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Vážení spoluobčania,
tento príhovor bude veľmi krátky, lebo 

idú voľby na starostu a poslancov OZ!
Naša obec je pripravená na ďalšie roky vo 

veľmi dobrej kondícii. Každý občan, posla-
nec a starosta má pripravenú silnú pozíciu, 
lebo je z čoho čerpať a budovať!

Je mi česť viesť takúto obec, žiť v  nej 
s Vami a prežívať s Vami chvíle a život, ktorý 
sme si spoločne rokmi vybudovali a pripra-
vili. Teším sa na ďalšie príjemné roky, kto-

ré môžem, ako občan Záhorskej Vsi spolu 
s Vami prežiť. Bude mi cťou, ak budem tieto 
chvíle prežívať ako starosta mojej milovanej 
Záhorskej Vsi, spoločne s  občanmi, ktorým 
záleží akým smerom pôjde naša obec ďalej!

S úctou Váš starosta
JUDr. Boris Šimkovič, 0948 550 050

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
tohtoročné leto bolo skutočne rekordné. Dus-

no, ktoré v spoločnosti stále pretrváva po vražde 
nášho kolegu, investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a  jeho partnerky Martiny Kušnírovej, 
akoby sa premietlo aj do tropického počasia. 
Ani to však nezabránilo našim občanom privítať 
v poradí 16. ročník obecných slávností, známych 
tiež pod názvom Uhranský Somíc. Moderáto-
rom podujatia nebol nik iný, ako najslávnejší 
slovenský „sused“ Peter Marcin! V  nedeľu sme 
si v  rámci slávností zašportovali na miestnom 
futbalovom štadióne naprieč všetkými vekový-
mi kategóriami.

V  septembri sa opäť otvorili brány základnej 
školy. Symbolicky ich otvorili žiaci 9. ročníka, 

pre ktorých je tento školský rok na miestnej zá-
kladnej škole posledný. Svoje žezlo pomyselne 
predali novým nasledovníkom z  radov prvákov. 
Naša redakcia želá všetkým študentom, rodičom 
a  v  neposlednom rade pedagógom množstvo 
pevného zdravia, pozitívnej energie a  tvorivej 
kreativity do nasledujúcich mesiacov. Pokiaľ 
bude chuť a  nadšenie víťaziť nad nezáujmom 
a lenivosťou, zvíťazí každý jeden z nich.

V  tomto kalendárnom roku sa Vám z  úvodnej 
stránky Vašich obecných novín prihovárame po-
slednýkrát. Mnohí z  Vás možno očakávali v  po-
radí 63. číslo Záhorského hlásnika v  skoršom 
termíne. Citlivo sme však zareagovali na blížiaci 
sa termín komunálnych volieb v  našej krajine, 

v  Záhorskej Vsi nevynímajúc. Na nasledujúcich 
stránkach si tak máte možnosť prečítať rozhovor 
s  oboma kandidátmi na starostu obce, priestor 
na svoje myšlienky dostali i  kandidáti na po-
slancov obecného zastupiteľstva. Veríme, že si 
prídete spoločne s  nami vypočuť predvolebnú 
debatu všetkých kandidátov do miestneho kul-
túrneho domu dňa 4. novembra o 16:00 hod. , 
ktorú organizuje práve naša redakcia.

Príjemný zvyšok kalendárneho roka 2018 Vám 
všetkým praje,

redakcia Záhorského hlásnika

O Z N A M !
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE 
WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI

Jednanie s podpredsedom vlády SR
Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič navštívil podpredsedu vlády SR pre investície 

a  informatizáciu - Richarda Rašiho. Jednali o  možnom zriadení policajnej stanice 
v  Záhorskej Vsi, o  získaní eurofondov i  o  problémoch s  nedostatkom detských le-
károv v menších obciach.
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Od sáčku k sáčku
Dnes si už mnohí z nás zvykli, že na začiatku 

mesiaca dostanú od svojej zberovej spoločnosti 
plastové vrecia určené na triedenie. No uvažo-
vali ste niekedy nad tým, akú cestu podstúpi to 
vrece, ktoré sa naplní odpadom vo vašej domác-
nosti?

Všetko začína práve u  vás doma. Pri správ-
nom triedení končí v  žltom vreci plastový 
odpad, akým sú PET-fľaše, obaly z  pracích 
a  čistiacich prostriedkov, ako i  plastové sáčky 
a  obaly. Zberová spoločnosť vezme zo žltých 
vriec vytriedené plasty, ktoré sa dotrieďujú na 
triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na 
páse sa vyberajú PET fľaše, fólie (medzi nimi 
i  samotné žlté vrece) a  ostatné druhy, keďže 
každý má špeciálne spracovanie.

Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré 
do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov 
sa po pretriedení lisujú do balíkov a  odvážajú 
na spracovanie k recyklátorom.

Výsledkom recyklácie plastov býva tzv. re-
granulát, čo je vstupná surovina na výrobu 
nových plastov.

Plasty sa totiž väčšinou vyrábajú z  malých 
guľôčok materiálu (granulátu), ktorý sa zo-
hrieva a  následne vytláča do foriem. Regra-
nulát je vlastne rovnaká vstupná surovina na 
výrobu plastu, ktorá však nebola vytvorená 
z ropy, ale z vytriedeného odpadu.

Regranulát sa dodatočne „vyperie“, aby bol 
pripravený na ďalšiu úpravu takzvaným ex-
trudovaním. To je výrobný proces, pri ktorom 
je za pomoci teploty a  tlaku pôvodný materi-
ál roztavený, vytlačený do výsledného tvaru 
a v chladiacej vani je ochladený, potom osuše-
ný, a narezaný na požadovanú dĺžku.

Pridaním farbiva do suroviny možno novú fó-
liu farebne upravovať a k vám sa znova dostáva 
vo forme žltého vreca – na odpad. Na výrobu 
1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. 
Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 to-
nami zberových plastov. Pri takejto recyklácii 
dochádza k  97% úspore energií oproti výrobe 
z ropy. Ďalší dôvod, prečo sa oplatí odpad trie-
diť a recyklovať. Preto vy len trieďte a o ostat-
né sa postaráme my.

Pretriedenie plastového odpadu

Regranulát

Extrudovanie fólie

Finálna úprava plastov ých vriec

Milí spoluobčania
Predkladáme Vám VÝZVU NA VYKONANIE 

celoplošnej jesennej DERATIZÁCIE (regulá-
cia živočíšnych škodcov), ktorá prebieha na 
území všetkých obcí Bratislavského samo-
správneho kraja v období od 01.10.2018 do 
15.11.2018, s  tým, že ju vykonávajú obce, 
podnikatelia, ale i my OBČANIA. 

Občania by mali vykonať deratizáciu na 
pozemkoch a  v  objektoch využívaných na 

chov hospodárskych zvierat a  v  prípade 
známok výskytu hlodavcov aj v pivničných 
a  prízemných priestoroch rodinných do-
mov a objektov určených na bývanie.

Občania deratizáciu môžu vykonať aj 
svojpomocne s  dostupnými prípravkami 
v  spotrebiteľských baleniach, ktoré sú ur-
čené a  schválené na predmetný účel. Viac 
informácií na webe obce.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Pri príležitosti blížiacich sa komunálnych volieb starostu obce a  poslancov obecného zastupiteľstva sme požiadali o  rozhovor oboch kandidátov na 

pozíciu prvého muža v obci. Obaja kandidáti dostali rovnaký počet, ako i rovnaké znenie otázok, ktoré sme zozbierali zo strany Vás – občanov. Na úvod 
sme oboch kandidátov predstavili prostredníctvom krátkeho medailónika. Prajeme príjemné čítanie, priatelia.

Andrej Bajtek: „ Na prvom mieste je budúcnosť obce a život v nej“

Andrej Bajtek sa narodil 20. mája 1964 
v Bratislave a od roku 2010 býva v Záhor-
skej Vsi. Má ukončené stredoškolské vzde-
lanie s maturitou v polygrafii a v tejto ob-
lasti aj podniká vo vlastnej s.r.o. Má dve 
dospelé deti a  troch vnukov. Vo svojom 
voľnom čase sa venuje záhrade, chova-
teľstvu, turistike a  hasičstvu. V  obci žije 
so svojou najbližšou rodinou a  priateľmi. 
V  uplynulom volebnom období pôsobil 
ako podstarosta obce a  je aktívnym čle-
nom DHZ Záhorská Ves.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu 
obce Záhorská Ves?

Žijem tu, mám tu rodinu, priateľov, ale naj-
mä vnímam svoje okolie. Oslovilo ma veľa ob-
čanov, ako mladých, tak aj vyššieho veku, ktorí 
vidia, že Záhorská Ves potrebuje nový impulz 
na napredovanie.

Čo bude Vašim cieľom dosiahnuť v  prípade, 
ak budete zvolený za starostu obce?

Nejdem sa na nič hrať, ani nechcem začať 
kandidatúru sľubmi. Chcem byť ten, na ktoré-
ho sa obyvatelia Záhorskej Vsi môžu s dôverou 

obrátiť, ten, kto bude riešiť ich problémy a za-
stane sa ich. Za každého, rovnako aj za mňa, 
majú hovoriť výsledky. 

Občania v posledných rokoch pociťujú väčší 
strach o  svoje bezpečie. Čo vravíte na tieto 
ich obavy a ako by ste ich problém riešili? 

Áno, tento problém tu zrejme vnímame všetci 
a skôr sa stupňuje ako rieši. Určite by som bol 
za užšiu spoluprácu s políciou, ktorá tu chýba. 
Máme kamerový systém, ktorý sa využíva až 
keď sa niečo udeje, ale dôležitá je prevencia.

V obci je málo záujmových činností, do kto-
rých by sa zapojili deti a teenageri. Súhlasí-
te s týmto tvrdením zo strany občanov?

Je tu naozaj málo možností vyžitia a  aj tie, 
ktoré tu sú, sú málo využívané. Máme v  obci 
spolky, ale závisí to aj od rodičov, aby sa deťom 
venovali a viedli ich k aktivitám. Myslím si, že 
u  futbalistov, hasičov či poľovníkov a  rybárov 
majú deti dvere otvorené. Mám aj konkrétne, 
ale najmä zrealizovateľné nápady, ktoré bližšie 
predstavím vo svojom programe.

Lekár pre deti a mládež v obci momentálne 
nepôsobí. Aké by boli Vaše plány budúcnos-
ti v prípade zvolenia za starostu obce?

V obci sa zintenzívňuje výstavba a zvyšuje sa 
počet obyvateľov, lekárov jednoznačne potre-
bujeme. Prvoradé je zabezpečenie ambulancie 
detského lekára a  udržanie všeobecného aj 
zubného lekára, a  ak sa podaria  začaté roko-
vania, tak aj gynekológa. Lekárom musíme vy-
tvoriť adekvátne podmienky, pacientov máme 
dosť.

Počet kultúrnych podujatí v  obci klesá, ich 
úroveň nie je podľa občanov dostačujúca. 
Napadajú Vám v tomto smere nové riešenia 
v oblasti propagácie a skvalitnenia kultúry 
v obci?

Myslím si, že kultúrne akcie netreba hodno-
tiť podľa ich počtu, ale kvality. Sú podujatia, 
ktoré sú populárne a  perspektívne aj výraznej 

finančnej podpory obce, no máme aj podujatia 
menej populárne a  nákladné. No ruku na srd-
ce, málo z  nás sa pravidelne zaujíma o  dianie 
v  obci, o  to viac sa dá urobiť pri propagovaní 
podujatí.

Akú máte predstavu v boji s odpadom, kto-
rého je v  posledných rokoch (nielen v  našej 
obci) čoraz viac. Aké kroky by ste ako sta-
rosta obce podnikli?

Boj s  odpadom je boj celej našej planéty, 
na likvidáciu odpadu existujú rôzne možnosti 
podpory. Onedlho bude mať obec vlastný zber-
ný dvor, občania sa musia naučiť ho využívať. 
Najväčší problém je donáška a  vyhadzovanie 
odpadu mimo kontajnerov z  Rakúska. Toto 
však obec sama nezvládne a  musíme zapojiť 
políciu a hľadať riešenia aj mimo obce.

Akú máte predstavu o  spolupráci, resp. 
podpore záujmových organizácii a  spolkov 
v našej obci? 

Hlavne je potrebné si uvedomiť, že všetky 
spolky pôsobia v obci a mali by spolupracovať. 
Spoločne dokážeme viac, po všetkých žabomy-
ších vojnách by si mali začať spolky navzájom 
pomáhať. Ako aktívny hasič DHZ viem, že nie je 
žiadny problém v  spolupráci, len treba obno-
viť komunikáciu. Starosta by mal pôsobiť ako 
zjednocujúci prvok medzi spolkami a pravidel-
ne sa s nimi stretávať, vzájomne sa informovať. 

Aká je Vaša predstava o  finančnom riadení 
obce? Chceli by ste stabilizovať, príp. zvýšiť 
obecné príjmy? 

Áno, je to veľmi pálčivý problém. Myslím si, 
že šetrenie je na správnom mieste, ale rovna-
ko rozumne treba aj investovať. Viac ohľadne 
zlepšenia obecného rozpočtu sa dozviete včas 
v mojom volebnom programe.

Dávid Malík
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JUDr. Boris Šimkovič: „Obec je môj život!“

JUDr. Boris Šimkovič sa narodil 6. marca 
1962 v  Bratislave. Vyštudoval právo na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, kde získal titul JUDr. Staros-
tom obce Záhorská Ves je od roku 2002. 
Má 5 detí – synov Matúša, Tomáša a Bo-
risa a  dcéry Barboru a  Klaudiu. Jeho slo-
gan znie: „Obec je môj život! Moje krédo 
je ľudí spájať, nie rozdeľovať!“ Vo všetkom 
ho podporuje manželka Lucia.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu 
obce Záhorská Ves?
Pretože sa nám spoločne podarilo vybudovať 

zo zánikovej rozkvitajúcu obec a  nechcem aby 
sa minulosť opakovala. 

Čo bude Vašim cieľom dosiahnuť v  prípade, 
ak budete zvolený za starostu obce?
Ďalej chcem obec zveľaďovať, rozvíjať, a viem 

ako!

Občania v posledných rokoch pociťujú väčší 
strach o  svoje bezpečie. Čo vravíte na tieto 
ich obavy a ako by ste ich problém riešili? 
Myslím si, že v posledných rokoch sa táto si-

tuácia zásluhou OcÚ a  prevencie, spoluprácou 
s  políciou, kamerového systému zlepšila, čo 
dokazujú štatistiky. Aj občania to potvrdili – 
drvivá väčšina. Kontroly robím aj osobne každý 
týždeň.

V obci je málo záujmových činností, do kto-
rých by sa zapojili deti a teenageri. Súhlasíte 
s týmto tvrdením zo strany občanov?

Na to sme vybudovali detské ihriská pre deti 
a  mamičky. Máme futbalový klub, poľovnícky, 
rybársky, hasičský spolok, stolnotenisový klub, 
realizácia teenagerov je oproti iným obciam 
rozsiahla, len musia chcieť! Nielen ústami, ale 
činmi. Tlačiť tieto spolky prostredníctvom ro-
dičov k  aktivite, nečakať na OcÚ, ale pomáhať 
a rozvíjať tieto organizácie. ZŠ má krúžky, kto-
ré sa nevyužívajú. Rodičia sa nestarajú o tento 
problém. Máme 13 – 14 krúžkov. Smer vpred 
potvrdzuje však rast počtu detí v  MŠ a  ZŠ. Ta-
kže treba zapojiť rodičov, aby boli aktívnejší.

Lekár pre deti a  mládež v  obci momentálne 
nepôsobí. Aké by boli Vaše plány budúcnos-
ti v prípade zvolenia za starostu obce?
Detský lekár je potrebný! Je to otázka na BSK, 

Úrad nad zdravotnou starostlivosťou a Sloven-
ský štát, pretože platenie detských lekárov je 
mizerné. Veľké okolité mestá majú s tým prob-
lémy, nieto menšie obce. Treba zmeniť systém! 
Pracujem na tom!

Počet kultúrnych podujatí v  obci klesá, ich 
úroveň nie je podľa občanov dostačujúca. 
Napadajú Vám v tomto smere nové riešenia 
v  oblasti propagácie a  skvalitnenia kultúry 
v obci?
Nie je to pravda, práve naopak, počet rastie. 

Akcie ako vítanie leta, Jánske ohne a posledný 
Somíc, či ples boli vydarené. 

Úroveň záleží na organizátoroch a  ich zanie-
tení! Ak to robia len povrchne (minulý Somíc, 
Mikuláš atď...) bez „srdiečka“, potom to tak 
vyzerá. Riešenie je jednoduché, netreba kecať, 
ale robiť! Nehľadať ako to nejde, ale ako to ide! 
Takže nie je to nič zložité. Treba použiť srdiečko 
a zdravý rozum! Iba spoločne to funguje! 

Akú máte predstavu v  boji s  odpadom, kto-
rého je v  posledných rokoch (nielen v  našej 
obci) čoraz viac. Aké kroky by ste ako sta-
rosta obce podnikli?
Zberný dvor je vybudovaný pri ČOV. Čakáme 

na mechanizmy a  stroje. Problém v  r. 2019 
bude vyriešený! Zatiaľ je na dvore OcÚ. Von 
dáme fotopacse ako opatrenie!

Akú máte predstavu o  spolupráci, resp. 
podpore záujmových organizácii a  spolkov 
v našej obci?
Spolupráca s  týmito spolkami rozkvitá, obec 

z  okolitých obcí prispieva najviac práve na 
uvedené aktivity. Vždy záleží od toho kto je pri 
kormidle tej ktorej organizácie - spolku. Každý 
z  nich vie čo má robiť a  potrebuje to podporu 
z vlastných členov spolku. Rozšírili sme spolky 
o  Jednotu dôchodcov Slovenska a  stolnoteni-
sový klub. Zadarmo sa môžu realizovať v KD – 
centre voľného času! Náklady hradí obec! Čle-
novia, ktorí nič nerobia, iba intrigy, sú brzdou 
ďalšieho rozvoja a spolupráce!

Aká je Vaša predstava o  finančnom riadení 
obce? Chceli by ste stabilizovať, príp. zvýšiť 
obecné príjmy? 
Obec je ekonomicky už dlhodobo stabilizova-

ná a príjmy obce sa zvyšujú z roka na rok!
Je to zásluhou kvalitnej práce ekonomiky 

OcÚ, hospodárenia, ktoré je každoročne schva-
ľované poslancami a  je plánované. Takýmto 
spôsobom sa dá napredovať nielen ekonomic-
ky, ale aj v  iných oblastiach. Iná cesta nie je, 
pretože občania, poslanci rozhodujú o  tom čo 
sa bude robiť, ako a  s  kým, nie starosta! Ten 
dáva návrhy, ktoré sa akceptujú, alebo nie. 
Zákon treba rešpektovať, inak to nejde. Kaž-
dý rok sa robí audit. Obec nemala najmenšie 
ekonomické problémy, čo je zásluha našej 
ekonómky, zamestnancov OcÚ a  obecného za-
stupiteľstva. Z týchto dôvodov je Záhorská Ves 
prosperujúcou obcou. Okrem vlastných zdrojov 
(bytovka, kompa, ubytovňa, nehnuteľnosti) 
vidím možnosti získania peňazí z  EU fondov. 
V  tejto oblasti sme veľmi úspešní a  je to aj 
v  ďalšom období dôležité (chodník náučný – 
200  000,- €, učebne ZŠ – 190  000,-€, zberný 
dvor – 400  000,-€). Veľmi dôležité sú vzťahy 
s  podnikateľmi. Konkrétne : spolupráca je pri 
získaní financovania detského ihriska Slniečko, 
budovaní hasičskej zbrojnice, či financovaní 
územného plánu obce ako aj právne poraden-
stvo či dopravné a  detské ihrisko v  MŠ. Firmy, 
podnikatelia sú neoddeliteľnou súčasťou zís-
kavania financií pre obec tzv. sponzorského. Aj 
touto cestou sa im chcem za doterajšiu spolu-
prácu poďakovať!

S úctou k voličom 
JUDr. Boris Šimkovič
starosta obce

Dávid Malík
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Pri príležitosti blížiacich sa komunálnych 

volieb starostu obce a  poslancov obecného za-
stupiteľstva sme požiadali o  rozhovor všetkých 
kandidátov na poslancov obecného zastupiteľ-
stva v našej obci. Všetci kandidáti dostali rovna-
ký počet, ako i rovnaké znenie otázok, ktoré sme 
zozbierali zo strany Vás – občanov:

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za po-
slanca/poslankyňu OZ v našej obci?

2. Čo bude Vašim hlavným cieľom presadiť 
vo svojom volebnom programe po prípad-
nom zvolení?

Na úvod sme u  všetkých kandidátov uviedli 
informácie, ktoré sa nachádzajú v zozname za-
registrovaných kandidátov pre voľby do Obec-
ného zastupiteľstva v  Záhorskej Vsi. Prajeme 
príjemné čítanie, priatelia.

Mária Annušová, 69 rokov, 
dôchodkyňa, SMER-SD

Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je 
dlhoročná skúsenosť s  daným postom, keďže 
aj v  minulosti som pracovala v  OZ a  v  súčas-
nosti som na dôchodku, na základe čoho sa 
môžem venovať danej funkcii v  plnom rozsa-
hu. Nemám nejaký hlavný konkrétny cieľ ako 
poslankyňa OZ, napriek tomu chcem v  spolu-
práci s ostatnými poslancami a starostom obce 
rozvíjať a  skvalitňovať kultúru a  vzhľad našej 
obce.

Ing. Mária Bartalská, 70 rokov, 
dôchodkyňa, SNS

Veľmi dlho som uvažovala o  danej kandi-
datúre za poslankyňu, ale po dlhšom zvážení 
som dospela k  záveru, že ešte môžem obča-
nom v  obci Záhorská Ves pomôcť a  záleží už 
len od nich, či budú s  mojou osobou ako na 
poste poslankyne OZ spokojní. Mojím cieľom, 
samozrejme podľa množstva financií, by bolo 
dať do poriadku kultúrny dom zvonka, taktiež 
Obecný úrad, zdravotné stredisko, futbalové 
ihrisko a  všetky majetky, ktoré spadajú pod 
kompetenciu Obecného úradu a  ešte by som 
chcela docieliť, aby sa zlepšili a  ukorigovali 
lepšie vzťahy medzi občanmi Záhorskej Vsi, 
aby si navzájom pomáhali boli k  sebe srdeč-
nejší a empatickejší.

Peter Blaška, 35 rokov, podnikateľ, 
SMER-SD

Pán Blaška bol oslovený spoločne s  ostatný-
mi kandidátmi na poslancov obecného zastu-
piteľstva. Kandidát sa rozhodol neodpovedať. 
(pozn. autora)

Pavol Danihel, 69 rokov, dôchodca, 
SMER-SD

V pozícii poslanca OZ som pôsobil aj uplynulé 
volebné obdobie ako člen stavebnej a  finanč-
nej komisie. Je na vás aby ste zhodnotili moju 
prácu. Vyšší vek prináša okrem zdravotných 
problémov aj skúsenosti a  dostatok voľného 
času. Ak mi to vo voľbách umožníte, rád by 
som pokračoval.

Anna Danková, 42 rokov, barmanka, 
SNS

Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je 
prispieť k  lepšiemu spolunažívaniu občanov 
v  obci Záhorská Ves. Mojím hlavným cieľom 
bude to, aby sa zlepšilo kultúrne vyžitie a aby 
nastala väčšia iniciatíva hlavne zo strany mla-
dých ľudí v  našej obci, aby sa zapájali do kul-
túrnych aktivít v rámci našej obce.

Zuzana Havrilová, 37 rokov, 
ekonómka-živnostníčka, KDH

Momentálne som štvrtým rokom poslanky-
ňou OZ. Za toto obdobie som sa snažila prispieť 
k rozvoju obce. Nie všetko sa dá stihnúť urobiť 
a  zmeniť za takú dobu, preto by som chcela 
pokračovať a  pomôcť dokončiť rozbehnuté 
projekty a  prispieť novými. Čo sa tyká voleb-
ného programu nebudem ho momentálne ešte 
prezrádzať, lebo niektorí ľudia si vedia osvo-
jiť a  privlastniť nápady druhých, môj volebný 
program bude včas občanom predstavený. Ďa-
kujem Záhorskému hlásniku za priestor a mož-
nosť sa vyjadriť. Voľte číslo 6. 

Pavol Janček, 65 rokov, dôchodca, SNS

Bolo by dobre, aby každá naša organizácia 
mala v obecnom zastupiteľstve jedného člena, 
prispelo by to k  lepšiemu oboznamovaniu za-
stupiteľstva s  problémami a  činnosťou každej 
našej organizácie a opačne a zároveň by došlo 
k zlepšeniu vzťahov medzi organizáciami a ob-
cou. Tým pádom by sa v značnej miere predišlo 
porekadlu: jedna pani povedala.

Soňa Kaderová, 43 rokov, SZČO, 
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Keďže som kandidovala do VÚC za Ľudovú 
stranu Naše Slovensko a  obstála som s  naj-
lepším výsledkom a na základe toho som bola 
stranou navrhnutá na post poslankyne do našej 
obce, všímam si dianie v spoločnosti a vo svete 
a  tento druh politiky mi je najbližší a  chcela 
by som taktiež prispieť k rozvoju a chodu obce 
Záhorskej Vsi. Mojimi hlavnými cieľmi po prí-
padnom zvolení by bola výstavba chodníka pri 
zástavke Záhorská Ves rázcestie, nakoľko tam 

nie je priestor pre ľudí, ak čakajú na autobusy 
a  ešte aj prípadné zastrešenie danej zastávky 
a  pridať osvetlenie aby bola daná zastávka 
viditeľná hlavne vo večerných a nočných hodi-
nách a  taktiež pridať zastrešenie pri zastávke 
cintorína a základnej škole a ďalším cieľom by 
bolo pridanie fotopascí na zastávkach, ktoré by 
snímali a  identifikovali páchateľov, ktorí ničia 
obecný majetok.

Mgr. Viktor Klik, 31 rokov, štátny 
radca, SMER-SD

Záhorská Ves sa rozrastá ako do rozlohy, tak 
do počtu obyvateľov. Myslím si, že by bolo 
dobré vložiť viac energie do údržby, ale najmä 
rozvoja, nových príležitostí. Uchádzať sa o pro-
jekty, dotácie, spolupracovať s obcami v regió-
ne. V tejto oblasti mám skúsenosti a chcem pre 
svoje okolie niečo urobiť. Potrebujeme viac 
aktivít, pre deti a  mladých otvorené ihriská, 
online dostupné prihlasovanie na multifunkč-
né ihrisko aj posilňovňu, ale aj kvalitnejšie 
služby, napr. v podobe večierky. Určite by som 
podporil každý návrh na zlepšenie bezpečnos-
ti, dobudovanie verejného osvetlenia a  ciest. 
Keďže sa obec rozrastá, bolo by dobré zriadiť 
na internete dostupný zoznam miestnych fi-
riem a  živnostníkov s  ich službami, aby sme 
sa vzájomne podporili a  nehľadali firmy kdesi 
v Malackách, ak máme šikovných ľudí pod no-
som.

Ivan Konečný, 60 rokov, SZČO, SMER-SD

Nie som kompetentný a  taktiež nemám 
v  úmysle hodnotiť prácu súčasného OZ ako aj 
starostu obce, oni sami musia zhodnotiť svoju 
prácu za obdobie, kedy pôsobili v OZ a kde ich 
volili občania. Sami musia vedieť, či spravili 
veľa, alebo málo, či mohli spraviť ešte niečo 
na viac. Toto všetko občania vidia a vedia. Par 
krát som sa zúčastnil verejného zasadnutia OZ 
a  vzhľadom k  tomu čo som tam videl a  počul, 
myslím si, že nastal čas na zmenu v  osaden-
stve OZ. Nemusím byť konkrétne ja zvolený, ale 
pokiaľ príde k  radikálnej obmene osadenstva 
OZ , ktorý budú chcieť medzi sebou aktívnej-
šie spolupracovať ( je jasné, že názorovo sa 
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vždy nedohodnú ) a  nebudú si robiť vzájomné 
prieky, tak si myslím, že občania za ďalšie 4 
roky, keď uvidia výsledky , potvrdia oprávne-
nosť voľby svojich zástupcov v OZ. Odpoveď na 
druhú otázku musím rozšíriť na viac viet.

1/ aktivita – myslím tým svôj podiel na zve-
ľaďovaní obce, nemyslím tým aktivitu, že raz 
za mesiac sa zúčastním na zasadnutí OZ, kde 
budem mať všetko nalinkované na papieri 
a záleží na mne, či dvihnem ruku za, alebo pro-
ti, resp. sa zdržím hlasovania

2/ spolupráca s ostatnými členmi OZ – viem, 
že sa vždy názorovo nezhodneme, ale pokiaľ 
všetci spoločne pripravíme a  stanovíme prio-
rity, čo treba pre obec urobiť tak to OZ bude 
spĺňať svoj účel a poslanie. Každý člen OZ by sa 
mal podieľať na tvorbe VZN ako aj tvorbe pro-
jektov na získanie štátnych resp. iných dotácii 
na rozvoj obce, toto nemôže zostávať na ple-
ciach starostu obce, resp. zamestnancov ObÚ. 
Na okraj spomeniem len niektoré veci – máme 
peknú novú dlažbu pri KD, ale pozrite sa ako 
vyzerajú schody, okná, nehovoriac o fasáde KD, 
cez cestu je zdravotné stredisko ( fasáda), deti 
tam majú rozbitý chodník do krásnej škôlky, 
fasáda ObÚ, telocvičňa ZŠ spĺňa len podmienky 
pre rozvoj pohybovej kultúry žiakov 1.stupňa ( 
1.-4.ročník ), pritom podľa mňa je v  areáli ZŠ 
priestor na výstavbu väčšej telocvične, ktorá 
by spĺňala parametre a  mohli by ju využívaj 
aj stolní tenisti STK Záhorská Ves ( dnes majú 
2 riadne registrované súťažné družstvá a  je 
predpoklad, že ich základňa porastie ) , taktiež 
by ju cez zimu využívali aj miestni futbalisti, 
resp. iné akcie, čím by sa odbremenil KD. Na-
posledy spomeniem v  tomto bode miestne 
futbalové ihrisko – FK, ktoré prídu hrať do 
Z.Vsi pochvaľujú trávnatú plochu, ale šatne sú 
katastrofálne, dokonca budova, ktorá je ply-
nom vykurovaná a  je tam aj obecná voda nie 
je zaznačená v  LV obce ako aj v  katastrálnom 
registri. Toto sa musí urýchlene opraviť. Pokiaľ 
sa toto upraví, ja osobne, nakoľko pôsobím vo 
futbalovom hnutí viac ako 3 desaťročia pomô-
žem FK s projektom získania dotácie cez SFZ na 
rekonštrukciu a  úpravu infraštruktúry areálu 
štadióna, tak aby už v  roku 2020 sa tu mohli 
konať turnaje, resp. iné futbalové stretnutia 
s medzinárodnou účasťou.

3/ obecné zákazky – v  maximálnej možnej 
miere presadiť, aby zákazky na stavebné prá-
ce ( opravy, fasády, resp. iné stavebné práce 
) dostávali občania Z.Vsi, ktorí spĺňajú všetky 
podmienky pre záruku kvalitne odvedenej 
práce – myslím si, že v  obci je dosť šikovných 
stavebných pracovníkov, ktorí vedia odviesť 
kvalitnú prácu.

Jaroslav Korych, 48 rokov, vedúci 
výroby, Nova, SAS, Sme rodina – Boris 
Kollár, OKS, OĽANO
O  pozíciu poslanca obecného zastupiteľstva 

sa uchádzam preto , lebo mám záujem aktív-
ne pracovať pre našu obec . Či už prijímaním 
správnych rozhodnutí , ktoré budú hlavne 
v  prospech všetkých obyvateľov našej obce , 
alebo aj osobným prispením k zlepšeniu života 
v  našej obci. V  prípade získania dôvery obča-
nov verím , že svojim dielom a  názormi tiež 
prispejem k  rozvoju našej obce do budúcna. 
Ako poslanec sa budem snažiť hájiť záujmy 
všetkých občanov rovnako. Budem počúvať 
názory, pripomienky a  návrhy po celej obci 
a  predkladať ich na riešenie zastupiteľstvu 
obce. Som členom DHZ Záhorská Ves , v  kto-
rom sa snažíme nielen pomáhať v  núdzi , ale 
vzájomnou spoluprácou s  inými organizáciami 
v obci , občanmi a mládežou prispieť k rozvoju 
spoločenského života a  tiež zachovaniu tra-
dičných akcií a  podujatí. Ďakujem za možnosť 
vyjadriť sa.

Pavol Kožík, 34 rokov, podnikateľ, Nova, 
SAS, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, OĽANO
Rozhodol som sa kandidovať, pretože Záhor-

ská Ves potrebuje čerstvý vietor a  posunúť sa 
vpred. Pokiaľ by som dostal dôveru občanov, 
chcem aktívne zveľaďovať obec a  posunúť ju 
do 21.storocia.

Začnime sa všetci zaujímať o našu obec, poď-
me voliť a  dajme šancu ďalšej generácii uká-
zať, čo je v nich!

Peter Lučanský, 30 rokov, 
poľnohospodár, SMER-SD
Kandidovať za poslanca OZ som sa rozhodol 

pre to, že už dlhé roky som členom dobrovoľ-
ného hasičského zboru našej obce a  našim 
cieľom je pomáhať a  chrániť našich občanov 
za každých okolnosti a  preto by som chcel byť 
nápomocný pri rozhodovaní blaha obce. Chcel 
by som v prípade zvolenia zmodernizovať det-
ské ihriská a spraviť viac možností pre mladých 
ľudí, mladé rodiny ako aj pre našich seniorov, 
veď máme tak krásnu obec tak prečo to nevy-
užiť.

Martin Lučanský, 41 rokov, štátny 
zamestnanec, nezávislý kandidát
Keďže pôsobím v  Policajnom zbore a  moje 

pôsobenie je primárne v  našej obci a  hlavne 
sa dennodenne stretávam s  našimi občanmi, 
ktorí často krát riešia situácie a  podnety, kto-
ré si myslím, že sa môžu a  dajú riešiť v  mene 
obce. Som presvedčený, že z  pozície poslanca 
obce, dokážem podporovať rozvoj programov 
voľného času a vytváranie nových vzťahov me-
dzi ľuďmi.

Stanislav Nechala, 55 rokov, barman, 
nezávislý kandidát
Som obyvateľom Záhorskej Vsi a  aktívne sa 

zaujímam o  verejné dianie v  obci. Tak, ako 
tomu bolo aj v  uplynulých volebných obdo-
biach, budem sa snažiť spolupodieľať na jej 
rozvoji a  napredovaní. Ako člen kultúrno–
športovej komisie sa budem snažiť o  rozvoj 
kultúry a pozdvihnutie kultúrneho ducha obce. 
Záleží mi aj na medziľudských vzťahoch, želal 
by som si, aby sme spolupracovali všetci spo-
ločne. 

Samuel Nerád, 38 rokov, zámočník, 
SMER-SD
Dôvod kandidatúry? Byť bližšie, poprípade 

sa priamo podieľať v  rozvoji našej obci správ-
nym smerom, aby bola Záhorská ves znova Zá-
horskou Vsou. Chcel by som dosiahnuť lepšie 
spolunažívanie občanov medzi sebou, lepšiu 
súčinnosť a  spoluprácu jednotlivých spolkov 
v obci, reštartovať, spestriť, obnoviť spoločen-
ské, kultúrne i športové podujatia a aktivity.

Rastislav Pupík, 46 rokov, podnikateľ, 
SMER-SD
Rozhodol som sa preto, že mi nie je ľahostaj-

ný chod obce a činnosti s ňou súvisiace. Chcem 
napomáhať spoluobčanom a  referovať ich ná-
vrhy a požiadavky na obecnom zastupiteľstve. 
V  ďalšom volebnom období chcem pokračovať 
v dobre začatej spolupráci s obecným zastupi-
teľstvom a obecným úradom a starostom obce. 
Chcem, aby odsúhlasené záležitosti, ktoré boli 
schválené, boli aj uskutočnené a  dodržané. 
Chcem naďalej podporovať eurofondy a  skráš-
ľovať obecný majetok.

Peter Schwartz, 49 rokov, SZČO, Nova, 
SAS, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, OĽANO 
V  prípade, ak by ma občania zvolili za po-

slanca miestneho zastupiteľstva, snažil by som 
sa im dôveru vrátiť prostredníctvom presa-
denia ich návrhov na verejných zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva. Chcel by som ľudí 
nabádať k  väčšej zaangažovanosti pri riešení 
vecí verejných. Mojím cieľom je tiež priblížiť 
a  zlepšiť spoluprácu futbalového klubu s  ob-
cou, jej predstaviteľmi, a samozrejme s občan-
mi. Cieľom je taktiež zveľadiť futbalový areál 
v obci.

Michal Zeman, 52 rokov, strážnik, 
SMER-SD
Záleží mi na rozvoji obce a ako poslanec mô-

žem aktívne dávať návrhy na OZ. Chcem zmeniť 
názory ľudí, ktorí sa nezapájajú do života obce!

Barbora Malíková, Natália Vajdečková,
Dávid Malík
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16. ročník Dní Uhranského somíca
Tak, ako každý august, tak ani tento nebol 

v  ničom iný, čo sa samozrejme týka dní Uhran-
ského somíca, ktorý sa tento rok uskutočnil 
v dňoch 11-12.8.2018.

Prvý deň sa odohrával v  priestoroch Rybár-
skeho domu, kde sa o  občerstvenie postarala 
cateringová spoločnosť Vlora z Malaciek, ktorá 
pripravila pochutiny v  podobe tradičného so-
míca, chutného kapra alebo cigánskych pečie-
nok. Smäd ste mohli zahasiť čapovaným piv-
kom alebo širokou ponukou nealkoholických 
nápojov. Úvodného slova sa ujal starosta obce 
JUDr. Boris Šimkovič, ktorý prítomných hostí 
privítal a  poprial im príjemne strávený deň 
a  ničím nerušenú zábavu. Po ňom nasledoval 
príhovor duchovného otca Mariána Libiča, kto-

rý danému dňu požehnal a taktiež poprial kaž-
dému príjemnú zábavu. Programom sprevá-
dzal známy herec, moderátor a  zabávač Peter 
Marcin, známy z televízneho sitkomu Susedia, 
či z relácie Neskoro večer. Slávnostné otvorenie 
patrilo mažoretkám MERCI so svojim taneč-
ným umením a  kreáciami. Po nich nasledoval 
spevokol Uhranka, ktorí si pod vedením Mgr. 
Hanky Stanekovej, dis. art., pripravili pásmo 
piesní. Po ich vystúpení nás prišla navštíviť 
hudobná skupina Duo Adamis, ktorých poznajú 
predovšetkým milovníci známej hudobnej 
stanice Šláger TV. V  neskorších večerných ho-
dinách sa losovala tombola, kde hostia mohli 
vyhrať veľa praktických a  užitočných cien. Po 
tombole sa nám predstavila hudobná 
skupina TIP z obce Čáry, ktorí vytiahli 
zo svojho repertoáru niečo z  ľudovej 
aj modernej tvorby.

Druhý deň slávností sa odohrával na 
miestnom futbalovom ihrisku, kde sa 
odohrali dovedna 4 futbalové zápasy. 
Zaobstarali ich hráči prípravky, star-
ších žiakov, A–mužstva a legiend nie-
kdajšej FC Záhorská Ves. Po celý deň 
hrala do tanca a na počúvanie hudob-
ná skupina duo Linz z Malaciek, podá-
valo sa občerstvenie v  podobe cigán-
skych pečienok, hranolčekov a  smäd 
ste mohli zahasiť dobre vychladeným 
pivom alebo kofolou.

Text, foto: Barbora Malíková

Keď sa spojí nápad, odhodlanie a výborne susedské vzťahy... 
môžu sa diať veľké veci

Cez letné mesiace vzniklo na ulici V  ZÁKOS-
TOLÍ - nové detské ihrisko  . Celú realizáciu si 
svojpomocne riešili medzi sebou susedia. Ako 
základ využili staré predmety z  ihriska Slnieč-
ko, ktoré prechádza momentálne inováciou. 
Nasledovalo osádzanie, maľovanie a  dolaďova-
nie...z vlastných zdrojov.

Detské ihrisko GAŠTANKO  bolo augustovou 
,,opekačkou” detí z priľahlých domov slávnost-
ne otvorené !

My tomuto detskému ihrisku tlieskame, pra-

jeme veľa šťastných detí a  vás všetkých snáď 
len inšpirujeme.  Máte aj vy na svojej ulici ta-
kýto super kolektív, alebo ste realizovali niečo 
spoločné ?

Dajte nám o sebe vedieť !
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Pietna spomienka pri príležitosti SNP

Dňa 31. augusta sa v našej obci odohral piet-
ny akt, pri ktorom sme si uctili našich bývalých 
občanov, ktorí bojovali za svoju vlasť a  mnohí 

zaplatili za svoje hrdinstvo 
tým najcennejším – vlastným 
životom.

Poslanci kultúrno-športo-
vej komisie na čele so sta-
rostom obce Záhorská Ves 
JUDr. Borisom Šimkovičom 
a  miestnym DHZ si prišli uc-
tiť k  pomníku padlých všet-
kých, ktorí sa nebáli vzoprieť 
útlaku národa a  potlačeniu 
ľudskosti. Pred pietnym 
miestom privítal prítomných 
účastníkov starosta obce 
spomienkou na neochvejné 
odhodlanie Slovákov brániť 
svoju vlasť pred hnedým 
režimom. Po ňom nasledo-
valo vystúpenie ženského 
speváckeho zboru Uhranka. 
V  závere pietnej spomienky 
predstavitelia obce a  DHZ 
pred pomníkom padlým po-

kľakli a  kladením venca vzdali hold padlým 
hrdinom.

Text, foto: Dávid Malík

Začiatok školského roka

Mesiac september nám zaklopal na 
dvere a  to bolo znamenie, že sa skončilo 
obdobie letných prázdnin a deti sa vrátili 
späť do školských lavíc, kde na nich čaka-
jú mesiace povinností.

Inak tomu nebolo ani u  nás, kedy sa 
prvý septembrový pondelok dňa 3. sep-
tembra uskutočnilo v  priestoroch škol-
ského dvora v  Záhorskej Vsi zahájenie 
nového školského roka. Úvodné slovo 
patrilo pani riaditeľke pani PhDr. Ivici 

Pupikovej, ktorá privítala v  pr-
vom rade nové tváre a tými boli 
noví prváčikovia, ktorí zasadli 
do školských lavíc po prvýkrát 
a  v  neposlednom rade zaželala 
všetkým školopovinným deťom 
veľa úspechov do nového škol-
ského roka. Slova sa následne 
ujal starosta obce JUDr. Boris 
Šimkovič, ktorý poprial žiakom 
ZŠ veľa zdaru a  úspešných kro-
kov v  novom školskom roku. 
Slovo následne predal pani 
zástupkyni Mgr. Pavlíne Janot-
kovej, ktorá oboznámila žiakov 
a taktiež rodičov s organizačno-
-metodickými pokynmi a  pred-

stavila triedy a  ich triednych učiteľov. 
Po úvodnom prejave sa žiaci zo svojimi 
triednymi učiteľmi pobrali do svojich 
tried, kde sa oboznámili s  programom 
nasledovných dní. 

Želáme všetkým žiakom ZŠ mnoho 
úspechov, pozitívnej energie a  načerpa-
nie nových vedomostí v novom školskom 
roku!

Mgr. Barbora Malíková

Jednota dôchodcov 
Slovenska

Pri príležitosti predsedníctva Rakúskej re-
publiky v Rade Európskej únie sa v priestoroch 
bratislavskej Reduty konal slávnostný koncert, 
na ktorom sa zúčastnili aj občania našej obce.

Konkrétne išlo o starostu obce Záhorská Ves 
JUDr. Borisa Šimkoviča, poslankyňu obecné-
ho zastupiteľstva a  členku kultúrno-športo-
vej komisie v  obci Máriu Annušovú a  Irenku 
Límovú, dlhoročnú prekladateľku v  oblasti 
nadväzovania rakúsko-slovenských vzťahoch 
po roku 1993. Všetci menovaní prijali pozva-
nie od rakúskeho veľvyslanca na Slovensku 
J.E. Helfrieda Carla. Oddali sa magickým 
tónom symfónie Ludwiga van Beethovena, 
predstaveniu symfonického orchestra ra-
kúskeho dirigenta Bruna Waltera a  vystú-
peniu detského speváckeho zboru Rakúska 
a Slovenska SUPERAR. 
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme Nadácií COOP Jednota za poskytnutie 

finančného grantu vo výške 5 762,40 € na zakúpenie 
herných zariadení školského dvora MŠ v rámci pro-

jektu ,,Program podpory lokálnych komunít“.

Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi

Veľké zmeny v Materskej škole v Záhorskej Vsi
Letné prázdniny boli pre mnohých časom od-

dychu, ale materská škola ich využila na veľké 
zmeny.

I  keď sa pred tromi rokmi kapacita škôlky 
zdvojnásobila nadstavbou budovy, nový zápis 
detí do materskej školy ukázal, že je to stále 
málo. Preto sme cez leto prebúrali zopár prie-
čok a  s  podporou pána starostu JUDr. Borisa 
Šimkoviča je dnes v  Záhorskej Vsi päťtriedna 
materská škola s kapacitou 105 detí aj s nový-
mi jedálenskými priestormi.

Ako sme už avizovali, chceli by sme priestor 
školského dvora revitalizovať a  zatraktívniť. 

Tejto našej snahe prispeli aj mnohí z Vás, keď 
nám dali hlasy v  súťaži COOP Jednota a  náš 
projekt OÁZA ZVEDAVÝCH VRANIEK zvíťazili. 
Vďaka projektu COOP Jednota, podpore Obec-
ného úradu v Záhorskej Vsi a 2% z daní Občian-
skeho združenia Zvedavé vranky sa najmenšie 
deti v  našej škôlke tešia z  nového moderného 
detského ihriska.

Tešíme sa aj zo záhradného domčeka, ktorý 
nám z  prístrešku zamurovaním okien a  dverí 
vybudoval pán Peter Nerád zo Záhorskej Vsi, za 
čo mu srdečne ĎAKUJEME.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ.

Filmovanie v miestnej MŠ

Dňa 3.10.2018 prišli do obce Záhorská Ves 
pracovníci fínskej televízie na čele s  pánom 
Ulfom Wikstromom, ktorý zastupuje INTERACT 
– európsku organizáciu, ktorej hlavnou úlo-
hou je podpora európskych projektov Interreg. 
Cieľom jeho návštevy bolo natočiť materiál na 
krátky film, v ktorom chce ukázať, ako funguje 
v  praxi náš medzinárodný projekt, čo prináša 

deťom, pedagógom, 
obyvateľstvu, ako 
tento projekt vní-
majú predstavitelia 
i manageri projektu.

Filmový štáb po 
natáčaní v  Rakúsku 
najprv navštívil ma-
terskú školu. Deti 
s  lektorkou pred-
viedli krátku didak-
tickú hru ( vybrali 
sme hru na robotov, 
ktorá bola zameraná 
na pantomimické 
stvárnenie jednot-

livých pokynov), pesničku s  tančekom a  mini-
dialógy zamerané na predstavenie sa. Potom 
nasledoval rozhovor s  pánom starostom JUDr. 
Šimkovičom, lektorkou Mgr. Janou Báchorovou 
a pani riaditeľkou J. Soboličovou. Každý účast-
ník sa snažil v  krátkosti opísať svoj podiel na 
projekte, svoj pohľad na význam projektu, prí-
padne víziu do budúcna.

Z  MŠ sme putovali do Základnej školy Zá-
horská Ves, kde bol filmový štáb prítomný 
na vyučovacej hodine, na ktorej sa deti spolu 
s lektorkou pokúsili o jednoduchú dramatizáciu 
príbehu O  večne hladnej húseničke a  učili sa 
spievať pesničku, zameranú na poznanie farieb 
a  pomenúvanie potravín. Potom nasledoval 
rozhovor s pani riaditeľkou PaeDr. I. Pupíkovou, 
ktorá rozprávala o  formách spolupráce detí 
s kamarátmi v partnerských rakúskych školách, 
o  vzdelávaní dospelých, o  význame projektu 
a  pod. Na záver sa k  otázkam vyjadrila i  koor-
dinátorka projektu Mag.M. Emrich,MBA, ktorá 
celý projekt zastrešuje.

Za všetkých môžem povedať, že sme hrdí, že 
sme mali možnosť prezentovať nielen medziná-
rodný projekt Interreg BIG SK – AT, ale i  obec 
Záhorská Ves. Krátky dokumentárny film, ktorý 
by mal byť pripravený koncom decembra 2018, 
sa bude premietať na európskej konferencii ako 
ukážka využitia podporného programu Interreg 
a investovania do vzdelania.

 Mgr. Jana Báchorová
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„Jazykový zážitok - objavovanie rozmanitosti“

Dňa 20. septembra 2018 sa pedagógovia na-
šej základnej školy spoločne s lektorkou nemec-
kého jazyka Mgr. Janou Báchorovou zúčastnili 
medzinárodného projektu „Jazykový zážitok – 
objavovanie rozmanitosti. Nové cesty k  jazyko-
vej výučbe “. 

Ide o  nadnárodné podujatie 3 pohraničných 
regiónov Rakúska v  rámci projektov INTERREG 
V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohra-
ničnom regióne“ – BIG AT–CZ, BIG AT-HU, BIG 
SK-AT. Cezhraničné podujatie, ktoré zastrešuje 

ako projektový partner Úrad Dolnorakúskej 
krajinskej vlády spoločne so Školským úradom 
mesta Viedeň, sa konalo v  priestoroch Dol-
norakúskej vysokej 
školy pedagogickej 
v  meste Baden pri 
Viedni. Takmer 250 
účastníkov tvorili 
predovšetkým peda-
gógovia materských 
a  základných škôl, 

ktorí si navzájom vymieňali svoje poznatky 
v  oblasti jazykovej kompetencie. Cieľom pod-
ujatia bolo predstaviť nové prístupy a  me-
tódy vo výučbe jazykov v  rámci seminárov 
a  workshopov, ktoré vznikajú a  sú overované 
prostredníctvom BIG projektov. Účastníci, vrá-
tane našich pedagógov, mali možnosť reálne 
zažiť a  spoznať rozmanitosť metód pri výučbe 
jazykov použiteľných v  každodennom peda-
gogickom procese. Semináre boli zážitkovo 
orientované a poskytli nové impulzy pre prácu 
v  jazykovom vzdelávaní. Vítaným bonusom sa 
stalo nadviazanie nových kontaktov a  pria-
teľstiev s  pedagógmi z  pohraničných oblastí 
Čiech, Rakúska a Maďarska. 

Heslo tohtoročného podujatia znelo: Všetko, 
čo je prežité s  nadšením, zabezpečuje neza-
budnuteľnú skúsenosť.

Mgr. Dávid Malík

Ochrana života a zdravia v ZŠ

Dobrovoľná Záhorácka brigáda v  spolupráci so 
ZŠ Záhorská Ves, Centrálnou záchrannou službou, 
DHZ Záhorská Ves a  Hasičským a  záchranným 
zborom vytvorili pre deti zo ZŠ Záhorská Ves 
v rámci predmetu ochrana života a zdravia ukáž-
ky zmienených zložiek. 

Počasie nám vyšlo skutočne krásne. Sme veľmi 
radi, že sa nám v spolupráci s vedením a všetkými 
zamestnancami ZŠ ZÁHORSKÁ VES sa podarilo ta-
kéto pekné cvičenie zorganizovať, pre deti to bolo 
zaujímavé a náučne doobedie. Rovnako sa musí-
me poďakovať sponzorovi akcie : VIGA real s.r.o. 
( http://www.vigareal.sk ) Tešíme sa o rok znova.

V programe bola ukážka posluš-
nosti psíka, vyhľadávanie osôb 
na dvore školy a  v  budove školy. 
Súčasne bolo vytvorených 5 sta-
novísk.

1. Stanovisko prvej pomoci pre 
deti a ukážka transportu zranené-
ho pod dozorom profesionálneho 
zdravotníka a Centrálnej záchran-
nej služby.

2. Stanovisko výstroje a  výzbroje príslušníkov 
OS SR, deti mali možnosť nechať si pomaľovať 
tvár vojenskou maskovacou farbou. Ukážka pod 
vedením profesionálnych vojakov z OS SR - letis-
ko Kuchyňa.

3. Stanovisko výstroje RCHBO a rôznych detek-
torov nebezpečných plynov či detektor radiácie. 
Ukážka rovnako pod vedením profesionálnych 
vojakov z OS SR - letisko Kuchyňa.

4. Stanovisko, statická ukážka vozidiel DHZ-
-O  Záhorská Ves a  vozidla Tatra 815-7 z  Hasič-
ského a  záchranného zboru konkrétne okresné 
riaditeľstvo HaZZ Malacky. Súčasne hasiči na-
chystali pre deti drevené makety plameňov ktoré 
deti zhadzovali prúdom vody.

5. Stanovisko bolo určené na hod gumeným 
cvičným školným granátom na ciel. Stanovisko 
bolo pod vedením členov OZ DZB

Členovia Dobrovoľnej Záhoráckej brigády
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Hody v obci

Čo sú to hody? V  Encyklopédii ľudovej kul-
túry Slovenska sa hody definujú ako tradičná 
slávnosť spojená s  hostinou na počesť výročia 
posviacky kostola alebo na deň jeho patróna. 
Jednoducho, krátko, o  to však výstižnejšie. 
A  čo všetko k  hodom ešte patrí? Územne sa 
hody rozširovali spolu s  rozvojom cirkevnej 
farskej organizácie, najmä v  18. – 19. storočí 
a  na začiatku 20. storočia. Dodnes prežívajú 

tam, kde pretrváva susedský život. Formálne 
sa dotvorili v  stredovekých mestách. V  jed-
notlivých regiónoch sa dbalo, aby patróni ča-
sovo rovnomerne pokryli spoločensky vhodné 
dátumy v  priebehu celého roka, lebo s  hodmi 
býval spojený jarmok, na ktorom očakávali 
kupujúcich a  hostí zo širšieho okolia. Jednou 
z najdôležitejších funkcií hodov bola a dodnes 
ostáva úloha vyčistiť a  upraviť kostol, ulice, 
domy i  dvory. Deň pred hodmi prichádzali do 
obce komedianti. Deti mali možnosť zozná-
miť sa s  jarmočnou kultúrou. V  jednotlivých 
domácnostiach sa pieklo, varilo, mládež pri-
pravovala miesto povedomia obyvateľov obce, 
na obnovu spoločenských kontaktov a na nad-
väzovanie nových známostí. Hodová slávnosť 
trvala v  minulosti, niekedy aj dnes, viac dní. 
Bola to výročná udalosť, ktorá mala viac čas-
tí: cirkevnú i  svetskú, rodinnú i  obecnú. Prvá 

polovica nedele patrila kostolu, druhá hostine 
a  zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí 
odobrala domov, ale mládež ostávala. Stretnu-
tia pri tanci boli uznávanou príležitosťou na 
nadväzovanie sobášnych známostí. Dodnes je 
to príležitosť na predstavenie snúbenca, snú-
benice, na návštevu svatovcov. Hody sú tiež 
príležitosťou na stretnutie príbuzných a  rodá-
kov. Povinnosť prísť na hody majú predovšet-
kým deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. 
V  mnohých obciach, obvykle tam, kde sú dva 
kostoly, mávajú veľké i malé hody. No s tým si 
my hlavu lámať nemusí. Náš kostol je zasväte-
ný sv. Michalovi, preto oslavujeme hody – ako 
sa vraví na Michala. 

Veríme, že ste tohtoročné hody prežili prí-
jemne v kruhu svojich najbližších.

Dávid Malík

Čo nové v Uhranke
Začiatkom leta sme do spevokolu Uhranka 

privítali troch nových členov , konkrétne jednu 
ženu a  dvoch mužov. Naša vedúca Mgr. Hanka 
Staneková DiS art. sa veľmi potešila ich krás-
nymi a zvučnými hlasmi a na základe toho sme 
začali nacvičovať nový repertoár k  slávnosti 
Uhranského somíca. Spievali sme piesne, s kto-
rými sme začínali , ale aj piesne nové, pretože 

tento rok je zhodou okolností už 15 rokov od 
založenia nášho spevokolu. Danými piesňami 
, hlavne tými zo staršieho repertoáru sme si 
chceli pripomenúť aj zakladateľku spevokolu 
Uhranka pani Magdalénu Šimkovičovú , na kto-
rú neustále v  duchu spomíname. Naše vystú-
penie poslucháči odmenili veľkým potleskom. 
Veríme, že aj v  budúcnosti bude spevokol 

Uhranka robiť radosť a dobrú náladu svojím po-
slucháčom nielen na Uhranskom somícovi, ale 
aj na iných kultúrnych podujatiach v našej obci. 
Na záver by sme chceli pozvať a privítať do náš-
ho kolektívu nových členov. Všetci , ktorí máte 
chuť spievať ste srdečne vítaní.

Kontakt : 0908 685 139
Jana Ozábalová

RAZ MERCI, NAVŽDY MERCI
Milí naši najbližší a všetci, ktorí ste boli na-

šou najväčšou podporou. Ťažko sa hľadajú tie 
správe slová, no zaslúžite si aj vy vysvetlenie.

Človek mieni, no život mení... Toto slovné 
spojenie celkom vyjadruje našu aktuálnu 
situáciu. Prišlo to veľmi nečakane, všetkých 
nás to zaskočilo a  zasiahlo...nie je tajom-
stvom, že až pri srdci.

Slovami asi ani nedokážeme vyjadriť to, čo 
sa v našich MERCI srdciach odohráva posled-
ných pár týždňov. Máme za sebou more sĺz 
a ťažkých dní.

Touto cestou by sme chceli všetkým ozná-
miť, že náš súbor po ťažkom rozhodnutí už 
do ďalšej sezóny nevstupuje a  našu mažo-
retkovú činnosť UKONČUJEME. Všetkým Vám 
ĎAKUJEME za všetko, čo ste pre náš klub za 
celých 7 rokov urobili. Naozaj všetkým VÁM, 
ktorí ste nás podporovali či už finančne, fyzicky, 
psychicky... alebo ste boli súčasťou nášho FANS.

ĎAKUJEME všetkým Vám, ktorí ste boli niekedy 
súčasťou našich projektov ako Galavečer, Via-
nočný Galaprogram alebo ste boli čo i len raz na 
medzinárodnej súťaži MERCI POHÁR, ktorú sme 

pre vás stihli pripraviť až 5x. 
Najviac však ĎAKUJEME našim milovaných 

mažoretkám a  rodinám, ktoré sa u  nás počas 
siedmych rokov vystriedali !!! V  roku 2011 ne-
bolo nič a začínali sme úplne od nuly, no počas 
tých pár rokov sme zažili síce veľa pádov, skla-

maní, a bolo to občas naozaj veľmi ťažké...
no v  srdci nám ostalo najviac krásnych 
chvíľ, zážitkov a  výhier, ktoré nám NIKTO 
NIKDY NEZOBERIE a  NIKDY NA NICH NEZA-
BUDNEME.

Vďaka našej mažoretkovej rodine vznikli 
krásne a pevné priateľstvá a to je to najkraj-
šie, čo sme mohli získať.

Prajeme si, aby naše mažoretky našli novú 
mažoretkovú rodinu v novom klube. Veríme, 
že novým trénerkám budú robiť tiež veľkú 
radosť ako nám a my ich budeme môcť prísť 
podporiť v  nasledujúcej súťažnej sezóne, aj 
keď už len z  hľadiska, no o  to viac. Veríme, 
že naše šikulky sa NIKDY a NIKDE NESTRATIA 
a  aj keď budú obliekať tričko s  iným nápi-
som... pre nás budú navždy navždy naše 
MERCI.

No a  ak sa pýtate, prečo sa toto stalo? Totiž, 
žiadna rodina a ani naša mažoretková nevie stáť 
na jednej osobe.

S láskou trénerka Natália Vajdečková
a Ingrid Vajdeková

NIKDY NEZABUDNEME !
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Stolnotenisový klub Záhorská Ves Vás srdečne pozýva
 do novej sezóny stolného tenisu 2018/2019
Domáce zápasy sa budú hrať ako ostatné 

roky v  kultúrnom dome Záhorskej Vsi, vždy 
v  pondelok o  18:30. V  novej sezóne sme pri-
jali zmeny, klub sme posilnili o nových hráčov, 
Ondrej Matlovič k nám nastúpil z vyššej súťaže 
a  ako dvaja nováčikovia pribudli Tomáš Klač-
ka a  Peter Ševcov. Družstvo bolo rozdelené do 

dvoch tímov, družstvo A  a  družstvo B, ktoré 
sa skladajú z  uvedených hráčov: Ondrej Mat-
lovič, Peter Blaška, Pavol Danihel, Miroslav 
Moravčík, Peter Szilvássy, Jozef Grujbár, Peter 
Juhász, Stanislav Nechala, Roman Kvalténi, 
Peter Schwartz, Jaroslav Slovák, Boris Šim-
kovič, Tomáš Klačka, Peter Ševcov. Tréningy 

sa konajú tradične v  kultúrnom dome, každú 
nedeľu v  čase od 18:00 do 20:00 hod. a  každú 
stredu v čase od 18:30 do 21:00 hod., na ktoré 
sa môže pridať každý fanúšik stolného tenisu. 

Rozpis zápasov.
https://www.pinec.bstz.sk

Hasiči nie len záhorskí, ale aj železní
Najrizikovejšie obdobie z pohľadu výskytu 

požiarov máme za sebou, a  zdá sa, že naša 
obec ho úspešne zvládla. Suché počasie a vy-
soké teploty si vyžiadali výjazdy k  lokálnym 
požiarom porastov a  bohužiaľ sa vyskytli 
i  prípady vypaľovania trávy a  nahromade-
ného odpadu aj napriek platnému zákazu. 
Našťastie však naša DHZ nemusela podnik-
núť výjazd k  požiarom väčšieho rozsahu. 
O  to viac sme sa občanom snažili v  rámci 
možností uľaviť od horúčav polievaním ciest 
a  stromčekov. V  rámci spolupráce s  rybár-
skym spolkom sme tiež „prevetrali“ techniku 
pri okysličovaní rybníka Ďalovka, kde v  dô-
sledku nízkej hladiny a vysokých teplôt hrozil 
úhyn rýb.

Počas týchto mesiacov sme sa sústredili aj 
na výcvik zásahového družstva a reprezen-
táciu obce. Boli sme sa pozrieť na Majstrov-
stvá sveta v  hasičskom športe  v  Banskej 
Bystrici, kde slovenskí reprezentanti získali 
prvé miesto v požiarnom útoku v kategórii 
muži aj ženy. Vyčarili sme veľa detských 
i dospelých úsmevov na podujatí Hráme sa 
na povolania v  Bory Mall, kde sme pred-
viedli ukážku techniky a živého hasiča v zá-
sahovom obleku. Popri tom sme sa stihli 

zúčastniť hneď viacerých súťaží. Spomenúť 
môžeme záťažovú súťaž jednotlivcov Láb-
sky pajšel, tzv. železného hasiča, kde naši 
chlapci obsadili 6., 9. a 13. miesto z celko-
vého počtu 23 mužov. Úspechom bola aj 
Súťaž o pohár starostu Devínskej Novej Vsi 
a  memoriál Jána Rotha, kde sme získali 3. 
miesto. 

Našu aktivitu ocenili aj sponzori s ktorých 
pomocou sme zabezpečili zbrojnicu alar-
mom a  kamerovým systémom. Zmeny ste 
si mohli všimnúť aj pri dokončovaní novej 
hasičskej zbrojnice, kde pracujeme na ná-
jazde na zbrojnicu a finišujeme s posledný-
mi prácami pred dokončením.

V  neposlednom rade chceme poďakovať 
Petrovi Lučanskému za jeho doterajšie 
velenie a  zároveň popriať veľa úspechov 
novému veliteľovi Miroslavovi Vráželovi. 
Zároveň by sme Vás radi pozvali dňa 17. 
novembra na slávnostný sprievod od zbroj-
nice ku kostolu pri príležitosti 130. Výročia 
založenia DHZ Záhorská Ves.

Text: Viktor Klik
Foto: Katarína Vráželová
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Duchovné okienko

Z pera kronikára

Blahorečenie Anny Kolesárovej

V našej krajine sme mali mimoriadnu udalosť 
blahorečenie Anny Kolesárovej. Blahorečenie 
znamená, že je naisto v nebi a môžeme sa k nej 
modliť ako k svätej, ktorá nám z neba pomáha. 

Narodila 14. júla 1928. Keď mala trinásť ro-
kov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na 
seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito 
plnila. Žila aj naďalej jednoducho a  skromne 
so svojím otcom a  starším bratom. Anna pra-
videlne chodievala do kostola na bohoslužby 
a pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada 
sa modlievala svätý ruženec. Druhá sveto-
vá vojna podstatne zasiahla do života tohto 
dievčaťa. V  stredu 22. novembra 1944 večer 
prechádzali cez Vysokú nad Uhom vojská Čer-
venej armády. Pri prehliadke domov vošiel 
opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, 

kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou 
rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal dcé-
ru, aby hore v  kuchyni pripravila pre vojaka 
niečo na jedenie, no ten začal mladé dievča 
obťažovať a  naliehať, aby sa mu oddala. Ona 
však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmiet-
la a  volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z  rúk 
a  utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak 
sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a  zakričal, 
aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hroz-
bu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve 
rany. Anna zomrela pri zvolávaní svätých mien 
Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bo-
jom bola pochovaná potajomky na druhý deň 
neskoro večer a  bez kňaza. Pohrebné obrady 
dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč 
až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe 
do matriky zomrelých zapísal poznámku: hos-
tia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Do 
farskej kroniky v  Pavlovciach nad Uhom dopí-
sal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a  bez 
zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval 
eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pri-
stúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijí-
maniu. Niekto by mohol namietať, že Ankin hr-
dinský skutok bol skôr prejavom zúfalstva než 
obranou čistoty. Ona si však aj napriek mladé-
mu veku plne uvedomovala, čo ju kvôli tomuto 
odmietnutiu čaká. V tej chvíli nemala veľa času 
rozhodovať sa a filozoficky uvažovať, čomu dať 

prednosť. Rozhodla sa podľa hlasu svojho sve-
domia – podľa hlasu Boha, Ježiša Krista, ktorý 
sa v  jej svedomí ozýval už dlho. Cítila, že ne-
môže konať inak, iba povedať rozhodné „nie“ 
tomu, čo by ju oberalo o  skutočnú slobodu 
a  pokoj srdca. Keď odmietla násilníka, neušla 
von, preč z domu, aby si zachránila život. Nao-
pak, rozbehla sa priamo k svojmu otcovi. On jej 
bol najlepším učiteľom a  zároveň stelesnením 
viery v  osobného Boha. Tam hľadala útočisko. 
Preto si aj my môžeme podľa jej príkladu ucho-
vať čisté srdce iba blízko pri Bohu, pri nebes-
kom Otcovi. Dnes je tých pokušení proti čistote 
oveľa viac ako kedysi. Doliehajú na mladú dušu 
z  každej strany, cez internet a  médiá. Pokuše-
niam sa síce nevyhneme a  ani zaváhaniam či 
pádom, tie sú prejavmi našej nedokonalej ľud-
skej prirodzenosti. Sú to limity krehkosti, ktoré 
nás hriešnych ľudí charakterizujú. Vo svetle 
viery sme však pozývaní k tomu, aby sme tieto 
svoje limity a ohraničenia neustále a trpezlivo 
prekonávali. Sme volaní k  čomusi väčšiemu 
a  trvácejšiemu.  Ankin krátky a  jednoduchý ži-
vot, a  hlavne jej svedectvo obety, je pre nich 
i pre nás pozvaním k svätosti. Jej blahorečenie 
je signálom, že svätosť je pre všetkých. Môže-
me ju prosiť o pomoc: blahoslavená Anna oro-
duj za nás. 

Marián Libič

Z histórie ZáhorskejVsi a Záhoria

Po dohode so šéfredaktorom Záhorského 
hlásnika p.Malíkom som sa rozhodol oživiť 
niektoré historické fakty a  zaujímavosti o  na-
šej obci a  Záhorí vôbec. Neskôr aj z  histórie 
Slovenska. Chceme tak našich čitateľov

informovať o  zaujímavej histórii Uhorskej 
i  Záhorskej Vsi, lebo nie každý občan našej 
obce má k  dispozícii moje knihy o  našej obci, 
či fakty z  internetu. A  tak v  dnešnom vydaní 
Záhorského hlásnika začínam s  informáciami 
o Záhorskej Vsi.

Ako som v  mojich knihách Najzápadnejšia 
na Slovensku a V  objatí rieky Moravy uviedol, 
nie všetky informácie o  obci sa zakladajú na 
historickej pravde, uvádzam najskôr pramene, 
z ktorých som čerpal.

Tak je tomu napríklad v  Súpise pamiatok 
na Slovensku, kde sa nesprávne uvádza , že 
náš barokový kostol z  roku 1678 bol uprave-
ný a  prestavaný v  roku 1940. V  skutočnosti 
bol dnešný kostol od základov postavený roku 
1940 na mieste potravinárskeho Konzumu 
a  jednotrienej školy v  strede obce a  nie v  Zá-
kostelí, kde stál pôvodný kostol. Podobne je 
nesprávne uvedený fakt vo Vlastivednom slov-
níku, kde sa namiesto roku 1301, nesprávne 
uvádza prvá zmienka o  našej obci ako je to 
uvedené v  ostatných prameňoch. Najstaršie 
údaje o našej obci som našiel v súpise všetkých 
obcí a miest v Uhorsku- „Magyarország várme-
gyei és városai, Pozsony vármegyei“/ vydaný 
v  Budapešti/. Ďalšie detaily o  obci som našiel 
v  Lexikone obcí Slovensej republiky / 1942/, 

ďalej v  Algemeines geographish statistischen 
LEXIKON a  tiež v  Magyar Korona Országainak 
Helységnévtára /Budapest 1892/.

V  Allgemeines ….geografisch-statistickes 
Lexikone sú uvedené obce v  nemčine i  v  ma-
ďarčine, napríklad Jakubov – Jakabfalva, Gaja-
ry- Gairing...

V Magyar ország vármegyei... sa o našej obci 
dočítame - úryvok :

„Magyarfalu,ležiaca v  moravskom údolí,sta-
rá maďarská dedina, ktorá sa časom posloven-
čila. Mala 261 domov s  2369 obyvateľmi rím-
sko- katoôíckeho vierovyznania.“

Pokračovanie nabudúce.

Mgr. Oto Šimkovič

ZaHla-c3-2018-16s.indd   18 26/10/2018   18:48



- 19 -

ZaHla-c3-2018-16s.indd   19 26/10/2018   18:48



- 20 -

 1. novembra 2018 Sviatok všetkých svätých

 4. november 2018 Predvolebná diskusia v KD

 10. november 2018 Komunálne voľby 2018

 11. novembra 2018 Deň pamiatky vojnových veteránov 1. svetovej vojny

 17. novembra 2018 130. výročie založenia DHZ 

 25. novembra 2018 Koncert pri príležitosti narodenia Lucie Popp

 15. decembra 2018 Súťaž vo varení guláša + Vianočné trhy v obci

 26. decembra 2018 Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce

Zmena programu kultúrnych podujatí je vyhradená!
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Plánované podujatia
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