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Vážení spoluobčania,
práca šľachtí človeka, upevňuje vzťahy 

medzi ľuďmi a každá práca, keď sa vykoná-
va poctivo, je náročná.

Po voľbách v  r. 2018, zásluhou pár jed-
notlivcov, vznikol názor, že všetko čo robí 

starosta je nanič a  treba to zmeniť. Nikto 
však nepovedal ako!

Poprosil by som týchto občanov, keď nie-
čo chcú zrušiť, búrať, ničiť, aby povedali aj 
čo bude potom, ako ďalej. 

Obec má na každý rok koncepciu rozvoja, 
podľa finančných možností. Akú koncepciu 
majú demagogické príspevky na interneto-
vých sieťach?

Žiadam aj touto cestou, aby títo demagó-
govia prestali štvať! Treba pracovať a spolu 
viac dokážeme. Aj bez týchto občanov, ktorí 
tvrdia, že im ide o rozvoj obce, budeme ďa-
lej pokračovať v  budovaní našej Záhorskej 
Vsi.

Krajšie a  lepšie by to bolo spoločne, ale 
záleží iba na nespokojníkoch, aby sa zmie-
rili s  výsledkami volieb a  minimálne do 
r. 2022 tento systém bude v  Záhorskej Vsi 
fungovať! Tak ako sa snažím chápať opozí-
ciu ja a  zamestnanci OcÚ, bolo by načase, 
aby to bolo aj naopak! 

Všetkým občanom a  poslancom ďakujem 
za doterajšiu podporu a  verím, že budete 
chodiť v  ešte väčšom počte na OZ, ktoré 
budú v  kultúrnom dome! Ak sa to osvedčí, 
aj s občerstvením!

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

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
nielen letné prázdniny, ale aj kalendárny rok 

2019 sa nám prehupol do svojej druhej polovice. 
Obec Záhorská Ves pulzuje svojim každodenným 
životom, ku ktorému svojimi činmi prispievame 
aj my. Treba si uvedomiť, že práve obyvatelia 
sú povestnou hnacou silou každého sídla a  oni 
určujú ráz a  vzhľad svojho domova. Chorobou 
dnešnej (post)modernej spoločnosti sa stáva 
vzájomná nevraživosť medzi ľuďmi navzájom. 
Len veľmi neradi si priznáme vlastné chyby, len 
veľmi neradi sa z  vlastných (mnohokrát aj oči-
vidných) chýb poučíme. Negatívna akcia je do-

prevádzaná negatívnou reakciou. Nedokážeme 
ohodnotiť prácu ostatných ľudí alebo dokonca 
ani vypočuť ich odporúčania. Detaily tvoria 
celok. Ak budú všetky zložky pracovať spoločne 
a za správnu vec, len vtedy sa veci pohnú správ-
nym smerom. Hádky a žabomyšie vojny progres 
nikdy nepriniesli. A  treba dodať, že ani nikdy 
neprinesú.

 Radosť obci však svojimi výsledkami 
prinášajú deti miestnej materskej a  základnej 
školy. Popredné umiestnenia v rámci okresných, 
krajských, či dokonca celoslovenských súťaží nie 

sú zanedbateľným javom. Všetci sa už tešíme 
na v  poradí 17. ročník Dní uhranského somíca 
2019. Veď čo poteší človeka viac, ako posedieť si 
pri dobrom jedle, chladenom nápoji a v príjem-
nej spoločnosti svojich priateľov? Nezabúdajme, 
že k  nám zavítajú aj obyvatelia okolitých obcí. 
Preto veríme, že budú v  prvom rade spomínať 
na kvalitný kultúrny program a  skvelé gastro-
nomické zážitky. Vidíme sa na rybárskom dvore 
a futbalovom štadióne, milí priatelia!

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

Vy sa pýtate, my zisťujeme
Nasledujúca rubrika, v  ktorej odpovedá sta-

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

1. Napätá atmosféra medzi občanmi panuje 
nielen na sociálnych sieťach, badateľná je 
už aj v každodennom živote obce. Čo podľa 
Vás spôsobilo spomínanú disharmóniu me-
dzi občanmi a  ako možno vzniknutú situá-
ciu riešiť?

Tak ako je to v  parlamente medzi vládnymi 
stranami, tak je to aj v komunálnej politike. Vi-
dieť to na postojoch BSK, či rôznych samozva-
ných aktivistoch a  médií. Ľudia si urobia po-
riadok a  obecný úrad bude pritom. Zaujímavé 
na tom je, že túto zlobu a  nenávisť rozsievajú 
nímandi, ktorí pre Záhorskú Ves nič neurobili. 
Ďalej o tom písem vo svojom príhovore.

2. Čaká nás v najbližšom období ďalší zo série 
postrekov proti premnoženým komárom?

Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Je možné, 
že sa bude postrek aplikovať ešte v auguste. 

3. Aká je situácia s vývozom fekálií do budúc-
nosti?

Občania nevedia, že ČOV sa budovala ako 
združenie obcí Záhorská Ves a  Suchohrad. 
V  stredu preto vyváža Suchohrad. Denne od 
pondelka do piatku je to preto 16 fekálov. To 
znamená za týždeň 80 fekálov. V  stredu za-
mestnanci nemajú dovolenku, robia pre obec. 
Som si vedomý, že v  budúcnosti bude treba 
rozšíriť kapacitu ČOV a teda aj vývozov a bude 
sa pracovať aj v  sobotu. Treba, aby aj občania 
kontrolovali náplne žúmp a kedy sú plné, pros-
te nájsť si systém. Ak máte otázky volajte mi 
na tel. č. 0948 550 050.

Mgr. Dávid Malík
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DEŇ ZEME V NAŠEJ MŠ
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná
  22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, 

ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a osla-
voval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný 
sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia  životného prostredia, 
a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

DETI si vypočuli rozprávku, diskutovali, no najviac ich upútalo sa-
denie stromčekov, ktoré ste VY rodičia do MŠ venovali. Touto cestou 
Vám všetkým ĎAKUJEME !!!

MIA a jej Farbičkový koncert
Dňa 10.apríla našu škôlku navštívila speváčka MIA.
Deti si užili interaktívny koncert, počas ktorého si zaspievali 

pesničky z  CD – FARBIČKY PRE DETIČKY (každá pieseň o  inej far-
be), ale aj známe ľudové piesne v novom šate. 

Deti nie len spievali, tancovali, ale i hrali na hudobné nástroje.

Posledné tri mesiace školského roka – apríl, máj, jún sme sa v našej škôlke vôbec nenudili. Stále sa niečo zaujímavé dialo. Končí sa 10 mesia-
cov učenia, práce i zábavy a začínajú sa nám letné prázdniny. Všetkým našim deťom želáme príjemné leto a veľa zážitkov. 

Folklórna jar Juraja Jánošíka
Dňa 9.apríla sa malá, ale za to veľmi šikovná 

výprava z našej MŠ zúčastnila 2.ročníka súťaže 
v  slovenských ľudových tancoch materských 
škôl - FOLKLÓRNA JAR JURAJA JÁNOŠÍKA. 
V Stupave, na okresnom kole bojovalo 6 škôlok, 
pričom naše dievčatá: Zarka Grujbárová, Hanka 
Lešková, Lucka Višváderová a Natálka Zvěřino-
vá vybojovali svojim tančekom krásne DRUHÉ 
MIESTO!

Dievčatám ĎAKUJEME za krásnu reprezentá-
ciu a GRATULUJEME!
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Skanzen Niedersulz – cieľ nášho výletu

Jar je už opäť tu , počasie je príjemné, teplé, slnko svieti... jednoducho 
ideálny čas urobiť si výlet a  spoznať zase o  trošku lepšie našu susednú 
krajinu Rakúsko.

Dňa 25.apríla 2019 sa vybrali deti z  Materskej školy v  Záhorskej Vsi 
spolu s ich kamarátmi z Angernu na spoločný výlet. Išli sme autobusom 
do Niedersulzu, kde sme navštívili tunajší skanzen.

Skanzen Niedersulz je najväčší skanzen v Dolnom Rakúsku. Nachádza 
sa tu početné množstvo historických domov a  budov z  rozličných kú-
tov regiónu Weinviertel. Deti mali teda možnosť vidieť napríklad staré 
domy , izby s  pôvodným zariadením, autentickú krčmu, kostol i  školu, 
typické sedliacke dvory i záhrady a samozrejme aj typické domáce zvie-

ratá. Počas prechádzky a výkladu po skanzene sme mohli spoznať bežný 
život ľudí okolo roku 1900 a objaviť, uvedomiť si tie veľké rozdiely v po-
rovnaní s  naším súčasným pohodlným životom. Okrem prehliadky bola 
pre deti pripravená i možnosť vrátiť sa v čase a vyskúšať si, ako sa voľa-
kedy mútilo maslo. A veruže to vlastnoručne vyrobené maslo s čerstvým 
chlebíkom nám veľmi chutilo.

Celý priestor skanzenu je vytvorený ako prírodná záhrada s  mnohý-
mi stromami a  kvetmi, takže sme si my, dospelí, mohli aj na chvíľku 
oddýchnuť, kým sa deti hrali na ihrisku a užívali si zábavu plným prie-
hrštím.

Sme radi, že sme mali možnosť spoznať kúsok Rakúska, kúsok histórie. 
Budúci rok máme v  pláne pozvať našich kamarátov z  Angernu na Slo-
vensko. Už teraz sa tešíme.

Jana Báchorová, lektorka NJ

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ...

Dňa 30.apríla spestrili naše deti obecné podujatie ,,STAVANIE MÁJE“, 
ktoré sa konalo už tradične pred OÚ. 

Aj napriek nepriaznivému počasiu predviedli deti krásny program, 
zložený so spevu a tanca.

DEŇ MATIEK A RODINY
Dňa 10.máj 2019 sme oslávili Deň matiek a  rodiny v  novom šate. 

Z priestorov MŠ sme sa presunuli do veľkej sály kultúrneho domu, kde 
sme divákom, predviedli program jednotlivo po triedach. Každá ma-
minka a babka odchádzala domov s kvietkom a veríme, že aj s pekným 
zážitkom. Akcia bola organizovaná v  spolupráci s  kultúrno-športovou 
komisiou.
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PROJEKT
VESELÉ ZÚBKY

V dňoch 21. a 23.mája 2019 sa deti cez projekt Veselé zúbky dozve-
deli ďalšie cenné informácie o našich zúbkoch.

VÝLET –
DOD FIRST FARMS

V piatok 24.mája sa deti z triedy: KURIATKA, ŽABKY a LIENKY zúčast-
nili výletu do Plaveckého Štvrtka. Na farme FIRST FARMS videli kra-
vičky, ich dojenie, obrovské traktory a povozili sa i na koníkoch. Každé 
dieťa odchádzalo i  s  malým darčekom od organizátorov. Počasie nám 
prialo a my sme si užili pekný spoločný deň.

ZÁPIS 

Dňa 15.mája sa konal ZÁPIS nových detí do 
MŠ. Deti v  sprievode rodičov mali možnosť 
navštíviť triedy, porozprávať sa a  spoznať tak 
bližšie našu MŠ. Na všetky nové deti sa už teraz 
tešíme. 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Počas mesiaca máj, konkrétne v  dňoch: 15., 
17., 20., 22. a 24.mája 2019 si naše deti z tried 
VČIELOK a SOVIČIEK zaplávali v bazénoch 

PLAVECKEJ AKADÉMIE v Devínskej Novej Vsi.
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DEŇ DETÍ V MŠ

V  pondelok 3.júna si všetky deti užili športové dopoludnie orga-
nizované v  rámci MDD. Na školskom dvore nás čakalo prekonávanie 
športových disciplín. Ešte pred začiatkom sme si zatancovali a  pustili 
sa do toho.

Za zvládnutie si deti odniesli MEDAJLU, DIPLOM a SLADKÝ BALÍČEK.

Spomienkový akt pri pamät-
níku Ľudovíta Štúra

Dňa 4.júna sa i  naše deti zo MŠ zúčastnili spomienkového aktu na 
počet Ľudovíta Štúra pri jeho pamätníku.

Spoločná detská olympiáda
Záhorská Ves – Angern an der March

Školský rok 2018/2019 sa pomaly chýli ku koncu a my sme sa rozhodli 
spestriť si ho spoločným športovým dopoludním s  našimi kamarátmi 
v Angerne.

Dňa 5.6.2019 sme prijali pozvanie na športovú olympiádu od pani ria-
diteľky Helgy Pantucek z  MŠ v  Angerne. Počasie bolo krásne, slnečné, 
teda ideálny deň na výlet a športovanie. Deti sa na spoločné podujatie 
veľmi tešili a  veru sa mali i  na čo. Kolektív angernskej materskej školy 
pre nás pripravil zaujímavý program. Najprv sme sa samozrejme po-
zdravili, privítali, občerstvili a pani riaditeľka Jana Soboličová odovzda-

la darček pre deti i  pani učiteľky. Naším darčekom bol okrem sladkostí 
strom priateľstva, ktorý bude spomienkou na tento deň. Po krátkom 
oddychu začala detská olympiáda. Najprv sme sa rozcvičili pohybovými 
pesničkami v  slovenčine i  nemčine. Potom nastal čas splniť jednotli-
vé disciplíny a zbierať pečiatky. Disciplíny boli veľmi rôznorodé. Neboli 
zamerané len na pohyb, ale napríklad i  na maľovanie. Deti mohli vy-
skúšať niečo nové, napr. prepravu vody naberačkou, maľovanie nohami, 
slimačie fúkanie, hľadanie pokladu v piesku či slepú babu. Keď deti na-
zbierali všetky pečiatky, dostali odmenu- pohár so sladkými dobrotami. 
Napokon sa deti ešte trošku pohrali v záhrade a už bol čas poďakovať sa, 
rozlúčiť sa a vrátiť sa späť na Slovensko.

Slovenské i  rakúske deti dnes prežili prekrásny spoločný deň plný 
športu, tvorivosti, zábavy a  hier. Všetci odchádzali spokojní, pretože 
všetci boli víťazmi a  zažili mnoho zábavy. Hneď sme sa predbežne do-
hodli na našej ďalšej spoločnej akcii. Čo nás ešte čaká? Tešíme sa na 
jeseň. Radi by sme pozvali našich kamarátov z  Angernu na spoločné 
púšťanie šarkanov. 

Mgr. Jana Báchorová, lektorka NJ v MŠ Záhorská Ves
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PROJEKT:
Naučme piť deti ČISTÚ VODU
Dňa 7. 6. 2019 sa deti dozvedeli opäť užitočné informácie o  čistej 

vode cez náš interný projekt.

VÝLET –
BIOFARMA STUPAVA

Dňa 6. 6. 2019 sa deti z triedy VČIELOK a SOVIČIEK vybrali na výlet na 
krásnu farmu. Užili si krásny slnečný deň v prírode.

DEŇ OTCOV
Ten náš tato najlepší je, 
môžu nám ho závidieť. 
Život vždy s ním zábavný je, 
rozveseliť hneď nás vie.

Dnes mu chceme za to
veľkú vďaku vyjadriť. 
Že je taký super tato, 
netromfne ho veru nik! :)

Dňa 17.6.2019 sme oslávili 
Deň otcov aj u nás v MŠ. 

Oteckovia so svojimi deťmi 
zdolávali rôzne športové stano-
viská. 

Za splnenie si odnášali krásne 
medaily. 

Záver patril už tradičnej spo-
ločnej opekačke na dvore.

POLICAJT RÓBERT KONTROLUJE A ODMEŇUJE
V  tomto školskom roku sme sa s  pánom po-

licajtom Róbertom rozlúčili na dopravnom 
ihrisku. Kuriatka, Žabky, Lienky, Včielky aj 
Sovičky si mohli 18. a  19. júna prakticky vy-
skúšať, čo sa počas roka s  pánom policajtom 
Róbertom naučili. Kto mohol, priniesol si svoj 
bicykel, kolobežku či odrážadlo, a keďže máme 
v materskej škole múdre deti, nezabudli ani na 
prilbu. Po krátkom zopakovaní bezpečnostných 
pravidiel cestnej premávky sa dopravné ihrisko 
zmenilo na rušnú ulicu. Ocitli sa na nej chodci, 
cyklisti, rôzne dopravné prostriedky. Našťastie 
sa nestala žiadna vážna dopravná nehoda 
a  dopoludnie sme napokon ukončili tancom 
na našu známu pesničku Panáčik zo semafora. 
Za odmenu všetky deti dostali Preukaz správ-
neho chodca aj s  pečiatkou. Prajem všetkým 
pekné leto, a dúfam že na dodržiavanie pravi-
diel cestnej premávky budeme myslieť aj cez 
prázdniny. 

Bc. Ľubica Darmová
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VYSTAVENIE TABLA

Dňa 19.6. naši budúci školáci – prváci slávnostne vystavili svoje 
tablo. Pri tejto príležitosti navštívili i Obecný úrad. V kancelárií nášho 
pána starostu porozprávali, čím by chceli byť, keď vyrastú.

PROJEKT: MOTÝLE
V rámci projektu sme videli ako sa zakuklili húsenice i ako sa vyliahli 

samotné motýle. Z ich vypúšťania sme mali všetci obrovský zážitok.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Čas neúprosne letí vpred a nastal opäť koniec školského roka a čas roz-

lúčky s predškolákmi, ktorí opustia MŠ a v septembri nastúpia do prvé-
ho ročníka ZŠ. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky, ktorá sa v  mene 
celého kolektívu MŠ rozlúčila a  popriala predškolákom veľa úspechov 
v  ZŠ. Deti sa následne rozlúčili s  pekným rozlúčkovým programom, po 
ktorom sa odovzdávali deťom osvedčenia a darčeky na pamiatku a spo-
mienku na MŠ. Na záver nechýbalo ani sladké občerstvenie vo forme 
torty. Naši už budúci žiaci zažili nezabudnuteľné popoludnie, ktorým 
sa pre ne končí čas „ iba hrania“ a začína čas učenia a zodpovednosti za 
svoje dosiahnuté vedomosti a zručnosti.

Do ZŠ odchádza 27 detí:

Balážová Tatiana, Bobák Marko, Čekanová Kiara, Čičatková Michaela, 
Daňová Veronika, Dolinka Ladislav, Hluchová Karin, Danilla Adam, Gru-
jbárová Zara, Karaba Nicolas, Karovič Adam, Karovičová Zuzana, Kočnár 
Mário, Lešková Hana, Maxian Martin, Mihályová Michaela, Očenáš Filip, 

Pulmann Sebastian, Sivák Michal, Slezáková Emma, Sukovská Yasmin, 
Ščepán Matúš, Targoš Teodor, Višváderová Lucia, Voltemarová Sofia, 

Vrbová Michaela, Zvěřinová Natália.
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Projekt Interreg - exkurzia žiakov 2. stupňa na Devín
Školský rok sa blíži pomaly ku koncu. 

Jún je pre mnohých žiakov mesiacom 
skúšania a  písania písomiek, ale je to 
i  obdobie rozličných výletov. Jeden vý-
let podnikli i  vybrané školopovinné deti 
v Záhorskej Vsi.

Dňa 19.6.2019 sa 20 detí zo ZŠ v  Zá-
horskej Vsi v  sprievode pani riaditeľky 
PaedDr. Ivice Pupikovej, pána farára 
Mgr. Mariána Libiča a  lektorky NEJ Mgr. 
Jany Báchorovej zúčastnilo exkurzie 
v  rámci projektu   InterregBIG SK – AT. 
Necestovali ale sami, tento poznáva-
cí výlet bol možnosťou opätovne sa 
stretnúť s 18 kamarátmi zo školy NNÖMS 
Gänsendorf a umožniť im spoznať kúsok 
našej rodnej krajiny. Sme radi, že po-
zvanie prijali okrem detí a  ich učiteliek 
i  pán starosta Weikendorfu Ing. Johann 
Zimmermann a pán riaditeľ Mag. KarlKu-
kutsch.

Cesta autobusom ubehla pomerne 
rýchlo a  čoskoro bolo vidieť ruiny hradu 
Devín. Hrad Devín sa týči na hradnej ska-
le nad sútokom Moravy a  Dunaja a  po-

núka množstvo krásnych výhľadov. Možno 
preto patrí medzi najnavštevovanejšie 
hrady na Slovensku. Jeho atraktívnosť je 
podčiarknutá i  jeho historickým význa-
mom, dôkazmi o  jeho osídlení z  čias doby 
kamennej, bohatými výstavami. Na deti 
už po krátkej prechádzke popri rieke čakali 
sprievodcovia, ktorí im priblížili túto dáv-
nu históriu. Prehliadky prebehli v  oboch 
jazykoch. Po prehliadkach bol dostatočný 
priestor oddýchnuť si v bufete, občerstviť 
sa, urobiť si na pamiatku zopár fotografií, 
porozprávať sa. Na hrade Devín boli pre 
deti pripravené i  ukážky stredovekých hier 
a zábav. Deti prejavili najväčší záujem o lu-
kostreľbu a staré zbrane.

Veríme, že tento výlet bol nielen spes-
trením školských dní, ale tiež milou mož-
nosťou spoločne stráviť čas s  rakúskymi 
kamarátmi a  dozvedieť sa niečo o  histórii 
vlastného národa.

Mgr. Jana Báchorová

Celoslovenské kolo starších žiakov 
v malom futbale FUTBAL CUP

Vyše 500 km a  takmer 11 hodín strávených 
na cestách naprieč Slovenskom museli pre-
konať žiaci našej základnej školy. Cieľom ich 
cesty bol Bardejov, mesto preslávené svojimi 
liečivými kúpeľmi. Tie však neboli konečnou 
zastávkou. Všetko podstatné sa totiž odohrá-
valo na futbalovom štadióne BŠK Partizán 
Bardejov. 

V  dňoch 18.6. – 20.6.2019 sa za účasti do-
vedna 8 základných škôl (každá z  nich repre-
zentovala jeden samosprávny kraj ako víťaz 
krajského kola) uskutočnilo celoslovenské kolo 
starších žiakov v  malom futbale pod názvom 
FUTBAL CUP. Základná škola Záhorská Ves bola 
vyžrebovaná do skupiny B spoločne so ZŠ zo 
Senice, Michaloviec a  Partizánskeho. V  rámci 
aktívneho oddychu sme spoločne s  realizač-
ným tímom a hráčmi navštívili historické cen-
trum Bardejova, ktoré je zapísané v  zozname 
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V  úvodnom dueli sme okúsili úroveň finá-
lového turnaja. Po výsledku 15:1 sme museli 
športovo uznať kvality súpera zo Senice, ktoré-

ho káder tvoria všetci aktívni hráči mládežníc-
kych tímov z  prvoligovej FK Senica. V  druhom 
zápase sme dlho vzdorovali favorizovaným Mi-
chalovciam, zápas ale zvládol lepšie súper po 
výsledku 10:5. V  záverečnom vystúpení sku-
piny sa pod výkon našich chlapcov podpísala 
únava (fyzická, no predovšetkým psychická) 
a  po bezduchom a  odovzdanom výkone sme 
prehrali 15:5. 

Počas 2. hracieho dňa sme bojovali so ZŠ 
z  Banskej Bystrice o  konečné 7. miesto. Súper 
vďaka lepšie zvládnutému 2. polčasu napokon 
ukoristil víťazstvo pre seba vďaka výsledku 
9:2. Konečné 8. miesto v  konkurencii najlep-
ších tímov v  rámci celého Slovenska však nie 
je hanbou. Do súťaže sa prihlásilo takmer 800 
základných škôl, naši chlapci sa v  tomto škol-
skom roku stali najúspešnejším mužstvom 
v rámci Malackého okresu, resp. Bratislavského 
kraja. Až s  odstupom času dokážeme doceniť, 
aký veľký úspech sa podaril vybojovať našej 
zostave v  zložení: Patrik Pavol Marguš, Viliam 
Tesár (obaja VI.A), Michal Fejtl (VII.A), Enrico 

Toráč (VIII.A), Marcel Šarközy, Marek Šušuk 
(obaja IX.A), Gabriel Zeman, Nicolas Zeman, 
Stanislav Zeman (všetci žiaci špeciálnej trie-
dy). Trénerom mužstva bol Mgr. Dávid Malík, 
manažérom mužstva Ing. NikolajNešev, ktoré-
mu chcem aj prostredníctvom tohto textu ešte 
raz zložiť obrovský kompliment a  poďakovať 
mu za všetko úsilie a  čas, ktorý vložil do kaž-
dého momentu nášho úžasného futbalového 
dobrodružstva.

Poďakovanie patrí aj starostovi obce JUDr. 
Borisovi Šimkovičovi, riaditeľke miestnej ZŠ 
PaedDr. Ivici Pupikovej, rodičom našich žiakov, 
kvalifikovanej zdravotnej sestre Mgr. Gabriele 
Malíkovej a  jej manželovi Milanovi, kvalifiko-
vanej masérke Jane Neševovej, ako i  každému 
človeku, ktorý sa akoukoľvek formou podie-
ľal na organizácii a  zabezpečení našej účasti 
(nielen!) na celoslovenskom kole. Ďakujeme 
a  veríme, že podobné výsledky zopakujeme aj 
v nasledujúcom školskom roku 2019/2020!

Mgr. Dávid Malík
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Družobné stretnutie v Orth an der Donau

Dňa 27. mája 2019 sa kolektív pedagógov ZŠ 
Záhorská Ves zúčastnil družobného stretnutia 
s  pedagógmi VolksschuleWeikendorf. Poduja-
tie pre nás pripravili p. starosta J. Zimmermann 
a p. riad. U. Kastan. Spoločne sme sa zúčastnili 
exkurzie do Orth an der Donau. Navštívili sme 
zámok Orth, ktorý má bohatú históriu.

Zámok Orth stojí v mestečku Orth an der Do-
nau v  okrese Gänserndorf. Bol postavený ako 
vodný hrad so štyrmi vežami.

Vybudoval ho jeden z  Lengenbacherov, 
mocnej šľachtickej rodiny. Prvýkrát sa objavil 
v  dokumentoch z  roku 1201. Hrad sa podobal 
viedenskému Hofburgu. V  15. storočí sa stal 
hrad miestom roztržky medzi cisárom Fridri-

chom III. a dolnorakúskymi šľachticmi, ktorých 
zastupoval Ladislav Pohrobok ako pán zeme.

  V  roku 1452 bol hrad dobytý pod vedením 
Ulricha z Eyczingu. Po nových rozporoch v roku 
1460 hrad obsadil GamarethFronauer, ktorý 
však musel z  hradu utiecť tajnou chodbou, 
a tak bol hrad bez boja znovu obsadený.

V roku 1529 bol behom tureckého obliehania 
Viedne vypálený a zničený.

Obnovil ho až gróf Mikuláš zo Salmu, ktorý 
ho dal vybudovať v  renesančnom slohu. V  17. 
storočí sa využíval pri poľovačkách a  v  rokoch 
1679 – 1680 bol prestavaný do barokového 
slohu.

V  roku 1824 kúpili zámok od grófa Mórica 
z Friese lotrinskí Habsburgovci a zámok sa stal 
ich súkromným majetkom. Korunný princ Ru-
dolf ho využíval pre poľovnícke účely, nakoľko 
sa zaujímal o  históriu, využil v  ňom priestory 
na historické zbierky.

Zámok Orth bol v  roku 2005 opravený a  stal 
sa sídlom a centrom Národného parku Donau - 
Auen so štyrmi múzeami :

Múzeum Dunaj
Rakúske múzeum včelárstva
Rakúske múzeum rybárstva
Vlastivedné múzeum Orth
Vlastivedné múzeum spolupracuje s  Múze-

om v  Skalici, ich mimoriadna výstava sleduje 
spoločné stopy vývoja od dávnej historickej 
minulosti až po súčasnosť po oboch stranách 
rieky Morava. 

Návšteva zámku Orth bola pre nás obohate-
ním nových poznatkov z hľadiska histórie, zís-
kané vedomosti môžeme využiť pri vyučovaní 
dejepisu a odovzdať našim žiakom.

Riad. školy a  kolektív pedagógov ďakuje p. 
starostovi Zimmermannovi a p. riad. Kastan za 
pekné družobné stretnutie a exkurziu.

Mgr. Božena Višvaderová

Škola v prírode „TRAMTÁRIA“
Týždeň v  prekrásnom tichom prostre-

dí Hotela Baník v  Kráľovstve Nitrianske 
Rudno strávili deti prvého stupňa našej 
základnej školy v  rámci školy v  prírode 
TRAMPTÁRIA. Spolu so svojimi pani učiteľ-
kami Adriánou Kiseľovou, Ľubicou Hájek 
a Veronikou Šimkovičovou zavítali do obce 
Nitrianske Rudno, aby spoznali a  objavo-
vali krásy okolia Bojníc. Klasické školské 
lavice a triedy vymenili za učenie na lúke 
v  okolí vodnej nádrže, na gazdovskom 
dvore v  Máčove. Spoznávali nové miesta, 
ľudí, zvyky a tradície okolitého regiónu.

Tramptária to je detské kráľovstvo... 
Aj my sme zažili neskutočnú školu v  prí-
rode, veľa krásnych zážitkov, kopec zábavy. 
Nášmu kráľovstvu vládla múdra kráľovná 
a  kráľ. Hneď prvý deň animátori rozdelili deti 
do kráľovských remesiel: lukostreľba, jazdci na 
autíčkach PlasmaCar, tvorivé dielne, športovci, 
divadelníci. V  týchto deti každé doobedie zís-
kavali „tramptáre“. Ich vyhodnotenie sa dozve-
deli pri večernom programe. Prvý večer sa ko-
nala slávnostná korunovácia kráľa a  kráľovnej 
zakončená kráľovským bálom. Utorkové poo-
bedie si deti mohli užiť dobrodružný a zároveň 

náučný výlet na gazdovskom dvore v  Máčove, 
kde mohli obdivovať gazdovský dom, jeho za-
riadenie a  expozíciu starého náradia a  pozreli 
sa aj na  starú pekáreň. Sprievodca a  zberateľ 
im priblížil život na dedine v minulosti. Nasle-
dovalo športové popoludnie zakončené  ope-
kačkou.

Nevšedným zážitkom bola aj návšteva naj-
známejšej ZOO na Slovensku v  Bojniciach, kde 
deti obdivovali rôznorodé živočíchy. Mali mož-
nosť vidieť z bezprostrednej blízkosti aj Bojnic-

ký zámok, ktorý je jedným z  najkrajších 
hradov na Slovensku.

V rámci animačného programu deti spo-
lu s  animátorkami absolvovali množstvo 
rytierskych hier, súťaží, tančekov. Fun-
govala kráľovská pošta, kde deti mohli 
súkromne alebo verejne vyjadriť názory. 
Poďakovať za priateľstvá. Hlavne však, 
všetky aktivity nás pedagogičiek i animá-
toriek smerovali k  ochrane, poznávaniu 
a láske k prírode, v ktorej sa nachádzali. 

Celý týždeň sa o  brušká detí starali 
obetavé tety kuchárky. Varili vynikajúce 
dobroty, presne také, ktoré majú deti na 
tanieri najradšej. Nechýbali vitamínky vo 

forme ovocia z  kuchyne, ale i  od rodičov, kto-
rým v mene všetkých detí ďakujeme!

Prežili sme nevšedný týždeň plný zážit-
kov  a  spoznávania krás nášho úžasného Slo-
venska.

Bolo úžasne a ubehlo to neuveriteľne rýchlo. 
Kráľovská rozlúčka a posledný kráľovský bál sa 
nezaobišiel bez slzičiek. Deti sa lúčili s plačom, 
čo bolo dôkazom, že sa tam cítili super!

Mgr. Adriána Kiseľová
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Záchranári deťom
V  sobotu 25. mája 

sa v areáli miestnej ZŠ 
konalo podujatie pod 
názvom Záchranári 
deťom. Organizáto-
rom podujatia bolo 
miestna ZŠ spoločne 

s  Dobrovoľnou záchrannou brigádou civilnej 
ochrany. Za účasti žiakov základnej školy, ich 
súrodencov, rodičov, ale i  starých rodičov bola 
pripravená prezentácia záchranárskych zlo-
žiek. Svojou činnosťou a  ukážkami techniky 
sa prezentovali Ozbrojené sily Slovenskej re-
publiky, ktorí taktiež ponúkali možnosť zviesť 
prítomných účastníkov na terénnej štvorkolke. 
Centrálna záchranná služba zábavnou i  po-
učnou formou sprostredkovala dôležité infor-
mácie pri poskytnutí prvej pomoci zraneným 
osobám. Svoju mušku ste si mohli vyskúšať 
vďaka Airsoft tímu Svarog. Praktickú ukáž-
ku zásahu voči nepriateľovi predviedol Klub 
vojenskej a  policajnej histórie z  Dojču. O  ob-
čerstvenie sa postarali hasiči z  miestnej DHZ 
v  obci, ktorí žiakom ponúkli možnosť uhasiť 
prípadný požiar, ako aj vyskúšať si časti hasič-
skej techniky. V  príjemnom počasí a  v  skvelej 
nálade patrilo sobotné dopoludnie všetkým, 
ktorí v  prípade potreby neváhajú preukázať 
svoju odvahu!

Mgr. Dávid Malík

Plavecký výcvik

V  dňoch 13.5.-17.5.2019 absolvovalo 21 
detí 1. - 4.ročníka plavecký výcvik v  športo-
vej hale Malina v  Malackách. Tí najmladší ako 
,,prípravkári“, starší už väčšinou zdokonaľovali 

svoje plavecké zručnosti. Počas celého týždňa 
sa začiatočníci pod vedením mladých šikov-
ných inštruktorov zoznamovali a adaptovali na 
zákonitosti vodného prostredia, učili sa zvlá-

dať základné plavecké zručnosti - dýchanie, 
ponáranie, orientáciu pod vodou, vznášanie 
a splývanie v polohe na bruchu a chrbte, skoky 
do vody a  trénovanie prvých plaveckých po-
hybov. Cieľom zdokonaľovacieho výcviku bolo 
vylepšiť a rozšíriť základné plavecké zručnosti, 
zvládnuť tri plavecké spôsoby a preplávať 25 m 
viacerými plaveckými spôsobmi. A že sa deťom 
mimoriadne darilo dokazovala každodenná 
ranná radosť, s  akou prichádzali na plavá-
reň. Dôsledne plnili pokyny inštruktorov, boli 
disciplinovaní, viditeľne mali radosť zo svo-
jich pokrokov a  plaveckých úspechov. Plávali 
a  trénovali v  troch družstvách podľa svojich 
plaveckých zručností. V  závere výcviku pred-
viedli, že sú dokonalými plavcami všetci do 
jedného, nikto z  nich sa vody nebojí, plávanie 
a pohyb vo vode im robí radosť a to bolo cieľom 
nášho plaveckého výcviku.

Zuzana Doršicová
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Projekt INTERREG – exkurzia žiakov 1. stupňa v Bratislave
Žiaci I. stupňa našej školy sa dňa 22. 3. 2019 

v  rámci projektu INTERREG zúčastnili exkurzie 
do Bratislavy do dvoch múzeí Slovenského ná-
rodného múzea - Prírodovedného múzea a Ar-
cheologického múzea.

Prírodovedné múzeum sa zameriava na pre-
zentáciu rozmanitosti živej a  neživej prírody, 
najmä na území Slovenska. Žiaci si pozreli ex-
pozíciu - Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi 
- prezentuje sa tu vývoj a  diverzita dávno vy-
hynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. 
Žiaci mohli sledovať život na Zemi objavením 
sa prvých živých organizmov, cez prvohory, 
druhohory, treťohory, štvrtohory až po nástup 
súčasnej flóry a fauny. Expozícia priblížila žia-
kom významné zmeny u  živočíchov a  rastlín 
jednotlivých období, formou obrázkov, máp, 
originálnych skamenelín až po model dino-
saura, či mamuta. Ďalšou expozíciou bola - Bi-
odiverzita Slovenska - tu sa žiaci ponorili do 
sveta živej prírody (mäkkýše, kôrovce, hmyz, 
ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), po-
hľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných 
skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. 
Prekvapením bola obrovská ryba – vyše šesť-
metrová vyza, ktorá sa vyskytovala na Sloven-
sku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju 
na našom území nenájdeme. Poslednou expo-
zíciou bola - Biodiverzita Zeme – tu zoznámili 
so živou a  neživou prírodou rôznych prostredí 
na Zemi.

V  Archeologickom múzeu si deti prezreli 
vzácne archeologické nálezy z  rôznych oblastí 
Slovenska od praveku až po novovek - nádo-
by, mince, nástroje, perá, šperky. Zahrali sa na 
malých archeológov a  hľadali predmety podľa 
letáčika, ktorý dostali pri vstupe do múzea. 
Najviac sa však malým archeológom rátalo ob-
javovanie a  tvorivé dielne k  obdobiu praveka 

- maľovanie zvierat na kamene podobné ako 
na nástenných maľbách v  jaskyni Lascaux, Al-
tamira. Každý si svoj ,,praveký kameň“ zobral 
so sebou domov ako talizman, Vyskúšali oblie-
cť pravekého človeka, poorať pole pravekým 
záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu 
v  rieke a  kopcoch, odvážne vstúpiť do posvät-
nej jaskyne, odskúšať dobové razidlá. Na záver 
svojou rúčkou potvrdili návštevu v  múzeu na 
pamätnom plagáte s mamutom, ktorý pre nás 
pripravili organizátori výstavy. Patrí im veľká 
vďaka! Neskutočne deti nadchli a  zaujali svo-
jim prístupom a profesionalitou. 

Z  obidvoch múzeí si deti odnášali nové hod-
notné vedomosti, ktoré budú neskôr rozširovať 
vo svojom ďalšom vzdelávaní.

Mgr. Ľubica Hájek
Zuzana Doršicová

Jazykový kvet - celoslovenské finále
Dňa 14.6.2019 sa Monika Miškerníková, 

žiačka VI.A triedy, zúčastnila celoslovenské-
ho finále súťaže v prednese literárnych tex-
tov v  anglickom jayzku–„Jazykový kvet“. Po 
prvých miestach v okresnom kole a krajskom 
kole sa v silnej konkurencii, aj medzi študen-
tami gymnázií, umiestnila na 4. mieste.

Monike gratulujeme a ďakujeme mamičke 
Mgr. Anne Miškerníkovej za doprovod!

Viac informácií nájdete na našej web strán-
ke https://zszahorskaves.edupage.org/?
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Majstrovstvá Slovenska: FUTBAL CUP v malom futbale
Vyše 500 km a takmer 11 hodín strávených na 

cestách naprieč Slovenskom museli prekonať 
žiaci našej základnej školy. Cieľom ich cesty 
bol Bardejov, mesto preslávené svojimi lieči-
vými kúpeľmi. Tie však neboli konečnou za-
stávkou. Všetko podstatné sa totiž odohrávalo 
na futbalovom štadióne BŠK Partizán Bardejov. 

V  dňoch 18.6. – 20.6.2019 sa za účasti do-
vedna 8 základných škôl (každá z  nich repre-
zentovala jeden samosprávny kraj ako víťaz 
krajského kola) uskutočnilo celoslovenské kolo 
starších žiakov v  malom futbale pod názvom 
FUTBAL CUP. Základná škola Záhorská Ves bola 
vyžrebovaná do skupiny B spoločne so ZŠ zo 
Senice, Michaloviec a  Partizánskeho. V  rámci 
aktívneho oddychu sme spoločne s  realizač-
ným tímom a  hráčmi navštívili historické cen-
trum Bardejova, ktoré je zapísané v  zozname 
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

V  úvodnom dueli sme okúsili úroveň finá-
lového turnaja. Po výsledku 15:1 sme museli 
športovo uznať kvality súpera zo Senice, ktoré-
ho káder tvoria všetci aktívni hráči mládežníc-

kych tímov z  prvoligovej FK Senica. V  druhom 
zápase sme dlho vzdorovali favorizovaným Mi-
chalovciam, zápas ale zvládol lepšie súper po 
výsledku 10:5. V  záverečnom vystúpení sku-
piny sa pod výkon našich chlapcov podpísala 
únava (fyzická, no predovšetkým psychická) 
a  po bezduchom a  odovzdanom výkone sme 
prehrali 15:5. 

Počas 2. hracieho dňa sme bojovali so ZŠ 
z  Banskej Bystrice o  konečné 7. miesto. Súper 
vďaka lepšie zvládnutému 2. polčasu napokon 
ukoristil víťazstvo pre seba vďaka výsledku 
9:2. Konečné 8. miesto v  konkurencii najlep-
ších tímov v  rámci celého Slovenska však nie 
je hanbou. Do súťaže sa prihlásilo takmer 800 
základných škôl, naši chlapci sa v  tomto škol-
skom roku stali najúspešnejším mužstvom 
v rámci Malackého okresu, resp. Bratislavského 
kraja. Až s  odstupom času dokážeme doceniť, 
aký veľký úspech sa podaril vybojovať našej 
zostave v  zložení: Patrik Pavol Marguš, Viliam 
Tesár (obaja VI.A), Michal Fejtl (VII.A), Enrico 
Toráč (VIII.A), Marcel Šarközy, Marek Šušuk 

(obaja IX.A), Gabriel Zeman, Nicolas Zeman, 
Stanislav Zeman (všetci žiaci špeciálnej trie-
dy). Trénerom mužstva bol Mgr. Dávid Malík, 
manažérom mužstva Ing. NikolajNešev, ktoré-
mu chcem aj prostredníctvom tohto textu ešte 
raz zložiť obrovský kompliment a  poďakovať 
mu za všetko úsilie a  čas, ktorý vložil do kaž-
dého momentu nášho úžasného futbalového 
dobrodružstva.

Poďakovanie patrí aj starostovi obce JUDr. 
Borisovi Šimkovičovi, riaditeľke miestnej ZŠ 
PaedDr. Ivici Pupikovej, rodičom našich žiakov, 
kvalifikovanej zdravotnej sestre Mgr. Gabriele 
Malíkovej a  jej manželovi Milanovi, kvalifiko-
vanej masérke Jane Neševovej, ako i  každému 
človeku, ktorý sa akoukoľvek formou podieľal 
na organizácii a zabezpečení našej účasti (nie-
len!) na celoslovenskom kole. Ďakujeme a  ve-
ríme, že podobné výsledky zopakujeme aj v 
nasledujúcom školskom roku 2019/2020!

Turnaj priateľstva - mladší žiaci: 2. miesto!
V poradí 6. ročník Turnaja priateľstva mlad-

ších žiakov spoznal svojho tohtoročného víťa-
za. Organizátorom a zároveň hostiteľom podu-
jatia bola opäť po roku ZŠ Záhorská Ves. 

Za účasti spolu 5 základných škôl sa žiaci náš-
ho 1. - 4. ročníka rozhodne nestratili. Ba na-
opak, svojimi výkonmi výrazne prehovorili do 
boja o celkové víťazstvo. V otváracom dueli po 
exhibičnom výkone vysoko zdolali ZŠ Kuchyňa 
po jednoznačnom priebehu i výsledku v po-
mere 7:1. Druhú prekážku, ktorú tvorila ZŠ Zá-
horácka Malacky, taktiež hravo zvládli, o čom 
svedčí víťazstvo 6:0. Jednoznačný výsledok, 
ktorý však neodzrkadľoval priebeh zápasu, 
priniesol až tretí zápas. Naši chlapci v ňom síce 
zvíťazili po výsledku 6:2 nad ZŠ Veľké Leváre, 

svojimi zákrokmi ich však musel podržať gól-
man. Vo finále sa domáci organizátor stretol s 
víťazom uplynulých ročníkov - ZŠ Láb. Po pol-
čase bol stav stretnutia vyrovnaný (1:1), úvod 
druhého dejstva však našim chlapcom ušiel a 
napokon podľahli takticky vyspelému súperovi 
v pomere 1:4.

Zisk strieborných medailí však napriek finálo-
vej prehre rozhodne potešil. Mužstvo nastúpilo 
v zložení: Richard Danihel (I.A), Andrej Rehák, 
Boris Šimkovič, Mário Šušuk (III.A), Nikolas Ba-
láž, Filip Kňaze, Jakub Malík, Michael Marguš 
(IV.A). Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy 
všetkým vyššie uvedeným ďakujeme a tešíme 
sa na ďalšie (nielen) športové zápolenia.

Mgr. Dávid Malík

Turnaj priateľstva - úspech!
ZŠ Záhorská Ves ovládla Turnaj priateľstva 
Dňa 12. apríla sa na miestnom multifunkč-

nom ihrisku v  areáli školy konal v  poradí už 
6. ročník futbalového turnaja starších žiakov, 
známy tiež pod názvom Turnaj priateľstva. Zá-
štitu nad podujatím okrem miestnej ZŠ prevzal 
aj starosta obce Záhorská Ves. Naše mužstvo sa 
v konkurencii zvyšných 8 účastníkov nestratilo, 
ba dokonca vystúpilo až na najvyšší piedestál! 
Našu školu reprezentovali: Michal Fejtl (VII.A), 
Enrico Toráč (VIII.A), Savo Durdevič, Marcel 

Šarközy, Marek Šušuk (všetci IX.A), Gabriel 
Zeman, Stanislav Zeman, Nikolas Zeman 
(všetci žiaci špeciálnej triedy). Za pomoc 
pri organizácii a  samotnom priebehu ďa-
kujeme starostovi obce, ako i  riaditeľstvu 
miestnej základnej školy. Chlapcom k úspe-
chu gratulujeme a  veríme, že podobný 
úspech zopakujú o  necelé 2 týždne počas 
kvalifikačných bojov vo Futbal Cupe.
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Návšteva múzea
Múzeum v  našej obci je pravidelne otvorené 

pre verejnosť vždy v  sobotu a  v  nedeľu v  čase 
od 15:00 – 17:00 hod. 15. júna bolo otvore-
né dopoludnia, lebo sme na 10:00 hod. mali 
nahlásených hostí z  Prírodovedeckej fakulty 
– odbor geografia, vyštudovaní i  súčasní žiaci 

v  počte 30 ľudí. Vyžiadali si prítomnosť Mgr. 
Ota Šimkoviča, jedného zo zakladateľov mú-
zea. Vedúci prítomných účastníkov pán Slavík 
sa pochvalne vyjadril o  vyzbieraných exponá-

toch v  jednotlivých miestnostiach. Všetkým 
účastníkom sa páčilo sprievodné slovo p. 
Ozábalovej a  Pupíkovej. Čas strávený v  múzeu 
sa im natoľko páčil, že prejavili záujem o  pre-
hliadku s ďalšími skupinami.

Mgr. Elena Pupíková

Pohľad návštevníka múzea:
„Moje meno je doc. RNDr. Vladimír Slavík, 

CSc., som rodák zo Skalice a organizujem na Zá-

horie, do Skalice a  na Južnú Moravu pravidelné 
víkendové pobyty už 10 rokov, pri ktorých spo-
znávame zaujímavé lokality Tentokrát cestou 
do Radošoviec na 9. ročník otvorených búd sme 
spoznávali aj vašu obec - vybrali sme si kompu 
a  vaše múzeum. Sme veľmi radi, že sa podarilo 

aj stretnutie s  p. Šimkovičom, autorom dvoch 
monografií o vašej obci. Teším sa na ďalšiu spo-
luprácu!“

Športom k trvalému zdraviu!
V  okrese Malacky veľmi dobre 

funguje prepojenosť medzi jed-
notlivými JDS (Jednota dôchod-
cov Slovenska, pozn. autorky) na 
okresných akciách. Jednou z nich 
je športové podujatie Okresné 
športové hry a  turistika. V  tom-
to roku sa poriadali v  našej obci 
21. mája 2019. Športovci súťažili 
v  disciplínach: streľba zo vzdu-
chovky, hod granátom na cieľ, 
vrh guľou, hod váľkom, beh na 
60 m a  100 m, stolný tenis, kop 
do bránky a žartovná disciplína – 
zhadzovanie pyramídy z  plecho-
viek. Všetkých seniorov z  okresu 
prišlo 420, z  toho 20-ti boli hos-
tia z Česka, z obce Vedrovice, de-
sať z  nich i  súťažilo. Športovcov 
seniorov z  okresu súťažilo 231 
mužov a žien.

I keď boli dni predtým a potom 
chladné a  upršané, deň športu 
prial, slniečko svietilo po celý 
deň. Turisti a  ostatní prítomní 

v rámci vychádzky navštívili naše 
múzeum a previezli sa kompou za 
hranice a  nákupom do Rakúska. 
V  popoludňajších hodinách sa 
odovzdali víťazom diplomy, ktorí 
postupujú do krajského kola.

Pri dobrom občerstvení sme po-
kračovali v  tanci pri živej hudbe 
do večerných hodín v sále KD. Ku 
zdarnému priebehu športových 
hier prispeli svojou pomocou – 
starosta obce a  pracovníčky OcÚ, 
riaditeľka ZŠ a  žiaci, p. Bajtek, 
„Blažej“, firma Bertovič, rybár-
sky spolok, potraviny Prušková, 
správkyňa KD, zdravotnú služ-
bu poskytovala p. Šimkovičová. 
Všetkým za spoluprácu ďakujú 
členovia výboru JDS v  Záhorskej 
Vsi. Bola to ukážka vzájom-
nej spolupráce činných zložiek 
v obci. 

Text: Mgr. Elena Pupíková
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Aj sny sa plnia.
Ako povedal brazílsky spisovateľ Paulo Coelho „ Život je zaujímavý prá-

ve pre tú možnosť uskutočniť nejaký sen.“ 
UniCredit Bank vyhlásila koncom roka 2018 zaujímavý projekt pre svo-

jich klientov v  podobe splnenia vianočného sna v  hodnote 800 €. Nie 
všetci myslia len na seba ale pomáhajú aj iným. Aj p. Kopčová, dcéra 
našej prijímateľky sociálnej služby p. Kulošťákovej, sa zapojila do tohto 
projektu a vyhrala pre naše zariadenie vianočný dar. 

Dňa 18.4. 2019 prišla do ZOS JESEŇ ŽIVOTA príjemná návšteva, osob-
ne nás navštívil Ing. Martin Kovárik manažér pobočky UniCredit Bank 
v  Malackách a  za prítomnosti p. Kopčovej, všetkých prijímateliek soc. 
služby, personálu zariadenia a  p. starostu JUDr. Borisa Šimkoviča nám 
odovzdal dar, ktorý pozostával z pohovky a germicidného žiariča. Tieto 
dva dary spríjemnia a  skvalitnia život našich prijímateliek soc. služby 
či už v  podobe príjemného sedenia ale aj z  germicidného žiariča, kto-
rý vyčistí a  skvalitní ovzdušie zariadenia počas chrípkového obdobia. 
P. Ing. Kovarík sa zaujímal o  naše prijímateľky soc. služby, pri malom 
občerstvení, ktoré pripravil personál zariadenia, sa s  nimi porozprával 
aj s. pánom starostom JUDr. Borisom Šimkovičom,

ktorý tiež vyzdvihol, že aj takéto dary dokážu obohatiť a  spríjemniť 
kvalitu života našich prijímateliek soc. služby. Na záver som poďakovala 
p. Ing. Kovárikovi a  p. Kopčovej za vysnívaný a  splnený sen pre naše 
zariadenie.

Mgr. Terézia Bothová,  riaditeľka zariadenia

Ako ten čas letí.
Človek si nechce pripustiť, že čas ne-

zadržateľne beží a  roky neúprosne pri-
búdajú. Aj naše prijímateľky sociálnej 
služby v  JESENI ŽIVOTA si uvedomujú, že 
už nemajú dvadsať, hoci v  myšlienkach 
sa cítia mladé a  pribúdajúce roky berú 
ako súčasť ich života. V  priebehu prvého 
pol roka 2019 sme oslávili nielen meniny 
ale aj životné jubileá našich prijímate-
liek soc. služby. Krásne životné jubileum 
mala p. Sidónia Gbelská, ktorá sa v apríli 
dožila v  primeranom zdraví krásnych 97 
rokov. P. Kulošťáková oslávila okrúhle 
jubileum 90 rokov v  kruhu svojej rodiny 
a  personálu zariadenia. Tiež p. Bendová 
oslávila 89 rokov, p. Remenárová 83 rokov 
a  p. Podstupková 89 rokov. Ako je vidieť 
naše prijímateľky sú vo vysokom veku 
a  kvalitným prístupom personálu, vzá-
jomnou úctou a  dobrým spolunažívaním 

sa zariadenie snaží byť plnohodnotným 
, náhradným domovom, v  ktorom môžu 
prežiť svoju jeseň života. 

Predchádzajúce mesiace neboli len 
o  oslavách našich prijímateliek ale aj 
o  príprave na veľkonočné sviatky. Du-
chovnú útechu v  tomto období priniesol 
p. farár M. Libič, ktorý sa stará o naše pri-
jímateľky po cirkevnej stránke. 

Letné obdobie začalo aj pre naše auto, 
o  ktoré sa po technickej stránke spon-
zorsky stará p. Peter Bartalský, ktorému 
ďakujeme za jeho služby. 

Čo povedať na záver, snáď len toľko, 
aby sme letné horúce dni prežili v  zdraví 
a užili si slnečných lúčov.

Mgr. Terézia Bothová
riaditeľka zariadenia
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Rekapitulácia súťažnej sezóny 2018/2019
Súťažná sezóna 2018/2019 je definitívnou 

minulosťou, na dvere pomaly, ale isto klope 
nový majstrovský ročník. My sme sa obzreli 
za účinkovaním našich mužstiev v  niekoľkých 
bodoch. 

„A–mužstvo“ FK Záhorská Ves:
Celkové umiestnenie:
 5. miesto 10  0  10 66:56 30 bodov

1. Štuka jarnej časti
Seniori dokázali naplno rozvinúť svoje herný 

aj výsledkový potenciál v  rámci jarnej časti 
súťaže. Na jar prehrali len v  dvoch prípadoch, 
v  oboch zápasoch s  dvomi najlepšími celka-
mi súťaže (Plavecký Štvrtok a  Gajary, pozn. 
autora). Vo svojich radoch schovávali najlep-
šieho strelca súťaže, 26–gólového Františka 
Biháryho. Hoci počas zimnej prípravy opustilo 
mužstvo sexteto hráčov, mlaď nahradila skú-
senosť. Vyrovnané zápasy vďaka lepšej fyzickej 
kondícii aj psychickej sile dokázali hráči na 
čele s  trénerským duom Pavol Danihel – Pe-
ter Nerád mnohokrát strhnúť na svoju stranu 
v  koncovkách duelov. Srdce a  správne nasta-
vená hlava sú úspešným leitmotívom druhej 
polovice sezóny. 

2. Očakávania pred novou sezónou
Mužstvo zostalo pokope, výnimkou je len 

odchod najlepšieho strelca uplynulého ročníka 
Františka Biháryho. Do tímu pribudli doteraz 
4 noví hráči, káder sa však môže zoštíhľovať 
alebo rozrastať do konca septembra, dokedy 
je otvorené prestupové okno. Očakávania sú 
vzhľadom na veľmi úspešnú jarnú časť uplynu-
lého ročníka pomerne vysoké. Priamo o postu-
pe sa nehovorí, cieľom je však atakovať horné 
priečky tabuľky. Fanúšikovia i  samotní hráči 
sa môžu tešiť na derby zápasy so Suchohra-
dom, ktorý opätovne prihlásil do súťaže svoje 
mužstvo. Nováčikom súťaže je aj Zohor, ktorý 
zavŕšil nevydarený uplynulý ročník zostupom 
z V. ligy. 

3. Loď, ktorá sa plaví ... ?
Otázne je však zloženie výboru futbalového 

klubu. Exodus nastal ku koncu sezóny, kedy vý-
konnú zložku klubu opustilo viacero známych 
tvári. Hoci oslovení boli viacerí adepti na uvoľ-

nené miesta, do funkcionárskej práce sa viace-
rým hrnúť nechce. Futbal patrí aj fanúšikom, 
ktorí sa na štadión postupne vracajú vďaka 
predvedenej hre a  dobrým výsledkom svoj-
ho tímu. Je však náročné riadiť a  organizovať 
športové podujatie v úspornom režime, v akom 
sa dnes vedenie FK bezpochyby nachádza. Doč-
káme sa sviežeho reštartu aj na funkcionárskej 
dráhe FK? 

Starší žiaci FK Záhorská Ves „U15“: 
Celkové umiestnenie:
 8.miesto 3 0 18 25:120 9 bodov

1. Historicky najhorší ročník
Úplne odlišnú sezónu ako seniori zažili hráči 

juniorského mužstva. Starší žiaci, ktorí sa od 
svojho opätovného vzniku v  roku 2014 nikdy 
neumiestnili v dolnej polovici tabuľky, v uply-
nulom ligovom ročníku uzatvárali ligový pelo-
tón. Na jar nezískali ani jeden bod! Inkasovali 
druhý najvyšší počet gólov naprieč celou súťa-

žou, sužovali ich početné zranenia a  absencie 
počas celého ročníka, vzťahy v  kolektíve sa 
pohybovali na bode mrazu. Výsledkom bola 
posledná priečka tabuľky. Akú odpoveď dajú 
hráči v nasledujúcej sezóne?

2. Po búrke vždy vyjde slnko
Starší žiaci FK Záhorská „U15“ vstupujú do 

novej súťažnej sezóny 2019/2020 s jednoznač-
ným cieľom. Odčiniť nevýrazné výkony, zlepšiť 
herný prejav a  vylepšiť si tabuľkové postave-
nie v  konkurencii ostatných ligových súperov. 
Hoci aj v  tejto sezóny bude trénerské kvarteto 
Dávid Malík – Dominik Vajdečka – Martin Ján-
sky – Boris Mészáros disponovať najmladším 
kádrom v  celej súťaži, je z  čoho vyberať. Sú-
pisku tvorí dovedna 21 hráčov! Záujem o futbal 
medzi mládežou pretrváva, kľúčom k  úspechu 
je poctivá príprava a  tréning. Družstvo nado-
búdalo kondíciu a  silu na týždennom letnom 
sústredení v  Zlatníckej doline v  Skalici. Počas 
júla ich čakala dvojtýždenná zaberačka počas 
dvojfázových denných tréningov. Ťažko na cvi-
čisku, ľahko na bojisku (?).

3. Šport je len prostriedok
Šport, a  to predovšetkým u  mladých ľudí, 

musí slúžiť ako prostriedok. Prostriedok k  po-
zitívnej motivácii, k správnemu a zdravému ži-
votnému štýlu, k  morálnym a  etickým hodno-
tám, k zlepšeniu života všeobecne. Prvoradým 
cieľom realizačného tímu je, aby sa hráči me-
dzi sebou navzájom tolerovali, vedeli správne 
a  slušne komunikovať a  pociťovali voči sebe 
vzájomnú úctu. Pokiaľ sa z dieťaťa nestane vy-
nikajúci futbalista, ale vyrastie v slušného člo-
veka, vyhrajú všetky zúčastnené strany. Veľmi 
dôležitou súčasťou spomínaného procesu je 
komunikácia s  rodičmi. Vychovajme spoločne 
pre budúcnosť našej obce a  krajiny slušných 
a  svedomitých ľudí, ktorí sa budú radi hýbať 
a športovať!

Mgr. Dávid Malík 
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Rím – večné mesto

Plní očakávania sme na bratislavskom letisku 
nastúpili do lietadla. Bolo potrebné sa úsporne 
zabaliť, nezabudnúť si zobrať potrebné veci.

Na bratislavskom letisku

Keď sme prišli do Ríma, v  hoteli nás čakal P. 
Jozef Slivoň. Srdečne nás privítal vo večnom 
meste a tešil sa, že nás môže sprevádzať. Naj-
prv sme navštívili Baziliku sv. Petra, ktorá je 
postavená na hrobe sv. Petra, ktorému Kristus 
odovzdal úlohu viesť cirkev. Je to renesančno 
- baroková sakrálna stavba, stojaca na území 
štátu Vatikán. Obklopuje ho Berniniho koloná-
da, ktorá tvorí akúsi vstupnú bránu k  chrámu 
a  slúži ako miesto, kde sa stretávajú veriaci 
z  celého sveta. Historické pramene uvádza-
jú, že tu stál kostol už v  4. storočí. Výstavba 
baziliky trvala 120 rokov. Na vzniku baziliky 
sa podieľalo viacero významných architektov 
a  sochárov, napr. Michelangelo, Donanto Bra-
mante či Bernini. V  interiéri stavby a  rovnako 
pod ňou na mieste zvanom „Vaticangrotto“ sa 
nachádza vyše 100 hrobov, vrátane 91 pápež-
ských. Pod kostolom sa nachádza krypta ob-
sahujúca architektonické pozostatky starších 
kostolov. Potom sme išli do kupoly baziliky 
najprv výťahom, potom točitým schodiskom, 
kde nás čakalo 300 schodov. Výhľad na mesto 
Rím ako aj na pápežskú záhradu stál za to.

Pred Bazilikou sv. Petra

Potom sme metrom prišli do Baziliky Panny 
Márie Snežnej. Je jednou z  najstarších a  naj-

významnejších mariánskych kostolov na zá-
pade. Patrí medzi štyri hlavné rímske baziliky. 
Posvätil ju pápež Libérius a  bazilika sa stala 
materským chrámom všetkých kostolov, zasvä-
tených Panne Márii. Preto má tiež názov Santa 
Maria Maggiore (Maggiore - väčšia). Nachá-
dzajú sa tu jasličky, donesené z  betlehemskej 
maštale a sú umiestnené v podzemnej kaplnke 
na striebornom oltári. V kaplnke pápeža Pia V., 
ktorá je najkrajšia a  najbohatšia z  barokových 
kaplniek v  Ríme, sa nachádza veľmi vzácny 
zázračný obraz Panny Márie s dieťatkom s ná-
zvom Salus populi Romani (Spása rímskeho 
ľudu). Je to byzantská ikona na dreve, namaľo-
vaná asi v  6. storočí. Pred bazilikou stojí nád-
herný korintský stĺp, ktorý bol pôvodne časťou 
Konštantínovej baziliky na rímskom fóre. Na 
toto námestie ho dal premiestniť pápež Pavol 
V. V Bazilike Santa Maria Maggiore sa odohrala 
udalosť významná aj pre nás, Slovanov. Keď 
v roku 867 prišli do Ríma sv. Cyril a Metod, aby 
vyžiadali povolenie u  pápeža slúžiť sv. omše 
v  staroslovienčine, reči našich predkov, práve 
v  tejto bazilike pápež Hadrián II. slávnostne 
schválil používanie staroslovienčiny ako štvr-
tého bohoslužobného jazyka. Tu sa prvýkrát 
slávila svätá omša v reči našich predkov.   

Bazilika P. Márie Snežnej

V stredu večer nás čakala večera, kde sa nám 
venoval P. Slivoň.

Vo  štvrtok dopoludnia sme mali vybavenú 
návštevu cirkevnej školy sv. Jána de la Salle. 
Sv. Ján Krstiteľ de la Salle sa narodil 30. apríla 
1651 v  Remeši vo významnej šľachtickej ro-
dine. Založil rehoľu školských bratov, ktorí sa 
venujú vzdelávaniu žiakov. Videli sme krásnu 
triedu, cez prestávku sme videli žiakov ako 
na školskom ihrisku hrali futbal, žiaci prvého 
stupňa ZŠ mali oblečenú rovnošatu. Venoval 
sa nám predstavený z  rehole školských bratov 
a povedal nám v krátkosti o škole, žiakoch a ich 
aktivitách. Daroval každému z  nás knihu o  ich 
škole.

Ďalej sme navštívili s P. Slivoňom druhú naj-
väčšiu baziliku v  Ríme Baziliku sv. Pavla za 
hradbami. Vzhľad vnútornej časti chrámu je 
výsledkom rekonštrukčných prác z 19. storočia, 
rovnako ako celá dnešná bazilika. Po požiari 
v roku 1823 bolo v hlavnej lodi postavených 80 
žulových stĺpov a zničený strop bol nahradený 
kazetovým, bohato zlateným štukovým stro-
pom doplneným kolekciou pápežských erbov. 
Nachádzajú sa tu portréty všetkých pápežov. 
Pod hlavným oltárom sa nachádza hrob sv. 
Pavla.

Bazilika sv. Pavla za hradbami

Potom sme navštívili Lateránsku baziliku, 
ktorá patrí medzi štyri hlavné baziliky v Ríme. 
Nachádza sa na Lateránskom námestí vedľa 
Lateránskeho paláca. Terajší chrám pochádza 
zo 17. storočia. Najprv bola zasvätená Naj-
svätejšiemu Spasiteľovi, neskôr pridali aj sv. 
Jána Apoštola a  sv. Jána Krstiteľa. Do baziliky 
vedie päť brán, z  ktorých jedna je tzv. Porta 
sancta (Svätá brána), ktorá sa otvára iba po-
čas milostivých ( jubilejných) rokov. Bazilika je 
dlhá 130 metrov, má aj v  súčasnosti päť lodí. 
Pred bazilikou sa nachádza socha sv. Františka 
Assiského (z r. 1927), ktorý dvíha ruky k Late-
ránu. Toto gesto pripomína stretnutie Františ-
ka s  pápežom Inocentom III., ktorý ho videl 
predtým vo sne, ako zachraňuje praskajúcu 
Lateránsku baziliku, ktorá bola vtedy ešte pá-
pežským chrámom a vo sne predstavovala celú 
Cirkev. V  roku 1929 tu bola podpísaná tzv. La-
teránska zmluva – dohoda medzi Vatikánskym 
štátom a Talianskom.   

Poslednú veľkú baziliku sme navštívili sv. 
Kríža. Sú tu relikvie, ktoré našla sv. Helena 
vo sv. zemi, medzi ktoré patria kríž, na kto-
rom zomrel Kristus, časť z  nápisu INRI, klinec 
z  kríža, dva tŕne z  tŕňovej koruny a  dva člán-
ky prsta sv. Tomáša. Pri vstupe do kostola sú 
dominantné dve sochy: sv. Helena držiaca kríž 
a cisár Konštantín.
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Uhorská Ves a Záhorie ako súčasť Bratislavskej župy
(Pokračovanie z predošlého ZH č. 65)
Po prvej svetovej vojne sa rozšírila na Záhorí 

cestná i  železničná sieť. Župou bolo spravova-
ných 202309 km štátnych silníc. Na Záhorí boli 
v  prevádzke železnice : Uhorská Ves, Magy-
arfalu / Záhorská Ves – Zohor / cez Dúbravu 
a  Hochštetno /, Devínske Jazero – Stupava, 
Zohor – Plavecký Mikuláš, Kúty – Uhorská 
Skalica, Jablonica – Brezová pod Bradlom, 
Uhorská Skalica – Veselí nad Moravou. Auto-
bus premával medzi Stupavou a  Bratislavou. 
Z  Uhorskej (Záhorskej) Vsi premával menší 
autobus do Malaciek (Majiteľom bol Martin 
Danihel z Uhorskej Vsi). 

Akademik Dr. Štefan Ružička opisuje ľud na 
Záhorí takto : „ Záhorie obývajú Záhoráci. Je to 
charakteristický slovenský kmeň so svojskou 
rečou a  svojskými mravmi. Je to ľud bodrý, 
pracovitý, šetrný (menujú ich tiež slovenskými 
Škótmi), keď je treba je to ľud udatný až fa-
natický obhajca domoviny. Záhorák je triezvy 
a  otvorený v  náhľade na konanie či vec. Má 
veľmi blízko k  moravskému Slovákovi.“ (Rok 
1938, Almanach, Spolok záhorských akademi-
kov v Malackách)

Po maďarskom útlaku (po roku 1918) bol 
na Záhorí, aj v  našej obci, záujem o  národné, 
mravné, vzdelanostné a sociálne povznesenie. 

Svedčí o  tom aj bohatá organizovanosť v  ce-
lej Župe. Založilo sa veľké množstvo spolkov : 
štyri rybárske, 19 včelárskych, 6 poľovníckych, 
14 vinohradníckych, 15 hospodárskych, 29 
záujmových, 3 vzdelávacie, z  oboru živočíšnej 
produkcie bolo 10 spolkov, z rastlinnej 9.

Z obyvateľstva najviac bolo rímskokatolícke-
ho vyznania, menej evanjelikov, potom Židia 
a iné. Pri niektorých dedinách v biednych cha-
lupách žili Cigáni. Živili sa hudbou a obchodo-
vali s koňmi.

Mgr. 0to Šimkovič
Z jeho knihy Najzápadnejšia na Slovensku

Bazilika sv. Kríža 

Posledný deň sme navštívili Koloseum, kto-
ré bolo postavené v  roku 71. Koloseum dnes 
predstavuje 48 metrov vysoké zachované ruiny 
veľkého amfiteátra, s  pôvodnou kapacitou až 
55 tis. miest. Rímske koloseum  malo 80 vcho-
dov a  zároveň východov. Denne sa tu konali 
gladiátorské predstavenia, pričom v  priebehu 
dňa bolo zabitých až 5 000 zvierat.  Rímske 
koloseum  bolo vybudované na príkaz cisára 
Vespasiána, ešte v roku 72. Dokončené ale bolo 
až v  roku 80, za vlády cisára Titusa.  Kolose-
um patrí k hlavným atrakciám Ríma, žiaľ, podľa 
najnovších zistení, sa začína nebezpečne naklá-
ňať. Jeho severná strana je už o  40 centimet-
rov vyššie ako južná strana. To môže spôsobiť 
výrazné obmedzenie návštevnosti, prípadne aj 
uzatvorenie Kolosea.

Potom sme pozreli Rímske fórum, má obdĺžni-
kovitý tvar a nachádzali sa tu budovy s rôznym 

zameraním. Boli tu trhy, svätyne, súdne dvory, 
ale aj miesta, kde sa stretávali obyčajní obča-
nia. Po ceste sme navštívili pamätník Viktora 
Emanuela. Celá stavba meria 135 metrov a keď 
si uvážite, že je celá z  prvotriedneho mramoru 
– Taliani museli asi kráľa mať naozaj v úcte.

Nemohli sme obísť Pantheon, chrám, je snáď 
najzachovalejšou antickou stavebnou pamiat-
kou nielen v Ríme, ale na celom svete. Pôvodne 
bol  Pantheon  postavený v  roku 27 konzulom 
Agrippom, avšak neskôr vyhorel a  bol presta-
vaný do dnešnej podoby Hadriánom, v  rokoch 
119-128. Následne v  roku 609 bol Pantheon 
vysvätený ako kresťanský kostol Santa Maria ad 
Martyres. 

K  zaujímavostiam  Pantheonu  patrí napríklad 
jeho kupola, ktorá bola ešte do roku 1960 naj-
väčšou kopulou na  svete. Dodnes zostala naj-
väčšou nevytuženou betónovou kupolou na 
svete. Jej výška a  priemer zároveň dosahuje 
43,3 m, jej hmotnosť 5 000 ton. V strede dómu 
ako i  samotnej kupoly sa nachádza  otvor Ocu-
lus  („Veľké oko“), ktorého priemer dosahuje 9 
metrov. Hlavný zmysel otvoru je ten, aby slúžil 
ako zdroj svetla, tiež aj ako vetrací, resp. chla-
diaci priestor. Zároveň však plní funkciu slneč-
ných hodín. Každé poludnie totiž slnko svieti na 
vchodové dvere chrámu. Cez Oculus sa do chrá-
mu Pantheon dostáva aj dážď, ktorý je však od-
vedený drenážnym systémom v podlahe. Pôso-
bivý je aj interiér  Pantheonu, kde sa nachádza 
nádherná mramorová dlažba so stĺporadím. 
V  Pantheone  sa nachádzajú pozostatky vý-
znamných osobností, ktorými boli nepochybne 
Raffael, Vittorio Emanuel II, či Umberto I.

V  blízkosti Pantheonu sa nachádza Piaza Na-
vona  - námestie stojí na mieste, kde v  roku 89 
nášho letopočtu postavil cisár Domicián  šta-
dión. Územie, na ktorom sa oválny štadión roz-
prestieral, bolo kedysi väčšie ako samotné Kolo-
seum. Nazýval sa Circus Agonalis, čo v preklade 
znamená súťažná aréna. V  15. storočí bol šta-

dión zbúraný a  na jeho mieste bolo postavené 
námestie. Pápež Inocent X. dal námestie kom-
pletne prerobiť. V  roku 1670 tu dokončili stav-
bu barokového kostola Sant‘Agnese in Agone, 
ktorý navrhol Borromini. Stojí na mieste, kde 
bola  popravená  mučenica  Agnesa. Námestie je 
preslávené svojimi  fontánami. Najväčšia stojí 
v strede a nazýva sa Fontana dei Quattro Fiumi, 
Fontána štyroch riek. Z  jej základne vychádza 
obelisk a  štyri prúdy reprezentujúce štyri rieky 
kontinentov- Níl, Gangu, Dunaj a  rieku Río de 
la Plata. Dokončená bola v roku 1651 sochárom 
Berninim, Borrominiho sokom.

Nezabudli sme na Fontánu di Trevi, nachádza 
v  centre  Ríme, na námestí Piazza di Trevi. Svoj 
názov získala podľa ulice, kde sa stretávajú tri 
cesty. Fontána je vyústením rímskeho aquaduk-
tu Aqua Virgo, ktorý zásoboval centrum Ríma 
vodou z  20 km vzdialeného zdroja. Postaviť ho 
dal Marcus Vipsanius Agrippa v  roku 19 pred 
Kristom. Na tomto mieste dal postaviť fontánu 
pápež Klement XII. V roku 1732 poveril sochára 
Niccola Salvu, aby na priečelí paláca Poli posta-
vil fontánu  podľa Berniniho návrhov. Obrovská 
baroková fontána bola dokončená až v  roku 
1762. Je vysoká 26,3 m a široká 49,15 m. Denne 
cez ňu pretečie 80 tisíc kubických metrov vody. 
V  strede stojí  socha Neptúna, boha morí, ktorá 
je vysoká 5,8 m. Stojí na koči v tvare mušle, kto-
rú ťahajú dva kone. Po stranách Neptúna stoja 
sochy, ktoré predstavujú blaho a zdravie. Podľa 
legendy kto hodí do fontány mincu, istotne sa 
do Ríma opäť vráti. Posledným miestom boli 
španielske schody. Ich názov bol odvodený od 
Španielskeho námestia (Piazza di Spagna) le-
žiaceho priamo pod nimi. Námestie zas dostalo 
svoj názov od Španielskeho cirkevného zastu-
piteľstva pri Svätej stolici v neďalekom Palazzo 
Monaldeschi, kde sídli aj v súčasnosti. 

Marián Libič
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 10. – 11. augusta 2019 17. ročník Dní Uhranského somíca 2019

 2. september 2019 Začiatok školského roka 2019/2020

 28. – 29. september 2019 Hody v obci

Zmena programu kultúrnych podujatí je vyhradená!
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