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Vážení čitatelia a vážené čitateľky 
Záhorského hlásnika,

kalendárny rok 2021 sa nám pomaly, ale zato isto, chýli ku 
svojmu koncu. Bol poznačený pretrvávajúcou pandémiou, epide-
miologickými opatreniami a prehlbujúcim sa rozdelením spoloč-
nosti. Nemení sa totiž len počasie, ochladzujú sa aj vzťahy medzi 
ľuďmi. Každá kríza v živote nás však učí niečo dôležité. Dáva nám 
nádej do budúcnosti, pokiaľ si z nej zoberieme správne ponauče-
nie. Človeka formujú náročné časy, pamätajme na to. 

V neľahkom období si uvedomujeme význam a poslanie via-
cerých povolaní a profesií. Absolutórium si zaslúžia pedagógovia 
miestnej materskej a základnej školy, ako aj zdravotníci spoločne 
s hasičmi a opatrovateľkami. Mnohokrát na úkor vlastnej rodiny 
alebo osobného voľna podali pomocnú ruku najzraniteľnejším 
skupinám obyvateľstva. Ako sme spomínali v texte vyššie, nejde 
o bežnú záležitosť, preto ju treba oceniť hneď dvojnásobne. 

Oddýchnite si pri čítaní Vašich obecných novín. Nazrite do 
zákulisia materskej a základnej školy, zoznámte sa s novinkami  
v extraviláne a intraviláne obce a spoznajte talenty Záhorskej Vsi. 
Predovšetkým však, zostaňte zdraví a ľudskí.

Príjemné čítanie Vám praje,

ReDAKciA ZáhORSKéhO hláSNiKA  

Príhovor starostu

Vážení spoluobčania, 
chcem sa Vám poďakovať 

za prekonané obdobie pandé-
mie. Bolo to náročné a únavné. 
Podrobili sme sa a poslúchali 
sme mnohokrát aj nezmyselné 
opatrenia, ale prekonali sme 
spoločnými silami toto ťažké 
obdobie. Verím, že ak príde 
ďalšia vlna, spoločne spolu 
porazíme tento neduh. Urobím 
všetko čo sa dá, aby som ochrá-
nil našu obec, všetko pre našich 
občanov, pre Vás.

Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. 
Podarilo sa vybudovať kultúrny dom – kompletne vnútorné 
priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami – 
traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali 
sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás 
obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme fun-
guje kompa, zariadenie pre seniorov – Jeseň života, ZŠ, MŠ, vare-
nie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka 
zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 
15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, 
lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a 
novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov 
v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-

-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech 
občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie 
pre „Šimkoviča“. 

Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo 
určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. 
Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva 
medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči 
mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.

Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre 
Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa 
oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania 
nenávisti a pletiek neurobili.

Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nená-
visti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamys-
leli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, 
úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej 
dedine!

Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam  
v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, 
začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. 
Zožeňte peniaze na to a podobne.

iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad 
všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!

Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.
S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi

VáŠ STAROSTA BORiS ŠiMKOViČ Ilu
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ŽiVot V obci

Vybudovali sme na základe 
aktivít OcÚ svetelné 
upozornenie na prechod pre 
chodcov pri MŠ a ZS. Ochrana 
našich najmenších a chorých 
občanov je dôležitá! Zásluhou 
Nadácie ČSOB v hodnote 4 600,- 
€, samozrejme vďaka výborným 
vzťahom medzi ČSOB a vedením 
OcÚ ZV. Ešte raz týmto ČSOB 
ďakujEME!  

Október sa už tradične na ulici V Zákostolí nesie v znamení TEkVÍC. ani tento rok 
tomu nebolo inak. V októbri sa na detskom ihrisku GaŠTaNkO stretli susedia  
z okolitých domov a spolu s deťmi vytvorili opäť krásne diela, ktoré si môžete 
pozrieť aj vy, keď budete mať cestu okolo. 
Ostávajú totiž vystavené na mieste. akcia bola organizovaná svojpomocne  
a z vlastných zdrojov.
ďakujEME 
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aj vďaka Vám sa podarila 
zrealizovať inštalácia obecného 
jazierka v rámci projektu Gesto 
pre mesto. 
ďakujEME

Obecný úrad koordinoval 
spoločne s Políciou SR postup 
pri prechode hraníc a návratu 
späť do krajiny v súvislosti 
s protiepidemiologickými 
opatreniami proti COVID-19. 
Zostaňte zdraví a dodržiavajte 
opatrenia!

Hoci futbalový klub v obci 
momentálne nie je súťažne 
aktívny, v roku 2021 prebiehali 
na futbalovom štadióne 
rekonštrukčné práce pri 
príležitosti 100. výročia 
založenia organizovaného 
futbalu v obci.

je skolaudovaná Hasičská 
zbrojnica, ktorú nám postavila 
firma Moravia Park s.r.o. Veľmi 
dôležitý krok, pretože sme 
vyriešili parkovanie Tatry aj 
spoločenské priestory, nielen 
pre hasičov. Hasiči ešte 
vybudujú oplotenie.

V CVČ – nová strecha, 
okrem kuchyne 
vymaľované všetky 
priestory, nové okná, 
dvere, parkety, podhľady 
na el. vedenie. Práce 
robili v čase pandémie aj 
naši kompári.

Do obce sme zakúpili 
novú traktorovú kosačku, 
starú sme dali opraviť.  
je pre obec dôležité, ako 
vyzerá intravilán.

150 nových stromov v obci – 
hraby, javory a lipy.

Vybudovaná zásielkovňa pre 
obec.

Vybudovaná autobusová 
zastávka smerom na Suchohrad. 

Vybudovanie dopravného 
ihriska v materskej škôlke. 
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Z Eu – fondov sa nám 
podarilo vybudovať 
Zberný dvor – je tu 
váha, traktor, kolesový 
nakladač (bobcat), 
závesné zariadenie 
za traktor na 4 nové 
kontajnery, vlečka za 
traktor, drtičky, spevnené 
plochy a plocha na 
bioodpad, unimobunka 
pre personál.

Zdravotné stredisko a 
MŠ, jeden areál – fasády, 
schody s nájazdom pre 
invalidov. Vybavujeme 
obsadenie ambulancie 
zubára.

aj keď je ZŠ samostatný 
právny subjekt, navzájom 
s pani riaditeľkou sa 
snažíme budovať areál 
pre naše deti. Budeme 
opravovať byt pre ZŠ. 
Ostatné je na stránke ZŠ.
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Povinné predprimárne 
vzdelávanie

Zákonný zástupca (rodič) je povinný podľa § 28a) zákona  
č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní 
pôjde podľa § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedba-
nie o riadne plnenie.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť 
povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne 
vzdelávanie povinné! Povinné predprimárne vzdelávanie v mater-
skej škole trvá jeden školský rok.

Povinné predprimárne vzde-
lávanie plní dieťa formou pravi-
delného denného dochádzania 
v pracovných dňoch v rozsahu 
najmenej štyri hodiny denne, 
okrem času školských prázdnin; 
tým nie je dotknuté právo tohto 
dieťaťa zúčastňovať sa na pred-
primárnom vzdelávaní aj v čase 
školských prázdnin.

Ak zákonný zástupca dieťaťa 
nedbá o riadne plnenie povin-
ného predprimárneho vzdelá-
vania svojho dieťaťa, oznámi 
riaditeľ materskej školy túto 
skutočnosť príslušnému orgánu 
štátnej správy a obci, v ktorej 
má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt!

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plne-
nie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre 
ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene 
vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

To znamená, že dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná. 
Rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma!

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho 

zákonný zástupca je povinný podľa §144 ods. 9 školského zákona 

oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho 
neprítomnosti na tel. čísle: 034/ 7780308 !

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa 
uznáva podľa §144 ods. 10 školského zákona najmä:

 • choroba,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z mater-

skej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,
 • mimoriadne udalosti v rodine

Ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť 
ospravedlňuje zákonný zástupca (rodič). 

Ak dieťa chýba viac ako 
tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni z dôvodu 
ochorenia, vyžadujúceho 
lekárske vyšetrenie, poža-
duje sa od zákonného 
zástupcu potvrdenie od 
lekára, ktoré je súčasťou 
ospravedlnenia zákon-
ného zástupcu.

Ak dieťa nie je prítomné 
viac ako päť dní z iných 
dôvodov, pri návrate die-
ťaťa do materskej školy 
zákonný zástupca pred-
kladá písomné vyhlásenie 
o tom, že dieťa nepreja-
vuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ako postupovať, ak dieťa nie je na školu ešte pripravené? 
Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, 

bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANie 
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Potrebné bude:
 • povinný súhlas príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia.

ŽiVot V mAterskej škole
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Európsky týždeň športu a mobility

Pri príležitosti európskeho týždňa športu a mobility sa aj v našej škole uskutočnilo pod-
ujatie, ktorým sme sa aktívne prihlásili k zdravému životnému štýlu a aktívnemu pohybu. 
Počas veľkej prestávky sa zhromaždili žiaci 1. – 9. ročníka na školskom dvore spoločne so 
svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi, aby pod vedením p. uč. hájek, Kiseľovej a Malíka 
ponaťahovali svoje svalstvo.

Na motívy populárnych piesní si najskôr zastrečingovali, následne ich čakala tanečno-
-pohybová zostava, do ktorej sa aktívne zapojili všetci zamestnanci základnej školy. Veríme, 
že napriek prichádzajúcemu jesennému sychravému počasiu nás všetkých budú choroby 
obchádzať. Účinnou prevenciou okrem pravidelného aktívneho pohybu je aj zdravý spá-
nok, kvalitná a vyvážená strava a pozitívne myslenie. 

Nezabudnime sa všetci hýbať a zostaňme zdraví!
MgR. DáViD MAlíK    

hity z muzikálov Na skle maľované  
a cigáni idú do neba našich žiakov postavili 
na nohy. Počas celého koncertu bolo okrem 
krásnych vokálov Občianskeho združenia 
Škola Života počuť nielen spev detí, silný 
potlesk rúk, ale aj dupot roztancovaných 
nožičiek.

ANA FilKO

Na našom nádvorí ŠKOLA ŽIVOTA
Na Orave dobre, na Orave zdravo, Na 

Kráľovej holi, Načo pôjdem domov, hej, 
Sokoly, lipová lyžka, Macejko... To všetko 
sa ozývalo 6. septembra 2021 z našej 
školy. Ďakujeme Jarovi gažovi a Radkovi 
Pažejovi za nezabudnuteľný zážitok, ktorý 
nám vytvorili spievaním folklórnej hudby 
trochu inak. 

občianske združenie škola Života 
vzniklo v roku 2007 a odvtedy sa naplno 

venuje programom, ktoré majú aj niečo 
naučiť, aj srdce potešiť. Členovia združe-
nia sa snažia dostať do duše mladého člo-
veka, ukázať smer a motivovať k tolerancii. 
Všetky predstavenia sú realizované pros-
tredníctvom hovoreného slova a hudob-
ných skladieb hraných naživo, doplnené 
obrazovou videoprojekciou a sú schválené 
Ministerstvom kultúry SR. 

ŽiVot V ZáklAdnej škole
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Otvorenie školského roka v základnej škole

Klopi, klopi, brána,
otváraj sa zrána.
Idú deti ako smeti,
do školičky každé letí.

Čas letných prázdnin sa skončil a naša 
školská brána sa znovu otvorila. Veľkých aj 

malých žiakov, ich rodinných príslušníkov, 
pedagogický zbor a ďalších hostí privítala 
pani riaditeľka PaedDr. ivica Pupiková, 
krátko sa im prihovoril aj pán starosta 
JUDr. Boris Šimkovič.

Ako každý školský rok, aj tento je výni-
močný najmä pre dve triedy prváčikov, 
ktorých na vstup do školy pripravovali 
rodičia spolu s pani učiteľkami materskej 
školy.

Dnes ich čakali krásne vyzdobené triedy 
a usmievavé pani učiteľky, ale aj milé dar-
čeky. Veríme, že sa im v našej škole bude 
dariť!

Všetkým žiakom prajeme úspešný štart 
do nového školského roka!

Za materiálne zabezpečenie začiatku 
školského roka ďakujeme pani Hanke 
bobákovej a pani katke búdovej!

 
MgR. DiANA ŠeVcOVOVá 

Smietko: ekologický program pre školy - úspech!
ekologický program Smietko je určený pre materské školy, základné a špeciálne 

školy, stredné školy a voľno-časové zariadenia v regióne Záhorie, Podunajsko a horné 
Považie. Organizátorom je spoločnosť Fcc environment na Slovensku.

Úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.
Naša škola organizuje v rámci školského roka jesenný a jarný zber papiera a vďaka 

šikovným žiakom a ich rodičom sme sa za školský rok 2020/2021 umiestnili v regióne 
Záhorie:

a) v celkovom množstve vyzbieraného papiera na 2. mieste,
b) v prepočte na jedného žiaka na 3. mieste.
Úspešné školy sú odmenené darčekovými poukážkami na nákup napr. športových 

potrieb. Naša škola takto získala futbalové bránky, činky, stolný futbal, stôl na stolný 
tenis, úspešné triedy získali finančnú odmenu a jednotlivci vecné ceny.

V školskom roku 2021/2022 sa opäť naša škola zaregistrovala do ekoprogramu 
Smietko a organizujeme nárazový zber dvakrát počas školského roka.

PAeDDR. iVicA PUPiKOVá
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ŽiVot V ZáklAdnej škole

WocaBee  
aplikácia  
v základnej škole

Aj tento rok sme sa v našej škole rozhodli spopularizovať 
výučbu cudzích jazykov a sprístupniť výučbu zábavnou formou 
pomocou WocaBee aplikácie. Pre všetkých žiakov našej školy je 
aplikácia WocaBee zadarmo.

Čo je WocaBee?
Wocabee je slovenská webová aplikácia na učenie cudzích slo-

víčok pre školy a od roku 2018 sa používa už v deviatich európ-
skych krajinách. Ako moderná pomôcka pre jazykové vyučovanie 
prináša školám reálne výsledky v podobe zvyšo-
vania úrovne vedomostí žiakov.

Aplikácia Wocabee na učenie cudzích 
jazykov sa v našich školách používa už 
štvrtý školský rok. Za ten čas sa počet jej 
používateľov zvýšil z úvodných pár stoviek na 
takmer 53 000 spokojných žiakov a učiteľov. Tí 
sa podľa prieskumu zhodujú, že aplikácia jed-
noznačne pomáha zlepšovať jazykové vedo-
mosti. Žiakov precvičovanie slovíčok v aplikácii 
baví, a tak sa tešia nielen na učenie, ale dokonca 
aj na písomky!

Aplikácia funguje online na akomkoľvek zariadení – mobil, tablet 
alebo počítač. Jej používanie je veľmi jednoduché – učiteľ zadáva 

do aplikácie balíky slovíčok, ktoré si žiaci pre-
cvičujú za domácu úlohu. Zadávanie je vďaka 
funkcii inteligentnej predikcie ako aj predpri-
praveným balíkom pre učebnice veľmi rýchle 
a pohodlné.

Žiaci si slovíčka precvičia siedmimi rôz-
nymi metódami a taktiež pomocou obrázkov. Aplikácia im dokáže 
slovíčka aj prečítať a dokonca aj overiť výslovnosť žiaka pomo-
cou mikrofónu. WocaBee sa každému individuálne prispôsobuje 
podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby – využíva na to 
tzv. umelú inteligenciu.

V júli 2020 uskutočnila spoločnosť WocaBee rozsiahly online 
prieskum medzi 503 učiteľmi a 1410 žiakmi. Výsledky boli jed-
noznačné – až 98 % učiteľov tvrdilo, že s Wocabee si ich žiaci 
zlepšili jazykové vedomosti, a to isté tvrdilo až 96 % samotných 

žiakov. Tí navyše zlepšenie vedomostí a známok 
označili ako TOP benefit používania aplikácie. 
Pre učiteľov to bolo najmä zvýšenie motivácie na 
hodinách a jednoduchosť používania.

Autorom aplikácie je mladý slovenský progra-
mátor Michal Ošvát.

Veríme, že používaním tejto aplikácie sprí-
jemňujeme učenie anglického jazyka v našej 
škole.  Prajeme veľa zábavy!

Aj vďaka využívaniu spomínanej aplikácie 
boli naši žiaci úspešní v medzinárodnej súťaži 
– eNgliShSTAR!

 
MgR. ADRiáNA KiSeľOVá

Trieď v triede a daj veciam  
druhú šancu!

V školskom roku 2021/2022 sa zúčastní lektorského vzdelá-
vacieho programu 70 škôl, medzi ktoré patrí aj naša základná 
škola. Škola získa z projektu ekoAlArm  do každej triedy koše / 
nádoby na trojzložkový triedený odpad - modrú na papier, žltú na 
plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad. Okrem samot-
ných košov na triedený zber odpadov získa škola aj lektorovanie, 
ktorým bude poskytnuté vzdelávanie v téme odpadov v troch 
oblastiach:

1) odpad
2) triedenie odpadov;
3) Zero waste - minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.
lektorovanie žiakov a učiteľov základnej školy bude prebiehať 

interaktívnou online formou, jeden kurz trvá približne 2 vyučo-
vacie hodiny a uskutoční sa pre všetkých žiakov v škole (cca 18 
vyučovacích hodín).

cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu 
na slovenských základných a stredných školách. Nakoľko zmena 

myslenia u ľudí, musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku 
by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu - odpadu sa 
snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriediť.

Projekt ekoAlArm je realizovaný cez operačný program 
kvalita životného prostredia a finančne podporený z európskeho 
kohézneho fondu. 

V rámci environmentálnej výchovy sme sa zapojili aj do pro-
jektu: Triedim, triediš, triedime.

 
MgR. leNKA liŠČáKOVá
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práve s Budejovicami získal 
doposiaľ jediný a posledný 
majstrovský titul! V repre-
zentácii sa po prvýkrát 
predstavil 30. mája 2015 
počas prípravného stretnu-
tia v tureckom izmire proti 
miestnej reprezentácii.  
S reprezentáciou sa taktiež 
predstavil už na Me 2015, 
2017 a 2019.

Petrovi držíme palce a ve- 
ríme, že spoločne so svoj-
imi reprezentačnými kole-
gami nepovedal posledné 
slovo. Volejbalisti totiž dlhé 
roky patria medzi výkladnú 
skriňu slovenského tímo-
vého športu. To, že jeho 
súčasťou je aj rodák zo 
Záhorskej Vsi, je pre všet-
kých jej obyvateľov a špor-
tových fanúšikov obzvlášť, 
ohromné privilégium. 

TexT: MgR. DáViD MAlíK

FOTO: ARchíV SVF

Rodák z našej obce na ME!
Vrcholné športové podujatie (nech už ide o akýkoľvek šport) 

patrí medzi nezabudnuteľné a najcennejšie úspechy v kariére 
každého športovca. Navyše, samotná účasť na ňom predsta-
vuje splnený sen, pretože mnohým skvelým športovcom sa 
niečo také nemusí podariť. Peter 
Ondrovič, rodák zo Záhorskej 
Vsi, si môže do životopisu zapí-
sať už štvrtú podobnú čiarku.  
V máji totiž výbornými výkonmi 
v reprezentačnom drese prispel 
k postupu našich volejbalistov 
na Majstrovstvá európy!

Dnes už 26-ročný blokár naro-
dený v Bratislave dávno nepúta 
len svojou úctyhodnou výškou, 
ktorá atakuje rovné 2 metre. 
Pomaly sa blíži k stovke reprezentačných vystúpení s dvojkrí-
žom na hrudi a patrí medzi stabilné opory kormidelníka Mareka 
Kardoša. V kvalifikačnej skupine proti Rumunsku, Švajčiarsku  
a Albánsku prispel svojimi výkonmi k jednoznačnému 
postupu na (v poradí už 11.) Majstrovstvá európy. 

Peter momentálne hráva v belgickom volejbalovom klube 
lindemans Aalst. Jeho profesionálna kariéra odštartovala  
v roku 2010 v Strojári Malacky, no krátko nato prestúpil do 
cOP Trenčín. Na dva roky si odskočil do nemeckého TSV herrsching, 
aby napokon odohral 5 volejbalových sezón u českého volejba- 
lového zástupcu VK Jihostroj České Budějovice. Mimochodom, 

šPort V obci

Úspech mladého hudobníka!
Jakub Filip horáček, žiak Spojenej školy sv. Františka Assiského 

v Malackách, no zároveň občan našej obce, získal prestížne bron-
zové pásmo v medzinárodnej súťaži cZech AccORDiON ONliNe 
cOMPeTiTiON 2021. 

cZech AccORDiON ONliNe cOMPeTiTiON 2021 sa konala pod 
záštitou Kreatívneho centra Ostrava a organizoval ju medzinárodný 
festival Musical Present. Táto nová súťaž sa koná výhradne na inter-
nete. Medzinárodnej súťaži sa môžu zúčastniť akordeonisti všetkých 

národností. Súťažiaci boli hodnotení 
na základe predložených nahrávok. 
Náš mladý talent zaslal 3 skladby: 
1. M. Košnár – Tango pre Olinku, 2. 
M. Košnár – champion Tango, 3. M. 
ganian – eva. Členmi poroty 
boli vybraní renomovaní 
umelci, dirigenti, skladatelia  
a pedagógovia.

Jakub Filip sa okrem hry 
na akordeón, ktorá patrí 
medzi jeho umeleckú 
doménu, venuje aj hre 

na klavír. Svoje umelecké nadanie pestuje pod dohľadom pani 
učiteľky eleny haberlovej, DiS. art. v ZUŠ v Malackách, ktorá ho 

do spomínanej medzinárodnej súťaže aj prihlásila. 
Jakubovi Filipovi, jeho rodine aj pani učiteľke 

srdečne gratulujeme a veríme, že podobný 
úspech nebol dielom náhody a v našej obci 

vyrastá budúca hudobná hviezda!

TexT: MgR. DáViD MAlíK

FOTO: ARchíV J. F. hORáČeK



V obci sme privítali spoločne s pánom 
farárom kolegu z Košece a jeho 
partnerov. 

Tento nultý ročník sa má v budúcnosti 
rozširovať o nových cyklistov, ktorí po 
získaní financií budú podporovať mla-
dých športovcov.


