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UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi Vás srdečne po-

zdraviť a prihovoriť sa Vám. 
Tretí štvrťrok 2013 sa vyzna-

čoval hlavne budovaním nových 
komunikácií, ale aj vydarenými 
akciami akými bol 11. ročník 
Uhranského somíca, či znovup-
rihlásenie „A“ mužstva do súťa-
že, ďalej začiatok školského roku 
s novou pani riaditeľkou PaedDr. 
Ivicou Pupikovou. Pri tejto príleži-
tosti sa chcem ešte raz poďako-
vať Anastázii Šimkovej za všetko, 
čo pre obec vytvorila.

Zaujímavosťou bolo reštau-
rovanie sôch a pamätníka I. sv. 
vojny rukami pána Vendelína Ne-
ráda a pána Viktorína , ktorým sa 
chcem aj touto cestou srdečne 
poďakovať!

Výstavba ciest pokračuje v 
zmysle odsúhlaseného plánova-
ného programu obce. Predtým 
treba absolvovať náročné výberové 
konania, ktoré donútia firmy ísť s 
cenami dole. 

Na jednej strane je to dobré, na 
druhej sa nedajú robiť práce naviac, 
ako sú výjazdy, vchody do domov, 
práce navyše. Veľký problém, ktorý 
v obci máme je odtok vody. Snaží-
me sa to riešiť drenážami, s pripo-
jením na odtokové kanály, či Mora-
vu. Táto otázka odtoku vody bola v 
minulosti zanedbávaná, nemyslelo 
sa na to! Na mnohých dôležitých 
miestach dnes stoja rodinné domy. 
Odtokové rúry sú týmito stavbami 
prerušené a voda neodteká. Verím, 
že nové komunikácie tento problém 
z časti doriešia. 

Chcel by som všetkým pripo-
menúť triedenie odpadu. Všetko je 
v jednej kope a hrozí prehodnoco-
vanie cien vývozu zo strany A.S.A. 
Zohor. Čítajte príspevok o tomto 
probléme v našich novinách!

Teším sa na druhej strane z na-
šich mažoretiek, či futbalových žia-
kov, ktorí dosahujú pekné úspechy.

Dovolím si pripomenúť dôchod-
com, že pre nich chystáme ku dňu 

„Úcty k starším“ prekvapenie a 
som veľmi rád, že vznikla v obci 
Jednota dôchodcov – verím, že sa 
postupne dajú starší ľudia spolu, 
pretože táto organizácia ponúka 
veľké množstvo aktivít pre dôchod-
cov. Ja osobne pomôžem vo všet-
kých smeroch spolu s poslancami 
a obecným úradom.

Na záver chcem znovu otvo-
riť problém mostu. Bol som na 
medzinárodných zasadnutiach 
za účasti Bratislavského samo-
správneho kraja a zástupcov 
Dolnorakúskej vlády, Angernu a 
Záhorskej Vsi. Rakúšania majú 
vybudovanú infraštruktúru, nám 
neurobil štát nič. Neviem si pred-
staviť, že by na našich cestách jaz-
dilo denne 4000 áut, to je nemož-
né. Vychádza to 3 autá za minútu 
do roku 2020. Samozrejme ďalej 
počty budú narastať. Chcem Vás 
všetkých informovať aj touto ces-
tou, že nie som proti mostu, ale 
obec musí byť pripravená na také 
množstvo áut! Štát musí inves-
tovať hlavne do ciest, osvetlenia, 
semaforov, kruhových objazdov, 
retardérov na hlavných ťahoch. Ak 
postavia most a nič z toho neuro-
bia, už nič nedostaneme! A potom 
lamentovať bude neskoro. Preto 

žiadam tých, ktorí si myslia, že 
som proti mostu, aby zvážili, čo 
vyššie píšem! Je to naša obec a 
musíme si ju chrániť! 

100 rokov štát významne ni-
čím obci nepomohol a takto to 
má ísť ďalej?!

Vážení spoluobčania, keď som 
si myslel pri vstupe Slovenska 
do EÚ, že nám bude lepšie, veľ-
mi som sa mýlil. Všetko ide dolu 
vodou. Obce majú od roku 2008 
stále menej peňazí. Korupcia 
nedá šancu poctivým postupom 
pri získavaní peňazí z EÚ fondov. 
Zákazky získavajú iba vyvolené 
firmy...Proste situácia je zlá, pre-
to som rád, že v našej obci podľa 
mňa sa niečo hýbe dopredu a ne-
stagnujeme, ale budujeme ďalej. 
Je to zásluha v prvom rade Vás, 
občanov, ktorí tieto moje kroky 
akceptujete, poslancov obecné-
ho zastupiteľstva, ktorí hlasujú za 
nové projekty. 

Z týchto dôvodov Vám všet-
kým za to ďakujem a verím v ďal-
šiu otvorenú spoluprácu a dialóg.

S úctou Váš starosta
Boris Šimkovič, 

tel.č. 0948 550 050

Príhovor redakcie
Po letných dňoch, ktoré  sú už minulos-

ťou prichádza jeseň vo svojich melancholic-
kých farbách. Príchod jesenných dní je už 
tradične spätý so začiatkom školského roka. 
Tento školský rok sa niesol v znamení nie-
koľkých zmien. Tou prvou, a zároveň najväč-
šou z nich bola výmena na poste riaditeľky 
ZŠ. Novou riaditeľkou sa stala PaedDr. Ivica 
Pupiková, funkcie zástupkyne sa ujala Mgr. 
Pavlína Janotková. Obom dámam prajeme 
veľa úsilia do ich práce, ktorá bude spojená 
len s úspechmi. 

V mesiaci august sa v našej obci konalo 
už tradičné kultúrne podujatie pod názvom 

Uhranský somíc, ktorý napísal už svoje 11. 
pokračovanie. Stretnutie rodákov a priateľov , 
posedenie si pri chutnom občerstvení, a sa-
mozrejme príjemné chvíle prežité pri sledovaní 
kultúrneho programu boli ústrednými leitmo-
tívmi tohto víkendového podujatia. Podrob-
nosti o programe a priebehu podujatia nájdete 
na nasledujúcich stranách.

Mnohí z Vás si určite všimli, že v obci 
prebiehala rekonštrukcia sôch a revitalizácia 
verejných priestranstiev. Dočkali sa obyvatelia 
ulíc Pri prvej kaplnke, Dlhá a Moravská. Ve-
riacich potešilo skultúrnenie prostredia pred 
kostolom. Ďalšie informácie prinášame tiež 
na nasledujúcich stránkach. V mesiaci októ-
ber nás čaká Deň úcty k starším. Mali by sme 

si uvedomiť, že nielen počas tohto mesia-
ca, ale aj počas celého roka, by sme mali 
preukazovať svoju úctu a ochotu pomôcť 
starým ľuďom. Ku koncu októbra budú 
naše kroky smerovať k hrobom našich 
milovaných, kedy si uctievame pamiatku 
zosnulých.

Veríme, že nám zachovávate Vašu pria-
zeň a tešíte sa vždy na nasledujúce číslo 
našich novín. Pripomíname, že vždy aktu-
álne informácie a fotodokumentáciu z akcií 
prinášame na facebookovej stránke Záhor-
ského hlásnika.

Želáme Vám príjemné čítanie!
Redakčná rada ZH

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 15.07.2013

Uznesenie Č. 65/2013 - OZ schvaľuje Záverečný účet obce Záhorská Ves 
2012.Zodpovedná: p. Danihelová, Za: 5 poslancov, Neprítomní: 4 poslanci 
lp. Nechala, p.Danihel, p.Vajdečka, p.Hanzlovič, Zdržal sa: O, Proti: O

Uznesenie Č. 66/2013 - OZ berie na vedomie Stanovisko k Návrhu závereč-
ného účtu za rok 2012. Zodpovedný: kontrolór obce, Za: 5 poslancov, Neprí-
tomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel, p.Vaj dečka, p.Hanzlovičl, Zdržal 
sa: O, Proti: O

Uznesenie Č. 67/2013 - OZ berie na vedomie správu nezávislého auditora o 

overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012., Za: 5 poslancov, Neprí-
tomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel, p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal 
sa: O, Proti: O 

Uznesenie Č. 68/2013 - OZ berie na vedomie Výročnú správu obce Zá-
horská Ves za rok 2012. Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov, 
Neprítomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel, p.Vajdečka, p.Hanzlovič, 
Zdržal sa: O, Proti: O 

Uznesenie Č. 69/2013 - OZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného úradu na 
II. polrok 2013. Zodpovedný: kontrolór obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 
4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel p.Vaj dečka, p.Hanzlovičl Zdržal sa: 

O Proti: O

Uznesenie č. 70/2013 - OZ schvaľuje na základe prijatého Uznesenia Č. 
43/2013 zo dňa 6.5.2013 zmenu rozpočtu a to: - zníženie finančnej po-
ložky - 01116/633006/1 0/11 T2 Materiál aktivačné práce 1.000 Eur - 
navýšenie finančnej položky - 01116/642001/4/41 Mažoretky 1.000 Eur 
Zodpovedná: p. Danihelová Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. 
Nechala, p.Danihel p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 71/2013 - OZ schvaľuje na základe prijatého Uznesenia Č. 
31/2013 zo dňa 8.4.2013 zmenu rozpočtu a to: - zníženie finančnej položky 
- 01116/637004/8/41 Čistenie kanálov 2.370 Eur - navýšenie finančnej polož-
ky - 01116/637004/3/41 Deratizácia 2.370 Eur Zodpovedná: p. Danihelová 
Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel p.Vaj dečka, 
p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 72/2013 - OZ schvaľuje na základe prijatého Uznesenia Č. 
59/2013 zo dňa 3.6.2013 zmenu rozpočtu a to: - zníženie finančnej polož-
ky - 01116/637004/2/41 Všeobecný materiál 500 Eur - navýšenie finančnej 
položky - 01116/642001/5/41 Príspevok p. Pupík 500 Eur Zodpovedná: p. 
Danihelová Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel 
p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 73/2013 - OZ schvaľuje preloženie doriešenia uzatvorenia Do-
datkov k nájomným zmluvám s nájomcami v budove Zdravotného strediska 
v Záhorskej Vsi na najbližšie zastupiteľstvo. Zodpovedný: starosta obce Za: 
5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, p.Danihel p.Vajdečka, 
p.Hanzlovič/ Zdržal sa:O Proti: O

Uznesenie č. 74/2013 - OZ poveruje starostu obce predvolaním p. Drahoša a 
a p. Nestarcovú na Obecný úrad na doriešenie platenia nájmu za maringotku 
a informovaním OZ na najbližšom riadnom zasadnutí. Zodpovedný: starosta 
obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, p.Danihel p.Vajd-
ečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 75/2013 - OZ poveruje starostu obce uzatvorením zmluvy so 
spoločnosťou Accentus s.r.o., Bratislava, IČO: 44731744, na mimosúdne vy-
máhanie pohľadávok po lehote splatnosti. Termín: od 01.08.2013 lna dobu ur-
čitú - 12 mesiacov/. Zodpovedný: starosta obce Za: 3 poslanci Neprítomní: 
4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel p.Vajdečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: 2 lp. 
Matejov, PhDr. D.Brukkerová/ Proti: O

Uznesenie č. 76/2013 - OZ schvaľuje zvýšenie stravného pre žiakov l. stup-
ňa na 1,01 Eur/deň a pre žiakov 2. stupňa 1,09 Eur/deň. S platnosťou od 
01.09.2013. Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel 
p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 77/2013 - OZ schvaľuje realizáciu opravy výtlkov v obci v hodno-
te 4.056,54 Eur z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za tento účel pred COOP Jedno-
ta, potraviny Lýdia a mäsiarstvom KD. Termín: najneskôr do 31.12.2013. Zod-
povedný: starosta obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. Nechala, 
p.Danihel p.Vajdečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 78/2013 - OZ schvaľuje umiestnenie spomaľovacích retardérov 
na ul. Železničnú, ZV /použité budú spomaľovače z ulíc Povodňovej a Pri l.kapl-
nke/. Zodpovedný: starosta obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci lp. 
Nechala, p.Danihel p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie č. 79/2013 - OZ schvaľuje finančný príspevok Poľovníckemu zdru-
ženiu ROZKVET v Záhorskej Vsi vo výške 2.200 Eur na nákup transformátora a 
opravu el. rozvodov na poľovníckej chate v katastri obce ZV. Termín uzatvorenia 
Zmluvy o poskytnutí jednorázovej dotácie: 5 dní po schválení zmeny rozpočtu 
obecným zastupiteľstvom. Zodpovedný: starosta obce Za: 5 poslancov Ne-
prítomní: 4 poslanci lp. Nechala, p.Danihel p.Vaj dečka, p.Hanzlovič/ Zdržal 
sa: O Proti: O 

Uznesenie č. 80/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 15 Za: 5 po-
slancov Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, p.Danihel p.Vajdečka, p.Hanz-
lovič/ Zdržal sa: O Proti: O, Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth/

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO 
DŇA 22.07.2013

Uznesenie Č. 81/2013 - OZ schvaľuje: aj predloženie žiadosti o NFP v rámci 
výzvy OPBK za účelom realizácie projektu .• Náučný chodník obce Záhorská 
Ves“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. bi zabezpečenie rea-
lizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie. cl spolufinancovanie 
projektu .• Náučný chodník obce Záhorská Ves“ z vlastných zdrojov vo výške 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených 
žiadateľom. t.j. vo výške 16.380.52 Eur. Zodpovedný: starosta obce Za: 6 
poslancov Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala. p.Danihel/ Zdržal sa: O Proti: 
l lp. Hanzlovič/ 

Uznesenie Č. 82/2013 - OZ schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultačných 
služieb so spoločnosťou eNS EuroGrants s.r.o .. Malacky na čiastku 8.000 
Eur. Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov Neprítomní: 2 poslanci lp. 
Nechala. p.Danihel/ Zdržal sa: O Proti: l lp. Hanzlovič/

Uznesenie Č. 83/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 2 Za: 6 poslan-
cov Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala. p.Danihel/ Zdržal sa: O Proti: 1 /p. 
Hanzlovič/ Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 02.09.2013

Uznesenie č. 84/2013 – OZ schvaľuje zmenu rozpočtu: Rezervný fond 
453/131C - 2.200 Eur, Výdaj poľovníci 01116/642001/3/46 2.200 Eur. Zod-
povedná: p. Danihelová, Za: 4 poslanci Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, 
p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 
Proti: 0

Uznesenie č. 85/2013 – OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
2013. Zodpovedný: kontrolór obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci 
/p. Nechala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ Zdržal sa: 0 Proti: 0

Uznesenie č. 86/2013 – OZ berie na vedomie Záznam z kontroly MI za 2. 
štvrťrok 2013. Zodpovedný: kontrolór obce Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 
poslanci /p. Nechala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ Zdržal sa: 0 
Proti: 0

Uznesenie č. 87/2013 – OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania 
rozpočtu za 2. štvrťok 2013. Zodpovedný: kontrolór obce Za: 5 poslancov 
Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p. Biesik/ 
Zdržal sa: 0 Proti: 0

Uznesenie č. 88/2013 – OZ schvaľuje vstup obce Záhorská Ves do združe-
nia Mikroregiónu obcí pod Pajštúnom a jednorázový poplatok za vstup 250 
Eur. Zodpovedný: kontrolór obce Za: 4 poslanci Neprítomní: 4 poslanci /p. 
Nechala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ Zdržal sa: 1 poslanec /p. 
Hanzlovič/ Proti: 0

Uznesenie č. 89/2013 – OZ schvaľuje : a/ príspevok ZŠ v Záhorskej Vsi na ser-
vis počítačov vo výške 800,00 Eur termín do 31.12.2013 b/ zmenu rozpočtu: 
- zníženie finančnej položky 453/131 c Rezervný fond - 800,00 Eur - navýšenie 
finančnej položky – 09121/635002/46 Údržba výpočtovej techniky 800,00 Eur 
Zodpovedná: p. Danihelová Za: 5 poslancov Neprítomní: 4 poslanci /p. Ne-
chala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ Zdržal sa: 0 Proti: 0

Uznesenie č. 90/2013 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 6 Za: 5 poslan-
cov Neprítomní: 4 poslanci /p. Nechala, p.Danihel PhDr. Brukkerová, p.Biesik/ 
Zdržal sa: 0 Proti: 0 

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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HODYHODY
Už tradičné hodové slávnosti sa v našej obci konali v dňoch 28. 

a 29. septembra. Tak ako sa u nás patrí – na Michala. Detské ihrisko 
Slniečko sa počas týchto dní premenilo na kráľovstvo dyňových posta-
vičiek a strašidiel. Akciu organizoval Kultúrny spolok Uhranská perla. 
Dyňové zázraky tento rok vyrobili deti z MŠ, ZŠ a mažoretky z MS 
MERCI. Rachot kolotočov, ktorý sa niesol z neďalekého Zákostolia, pri-
lákal nielen tých najmenších a úsmev na tvári vyčaril aj rodičom, ktorí 
sprevádzali svoje ratolesti. Nedeľné ráno patrilo sv. omši v kostole sv. 
Michala. V krásne vyzdobenom kostole vládla naozaj slávnostná atmo-
sféra a každý, kto sa sv. omše zúčastnil si odniesol príjemný zážitok.

Text, foto: Vajdečková

11. ROČNÍK DNÍ UHRANSKÉHO SOMÍCA11. ROČNÍK DNÍ UHRANSKÉHO SOMÍCA
,,Stoj, ani hnúť!“ Presne týmito slovami odštartovali obecné slávností Dní Uhran-

ského Somíca tento rok. Klub vojenskej histórie pod vedením pána Glajšeka nám 
pripomenul časy nedávno minulé, keď pri rieke Morava výstražne visel ostnatý drôt 
a samozrejmosťou boli i hliadky pohraničiarov. Fingovaný zásah proti utečencom sa 
odohral v blízkosti kompy pri budove bývalej colnice a bol nakrútený aj pre večerné 
správy TV Markíza.

ných majstrov z Nitry, ktorí už prvý deň vyrezali erb obce, ako 
spomienku na ich drevárske umenie. Nedeľňajšie popoludnie si 
účastníci mohli spríjemniť prechádzkami medzi stánkami, ktoré 
ponúkali množstvo ľudových výrobkov či kuriozít. . Do hudby a 
tanca hrala hudobná skupina Výr , ktorá tak opäť pripomenu-
la zlaté časy hudobnej scény našej obce. Programom počas 
obidvoch dní sprevádzal moderátor podujatia Dávid Malík. Verí-
me, že aj nasledujúci ročník Uhranského somíca bude rovnako 
vydarený ako ten tohtoročný, a už teraz sa na jeho prípravu a 
priebeh veľmi tešíme!     

Text: Malík, Malíková Foto: Vajdečková, Antaličová
Následne sa program už tradične pre-

sunul do priestorov rybárskeho dvora, 
kde od 13:00 hod. hrala dychová kapela 
Prespolanka pod vedením pána Ščasného 
zo Zohoru. Oficiálne otvorenie slávností 
začalo úderom 15:30 hod. Fanfáristi páni 
Štefan a Leo Mičekovci úvodnými tón-
mi zahájili začiatok už jedenásteho dielu 
našich obecných slávností. Ako prvé sa 
svojim vystúpením predstavili mažoretky 
MERCI, ktoré patria medzi stálice obec-
ných akcií. Nasledoval príhovor starostu 
obce JUDr. Borisa Šimkoviča, pani euro-
poslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej a 
pána Ing. Jozefa Mračnu, prednostu ob-
vodného úradu v Malackách, ktorí zapri-
ali všetkým prítomným divákom podujatia 
príjemnú zábavu a posedenie pri dobrom 
jedle a občerstvení. V pásme ,,Uhranské 

perlení alebo z každého rožku - trošku“ sa 
predstavil domáci súbor Uhranka, pásmom 
tancov a choreografií mažoretky MERCI a 
vystúpili mladé talenty v podobe Alžbety 
Ihringovej, Martina Jánskeho, ktorého na 
harmonike sprevádzal otec Mário Jánsky 
a Sofii Límovej. Básňou Detvan, ktorá bola 
venovaná pani Magdaléne Šimkovičovej, 
vystúpil člen divadelnej skupiny Tornádo 
Dávid Malík. Obrovskou senzáciou podu-
jatia bolo vystúpenie skupiny DUO YAMA-
HA, známej televíznej dvojice z hudobnej 
stanice Šlágr TV, ktorú tvorí otec Alfonz 
Kotvan so synom Mariánom. Do neskorej 
noci do tanca a na počúvanie hrala naša 
obľúbená hudobná skupina DUO Linz a 
hostia, ktorá tak zakončila bohatý sobotňaj-
ší program. Počas celého dňa sa podávali 
výborné rybacie špeciality a iné pochutiny 

od cateringovej spoločnosti pani Zuzany 
Kurkovej. Všetci účastníci podujatia si 
mali možnosť zakúpiť jeden z mnohých 
remeselníckych výrobkov, alebo navští-
viť Uhranské múzeum a pokochať sa 
jeho expozíciou. V tieni veľkého slneč-
níka pracovala ďalšia rodinná dvojica v 
zložení otec - syn, šikovní drevorezbári 
z Nitry, na realizácii sochy Uhranského 
somíca, ktorá bude umiestnená na verej-
nom priestranstve v obci. Vo večerných 
hodinách sa losovala bohatá tombola a 
krátko po nej nasledoval ohňostroj, kto-
rý na okamih rozžiaril oblohu nad poma-
ly tečúcou Moravou.

Druhý deň našich slávností sa začal 
o 10:15 hod. svätou omšou v kostole 
sv. Michala. Odtiaľ sa program presunul 
späť do priestorov rybárskeho dvora, 
kde si diváci mohli pochutnať na ryba-
cích špecialitách a iných pochutinách 
cateringovej spoločnosti pani Zuzany 
Kurkovej. Pred bránami rybárskeho 
dvoru sa aj druhý deň dokončovala 
socha „Uhranského somíca“ od šikov-
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DHZ oslavuje 125. výroèie!DHZ oslavuje 125. výroèie!

Sláva padlýmSláva padlým
Všetko sa to začalo 29.augusta 1944 kedy sa odvážni slo-

venskí muži postavili proti vstupu nemeckého Wermachtu na 
slovenské územie. Bojovali udatne a hoci sa im sprvu celková 
likvidácia nacistov nepodarila, významnou mierou prispeli k 
oslobodeniu našej krajiny.

A práve týchto odvážnych Slovákov sme si pripomenuli dňa 
28.8. položením venca k Pomníku padlým neďaleko obecného 
úradu. Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce a občan-
mi našej obce si dôstojne uctili všetkých, ktorí sa na Slovenskom 
národnom povstaní akýmkoľvek spôsobom podieľali.

JDS sa spolupodieľa na tvorbe dôle-
žitých zákonov týkajúcich sa občanov v 
dôchodkovom veku, ale takisto pomáha s 
vybavovaním rôznych rekondično-liečeb-
ných pobytov. 

Ustanovujúca schôdza sa začala prího-
vorom pani Pupikovej, ktorá spolu s pani 
Annušovou prečítala základné stanovy 
týkajúce sa JDS. Na tomto stretnutí sa zú-
častnil aj starosta obce p. Boris Šimkovič, 

Požiarna ochrana obce sa 
robila svojpomocne do roku 
1888, kedy bol založený ri-
adny hasičský zbor, ktorý mal 
37 členov a štvorčlenný výbor. 
Prvým veliteľom zboru bol pán 
rektor Jozef Pauer. Toľko z his-
tórie nášho DHZ...

V súčasnosti patria hasiči 
medzi neoddeliteľné spolky v 
obci, ktorú reprezentujú doma 
i v zahraničí. Nielen prostred-
níctvom súťaží, ale ako sme sa 
pri hroziacich povodniach pre-
svedčili, aj nezištnou prácou a 

nasadením vlastného zdravia.
Oslavy tohtoročného výro-

čia začali hasičskou súťažou, 
ktorá sa konala 3. augusta na 
miestnom futbalovom štadióne 
F.C. Záhorská Ves. S prícho-
dom 10:00 hod. si zúčastnené 
kategórie mužov, žien a detí 
vypočuli privítanie z úst sta-
rostu obce Záhorská Ves JUDr. 
Borisa Šimkoviča. Následne im 
hlavný rozhodca pán Jozef Gru-
jbár vysvetlil pravidlá, ktorými 
sa počas súťaže museli riadiť. 
V úmornej horúčave nasledo-

valo súperenie o pohár starostu 
obce Záhorská Ves. Počas ce-
lého dňa sa podávali cigánske 
pečienky a dobre vychladené 
pivo či kofola. Súťaž ovládlo 
družstvo z Malaciek, ktoré zís-
kalo prvenstvo v dvoch kate-
góriách. Naši borci sa umiestnili 
na poslednom 4. mieste. Všetci 
zúčastnení si odniesli poháre a 
diplomy, a veríme, že aj príjem-
ný pocit zo svojho účinkovania 
na podujatí. 
Muži: 1. DHZ Malacky 23,16 s 
Ženy: 1. DHZ Malacky 24,86 s 
2. DHZ Vysoká pri Morave 
26,22 s 
2. DHZ Zohor 28,50 s 
3. DHZ Lozorno 31,28 s
4. DHZ Záhorská Ves 33,26 s 
Deti:
 1. PLAMEŇ Rohožník 43,87 s

Oslavy pokračovali na 
druhý deň 4. augusta. O 
10:15 hod sa konala svätá 
omša v kostole sv. Michala, 
ktorá bola zasvätená našim 
hasičom. Okrem omše sa 
členovia DHZ Záhorská Ves 
zišli aj pri soche sv. Flori-
ána, patróna hasičov, kde 
položili kyticu kvetov na 
znak úcty. Oslavy sa skon-
čili slávnostným obedom 
o 12:00 hod v priestoroch 
miestneho KD.

Text: Malík, Foto: Vajdečková

Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Vsi (vtedajšej Uhorskej Vsi) bol založený medzi prvými 
na Záhorí a to v roku 1888. Treba spomenúť, že už v roku 1882 bola z verejnej zbierky zakúpená 
vo Viedni prvá ručná striekačka, ktorú boli zakúpiť zástupcovia malej obce dôstojný pán Marko-
vič - miestny farár, pokladník obce pán Ján Doršic a notár pán Jozef Baláž.

Všetci tí, ktorí sa nebáli nazrieť do 
krásy prírody mohli vidieť, dňa 1. augusta 
v priestoroch KD, exotické druhy plazov, 
či hmyzu.

Zavítali k nám rôzne druhy plazov z Ameri-
ky, Ázie, Afriky a Európy. Tí, ktorí sa zúčastnili 
výstavy - deti, mládež a dospelí, si odniesli 
jedinečný zážitok veľa spomienok vo forme 

fotografií a pre odvážnych dobrovoľníkov bolo 
možné spoločné fotenie s hadom. Pri prehliad-
ke sme sa mohli oboznámiť viac o živote hadov 
(Pyton Albino), krokodílov, pavúkov, jašteríc 
(Agama Kočičinska) a korytnačky (korytnačka 
Písmenková Ozdobná), o ktorých nám viac po-
vedali odborne školení chovatelia.

Text a foto: Antaličová

Výstava exotických plazov!Výstava exotických plazov!

Pozdrav od protinožcovPozdrav od protinožcov
...ahoj Zahorani a Kadrnaci... Boris Šimkovic me raz povedal:
„klokani a v Záhorskej?  To sa čudujem... nepočul som... daj mi dvôkaz...“
tak tady je... majte sa srdečne zdravím!

Marie a beda

Jednota Jednota DÔCHODCOVDÔCHODCOV

ktorý poďakoval p. Pupikovej a Annušovej 
za odvahu a vyjadril plnú podporu obecné-
ho úradu týkajúcu sa združenia dôchodcov 
v našej obci. 

Následne sa za účasti krajskej predsed-
níčky p. Lomnickej a okresnej predsedníč-
ky p. Mrázovej uskutočnila voľba predsedu 
tohto združenia v našej obci. Prítomní si 
ako predsedníčku zvolili pani Pupikovú ako 
tajomníčku pani Annušovú, hospodárkou 

sa stala pani Húščavová a revízorom pán 
Bušík.

Stretnutia dôchodcov zo Záhorskej Vsi 
budú prebiehať v stredu o 18.00 hodine v 
Malej sále v KD. 

Text a foto: Korych

Dňa 24.7. sa v KD v Záhorskej Vsi konala ustanovujúca schôdza Jednoty dôchodcov 
na Slovensku (JDS). Cieľom tohto občianskeho združenia, ktoré v dnešnej dobe zastre-
šuje vyše 75 000 dôchodcov je hlavne pomoc pri príprave občanov na život a prácu v 
dôchodkovom veku či vytváranie podmienok na realizáciu vlastných záujmov.

text, foto: Korych
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Futbalový turnaj – SILOKING 
Slovakia s.r.o. Záhorská Ves

Chceli by ste vedieť ako najlepšie zabavili ich ratolesti a rodinných blízkych 
pri ukončení letných prázdnin? My vám predstavíme ako si prežili 1. ročník 
futbalového turnaja v obci Záhorská Ves. Prvý ročník futbalového turnaja sa 
uskutočnil dňa 31. augusta na futbalovom ihrisku Záhorská Ves. Pozvaní boli 
nielen zamestnanci firmy, ale aj ich rodinní príslušníci.

O 11 hodine všetkých srdečne privítal konateľ spoločnosti pán Ing. Marián 
Červeňanský a z celého srdca poprial všetkým príjemnú zábavu. Samotný tur-
naj vo futbale prebiehal na multifunkčnom ihrisku od 12.00 do 13.30 hod., sily 

ŠKOLA VOLÁ!ŠKOLA VOLÁ!
Mesiac september je už neodmysliteľne 

spojený so začiatkom školského roka a ná-
vratom detí do školských lavíc. Čas dlhého 
vyspávania a letných radovánok sa pomaly 
skončil, a nastal čas povinností a učenia. 2. 
september bol dňom, keď sa po prvýkrát do 
školy vybrali aj noví prváčikovia.

Tí sa netrpezlivo zhromaždili pred mater-
skou škôlkou, kde si ich vyzdvihli deviataci, 
ktorí zasa tento rok školu opúšťajú. Pred ces-
tou do školy im veľa šťastia zapriala riaditeľka 

MŠ pani Jana Soboličová a starosta obce JUDr. 
Boris Šimkovič. Oficiálne otvorenie nového 
školského roka začalo na školskom dvore o 
9:00 hod. Všetkých žiakov privítala nová pani 
riaditeľka PaedDr. Ivica Pupikova, ktorá zaže-
lala prvákom a žiakom všetkých ročníkov veľa 
úspechov a tvorivej práce. Príhovor zaznel aj 
z úst starostu obce a novej zástupkyne ško-
ly Mgr. Pavlíny Janotkovej. Novými tvárami v 
učiteľskom zbore sú aj triedna učiteľka prvákov 
pani Alena Pláštiková a učiteľka druhej špeciál-
nej triedy PaedDr. Renáta Beneková. 

Aj redakčná rada ZH želá žiakom ZŠ a 
MŠ veľa úspešných chvíľ v školskom roku 

2013/2014. Veľa energie a radosti do tvorivej 
práci a učenia, úspechov na súťažiach a zá-
žitkov na výletoch. A samozrejme, len samé 
jednotky! :) 

Text: Malík, Foto: Vajdečková

si medzi sebou zmerali 4 mužstvá z radu zamestnancov. Za odvahu a vytrvalosť 
boli odmenení hodnotnými cenami. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, ako 
napríklad skákací hrad, trampolíny, súťaže o darčekové predmety a maľovanie na 
tvár. Popritom si pochutnávali na popcorne a cukrovej vate. Veľký úspech mala 
súťaž v dojení kravy na čas, určená pre všetkých dospelých. Všetci súťažiaci sa 
veľmi dobre zabavili a získali zaujímavé hodnotné ceny. Počas celého dňa sa dalo 
občerstviť v bufete, kde bol pripravený bohatý výber rôznych jedál a nápojov. Pri 
maškrtení si spolu so svojimi známymi mohli posedieť pri príjemnej hudbe. Akcie 
sa zúčastnilo približne 250 ľudí, podľa ohlasov boli všetci spokojní. Cieľom akcie 
bolo v prvom rade príjemne sa zabaviť, zašportovať a tým utužiť nielen pracovné 
ale aj medziľudské vzťahy.

 Firma plánuje podobnú akciu zorganizovať aj budúci rok. Prajeme Vám veľa 
pracovných úspechov!

Ubytovanie Ubytovanie v Záhorskej Vsi
Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia je: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 
65 Záhorská Ves, IČO: 00 305 219
Kontaktné údaje ubytovacieho zariadenia: 
Hlavná 552/135, 900 65 Záhorská Ves, Telefón: +421 (34) 778 03 85 počas pracovnej doby 
Obecného úradu, Mobil: +421 948 550 050

Ubytovacia kapacita 17 miest: 3 izby - dvojposteľové, 1 izba - trojposteľová, 2 izby - štvor-
posteľové, Izby sú vybavené sociálnymi zariadeniami WC, sprcha. Na chodbe je chladnička a 
varič, Pred budovou sú parkovacie miesta.
Cena za ubytovanie je 6,- EUR za lôžko/noc.

Revitalizácia obceRevitalizácia obce
V našej obci prebiehala revitalizácia ciest na uliciach Dlhá 

a Moravská, a len nedávno boli ukončené práce na ulici Pri 
prvej kaplnke. Práce na cestách trvali zhruba mesiac.

Na revitalizácii ciest sa podieľali dve rozdielne firmy. Na re-
konštrukcii ulíc Dlhá a Moravská sa podieľala firma Swietelsky 
- Slovakia, spol. s.r.o , ktorej náklady sa vyšplhali na 107 972 
Eur. Revitalizáciu cesty na ulici Pri prvej kaplnke mala pod pal-
com firma Duvystav z Pezinka. Náklady sa vyšplhali na sumu 
86 585 Eur. Cesty tvorí asfalt, pretože je praktickejší pre dopra-
vu a lepšie sa po ňom jazdí. Na najbližšom zasadaní obecného 
zastupiteľstva by sa mala riešiť otázka revitalizácie centra obce, 
ktorá je naplánovaná na kalendárny rok 2014. 

Medzi ďalšie zrekonštruované objekty v obci patria aj sochy. 
Mnohé z nich zažívajú svoje „znovuzrodenie“ vďaka pánovi 
Mgr. Vendelínovi Nerádovi, reštaurátorovi z Vysokej pri Morave, 
ktorý zveľadil vzhľad sôch sv. Michala, sv. Jána Nepomucké-
ho, sv. Vendelína a sochu sv. Trojice. Pamätník prvej svetovej 
vojny spolu s nápismi a sinpregnáciou zrekonštruoval pán Vik-
torín pod vedením pána Neráda. Pri soche sv. Vendelína sa už 
čoskoro objaví aj menšie oplotenie, ktoré vyrobí firma Sikoling 
Slovakia s.r.o a bude tak oddeľovať sochu od priameho styku s 
verejnosťou. 

Svoj vzhľad zmenilo aj miestne futbalové ihrisko. Vďaka svoj-
pomocnej práci futbalových nadšencov a členov klubu, sa o 
to postarala aj firma Siloking Slovakia s.r.o. Tribúna a lavičky 
posiate novými sedačkami, plechová strecha nad vynovenou 
tribúnou, či nová omietka na kabínach. Ak k tomu spomenie-
me aj nedávnu rekonštrukciu WC a bufetu a nezabudneme ani 
na zastrešenie tribún, dostaneme úplný iný obraz ako z rokov 
minulých. Hracia plocha navyše aj vďaka práci hospodára patrí 
medzi najkvalitnejšie nielen na okolí, ale dokonca v celej súťaži! 
Prostredie je naozaj skultúrnené, rad je teraz na výkonoch fut-
balistov! 

Text: Malík, Malíková Foto: Vajdečková, Korych, Malíková
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DUCHOVNÉ OKIENKODUCHOVNÉ OKIENKO
MÔŽEM PRISTUPOVAŤ K SV. PRIJÍMANIU PO ROZVODE?

V Duchovnom okienku tohto čísla Záhorského hlásnika si dajme odpoveď 
na aktuálnu a dôležitú otázku: Môžem prijímať sv. prijímanie po rozvode? Je 
to možné len za určitých podmienok. Ale poďme po poriadku. Platne uzavreté 
kresťanské sviatostné manželstvo uzavreté v kostole pred kňazom nie je mož-
né rozviesť, nakoľko je nerozlučiteľné. Jedine smrť prvého z nich môže rozlúčiť 
toto manželstvo. Manželia majú povinnosť spoločného bývania a manželské-
ho života a práve toto po rozvode prestane. Aby mohli za tento hriech prijať od-
pustenie vo sv. spovedi, museli by to oľutovať, čo konkrétne v praxi znamená 
vrátiť sa k sebe a obnoviť spoločný manželský život. Kým žijú ako rozvedení 
nemôžu prijímať sv. prijímanie, nakoľko majú na duši hriech, z ktorého by sa 
museli najprv vyspovedať a to môžu až obnovia spoločný manželský život.

Nevinná stránka môže prijímať sviatosti...
Aj keď na rozvode nebýva väčšinou vinná iba jedna stránka a každý má 

svoj podiel viny na rozpade manželstva, predsa sa môže stať, že hlavným 
vinníkom je jeden z nich. Napríklad kto je neverný cudzoložstvom a opustí 
manželstvo, je násilným a ohrozuje život druhého alebo holduje alkoholu a 
hazardným hrám a podobne. Dôvodov môže byť veľa. Pamätajme však na to, 
že nás viera vyzýva, aby bol každý verný manželstvu aj za ťažkých podmie-
nok. Boh odmení túto vernosť, ktorá je niekedy prinesená aj za cenu veľkých 
obetí. Nevinná stránka môže prijímať sviatosti za týchto podmienok:

Podmienky:
Svätá Cirkev môže udeliť nevinnej stránke povolenie pristupovať k svi-

atostiam – čiže sa spovedať a prijímať sviatosti za splnenia podmienok, že 
nevinná stránka:

• nezapríčinila rozvod manželstva,
• manželstvo považuje za platné a nerozlučiteľné,
• žije sama a nemá úmysel nadviazať nový vzťah,
• ľutuje svoj podiel viny,

PROJEKT:  „Policajt Róbert vám radí všetečne, 
slovensky, nemecky na cesty bezpečne“  
v Materskej škole v Záhorskej Vsi.

 

Školský rok zahájil pán starosta. Predstavil novú pani riaditeľku pani PaedDr. 
Ivicu Pupikovú. Vyjadril svoj záujem a záujem obce o úspešné fungovanie zá-
kladnej školy. Prisľúbil úzku spoluprácu s vedením školy. V ďalšom programe po-
kračovala pani riaditeľka. Predstavila novú pani zástupkyňu riaditeľky Mgr. Pavlínu 
Janotkovú. Privítala všetkých prítomných žiakov, rodičov, zamestnancov školy 
a hostí. Hosťami na zahájení boli pán starosta JUDr. Boris Šimkovič, riaditeľka 
MŠ pani Jana Soboličová, pán farár Lic.Th. Jozef Nádasský a predsedkyňa ZRŠ 
pani Veronika Annušová. V skratke predstavila ciele našej školy. Rozšírenie vy-
učovania anglického jazyka, zmodernizovanie a skvalitnenie výučby informatiky, 
pestrú paletu mimoškolskej činnosti, zapájanie sa školy do súťaží a projektov 
organizovaných pre žiakov základných škôl. Zaželala žiakom a učiteľom šťastné 
vykročenie do nového školského roka. 

V predchádzajúcom čísle sme Vás informovali, že futbalové 
A - mužstvo obnovilo svoju činnosť a znovu si hľadá miesto na 
futbalovej mape. Pomôcť k tomu mal aj futbalový turnaj, ktorý 
sa konal 20. júla a zúčastnili sa na ňom mužstvá OFK Vysoká pri 
Morave/Plavecký Štvrtok "B", FK Jabloňové, F.C. Suchohrad a 
domáci F.C. Záhorská Ves.

Cieľom bolo otestovať schopnosti hráčov pred nasledujúcou se-
zónou a pobaviť fanúšikov dobrou hrou a nasadením. To bolo od 
začiatku turnaja veľmi vysoké. Hovorí sa, že turnaj je dovtedy atrak-
tívny, dokedy môže domáce mužstvo siahať na víťazstvo. Bohužiaľ, 
už po prvom zápase sa sen o prvenstve 

rozplynul. Domáci nakoniec 
obsadili nepopulárne 4. 

miesto, ktoré však ne-
musí byť hanbou. V 
mnohých zápasoch 
rozhodovala futbalo-
vá šťastena a detaily. 
Tak ako tomu bolo v 

• je ochotná prijať partnera späť a obnoviť spolužitie, ak o to požiada po 
úprimnej ľútosti,

• partnerovi odpustila a nehnevá sa,
• pokúsi sa o obnovu manželstva, ak je to možné.

Ako postupovať?
Je potrebné ísť za p. farárom a priniesť:

• rukou alebo na počítači napísanú ŽIADOSŤ, v ktorej nakrátko predstaví 
seba a objasní situáciu vzniku manželstva, ako aj príčiny nezhôd a 
problémy, ktoré spôsobili rozvod.

• CIRKEVNÝ SOBÁŠNY LIST, ktorý je potrebné si vyžiadať na fare, kde 
sa sobášili.

• KRSTNÝ LIST, ktorý je potrebné si vyžiadať na fare, kde bol žiadateľ 
pokrstený.

• ROZSUDOK CIVILNÉHO SÚDU O ROZVODE  - stačí kópia.

Všetky tieto dokumenty je potrebné priniesť na faru. Kňaz ich odošle 
spolu s posudkom na Arcibiskupský úrad, ktorý pošle odpoveď. Ak udelí 
Povolenie manželského odlúčenia (a tým možnosť prijímať sviatosti), zvy-
čajne sa udeľuje na rok, potom na tri roky ak osoba ďalej žije podľa Božích 
prikázaní a je verná manželstvu a nakoniec natrvalo.

Zapamätať si ešte:
Kto sa po cirkevnom sobáši civilne rozviedol a uzavrel civilné manžel-

stvo nemôže prijať povolenie prijímať sviatosti, nakoľko je cudzoložstvom 
neverný svojmu sviatostnému manželstvu, ktoré naďalej trvá. 

V každom prípade je najlepšie prísť za kňazom a osobne sa porozprávať, 
lebo je to najlepšia cesta k riešeniu životných situácií. Môžete sa osobne 
porozprávať a na všetko sa opýtať. Ak máte otázky alebo témy, na ktoré 
chcete odpoveď v Duchovnom okienku Záhorského hlásnika, môžete ich 
vhodiť do poštovej schránky na fare (aj anonymným spôsobom).

otec Jozef Nádaský ThLic.

Skôr než žiaci opäť zasadli do školských lavíc, snažili sme sa skrášliť pro-
stredie školy. Upravili sme okolie vysadením malých parčíkov. Tiež interiér sme 
vyzdobili kvetmi. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie rodičom a priateľom 
školy, ktorí nám boli v tomto úsilí nápomocní. Poďakovanie prináleží aj Obecnému 
úradu Záhorská Ves a firme Silo King. Začali sme plní elánu a už máme za sebou 
niekoľko akcií. Žiaci zapojení do environmentálneho projektu SONDAR boli 11.9. 
2013 na celodennej exkurzii na vodnom diele Čunovo, kde mali možnosť veľa 
nového vidieť, naučiť sa a vytvoriť. 

Stretnutie našich najmenších občiankov a najstarších občanov obce sa usku-
točnilo v novootvorenom Klube dôchodcov v stredu 11.9. 2013. S citom pred-
nesené básničky, zaspievané pesničky a malé darčeky urobili našim babičkám a 
dedkom radosť. Bolo milé vidieť ako nastupujúca generácia dokáže urobiť radosť 
tej najstaršej generácii.

Piatok 13. je pre mnohých z nás strašiakom, lebo očakávame niečo zlé. A 
práve preto, aby sa na cestách nič zlé nestalo našim žiačikom, tak sme si pozvali 
dňa 13.9. do školy mobilné dopravné ihrisko. Tu si mohli žiaci 1. stupňa v praxi 
vyskúšať pravidlá cestnej premávky pre chodcov, ale aj pre cyklistov. Vyskúšali 
si aj rolu dopravného strážnika. Precvičili si rôzne situácie, ktoré môžu zažiť na 
ceste i chodníku. O tom, ako to prebiehalo, sa môžete dozvedieť vo fotogalérii na 
webovej stránke našej školy. http://zszahorskaves.edupage.org/

Najbližšie, v pondelok 23. 9.2013, nás čaká výlet do ZOO v Bratislave. Zú-
častníme sa ho spolu so žiakmi z partnerskej základnej školy v Angerne v rámci 
projektu Interkulturálneho vzdelávania detí, žiakov a pedagógov.

Veríme, že energia načerpaná počas slnečných prázdninových a dovolenko-
vých dní vydrží našim žiakom i nám pedagógom počas celého školského roka a 
dopomôže nám k úspešným výsledkom.

Učiteľ národov Ján Amos Komenský raz povedal: „Nesľubuj, že to spravíš, 
nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba.“ Veríme, 
že na konci školského roka budeme môcť potvrdiť toto heslo a naše skutky 
budú hovoriť za nás. Zaželajte nám veľa šťastia! 

Riaditeľstvo ZŠ

ŠKOLÁCIŠKOLÁCI  opäś pri práciopäś pri práci
Slniečko sa skrylo za oblaky a my sme sa zišli troška uzimení na zahájení 

nového školského roka 2013/2014. Za zvukov pochodovej hudby a rezkého po-
chodu škôlkarských mažoretiek k nám z materskej školy priviedli naši deviataci 
nových prváčikov. Namiesto slniečka nás zahriali úsmevy na tváričkách detí.

Cieľom grantového programu je zvýšiť 
povedomie o pravidlách cestnej premávky, 
podporiť záujem o dopravnú výchovu, zamerať 
sa na interaktívny spôsob výučby s aktívnym 
zapájaním detí do vzdelávacieho procesu. Vy-
užili sme možnosti projektu „Interkulturálne 
vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“ spolu-
financovaného z prostriedkov Európskej únie 
v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko, ktorý na našej 
škole realizujeme druhý rok a kooperovali sme 
s programom Nadácie Volkswagen Slovakia 
Bezpečne na cestách. Výsledkom je ročný pro-
jekt dopravnej výchovy v materskej škole roz-

 

pracovaný na 10 tém, ktorý sa bude s využitím 
interaktívnej tabule realizovať po slovensky a v 
rámci výučby nemčiny na našej MŠ i po nemec-
ky . Združením prostriedkov oboch projektov s 
vlastnými zdrojmi sme materskú školu zabezpe-
čili interaktívnou tabuľou a notebookom.

Žijeme v susedstve s Rakúskom a znalosť 
jazyka nášho suseda sa pre nás stáva samozrej-
mosťou. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa 
toto naše úsilie obohatí aj o tak dôležitú oblasť 
ako je bezpečnosť detí v cestnej premávke. 

Interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym 
zapájaním detí i rodičov do vzdelávacieho proce-

Vedomosti tvoria budúcnosť. Krátka veta s hlbokou myšlienkou, ktorá je mottom Nadácie Volkswagen Slovakia. Nadácia Volkswagen Slo-
vakia kladie dôraz na podporu vzdelávania a naša materská škola mala to šťastie, že z veľkého množstva žiadateľov sa rozhodli podporiť náš 
projekt. “Policajt Róbert vám radí všetečne, slovensky, nemecky na cesty bezpečne“ v rámci grantového programu Bezpečne na cestách.

Zelená je tráva, futbal to je hra...
záverečných minútach v boji o 3. miesto, ako aj vo finálovom pe-
naltovom rozstrele. Víťazom turnaja sa trocha prekvapujúco stali 
naši susedia z neďalekej Vysokej pri Morave. Odniesli si pohár, ur-
čený pre najlepšieho a úspešné pocity, ktoré pozná len víťaz. Počas 
celého turnaja sa podávalo bohaté občerstvenie v podobe gulášu a 
chladených nápojov. Sláva víťazom, česť porazeným! 

F.C. Záhorská Ves - F.C. Vysoká pri Morave 0:3 (0:2)
F.C. Suchohrad - FK Jabloňové 2:3 (1:1)

Zápas o 3. miesto:
F.C. Záhorská Ves - F.C. Suchohrad 2:3 (0:2)

FINÁLE: 
F.C. Vysoká pri Morave - FK Jabloňové 1:1,
5:4 po penaltách 

Text: Malík

su chceme deti naučiť dodržiavať všetky pravi-
dlá bezpečnosti na cestách. Prostredníctvom 
motivačnej postavičky policajta Róberta, ktorý 
deťom radí, ako sa správať na ceste, naviguje 
ich, zasahuje pri praktických činnostiach, pre-
veruje znalosti z dopravnej výchovy v sloven-
skom i nemeckom jazyku.

Veríme, že týmto projektom prispejeme 
nielen k bezpečnosti na cestách, ale otvoríme 
deťom brány poznania v mnohých oblastiach.

Všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť 
náš cieľ srdečne ďakujeme.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves
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Pamätná kniha obce Uhorská Ves Pamätná kniha obce Uhorská Ves //rok 1935/rok 1935/
Šľachetná myšlienka vybudovať dôstoj-

ný rim.kat. kostol v Uhorskej Vsi, hlásaná 
jednotlivcami, ujala sa v širokých radoch 
veriacich. 10.febr. bolo zakladajúce shro-
máždenie Spolku sv. Michala. Do výboru 
boli zvolení : Frant. Kolavík farár, cirkev. 
predseda, Alojz Fusek obch, predseda-laik, 
Štefan Doršic host. a Anton Bartalský roľn. 
podpredsedami, Cyril Gbelský roľn – poklad-
níkom, ostatní výborníkmi, počtom 30 osôb.
Účelom spolku je zadovážiť prostriedky a vy-
stavať rim.kat. kostol. Tajomníkom spolku je 
Jozef Karol Fusek.

Prvé dni marcové boly v znamení oslav 85 
narodenin. p. prezidenta Dr. T. G. Masaryka. 
Oslavy boly poriadané pod protektorátom 
Osvetovej komisie. Dňa 6. marca o 8. hod. 
večer v sále p. Andr. Smolinského Robotnícka 
telocv. jednota usporiadala slávnostnú aka-

démiu. F.C. Uhorská Ves dňa 10. marca zahral 
divadlo – Pravda víťazí- u p. Procházky.

Jaro sa dostavilo skoro. Ľadové tabule 
idúce do Dunaja porúchaly uhranský most na-
toľko, že bol úradne zatvorený. Voda vystúpila 
až za nové šance a tak sa dostaly pod vodu 
nielen lúky ale i siatiny. Zvlaženie chotára bolo 
k prospechu.

Po Veľkej noci zarážajúci chýr prešiel od 
ucha k uchu. V obecnom lesi našli mrtvolu 
Jána Voltemara, obyvateľa Uhorskej Vsi.

Cukrovarská kronika nešťasti zaznačila 
tiež najnovšiu obeť podniku. Ján Leinhar ter 
37 ročný, narodený v Klenči pod Čerchovom 
spolu s bratom pracovali vo vnútri komína 
vo výške 15 a brat o 5 metrov nižšie. Horné-
mu Jánovi sa urvala skoba a spadol dolu. Na 
veľké šťastie pri páde o brata ani nezavadil. V 
nemocnici umrel.

Sviatok práce 1.máj bol oslávený pocho-
dom poriadaným soc. dem. stranou jak poli-
tickou tak odborovou. Za Hlinkovú slov. ľud. 
stranu rečnili p. Murgaš a Mederly. Čsl. stra-
nu soc. dem. navštívil p. minister pravosúdia 
dr. Ivan Dérer. Voličov na stranu Národného 
sjednotenia prišiel získať p. Mereš. Rečníkov 
rušili nedôstojnými poznámkami. Fašisti agi-
tovali rozhadzovaním letákov s auta. Prišiel v 
generálskej uniforme aj p. Rudolf Gajda. Uli-
ce boly popísané číslami jednotlivých polit. 
strán. Dňom parlamentných volieb bol 19. 
máj. Hostince nesmely predávať alkoholické 
nápoje. Priebeh volieb bol hladký, rovnako aj 
voľby do okresu a krajiny dňa 26. mája. Čo do 
počtu hlasov viedla strana soc.-dem.

/Text je opísaný presne podľa Pamätnej 
knihy obce, str. 134-136 /

Mgr. Oto Šimkovič, kronikár obce Záhorská Ves

www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0904 976 532 •

• Uzávierka ďalšieho čísla: 8. december 2013 •

1. V obci sa vyskytujú svorky túlavých psov. Vyskytli sa aj prí-
pady, v ktorých zaútočili na deti idúce zo školy, mamičky 
s kočíkmi či na starých ľudí, ktorí sa viezli na bicykli. Ako 
možno spomínaný problém vyriešiť? 

Viem o tejto problematike, pretože sám som riešil situáciu, pri ktorej 
bola napadnutá mamička s kočíkom. Je pravda, že psy sa túlajú po de-
dine, ale vo väčšine prípadov ide o psov tých istých majiteľov - rodiny 
Zemanovej, Malíkovej, Danihelovej a Horváthovej. V obci sa vyskytujú aj 
psy, ktorých sa tu zbavia ich majitelia z Bratislavy. Snažíme sa týchto psov 
umiestniť do útulkov, alebo do okolitých obcí do rodín. Ide však o psov s 
čistou rasou. Odchyt psa stojí cca 60 Eur. Lenže potom, čo psa ošetria, 
poprípade zaočkujú a vykastrujú, vrátia ho späť pôvodným majiteľom a 
potulujú sa ďalej. Zriadenie útulku pre psov je momentálne finančne ne-
zrealizovateľné. V tejto problematike ma veľmi podporuje pani Šéryová. V 
prípade, ak pes niekoho pokúše, treba ma okamžite kontaktovať, a riešime 

tento prípad v spolupráci so zverolekárom. Pes sa musí odchytiť a vyšetriť, 
či je zdravý. Majitelia si musia dávať veľký pozor, aby sa ich psy nepotulo-
vali po obci, pretože môžu spôsobiť problém sebe, ale i druhým občanom, 
sú na to upozorňovaní. Viem o tomto probléme a riešim ho.

2. Blížia sa Vianočné sviatky a ja sa chcem spýtať, či sa chys-
tajú akcie venované deťom a ako budú tento rok vyzerať 
Vianočné trhy.
Tak ako každý rok sa bude konať Mikuláš, ktorý rozdá darčeky všetkým 

deťom, ktorí sa tohto podujatia zúčastnia. Darčeky zabezpečí starosta obce 
v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou. Uvažujeme navyše nad vyno-
vením vianočných trhov, ktoré by sa mali konať v priestoroch kultúrneho 
domu. Viac prezrádzať nebudeme, ale občania sa majú na čo tešiť. Dúfam, 
že ich príde čo najviac.

3. Ako hodnotíte uplynulý 11. ročník Dní Uhranského somíca? 
Veľmi kladne. Záhorská Ves sa prezentovala v pozitívnom svetle a bo-

hatý program prilákal aj tento rok veľa ľudí, čo je skvelou vizitkou pre našu 
obec. Mrzí ma, že zisk z tejto akcie však neostáva v obci a preto uvažuje-
me, ako tento stav zmeniť. Chcel by som sa poďakovať hlavne poslancom 
obecného zastupiteľstva a všetkým organizátorom za vynikajúcu organi-
záciu a osobnú zainteresovanosť. Verím, že spolupráca medzi obcou a 
rybármi po tejto akcii naberie iný rozmer. Už sa teším na budúci ročník.

Text: Malík
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KRONIKA OBCE
OD 1. JÚLA DO 30. SEPTEMBRA 2013

NARODILI SA 
Karin Hlúchová /jún/
Richard Horváth /jún/
Adam Danilla /jún/
Natália Ševcovová
Ema Zimová

ZOSOBÁŠILI SA
Paulína Nagyová + Pavol Rigo /jún/
Anita Kopecsniová + Filip Leitner /jún/
Petrana Juhászová + Ing. Peter Nerád
Miroslava Doršicová + Roman Vaňo

OPUSTILI NÁS
Martin Petrovič
Jozefa Nerádová
Jozefa Grujbárová
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