECD. Samozrejme, ide 
o celosvetový trend a pokles úrovne čita-
teľskej gramotnosti nie je len slovenským 
špecifikom. V tejto súvislosti sa začína 
hovoriť o novom fenoméne – bibliofóbii 
(neodôvodnený odpor ku knihám) alebo 
a-gramotnosti (jav, keď človek vie čítať, 
ale nemá o čítanie nijaký záujem). Práve 
s touto ľahostajnosťou je potrebné niečo 
urobiť. Niektoré európske krajiny, naprí-
klad Belgicko, Španielsko, Francúzsko, 
Litva, Maďarská republika, Portugalsko, 
Nórsko a Slovinsko, prijali na zlepšenie 
úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plá-
ny a vzdelávacie programy. Slovensko sa 
k tejto iniciatíve tiež pridalo, a tak Mini-
sterstvo školstva v rámci Národnej stra-
tégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho 
rozvíjania čitateľskej gramotnosti pripra-
vilo rozličné taktické plány. Vychádza-
lo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok 
a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom 
tela. Športové aktivity nepredstavujú iba 
pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na 
telesný rozvoj a zdravie. Šport prispieva 
aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda      k 
budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, 
sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vy-
žaduje „tréning“, pravidelnosť, sústrede-
nosť, pozornosť a koncentráciu. Napríklad 
už v antickom Grécku platilo, že rozvoj 
duševných schopností, medzi ktoré patrí 
aj čítanie s porozumením, má byť harmo-
nicky spojený s všestranným telesným 
rozvojom a naopak. Preto sa v školstve 
opäť vraciame k tomuto antickému ideá-
lu nazývanému kalokagatia a dúfame, že 
aktivitami zameranými na čítanie a rozvoj 
čitateľských schopností si deti vybudujú 
vzťah ku knihám a pravidelným tréningom 
sa s touto zručnosťou naučia pracovať 
tak, aby dokázali rozlúsknuť akýkoľvek 
text.

    Základná škola Záhorská Ves sa do 
Roka čitateľskej gramotnosti zapojila na sto 
percent. Uskutočnili sme niekoľko podu-
jatí a v druhom polroku pripravujeme ďal-
šie. Naším cieľom je priviesť deti k čítaniu 
a zábavnou formou im ukázať, že knihy nie 
sú strata času, pretože okrem dôležitých 
informácií rozvíjajú zručnosti ako logické 
myslenie, syntetické či analogické mysle-
nie, povzbudzujú čitateľov k formulovaniu 
otázok, záverov ako aj vlastných interpretá-
cií. Ak chceme, aby naši žiaci dokázali čítať 
s porozumením, rozumeli, aké informácie 
v texte sú dôležité a aké poskytujú odpoveď 
na otázku, musia čítanie cvičiť a musia roz-
právať o prečítanom. 

Medzi úspešné aktivity týkajúce sa roz-
voja čitateľskej gramotnosti patril napríklad 
Európsky deň jazykov, ktorého sa naša 
škola zúčastnila v septembri. V našej zá-
kladnej škole sme zriadili Čitateľský kútik, 
kam deti môžu chodiť so svojimi pani uči-
teľkami, čítať si a rozprávať sa o knihách. 
V kútiku sa v októbri uskutočnil aj Medziná-
rodný deň školských knižníc, o ktorom sme 
písali aj článok na našu školskú webovú 
stránku. Žiaci tretieho až deviateho ročníka 
sa zúčastnili súťaže iBobor, čo je síce in-
formaticko-matematická súťaž, ale zadania 
úloh treba tiež čítať pozorne a s porozume-
ním. Naši žiaci na prvom stupni sa okrem 
iného každoročne zapájajú do Čitateľského 
orieška. Čitateľský oriešok je súťaž, v ktorej 
si žiaci druhého, tretieho a štvrtého roč-
níka prečítajú dva veselé príbehy, potom 
odpovedia na ľahšie aj ťažšie otázky o texte 
a nakoniec oba príbehy spoja do výtvarnej 
práce. Táto súťaž je zacielená na čítanie 
s porozumením, rozvíjanie logického my-
slenia a samostatnú interpretáciu textu. 
Sme radi, že naše deti sú v nej každoročne 
úspešné. Žiaci prvého stupňa a piataci sa 
každoročne zapájajú aj do Všetkovedka. 
Tento rok sa súťaž uskutočnila 1. decem-
bra a každá trieda v samostatnej kategórii 
riešila rozmanité úlohy, pri ktorých opäť 
zohráva dôležitú úlohu čítanie s porozume-
ním. Naši žiaci sa ďalej zapájajú do súťaží 
v prednese. Pri prednese sa cvičí pamäť, 
porozumenie textu, ale aj samotné umenie 
recitácie a prednesu, ktoré si vyžaduje sku-
točné estetické precítenie básne alebo pró-
zy. Medzi takéto súťaže patrí Šaliansky Mať-

ko (zameraný na prednes slovenských 
povestí) či Zúbkove pramene. No okrem 
súťaží, ktorých je naozaj neúrekom, sa 
vedenie základnej školy rozhodlo zaradiť 
do výchovno-vzdelávacieho programu aj 
nový predmet - dramatická výchova, kto-
rý vyučuje pani učiteľka Mgr. Alena Pláš-
tiková. Výsledky tejto vyučovacej hodiny 
ste si mohli pozrieť na stretnutí so starými 
rodičmi, na Vianočnej besiedke, počas 
Divadelného festivalu, na stretnutí v Jese-
ni života, kde ožili rozprávky: Rozprávka o 
repe, Čin,čin - pytačky, Červená čiapočka, 
Mrázik, Dievčatko so zápalkami, Traja krá-
li, Vianoce nebudú, Ako vznikla Tichá noc, 
Moderná Popoluška, Babka a redaktorka.

Čitateľská gramotnosť je nevyhnut-
nou podmienkou pre úspešné zvládnutie 
testovaní (Testovanie 5, Testovanie 9) a 
testu nazývaný Komparo pre žiakov 9. 
ročníka. Všetci si však musíme uvedomiť, 
že čitateľská gramotnosť sa netýka len ja-
zykov, ale je nevyhnutná aj pri všetkých 
ostatných predmetoch, lebo len pri čítaní 
s porozumením sa z „bifľovania“ poučiek 
stane skutočné učenie sa. 

Dovoľte popriať Vám všetkým len to 
najlepšie do nového roka a vyjadriť úprim-
né želanie, aby každá z Vašich ratolestí 
dostala pod stromček aspoň jednu dobrú 
knihu! 

Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 
ŽIAKOV ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY 

Tak ako sa začína každý september nový škol-
ský rok, tak sa otvárajú aj nové možnosti          pre 
žiakov. Či už sú to rôzne vedomostné, logické, ma-
tematické, recitátorské, umelecké a v neposlednom 
rade aj športové súťaže. Tie majú naši žiaci vo veľ-
kej obľube, pretože si môžu zmerať svoje sily s iný-
mi ZŠ a dokázať im, že sú v danom športe lepší.

Hneď na konci septembra sa naši žiaci zúčast-
nili cezpoľného behu v areáli Zámockého parku 
v Malackách. Našu školu reprezentovalo celkovo 
13 žiakov: Veronika Pavešicová, Martinka Kiseľová, 
Lucka Brezinová, Andrej Fejtl, Maťko Brezina, Mi-
chael Marguš, Matej Fejtl, Filip Kňaze, Marek Šušuk, 
Stanko Zeman, Mário Brutvan, Ján Melega, Nikolas 
Zeman. Všetci žiaci vzorne reprezentovali našu ZŠ, 
ale najlepší výsledok dosiahol Ján Melega, ktorý 
obsadil krásne 4. miesto v kategórii starší žiaci.

Ďalším podujatím, na ktoré sa žiaci poctivo 
pripravovali bol basketbalový turnaj chlapcov, kto-
rý sa konal na ZŠ Štúrova Malacky. Za našu školu 
nastúpili: David Malík, Kevin Vrba, Matej Fejtl, Samo 
Kováč, Martin Jánsky, Patrik Malík, Mário Brutvan. 
V konkurencii 6 základných škôl z okresu Malacky 
sme obsadili 5. miesto. Naši žiaci podali dobré vý-
kony vo všetkých zápasoch, ale chýbalo nám troš-
ku viac šťastia. Teší nás aspoň výhra so športovou 
školou ZŠ Záhorácka Malacky.

Koncom októbra naša ZŠ odohrala futbalový 

zápas I. kola medzinárodnej školskej súťaže Coca-
-Cola cup. Na trávnatom ihrisku v Záhorskej Vsi 
nastúpili naši chlapci II. stupňa proti žiakom    zo 
ZŠ Plavecký Štvrtok. Chlapci zápas zvládli a súpera 
porazili 2:0. Góly zaznamenali Matej Fejtl a Enrico 
Toráč. Okrem spomínaných 2 hráčov nastúpili aj: 
Samo Kováč, Patrik Malík, David Malík, Ján Malík, 
Kevin Vrba, Martin Jánsky, Ján Melega, Mário Bru-
tvan, Marel Šarközy, Marek Šušuk, Gabo Zeman, 
Stanko Zeman, Nikolas Zeman. Naša ZŠ postúpila 
do II. kola tejto súťaže, kde žiaci odohrajú zápasy 
proti 3 bratislavským školám v prvej polovici apríla. 
Chlapcom budeme držať palce v ďalších bojoch.

Začiatkom novembra sa dočkali aj mladší žiaci 
(futbalisti) svojho tradičného futbalového turnaja. 
Na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Záhorská Ves sa 
konalo I. kolo futbalového turnaja Dôvera Školský 
pohár SFZ. V konkurencii 3 základných škôl sme 
obsadili 2. miesto, čím sme si zabezpečili postup 
do II. kola tohto turnaja. Za našu školu nastúpili: 
Dominik Šišulák, Stanko Zeman, Stanko Pavešic, 
Marek Šušuk, Matej Fejtl, Stanko Nechala, Sebas-
tián Polák, Jurko Zvěřina, Paťko Marguš a Janko 
Zeman. Takisto aj týmto chlapcom držíme palce 

v ďalšom kole.
Koncom novembra sme sa zúčastnili florba-

lového turnaja, ktorý sa konal v Stupave. Turnaja 
sa zúčastnilo celkovo 7 základných škôl, ktoré boli 
rozdelené do 2 skupín. Naši žiaci obsadili               v 
B skupine vynikajúce 1. miesto. V prvom zápase 
smolne remizovali so ZŠ Lozorno 1:1. V ďalších 
zápasoch v skupine však nenechali nič na náhodu 
a v oboch zvíťazili. Nad Spojenou školou sv. F. As-
siského z Malaciek 3:0 a proti ZŠ Sološnica 2:0. Do 
semifinále sme dostali najťažšieho možného súpe-
ra (neskoršieho víťaza celého turnaja) ZŠ Gajary, 
s ktorou sme prehrali 3:0. Chlapci si však vzápätí 
napravili chuť a náladu v boji o 3. miesto, v ktorom 
znova porazili ZŠ Sološnica pomerom 3:0. Všetkým 
chlapcom, ktorí nastúpili v týchto zápasoch za našu 
ZŠ, patrí veľká poklona za predvedené výkony. Tý-
mito žiakmi sú: Mário Brutvan, Samo Kováč, Patrik 
Malík, Dávid Malík, Kevin Vrba, Matej Fejtl a Ján 
Melega. Čerešničkou na torte bolo aj individuálne 
ocenenie nášho žiaka Jána Melegu, ktorý bol vy-
hodnotený ako najlepší strelec celého turnaja, keď 
v piatich zápasoch zaznamenal 5 gólov.

Mgr. Michal Baboľ
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AKÁ BOLA FUTBALOVÁ JESEÒ?
Prvú polovicu ligovej sezóny máme definitívne za sebou. Mužstvá sa odobrali na „zimný spánok“, niektoré z nich však už od začiatku nového 

kalendárneho roka ostro zarezávajú v hráčmi neobľúbenej zimnej príprave. Aké východiskové pozície si vytvorili naše ligové mužstvá do jarnej časti? 

CHLAPCI Z FUTBALOVEJ PRÍPRAVKY 
SA KAŽDÝM TRÉNINGOM ZLEPŠUJÚ

Projekt futbalovej prípravky vznikol v auguste 2015, no po niekoľkých 
mesiacoch pôsobenia sme na našich chlapcov hrdí. Prvý oficiálny tré-
ning sa konal 3.8.2015 na futbalovom ihrisku v našej obci. Trénujeme 
v zložení Pavol Danihel ml., Miroslav Vajdečka, Dominik Vajdečka a ne-
skôr sa k nám pridal i štvrtý tréner Boris Šimkovič. V súčasnosti vedieme 
k futbalu, športovému správaniu a férovosti až 17 malých talentovaných 
chlapcov vo veku 4-10 rokov. Máme za sebou viac ako 10 priateľských 
zápasov, no pravdupovediac to ako nováčikovia máme stále ťažké. No 
nevzdávame sa a bojujeme, veď posúďte samy.

ODOHRANÉ ZÁPASY:
DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK STRELCI GÓLOV
3.APRÍL 2016 LOZORNO – 

ZÁHORSKÁ VES
9:0 -

3.MÁJ 2016 ZÁHORSKÁ VES –
SC OMV PROTTES

4:3 NEKORANEC 3
KESZEGH

18.MÁJ 2016 SC OMV PROTTES –
ZÁHORSKÁ VES

1:5 MARGUŠ M. 3
MARGUŠ P. 1
KESZEGH 1

22.MÁJ 2016 GAJARY –
ZÁHORSKÁ VES

2:8 MARGUŠ P. 3
NEKORANEC 2
NECHALA 1
KESZEGH 1
PILO 1

1.JÚN 2016 VYSOKÁ P. MORAVE – 
ZÁHORSKÁ VES

9:2 MARGUŠ P. 2

12.JÚN 2016 ZÁHORSKÁ VES –
GAJARY

1:5 MARGUŠ P.1

2.JÚL 2016 ZÁHORSKÁ VES –
BOJNÁ

3:3

15.JÚL 2016 ZÁHORSKÁ VES –
GAJARY

6:2 MARGUŠ P. 2
NEKORANEC 2
VASKO 1
PILO 1

25.SEPTEM-
BER 2016

ZÁHORSKÁ VES –
VYSOKÁ P. MORAVE

3:5 NEKORANEC 1
ZVĚŘINA 1
MARGUŠ 1

1.OKTÓBER 
2016

ZÁHORSKÁ VES –
LÁB

2:6 NEKORANEC T. 1
MARGUŠ 1

Momentálne sme vymenili priateľské zápasy za ZIMNÚ HALOVÚ 
LIGU, ktorá sa koná každú sobotu od 7.januára do 18.marca v Jakubo-
ve. Máme za sebou štyri odohrané zápasy.
DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
07.1.2017 JAKUBOV – ZÁHORSKÁ VES 17:1
14.1.2017 STUPAVA– ZÁHORSKÁ VES 16:1
21.1.2017 ŽOLÍK MALACKY – ZÁHORSKÁ VES 10:1
28.1.2017 STUDIENKA – ZÁHORSKÁ VES 4:2

Čakajú nás tieto zápasy:

DÁTUM ZÁPAS
04.2.2017 VYSOKÁ PRI MORAVE – ZÁHORSKÁ VES
11.2.2017 ZÁHORSKÁ VES – JAKUBOV
18.2.2017 ZÁHORSKÁ VES – STUPAVA
25.2.2017 ZÁHORSKÁ VES – ŽOLÍK MALACKY

04.3.2017 ZÁHORSKÁ VES – STUDIENKA

11.3.2017 ZÁHORSKÁ VES – VYSOKÁ PRI MORAVE

18.3.2017 CELODENNÝ TURNAJ všetkých mužstiev

Touto cestou by sme za krásnu reprezentáciu obce i klubu radi poďa-
kovali našim chlapcom, ktorí tvoria káder mužstva.

Menovite:

A taktiež v neposlednom rade ĎAKUJEME rodičom našich šikovných 
hráčov za pomoc a podporu svojich synov. DRŽTE NÁM PALCE, aby 
z našich chlapcov vyrástli úspešné futbalové hviezdy.

Dominik Vajdečka,
tréner

• Adam Šišulák
• Alex Keszegh
• Alexander Pilo
• Boris Šimkovič
• Daniel Havrila
• Filip Kňaze
• Jakub Zvěřina
• Jiří Zveřina
• Marko Alex Korych

• Martin Vasko
• Michal Marguš
• Michal Ščepán
• Patrik Marguš
• Richard Danihel
• Samuel Veselý
• Tomáš Nekoranec
• Viliam Tesár

Z výslnia až na dno

Po euforickom postupe do vyššej súťaže, veľkolepých oslavách 
95. výročia založenia klubu, cez rozpačité výkony a nečakane vy-
soké prehry, až po poslednú priečku v tabuľke. Tak by sa v skratke 
dalo charakterizovať účinkovanie A-mužstva po prvej polovici se-
zóny. Najmenší počet strelených gólov (len 15 presných zásahov) 
v pomere s najhoršou defenzívou (až 51 inkasovaných) je jasným 
ukazovateľom a dokresľuje neúspešnú jeseň. Mužstvu chýbalo z po-
hľadu hernej koncepcie a fyzickej pripravenosti zrejme všetko. Pri 
kormidle sa vystriedali hneď traja hlavní tréneri, nikto z nich však 
neutešenú situáciu nedokázal vylepšiť. Absentovali lídri, mužstvo 
často „odchádzalo“ psychicky už po prvom inkasovanom góle. V 
posledných ligových zápasov pripomínalo skôr fackovacieho panáka 
ako dôstojného protivníka pre ostatné družstvá. Život, a nielen ten 
futbalový, možno prirovnať horskej dráhe. Raz ste hore, inokedy zasa 
dole. Seniorský futbal v našej obci momentálne zažíva krušné časy. 
Pokiaľ kompetentní funkcionári nedokážu nájsť riešenie, sami hráči 
si nevstúpia do svedomia a nepripustia si vlastnú chybu, a všetci 
spoločne nezačnú ťahať za jeden koniec lana, čaká nás opätovný ná-
vrat späť o ligu nižšie. Umieračik zvoní čoraz hlasnejšie, dokážu ho 
prehlušiť chorály pre víťazov? 

Slušný počin nováčika

Nováčikom vo svojej ligovej súťaži boli aj starší dorastenci. Vo 
svojej premiérovej sezóne si však nepočínali tak zle ako ich starší 
kolegovia. V rámci IV. ligy sa v konkurencii 15 ligových mužstiev 
umiestnili na slušnom 10. mieste a nazbierali 15 bodov. Kuriozitou je, 
že ani jedno z ich jesenných vystúpení sa neskončilo deľbou bodov. 
Pokiaľ by chceli na jar ponaháňať súperov v hornej polovici tabuľky, 
musia počas zimy zatnúť zuby a spoločne „potiť krv“ pre dosiahnutie 
predsezónneho cieľu. Na 7. miesto strácajú len zanedbateľných šesť 

bodov. Na jar sa však predstavia častejšie na súperových trávnikoch. 
To môže byť problém. Vonku totiž dokázali získať len 3 body a to po 
tvrdo vybojovanej výhre v Moste pri Bratislave. Pokiaľ vytrvajú vo 
svojom nasadení, budúcnosť bude patriť im. V súťaži, kde vekový 
priemer dosahuje 18 rokov, im bezkonkurenčne patrí primát ligového 
benjamínka. Kľúčovým slovom pre úspech je disciplína. V kombiná-
cii so zdravým sebavedomím, talentom a fyzickou pripravenosťou 
nemusí byť konečná 7. priečka ich definitívnym stropom. Nechajme 
sa teda prekvapiť, kam to naši „juniori“ vo svojej prvej ligovej sezóne 
nakoniec dotiahnu. 

Do tretice všetko dobré?

Január 2015 - starší žiaci Záhorskej Vsi prezimovali na prvej 
priečke. V súťaži skončili napokon na bronzovom stupienku. Január 
2016 - straší žiaci Záhorskej Vsi opäť prezimovali na prvej priečke. 
Po poslednom ligovom kole však odchádzali smutní, pretože postup 
im ušiel len o bod. Január 2017 - starší žiaci Záhorskej Vsi zimujú 
na prvom mieste. Ako dopadne ich stíhacia jazda za titulom? Mohli 
by sme povedať, že karty sú rozdané. Trojbodový náskok na čele 
tabuľky, vysoké a presvedčivé víťazstva, zvládnuté kľúčové duely na 
domácom trávniku s najvážnejšími prenasledovateľmi. Žiakov však 
čaká na jar obrátené gardé. Predstavia sa na pôjde najväčších riva-
lov, kde im ruže rozhodne nekvitnú. Navyše, na konci jesene doplatili 
na (ne)futbalové veci v kádri. Spomedzi všetkých ligových mužstiev 
začali trénovať ako prví v poradí. Pre úspech sú ochotní obetovať 
všetko. Musia si však uvedomiť, že ich najväčšími nepriateľmi sú oni 
sami. Psychika (a nielen v športe, ale v živote všeobecne) rozhoduje 
o všetkom. Ovplyvňuje detaily, ktoré zase rozhodujú boj o trofeje. 
Poučí sa skúsený kolektív a podarí sa mu pred odvetnými jarnými 
bojmi pripraviť víťazný recept na svojich súperov?  

DÁVID MALÍK
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ŠIESTA SEZÓNA V PLNOM PRÚDE, 
SÚŤAŽE ZA DVERAMI...

Ani sme sa nenazdali a pomaly, ale isto máme za sebou prípravnú časť 
tejto sezóny. Od septembra 2016 sa opäť každodenne pripravujeme na 
súťažné obdobie, ktoré nás čaká od apríla tohto roka. Tento rok pracujeme 
s historickým počtom 52 dievčat vo veku od 3 rokov. Okrem tanečnej 
prípravy, baletu, gymnastiky a samotných mažoretkových prvkov, učíme 
dievčatá k zodpovednosti, cieľavedomosti, kritickému mysleniu, seba 
hodnoteniu, kolektívnemu nažívaniu a podobným životu potrebným vlast-
nostiam. My trénerky – Hrbková Kristína, Meszárosová Natália, Vajdeč-
ková Natália a vo fukcii našej organizačnej vedúcej Vajdečková Ingrid, 
vykonávame našu prácu a  poslanie najlepšie ako vieme.  Prípravka, deti, 
kadetky a juniorky sa na tréningoch striedajú od pondelka do piatku ne-
pretržite, no víkendové tréningy nie sú výnimkou. Myslím, že našu tanečnú 
rodinu už netreba nejako extra predstavovať... No čo u nás dialo v tejto 
sezóne? Čo je nové ? a čo sa u nás chystá ?

V septembri sme sa prehupli do šiestej súťažnej sezóny a tak po pia-
tich súťažných sezónach bolo opäť ťažšie hľadať nápady, inšpirácie, ener-
gie a silu na každodennú prácu s našimi mažoretkami. Nebyť odhodlania, 
chcenia a lásky k tomuto športu, nášmu tanečnému súboru  a v nepo-
slednom rade lásky k našim dievčatám, ďaleko by sme nedošli. Október 
a november nám priniesol dve sústredenia. Dievčatá tak vždy od piatku do 
nedele opustia svoje domovy, staršie dievčatá i rodičov a víkend strávia 
len v spoločnosti tréneriek, s paličkou v ruke a v telocvični ŠvP Moravský 
Sv. Ján. Okrem niekoľko hodinových tréningov sa na sústredeniach zame-
riavame aj na vytváraní kolektívu a správnej súborovej atmosféry. Svoju 
kreativitu dievčatá dokazujú v našich tvorivých dielničkách, kde si vždy 
niečo výtvarného charakteru vyrobíme a ako už býva zvykom, bez večer-
nej disko párty by to nešlo. V októbri sa nám sústredili kadetky a v no-
vembri dievčatá z vekových kategórií deti a junior.  Celý december sme 
venovali svoju energiu a čas príprave vianočného galaprogramu s názvom 
PRÍBEH VIANOC, ktorý sa konal 17.decembra u nás, v kultúrnom dome. 
Akcia bola prístupná verejnosti, takže sme sa tam s viacerými z Vás videli, 
čo nás nesmierne teší. Galaprogram bol rozdelený na dve časti a to ,,lúči-
acu“ – posledný krát sme tancovali súťažné formácie z roku 2016. V polo-
vici programu sme na javisku privítali hudobného hosťa sestry Winklerové, 
ktoré všetkých prítomných naladili na vianočnú atmosféru  a nám už ne-
zostávalo nič iné ako predviesť dlho pripravované originálne vianočné pás-
mo. Počas čítania vianočnej rozprávky sa na pódiu predviedli mažoretky 
zo všetkých vekových kategórií : dievčatá z prípravky ako snehuliačikovia, 
mažoretky z detskej vekovej kategórie ako sobie pomocníčky, kadetky ako 
sobíci a juniorky ako anjeli. Záver patril spoločnej pesničke a rozbaľovaniu 
darčekov. V januári sme sa po dlhších zimných prázdninách pustili bez 
zbytočných slov do toho. Momentálne už dolaďujeme detaily na našich 
nových choreografiách, nové kostýmy sa tiež dostávajú do finálnej podo-
by a tak by sme vás všetkých – občanov, fanúšikov a rodinných priateľov 
radi pozvali na nás 6.GALAVEČER, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.marca 
2016, o 17,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu. Na predstavení uvidíte 
všetky naše mažoretky a absolútne premiéry našich súťažných formácií 

pre rok 2017. Vstupné je dobrovoľné a vašou návštevou budeme poctené. 
Pred nami je ešte posledné pred súťažné sústredenie a potom to začne... 
každý víkend na cestách, adrenalín v krvi a vízia medailí na krku. Prvá 
súťaž nás čaká v apríli, ďalšie následne v máji a v júni. I tento rok sa pripra-
vujeme na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA, ktoré sa budú konať v ďalekej 
Spišskej Novej Vsi, začiatkom mája. 

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no mažoretky sú náročný šport! 
Či už po stránke časovej , no predovšetkým i finančnej. Každoročne nám 
pri plnení našich snov, cieľov a reprezentácie našej obce na slovenskej, 
európskej i svetovej scéne pomáha okrem iných finančných dotácií 
a podpory rodičov i projekt ,,2 % z daní’’. Tento rok sa do neho zapájame 
opäť a 2 % pre naše mažoretky aktívne zbierame. Ak by ste sa rozhodli 
venovať vaše 2% práve nám, už teraz sme Vám vďačné ! (potrebné údaje 
sú dostupné na www.msmerci.sk). V júni tohto roka, konkrétne sobotu 
10.6.2017 organizujeme v našej obci už 4.ročník medzinárodnej súťa-
že v mažoretkovom športe. Ak budete mať chuť zažiť súťažnú atmosféru 
a podporiť naše mažoretky – príďte! Akcií, ktoré chystáme  a pripravujeme 
je viac no do pozornosti dávame LETNÝ TANEČNO – UMELECKÝ TÁBOR 
TUTTI FRUTI, ktorý sa koná v dvoch turnusoch (júl i august) pre všetky 
dievčatá, ktoré majú radi tanec a pohybujú sa vo veku od 6 do 15 rokov. 
Prihlásiť sa tak môžu i dievčatá, ktoré nie sú mažoretkami. Všetky po-
trebné informácie nájdete taktiež na našej web stránke. Naše každodenné 
myšlienky, fotky a videá z trénigov, vystúpení, sústredení a súťaží môžete 
stále sledovať na facebookovej stránke Mažoretkový súbor MERCI, a na 
instgrame nás nájdete tiež ako mazoretkymerci.

Touto cestou ĎAKUJEME všetkým našim priaznivcom, podporova-
teľov, obci Záhorská Ves a rodičom našich dievčat. Veríme, že našu obec 
i v tejto sezóne dostaneme do povedomia v širokom okolí i v zahraničí 
a vy budete môcť byť na nás hrdé.

S úctou a poďakovaním
Bc. Natália Vajdečková

trénerka

V ZÁHORSKEJ VSI VZNIKOL HISTORICKY 
PRVÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB

STK Záhorská Ves je novozaložená telo-
výchovná jednota, ktorá združuje priaznivcov 
tohto veľmi obľúbeného športu. Zakladateľom 
klubu je Peter Blaška, ktorého sme vyspovedali 
a tak vám prinášame zaujímavé informácie zo 
zákulisia.

Peter hovorí: ,,Chlapci sa v minulosti schá-
dzali aj v ŠPORTBARE,  u nás v Záhorskej Vsi. 
Máme tu hrací stôl a tak si mohli zahrať, avšak 
impulzom na zrodenie  bol aj obyčajný deň, 
konkrétne 27.december 2015, kedy som bol 
hrať štvorhru v Stupave. Videl som tam veľa 
družstiev, čo ma na prvý pohľad zaujalo. Ná-
sledne na to som sa opýtal môjho dlhoročného 
kamaráta Ondreja Matloviča (,,TISA´´), ktorý 
hral v ten deň so mnou, prečo majú ostatní hrá-
či na svojich dresoch rôzne názvy a označenia 
kategórií... Po rôznych zisteniach som na neho 
smeroval ďalšie a ďalšie otázky. A tak to celé 
začalo...“

Cieľom klubu bolo od jeho založenia zapojiť 
mládež, širokú verejnosť a ľudí venujúci sa to-
muto športu. Síce STK vznikol len minulý rok už 
teraz združuje 11 členov, všetkých zo Záhorskej 
Vsi.  Z toho 10 dospelých a jedného juniora. 

Menovite:

 Členovia trénujú v priestoroch kultúrneho 
domu v Záhorskej Vsi pod vedením tréne-
ra Alexandra SAPRYKINA, no i individuálne. 
Súťažná sezóna im trvá od októbra do apríla, 
pričom v ich prvej súťažnej sezóne momentál-
ne stoja na 12.mieste. Hrajú 8.stolnotenisovú 
ligu, ktorá je oficiálne registrovaná  SZST (SZ-
ST=Slovenský zväz stolného tenisu). Tým, že 
klub nemal ešte materiálne zabezpečenie prvú 
polovicu sezóny odohrali len na pôde súperov. 
Prvý domáci zápas u nás v Záhorskej Vsi odo-
hrali 23.januára tohto roka proti mužstvu z DE-
VÍNSKEJ NOVEJ VSI a vyhrali 12:6 ! Hracím 
dňom je spravidla PONDELOK. Zápasy začínajú 

vždy o 18,30 hod. vo veľkej sále kultúrneho 
domu a  vstupné je 0,50 €. Za túto symbolic-
kú cenu vás čaká okrem športových výkonov 
i tombola. Všetci ste srdečne vítaní !

ROZPIS DOMÁCICH ZÁPASOV STK ZÁ-
HORSKÁ VES

23.1.2017 DEVÍNSKA NOVÁ VES F
30.1.2017 EDUCO D
13.2.2017 SLOVENSKÝ GROB C
27.2.2017 GALVANIHO
06.3.2017 VEĽKÝ BIEL A
13.3.2017 VEĽKÝ BIEL B
27.3.2017 ZÁLESIE B
10.4.2017 BLATNÉ
24.4.2017 BERNOLÁKOVO

STK Záhorská Ves touto cestou ďakuje 
obecnému zastupiteľstvu za finančnú podporu 
pri zabezpečení technickej výbavy pre klub. 
V mene redakcie ZH držíme novozaloženému 
klubu palce a prajeme veľa šťastia.

TEXT: Vajdečková
Foto: súkr.archív

• Danihel Pavol ml.
• Juhász Peter
• Kvaltényi Roman
• Grujbár Jozef ml.
• Nechala Stanislav
• Szilvássy Peter

• Peter Blaška
• Peter Schwartz
• Jaroslav Slovák
• Boris Šimkovič
• Oliver Kozica

(junior)

Zvyky a obyčaje v našej obci v minulosti 
a dnes 

Naša obec patrila v minulosti medzi najkul-
túrnejšie obce Záhoria. Hralo sa v nej obľúbe-
né amatérske divadlo a ku každej slávnosti sa 
pripravovali bohaté programy (kabarety, spe-
vy, tance, školské i mimoškolské vystúpenia, 
akadémie) a telovýchovné slávnosti za účasti 
všetkých obyvateľov. Postupom času a zme-
nou politických a hospodárskych pomerov sa 
kultúra dostala v našej obci do úzadia a zabud-
nutia. Až v ostatnom čase svitlo na  nové časy 
a oživujú sa v našej obci starodávne zvyky a 
obyčaje , ba vidieť v našej obci aj pôvodné 
uhranské kroje, ktoré môžeme vidieť a navštíviť 
v našom Uhranskom múzeu. Väčšia časť zvy-

kov sa oživovala v prevažnej miere v zimnom 
a skorom jarnom období. Vyplývalo to z toho, 
že obyvatelia boli hospodármi, ktorí v období 
jari a jesene pracovali na poli, aby zabezpečili 
hospodársku istotu svojej rodiny.

V dohľadnej dobe sa v našej obci blíži ob-
dobie fašiangov, ktoré je obdobím od Troch 
kráľov do začiatku veľkého 40-dňového pôstu 
pred Veľkou nocou. Ide o obdobie veselíc, ple-
sov a svadieb. V minulosti v Záhorskej Vsi bol 
každú sobotu bál, ktorý poriadali spolky alebo 
spoločenské organizácie. Najveselšie boli a 
sú tri posledné dni Fašiangov. Tradíciou našej 
obce je fašiangový sprievod masiek dedinou a 
každoročne jeho záverom je veselý obrad Po-
chovávanie pani Basy v kultúrnom dome. Na 

Popolcovú stredu sa konzumujú lokše, ryby 
a chodí sa do kostola. „Na Popolec“ každý v 
kostole dostane od pána farára na čelo krížik 
z popola. Chlapci sa v podvečer stretávali v 
šenku a volili „starkú“, ktorí mali funkciu orga-
nizovať zábavy na Veľkú noc, pýtať tri tance na 
svadbách, byť na čele dožinkového sprievodu 
na ovenčených koňoch, byť patrónmi regrútov 
a udržiavať disciplínu medzi mládežou v dedi-
ne.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať 
pánovi Otovi Šimkovičovi za jeho poznatky a 
postrehy v knihe Najzápadnejšia na Slovensku. 
Stali sa zdrojom inšpirácie pre napísanie uve-
deného článku. 

BARBORA MALÍKOVÁ

OD KOMPY PO SYSLÚV VÀŠEKOD KOMPY PO SYSLÚV VÀŠEK
Naša rubrika je späť! V nasledujúcich číslach Vašich novín Vám budeme postupne odkrý-

vať čriepky histórie našej obce. V tomto čísle by sme Vám chceli v skratke priblížiť naše zvyky, 
obyčaje a slávnosti, ktoré sa v obci slávili v minulosti i dnes.
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PAMÄTNÁ KNIHA OBCE UHORSKÁ VES
/ POKRAÈOVANIE STR. 154 – 155 /

 Posledné strany našej starej kroniky som ešte rozdelil na dve 
časti / asi sa neviem s jej zverejňovaním rozlúčiť/  a  tak v tomto 
vydaní Záhorského hlásnika zverejňujem strany 154 a 155, aby sme 
sa v marci 2017 stretli  posledný raz na stranách 155- 156. V ostat-
nom vydaní ZH sme sa dočítali o smrti prezidenta T.G. Masaryka dňa 
14.sept. 1937 ráno o 3-tej hodine 29.minúte.

     Text kroniky teda pokračuje  stranami 154-155 v pôvodnom 
pravopise z kroniky.

      Ťažko opísať ako správa zapôsobila. Výmluvne hovorily počet-
né smútočné zástavy, jak na verejných tak na súkromných budovách. 
V deň pohrabu dňa 24.sept. miestna Osvetová komisia usporiadala 
panychídu. O 9 hod. sišlo sa občianstvo k pomníku padlých. Pred 
pomníkom padlých bola osvietená busta prezid. Osloboditeľa dr. 
T.G. Masaryka zahalená čiernym flórom.  Na štyroch pilónoch ho-
rely grécke ohne. Uniformované sbory držaly čestnú stráž. Program 
panychídy bol : Schneider Trnavský: Či znáte muža, smútočný sbor 
Otakar Tischer, recitácia  : I. Zeljenka, odbor učiteľ. : Masaryk – náš 
vzor, preslov, Veľký robotník dotrpel, recitácia, Beethowen : Anjel lás-

Posledné strany našej starej kroniky som ešte rozdelil na dve 
časti / asi sa neviem s jej zverejňovaním rozlúčiť/  a  tak v tomto 
vydaní Záhorského hlásnika zverejňujem strany 154 a 155, aby sme 
sa v marci 2017 stretli  posledný raz na sstrtranách 1555-5  1565 . V ostat--
nom vydaní ZH sme sa dočočítítalalii o smrti prezididenenta T.GG.. MaMasasaryrykaka ddňaa 
14.seppt.t. 119937 ráno o 3-tej hoddinine e 2929.m.mininúte.

   Text kroniky teda pokračuje  ststraranan mimi 115454-1-155 vv ppôvôvododnon m 
prpravopise z kroniky.

     Ťažko opísať aakoko ssprpráváva a zazapôpôsos bila. Výmluvuvnene hhovovoro illy y popočečet-t
né smútočné zástavy, jak na verejných h tatakk nana ssúkúkroromnmnýcýchh bubudoováv chch..
V deň pohrabu dňa 24.sept. miestna Osvetová á kokomimisisia a ususpopoririadadala a a
panychídu. O 9 hod. sišlo sa občianstvo o k k popomnmníkíkuu papadldlýcých.h. PPrered d
pomníkom padlých bola osvietená busta prprezezidid. OsOsloboodiditeteľaľa ddr.r. 
T.G. Masaryka zahalená čiernymy fflólórorom.m. NaNa šštytyrorochch ppililónónocochh hoho--
rely grécke ohne. UnUnififorormomovavanéné ssboboryry ddržržalaly y čečeststnúnú sstrtrážáž.. PrProggraram m 
papanynychchídídy y bobb l : ScSchnhneieideder r TrTrnanavsvskýký: : ČiČi zznánátete mmužuža,a, ssmúm točnčnný ýý sbsbsbororo  
Otakar TTischhererr, rerecicitátácicia a :: II. . ZeZeljljenenkaka,, ododbobor r učučititeľeľ. . : : MaM saas ryyykk k ––– nánánáš š 
vzvzoror, pprp ese lov, VVeľľkýký robottníník k dodotrtrpepel,l, rrececititácáciaia,, BeBeetethohowewen n : : AnAnA jejejel ll lálálás-s-

ky -dievč.sbor meštianske školy, živý obraz, Štátna hymna. Na stĺpe 
pripevnený bol megafón, z ktorého obecenstvo malo možnosť vy-
slechnúť celý pohrab. Počas pohrabu okna boly sviecami osvetlené 
a smútočne ozdobené. Celý deň bol dňom hlbokého smútku. Obec 
Uh. Ves poslala  kondolenčné telegramy rodine p.prez. Osloboditeľa, 
vláde českoslov. republiky a p. prez. dr. E. Benešovi. Spolok vojen-
ských vyslúžilcov vyslal dvoch delegátov  na pohrab vzdor tomu, že 
v rádii vystríhali, aby ľudia nechodil.  Ako delegáti boli Jan Ozábal a 
Robert Ichmann.

      Rieka Morava 18. septembra opäť vystúpila z koryta. Zemi-
aky, kukorica, repy a otavy sa dostaly pod vodu. Občania uchytali z 
poľa čo sa dalo,  i  na loďkách vyvážali repu a kukuricu. Dosť bolo 
tých, ktorí sa kojili iba nádejou v skorý odchod vody .Voda narobila 
strašných škôd. Poškodené boly i ťahače štrku z riečišťa Moravy. V 
dobe stavebného ruchu  museli stáť so založenými rukami a trpez-
livo čakať až voda opadne. Voda sa stratila behom dvoch týždňov. 

     Kronikár obce   O.Š.    

LITERÁRNE OKIENKOLITERÁRNE OKIENKO

Prílety a odlety

Bola nedeľa, 4.septembra. Išla som z kostola cestou popri ško-
le, keď tu zrazu sa nad školou zleteli obrovské kŕdle lastovičiek so 
svojimi rodovo príbuznými belorítkami. Dlho obletovali školu, sadali 
na strechu, vzlietali a štebotali... Lúčili sa! Ale verím, že tam zane-
chali kus svojej pozitívnej energie.

Aká symbolika, pomyslela som si. Práve nad školou. Zajtra, 5. 
septembra začína nový školský rok a zletia sa sem deti zo Záhor-
skej Vsi a škola bude vítať aj tých najmenších prváčikov. Prajem 
všetkým deťom (aj ich učiteľom), aby sa im v škole páčilo a darilo! 
A vám - nebeský pútnici - šťastný let až do ďalekej Afriky.

E.Horáčková, Záhorská Ves

Pipíška chocholatá

Pipíška chocholatá...
... je to trochu väčšia ako vrabec. Takto sa jej prihovára bás-

nik: ..."Čakám Ťa vtáča z môjho detstva, v napätí tie tvoje melódie, 
priznám sa, vypadli mi z pamäti!..."

Pipíška je vtáčik aj môjho detstva - žobravý vtáčik. Tak sme ju 
vítali my - prišla okolo Vianoc, v tých najtuhších mrazoch cupitala 
po dvore a akoby prosila a hľadala si čo-to do zobáka. Tešili sme sa 
z jej príchodu, lebo náš dvor neopustila celú zimu.

Patrila do nášho rodinného spoločenstva. Vpredjarí sa nenápad-
ne vytratila. Odletela do blízkeho poľa. Tam si na neobrobenej medzi 
uvila hniezdo z trávy, mäkko ho vystlala a zahniezdila...malé pipíšky 
prišli na svet za 13 dní. Pipíška hniezdi 2 krát do roka.

A tak sme sa vždy tešili, že spoločenstvo tohoto skromného 
vtáčika sa rozrastie a malý kŕdlik znovu priletí do nášho dvora a 
nezabudne nám zavestovať, že čas Vianoc prichádza.

E.Horáčková, Záhorská Ves    

Do redakcie nám prišli tieto krásne úrivky od pani Horáčkovej... ĎAKUJUME !
Kľudne sa inšpirujte a zašlite i vaše postrehy !

KOMENTÁRE

DRÔTY MEDZI NAMI

GENERÁCIA MY A ZÁVISLOSŤ 
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

S príchodom nového kalendárneho roka sme si pre 
Vás pripravili novú rubriku. Ide o komentáre, ktorými 
autori reagujú na aktuálne spoločneské témy a problé-

Dlhých 40 rokov sa popri rieke Morava tiahli železné drôty, ktoré 
mali chrániť vtedajšie československé socialistické zriadenie pred 
nebezpečným imperialistickým Západom. Stali sa symbolom útlaku, 
neslobody a pohŕdania zo strany vládnuceho režimu voči vlastným 
občanom. Koľkej slávy to bolo, keď sa zmotávali do klbka zabudnu-
tia a nebránili viac vo výhľade smerom k našim rakúskym susedom. 
Písal sa rok 1990 a všetci si mysleli, že „oceľových okov“ sa zbavili 
nadobro...

Dnes, necelé tri dekády po páde železnej opony, sa však drôty 
objavujú znova. Nielen Európa, ale i zvyšok sveta, opäť raz stavia 
ploty a múry, ktorými sa uzatvára pred vlastným strachom. Nemu-
sí ísť však len o reakciu na tak všade omieľanú utečeneckú krízu, o 
ktorú sa pričinili ekonomickí a politickí migranti z krajín tretieho sveta. 
Vlastne, nepričinili. Oni sú len výsledkom nezvládnutých politických 
rozhodnutí zo strany mocenských elít. Pomyselné múry a drôty sa 
objavujú (už) aj medzi nami. 

Latinské príslovie vraví: Homo homini lupus. Voľný preklad by 
znel, že človek človeku je vlkom. Dávno už neplatí tvrdenie, že krv nie 
je ako voda. Navzájom sa odcudzujeme, uzatvárame sa do vlastného 
sveta a prestávame byť ohľaduplní voči vlastnému okoliu. Vo svete 
vládne egoizmus, sebaklam a neúcta voči iným ľuďom. Mnohí dokon-
ca tvrdia, že sme zdivočeli a svojim správaním sa podobáme zviera-

Hovoríme iba o ošiale, alebo sú už mladiství až po uši zamilo-
vaní a závislí na sociálnych sieťach? V čom ale spočíva problém? 
Ako osemnásťročná osoba, ktorá do tejto generácie tiež z časti 
(bohužiaľ, či vďakabohu?) patrím, vidím uvedený problém vo viace-
rých aspektoch. Prvé svetlo svieti jasne – všetko nájdem na nete.  
Áno, drvivú väčšinu informácií tam naozaj nájdem, dokonca firmy, 
či školy majú svoje oficiálne stránky (okrem iného) zriadené na 
sociálnych sieťach akými sú napríklad Facebook. Mnohokrát pro-
stredníctvom nich zadávajú úlohy, alebo informujú o nasledujúcich 
akciách, či povinnostiach, pretože je to ten najrýchlejší spôsob. 

No čo také vzťahy a komunikácia s ľuďmi? Naši rodičia ne-
poznali riziko s názvom sociálne siete, ktoré spomínané vzťahy 
enormne ovplyvnili. Vedeli, kedy majú ich kamaráti (tí skutoční!) 
narodeniny a nepotrebovali k tomu pípnutie na internete. Dnes je to 
už vzácnosť a málokto z nás si to uvedomuje, pretože na to nemá 
ani čas. Komunikácia a spoznávanie online začali zastupovať určité 
časti vzťahov v reálnom živote. Online-človek nepociťuje také veľké 
zábrany, ani strach voči tomu, ako bude reagovať opačná strana. 
Predostiera totiž „svetu“ len tú idealizovanú časť seba. Veď predsa 
o nič nejde. Keď však príde k reálnemu stretnutiu, ruka v ruke s ním 
veľmi často kráča sklamanie. Prečo? Odpoveď je úplne jednodu-
chá. V hlave sme si vytvorili mylnú predstavu, mylné očakávania 
vyplývajúce z toľkej neúprimnosti. Iste, táto doba je rýchla, no ak je 
naozaj niekde chyba, nebude to až tak v dobe ako v tom, že sme to 
dopustili my sami. 

Je zrejmé, že sami rodičia (nazvala by som ich dokonca mo-

my. Priestor v nich dostanú mladí začínajúci novinári, 
ktorí sa neboja vyjadriť svoj vlastný názor. Bez strachu 
a inteligentne. 

tám. Prosím, neurážajme tieto nevinné tvory. Ony majú, v porovnaní 
s nami, oveľa pádnejšie dôvody na vysvetlenie pre svoje konanie. 

Žiaľ, naša malá, a na prvý pohľad bezvýznamná (prosím, berte to 
v porovnaní so svetovými metropolami) dedinka nie je v našej téme 
výnimkou. Niekedy mám skutočne pocit, že si závidíme aj nos me-
dzi očami. Súperíme medzi sebou o všetky hmotné majetky sveta, 
no šťastie a uspokojenie nám nikdy neprinesú. Aspoň nie dlhodobo. 
Modlou a kultom sa pre nás stali peniaze. Ich špinavým zápachom 
sme doslova nasiaknutí. Delíme svet na „náš svet“ a „svet tých dru-
hých“. Pričom všetci dýchame rovnaký vzduch. A chodíme po rov-
nakej zemi. 

Pokiaľ nás história niečo skutočne naučila, tak je to skutočnosť, že 
ľudstvo si muselo vždy siahnuť na svoje vlastné dno. Aby sa mohlo 
odraziť. Odraziť sa k lepším dneškom, k lepším zajtrajškom, k lepšej 
budúcnosti. Odstráňme drôty, ktoré dávno patria na smetisko dejín, 
a nedovoľme im, aby sa opäť medzi nami rozpínali. Žijeme tu a teraz. 
Spoločne tvoríme dnešok. Ťahajme teda spoločne aj za jeden koniec 
povrazu. Máme to šťastie, že sa nemusíme obávať o svoj každodenný 
život z rasových, etnických alebo náboženských dôvodov. Zveľaďuj-
me si svoju krásnu domovinu. Spoločne, bez závisti a nenávisti. Spo-
ločne, s radosťou a s láskou v srdci...

Dávid Malík 

derní rodičia) podporujú od útleho veku svojich ratolestí tieto no-
vodobé vymoženosti. Nie je to choré, aby už 6-ročné dieťa malo 
najnovší telefón, tablet a ktovie čo ešte? V telefóne má posťahované 
najnovšie hry, aplikácie, ktoré samozrejme ovláda lepšie ako jemnú 
motoriku pretože sa mu rodič nevenuje tak, ako by mal, zabaví ho 
jednoducho - prístupom k internetu a telefónom. Učiť ho čítať, písať, 
kresliť a podobné aktivity je zrejme už dnes trocha staromódne. 
Nie? 

Dieťa sa nedokáže sústrediť a byť vytrvalé. Dovolím si tvrdiť, že 
už si pomaly nevie ani natrieť chlieb alebo zaviazať šnúrky na to-
pánkach, pretože je to príliš zložité. Alebo na to neexistuje nejaká 
aplikácia na mobile.  Postupne sa to nabaľuje a s vekom prichád-
za problém za problémom. Vo svojom okolí stretávam veľmi veľa 
detí a mladistvých, ktorí „skáču“ rodičom po hlavách a oni sa len 
zasmejú, veď „z toho vyrastie“, na miesto toho, aby rázne zakro-
čili. Ale to dnes už tiež nikto nemôže, pretože to je týranie a ak sa 
s týmto pojmom neohradí dieťa samé, tak vás udá niekto cudzí. No 
nemyslím si, že nám uškodilo, keď nám rodičia raz za čas zmaľovali 
zadok. Nepociťujem žiadnu ujmu na zdraví. To isté sa deje v ško-
lách, no vychádza to predsa z domu.  

Určite netvrdím, že treba zrušiť celý internet a mobilné telefóny, 
sama ich využívam, no podľa mňa je potrebné ich využívanie regu-
lovať a zamerať sa na skutočné problémy a potreby života, ktoré za 
nás žiadna aplikácia nevyrieši. 

Katarína Winklerová
začínajúca novinárka
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KRONIKA OBCE OD 1. októbra 2016 DO 31. januára 2017

KULTÚRNE AKCIE KULTÚRNE AKCIE 
(FEBRUÁR - MAREC):(FEBRUÁR - MAREC):

FAŠIANG V OBCIFAŠIANG V OBCI
MERCIMERCI
PÁLENIE MORENYPÁLENIE MORENY
VE¼KÁ NOC V OBCIVE¼KÁ NOC V OBCI

NOVÁ RUBRIKA
KOMENTÁRE

S príchodom nového kalendár-
neho roka sme si pre Vás pripra-
vili novú rubriku. Ide o komentáre, 
ktorými autori reagujú na aktuálne 
spoločneské témy a problémy. 
Priestor v nich dostanú mladí za-
čínajúci novinári, ktorí sa neboja 
vyjadriť svoj vlastný názor. Bez 
strachu a inteligentne.

NARODILI SA

Bína Vladimír 

Dolinka Simeon

Fejtlová Laura Silvia

Grujbárová Laura

Cholevová Viktoria

Karovič Damián

Leštianský Teo

Malík Denis

Január 2017

Priehodová Vanesa

Tereň Peter

ZOSOBÁŠILI SA

Róbert Horák + Annamária Klenková

Matej Strapek + Adriana Tóthová

Miroslav Vrážel + Katarína Bajteková

Ladislav Kočnár + Romana Fialková

OPUSTILI NÁS

Alexander Matejkovič

Soňa Balážová

Jozefa Tomášková

Jarmila Krajčírová

Pavlína Poláková

Dana Valentovičová

Johana Cvrkalová 

Január 2017

Jarmila Zettíková

Alojz Vratanina

Božena Schneiderová

Jozefína Šišovičová

ZMENA UMIESTNENIA ZBERNÝCH ZMENA UMIESTNENIA ZBERNÝCH 
NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPADNÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že zberné nádoby na separovaný odpad, ktoré sa nachá-
dzali na zastávke pri bytovkách /oproti pizérii/ boli z podnetu občanov premiestne-
né. Zberné nádoby na separovaný odpad - plast, papier a sklo sa nachádzajú pri 
vstupe na ČOV, vedľa kontajnera na bioodpad. Z tohto dôvodu žiadame všetkých 
občanov, aby akýkoľvek odpad nenechávali pri autobusovej zastávke!

ROZPIS ZVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
V OBCI ZÁHORSKÁ VES

pre I.polrok 2017

DÁTUM DEŇ
INTERVAL ZVOZU  

1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU 

2 x mesačne
INTERVAL ZVOZU          

4 x mesačne

03.01.2017 UTOROK X

17.01.2017 UTOROK X X

31.01.2017 UTOROK X

14.02.2017 UTOROK X X

28.02.2017 UTOROK X

14.03.2017 UTOROK X X

28.03.2017 UTOROK X

11.04.2017 STREDA X X

25.04.2017 UTOROK X 

10.05.2017 UTOROK X X

23.05.2017 UTOROK X 

06.06.2017 UTOROK X X

20.06.2017 UTOROK X

V Zohore dňa 30.11.2016 vypracoval Slezák
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