HISTÓRIA MAŽORETIEK V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Mažoretky

v našej

materskej

škole boli založené v školskom roku
1998/1999

pod

názvom

„HVIEZDIČKY“. Založila ich pani
učiteľka
a Tatiana

Andrea

Goldschmiedová

Juhászová.

Ich

prvé

vystúpenie bolo v Záhorskej Vsi pri
príležitosti „Dňa

úcty

k starším“.

Tohto vystúpenia sa zúčastnili dievčatá
aj chlapci.

Dňa

12.6.1999

majstrovstvá

sa

konali

Slovenska

Oblastné
mažoretiek

v Malackách, na ktorých sa zúčastnili
mažoretky

z našej

materskej

školy

nesúťažne. Prispeli v programe svojím
vystúpením pod vedením pani učiteľky
Goldschmiedovej a Juhászovej. Našu obec
reprezentovalo 12 detí a aj tu ešte vystúpili
aj chlapci. Z tejto akcie vyšiel článok
v Záhorskom hlásniku.

FOTOGRAFIE Z OBLASTNÝCH MAJSTROVSTIEV SR 12.6.1999 MALACKY

Vystúpenia mažoretiek pokračovali aj v školskom roku 1999/2000, a to v októbri 1999 sa deti
prezentovali v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi, kde obecný úrad poriadal „Deň úcty k starším“. Súčasne
v októbri

1999 naša materská škola prihlásila mažoretky do ASOCIÁCIE MAŽORETIEK

SLOVENSKA ako súbor pod názvom „Hviezdička“. Vedúcimi tohto súboru sa stali pani učiteľky
Juhászová a Matušková. Veľkou oporou nám v tom čase bola pani Anna Antaličová, zaslúžila sa o vstup do
Asociácie mažoretiek, ušila prvé sukničky pre dievčatá. Chlapcom krátke nohavice ušila pani Soňa
Kaderová.
V decembri 1999 usporiadal Obecný úrad Gajary Vianočný benefičný koncert v kultúrnom dome
pre všetky materské školy z okresu Malacky, ktorý zahájili naše mažoretky. Zožali úspech a veľký obdiv.

Ďalšie vystúpenie v tomto školskom roku
sa konalo v apríli 2000. Naše mažoretky
zahájili predvečer 1. mája pred obecným
úradom v originálnych úboroch, ktoré nám
ušila pani Dáška Adamská.

14.

mája

2000

vystúpili

mažoretky

v Kultúrnom dome v Záhorskej Vsi, kde
zahájili program ku Dňu matiek.

FC Záhorská Ves pripravil 3. júna 2000 na ihrisku športové hry pre deti k Medzinárodnému dňu
detí, kde vystúpili naše mažoretky.
Zaslúžené ovocie však zožali 24. júna 2000, kedy sa zúčastnili III. ročníka Majstrovstiev
Slovenskej republiky mažoretiek
v Devíne. Vo svojej kategórii boli
jediné, mali veľký úspech a boli
odmenené darčekmi. Mažoretky s
nadšením povzbudzovali aj rodičia,
ktorí nás vždy ochotne sprevádzali
na všetkých podujatiach. Zľava:
Nikolka
Vajdečková,

Létalová,
Romanka

Terezka

Klenková,

Poláková,

Petranka

Natálka
Chválová,
Nikolka
Juhászová,

Marianka Antaličová.

Obecný úrad Jabloňové pozval 1.
júla

2000

otvorenie

naše
IV.

mažoretky

ročníka

na

Sviatku

Pomoravia, kde sa prezentovali
účinkujúci zo Záhoria, Weinviertlu
a Južnej Moravy.

Vtedajšia firma KWS prizvala mažoretky 28.
júla 2000 na zahájenie Dňa športu. Aj keď
to

nebolo

jednoduché

cez

prázdniny,

dievčatá s radosťou vystúpili.

V školskom
Obecný

úrad

roku

2000/2001

Zohor

usporiadal

v Kultúrnom dome X. výročie založenia
skupiny

VEGA,

ktoré

zahájili

naše

mažoretky.
V Záhorskom hlásniku vyšiel článok ako
poďakovanie

mažoretkám

reprezentovanie našej obce.

za

6. mája 2001 sa konalo slávnostné
otvorenie

Hraničného

prechodu

Záhorská Ves – Angern, na ktorom
naše mažoretky tiež vystúpili.

V školskom roku 2001/2002 ,
16. decembra 2001 mažoretky vystúpili
na Vianočnom benefičnom koncerte
v Malackách.
V roku

2002

Základná

škola

v Záhorskej Vsi oslavovala 75. Výročie
svojho založenia.

Túto

slávnostnú

udalosť 9. novembra otvorili naše
mažoretky.
Mažoretky vystúpili počas niekoľkých rokov na rôznych akciách a pri rôznych príležitostiach či už
v našej obci, alebo v okolitých obciach a aj v susedom Rakúsku. Roky odprevádzali prvákov do základnej
školy na začiatku školského roka, čo sme zachovali dodnes.

Pri príležitosti vstupu Slovenskej
republiky do Európskej

únie

vystúpili 1. mája 2004 v kultúrnom
dome a aj v Angerne. Od tohto
školského

roku

mažoretky

nacvičovala pani učiteľka Lenka
Davidová
Juhászová.

(Linková)

a Tatiana

Pri príležitosti Dní Pomoravia naše
mažoretky opäť vystúpili 26. júna 2005
v Jabloňovom.

V nasledujúcom období mažoretky vystúpili taktiež pri príležitosti návštevy vtedajšieho premiéra
Mikuláša Dzurindu 22. novembra 2005, takisto sa zúčastnili osláv 800. výročia vzniku obce Kostolište.
Až do roku 2012 vystupovali na obecných akciách ako sú: Deň úcty k starším, Stavanie máje pred
obecným úradom, Deň matiek a iné.

V školskom roku 2011/2012 a 2012/2013 mažoretky vystupovali na Galavečeroch MERCI (súbor
mažoretiek pod vedením Natálie Vajdečkovej).
24.

marca

2012

vystúpili

mažoretky z našej materskej školy na 1.
Galavečeri MERCI pod vedením pani
učiteľky Tatiany Juhászovej.

2.

výročie

MERCI

Galavečer

–

posledné

vystúpenie

mažoretiek z našej materskej školy pod vedením pani učiteľky
Tatiany Juhászovej

Všetkým, ktorí nám počas celého pôsobenia našich Hviezdičiek držali palce, boli nám veľkou oporou
a pomáhali nám patrí veľké
ĎAKUJEME!

Za poskytnutý materiál ďakujem pani zástupkyni Tatiane Juhászovej.
Ľubica Darmová

