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Vážení spoluobčania!
Určite ste si všimli, že v
obci máme dve miesta na bio-

odpad /pri bývalej Radome a na
ihrisku sú kontajnery/ a vlečka na
ostatný odpad pri ihrisku. Je neuveriteľné, že vyhadzujete odpad
do prírody pri ceste na výpadovkách, za družstvo, na cestu za 2.
kaplnkou, dokonca aj za ihrisko,
teda musíte ísť s tým bordelom
okolo vlečky. Žiadam Vás, aby
ste si uvedomili, že nie je jednoduché udržiavať poriadok v obci.
Pracujeme na zbernom dvore,
kde budete voziť iný odpad a tieto dve miesta vyššie uvedené,
Vás pripravujú systematicky si
zvyknúť na jedno miesto, kam

Príhovor redakcie
Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
kalendárny rok 2015 sa nám preklopil do svojej druhej polovice. Ani sme sa
nenazdali a jarné obdobie nám pomaly
nahrádzajú tropické horúčavy. Mnohí z
Vás už isto plánujú letné dovolenky, ktoré
strávia v kruhu svojej rodiny a priateľov.
Brány materskej a základnej školy sa pre
niektoré deti zatvorili posledný krát. Škôlkári boli pasovaní za budúcich prvákov, na
tohtoročných deviatakov čakajú nové výzvy na stredných školách. Kolobeh života
nezastavíme.

zbytkový odpad budete voziť nosiť. Rešpektujte to a ukážte, že
sme kultúrni ľudia.
To, že kultúrne žijeme dokazujú kultúrne akcie ako boli
„Stavanie máje, Jánske ohne,
galavečer mažoretiek, Deň
Matiek, spoločenské tance, v
neposlednom rade sme boli vybraní do súťaže „Naj dedinka”,
ktorá bude vysielaná na RTVS
10.07.2015 o 20.00..
Aj obec sa snažím podľa
financií budovať. Toalety na cintoríne, školský dvor a ihrisko, či

Nezastaviteľný je aj každodenný život v našej obci. Navštívila nás televízia RTVS. Získali
sme možnosť prezentovať sa v lepšom svetle
pred slovenským národom. Ako sme v súťaži o
Naj dedinku Slovenska obstáli, sa dozvieme 10.
júla prostredníctvom televíznych obrazoviek.
Niekoľkoročnou súčasťou jari sú aj tradičné
kultúrne podujatia ako spomienka na Oslobodenie obce, Stavanie máje alebo Deň Matiek.
Pri príležitosti 200. výročia narodenia jednej z
najväčších postáv novodobých slovenských
dejín, kodifikátora spisovného jazyka Ľudovíta Štúra, sme si pripomenuli i tento rok jeho
útek pred uhorskou vládou cez našu obec
do Prahy. Zavítali k nám mažoretkové súbo-

nový chodník, ktorý pôjde od
ZŠ až na „Syslov vŕšok”.
Prajem Vám, hlavne deťom pekné prázdniny, Vám zaujímavé dovolenky a verím, že
sa stretneme na Uhranskom
somícovi na Rybárskej chate
15. 8. od 12.00 hod. a 16.8.
na futbalovom ihrisku, kde prídu hrať starí páni Slovana proti
výberu Záhorská Ves. Teším
sa na stretnutie s Vami.
S úctou, Váš starosta
Boris Šimkovič
/Tel. č. 0948 550 050/

ry z rôznych kútov Slovenska vďaka súťaži
MERCI Pohár, ktorý napísal už svoju druhú
kapitolu. Pochváliť sa môžeme aj účasťou
majstrov Slovenska, Európy, či účastníkov
Majstrovstiev sveta v latinsko-amerických
a štandardných tancoch na Veľkej Cene Záhoria. O týchto, ale i ďalších podujatiach sa
dočítate na nasledujúcich stránkach nášho
štvrťročníka.
Či už strávite leto na Slovensku alebo
v zahraničí, my Vám želáme množstvo
slnečných a bezstarostných dní počas
Vášho oddychu.
S pozdravom, redakčná rada ZH

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 13.04.2015
Uznesenie č. 20/2015 – OZ schvaľuje členov preventívnych skupín s zmysle § 24 zákona NR SR Z.z. o ochrane pred požiarmi obce. zodpovedný:
starosta obce Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/
Uznesenie č. 21/2015 – OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov
s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov pre
občanov je naďalej podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2015
do 30.06.2016. Poplatok za vystavenie preukazu je 3 Eur. Od poplatku sú
dôchodcovia oslobodení. zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov Proti:
0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/
Uznesenie č. 22/2015 – OZ schvaľuje, aby v Materskej škôlke pokračovalo interkulturálne vzdelávanie nemeckého jazyka so spoluúčasťou obce vo
výške 5 %. zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/
Uznesenie č. 23/2015 – OZ schvaľuje zámer: Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer dať do prenájmu majetok obce podľa § 9a ods.
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení p. Juria Ján, bytom ul.
Záhumenská č. 59, 900 31 Stupava na dobu neurčitú s ročnou výpovednou
lehotou, a to pozemok: – parc. registra „C“ č. 11354/3 /celková výmera
9576 m2/ o výmere 5000 m2, druh pozemku lesná pôda za cenu 1 Eur/rok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca vybuduje na vlastné
náklady prístupovú cestu k pozemku a zabezpečí počas nájmu bezpečnostný režim v lese a na priľahlých pozemkoch a obnoví les výsadbou nových

mladých stromov. zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/
Uznesenie č. 24/2015 – OZ zamieta Žiadosť na prenájom priestorov v budove bývalej KWS p. Jurajovi Bínovi a p. Pavlovi Kožíkovi. zodpovedný:
starosta obce Za: 7 poslancov Proti: 1 poslanec /p. Pupík/ Zdržal sa: 0
poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/
Uznesenie č. 25/2015 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 5. Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec
/p. Annušová/

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 11.05.2015
Uznesenie c. 26/2015 - OZ berie na vedomie správu z Kontroly včasností
platenia dani a poplatkov za rok 2013. zodpovedný kontrolor obce. Za. 8
poslancov ProLi: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Pupik/
Uznesenie č. 27/2015 - OZ schvaluje Záverecne vyhodnotenie PHSR za
roky 2012-2014 obce Záhorská Ves. zodpovedný: starosta obce. Za: 8 poslancov Proti: 0 poclancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec
/p. Pupík/
Uznesenie č. 28/2015 - OZ poveru e starostu obce spoluprácou so spoločnosťou TOP4, s.r.o., po podpísaní zmluvy vo vec informovania a základného poradenstva ohladom buducich príležitosti čerpania NFP na projekty
zo štrukturálnych fondov EÚ. Cena služby 999 Eur. zodpovedný: starosta
obce. Za: 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Pupik/
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Vsi schvaľuje prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení p. Juriovi Jánovi, bytom ul. Záhumenská č.
59. 900 31 Stupava na dobu neurčitu s ročnou výpovednou lehotou, a to
pozemok: - pare registra „C č. 11354/3 /celková výmera 9576 m2, o výmere 500 m2 druh pozemku lesná pôda ua cenu 1 Eur/rok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa nakoľko nájomca vybuduje na vlastné naklady prístupovú cestu k pozemku a zabezpečí počas nájmu bezpečnostný režim v lese a
na priľahlých pozemkoch a obnoví v rámci možností les výsadbou nových
mladých stromov. Zameranie pozemku si zabezpečí najomca na vlastne
naklady. zodpovedný: starosta obce. Za: 8 poslancov, Proti 0 poslancov,
Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Pupik/
Uznesenie č. 30/2015 - OZ schvaľuje , aby sa rokovalo o cene za odkúpenie pozemku KN-C c. 10644 kataritralne územie Záhorská Ves o výmere
cca 11,235 m2 /z celkovej vymery 37.618 m2. Zodpovedný: starosta obce.
Za: 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1
poslanec /p Pupik/
Uznesenie c. 31/2015 - OZ schvaluje bezplatný prevoz kompou občanov s
trvalým pobytom v obe Angern. Vydávanie nových preukazov pre občanov
je podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť
nových preukazov je stanovena na obdobie od 01.07.2015 do 30.06.2016.
Poplatok za vystavenie preukazu e 5 Eur. zodpovedný: starosta obce. Za:
8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Pupik/
Uznesenie č. 32/2015 - OZ schvaľuje zmenu uzivania priestorov z nebytových na bytové v budove Zdravotného strediska v Záhorskej Vsi, ul. Hlavná
č. 89 /po detskej lekárke na 1 poschodí/. Obec zabezpečí samostatne meracie zariadenie pre odber vody. Zodpovedný: starosta obce. Za 8 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p.
Pupik/
Uznesenie č. 33/2015 - OZ schvaluje prijaté uznesenia Počet: 7. Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec
/p. Pupík/

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 08.06.2015
Uznesenie č. 34/2015 - OZ berie na vedomie záznam z kontroly čerpania
rozpočtu za 1. štvrťrok 2015. Zodpovedný: kontrolór obce, Za: 8 poslancov,
Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Ing.
Bartalská/
Uznesenie č. 35 2015 - OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
pracovných zmlúv a naplní pracovnej činnosti zamestnancov Obecného
úradu v Záhorskej Vsi. Zodpovedný: kontrolór obce. Za: 8 poslancov, Proti
0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Ing. Bartalská/
Uznesenie č. 36/2015 - OZ schvaľuje Záverečný učet obce Záhorská Ves
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. Zodpovedný: starosta
obce. Za: 8 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 1 poslanec /p. Ing. Bartalská/
Uznesenie č. 37/2015 - OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra
obce k Záverečnému účtu za r. 2014. Zodpovedný: hl. kontrolór obce. Za:
8 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 1 poslanec /p. Ing. Bartalská/
Uznesenie č. 38 2015 - OZ schvaľuje vybudovanie svetelných prechodov
Regionálnymi cestami Bratislava pri Základnej škole a Materskej škole v
Záhorskej Vsi, ktoré si následne obec prevezme do správy. Zodpovedný:
starosta obce. Za: 8 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 1 poslanec /p
Ing. Bartalská/ Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 39/2015 - OZ schvaľuje, aby členovia stavebnej komisie
/Annušová Mária, BartaIský Peter a Dnihel Pavol/ pracovali na príprave pro-
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jektu na odstránenie nelegálnej skládky ža obcou a boli zároveň výberovou
komisiou pre všetky výberové konania ohľadne tohto projektu. Zodpovedný:
starosta obce. Za: 6 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 3 poslanci /p.
Annušová, p. Bartalský a p. Danihel/ Neprítomný: 0 poslancov
Uznesenie č. 40/2015 - OZ neschvaľuje cenu 5,- Eur/m2 za odkúpenie časti
pozemku KN-C č. 10644 v katastrálnom území Záhorská Ves ponúknutú
spoločnosťou DICENTRA SK, a.s. listom zo dňa 1.6.2015 zodpovedný:
starosta obce. Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 41/2015 - OZ schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi navrhnutú p. poslancom A. Bajtekom.
zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0
poslancov Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 42/2015 - OZ súhlasí s ponukou zo dňa 30.04.2015 na odkúpenie pozemkov od Lesného a pozemkového spoločenstva. Urbar Záhorská Ves /par. č. 584 702/2, 702/19, 702/10 a iné/ v prípade, že cena
bude 1,- Eur za všetky pozemky, nakoľko sa o tieto pozemky pravidelne
uz dlhoročne stará. zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov Proti: 0
poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 43/2015 - OZ zamieta žiadosť p. E. Lapčíkovej, bytom Hlavná
141/555, Záhorská Ves zo dňa 01.06.2015 na pridelenie finančných prostriedkov z dôvodu že obec bytovú jednotku opraví vo vlastnej réžii, zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: O
poslancov. Neprítomný: 0 poslancov
Uznesenie c. 44/2015 - OZ presúva žiadosť FK Záhorská Ves o finančný
príspevok vo výške 990 Eur na najbližšie zastupiteľstvo. Finančnú komisiu poveruje prípravou zmeny rozpočtu. Zodpovedný: starosta obce. Za: 9
poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 45/2015 - OZ presúva žiadosť DHZ Záhorská Ves o finančný
príspevok 2.600 Eur na najbližšie nasledujúce zastupiteľstvo za osobnej
účasti zástupcu DHZ. Zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov. Proti: 0
poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 46/2015 - OZ schvaľuje vývesnú tabuľu pred obcou: „Obec
monitorovaná kamerovým systémom. Zákaz podomového predaja!“ Zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0
poslancov. Neprítomný: 0 poslancov
Uzneseniu č. 47/2015 - OZ schvaľuje odmenu za spoluprácu pri tvorbe
KPSS obce Záhorská Ves poslancom nasledovne:
a) Annušová M.
b) Havrilová Z.
c) Bc. Malíková G.
d) Nechala S.
e) Pupík R.

105 Eur
105 Eur
105 Eur
90 Eur
75 Eur

Zodpovedný: starosta obce. Za: 9 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa:
0 poslancov. Neprítomný: 0 poslancov
Uznesenie č, 48/2015 - OZ berie na vedomie úpravu /valorizáciu/ platu k
1.1.2015 starostu obce a hlavného kontrolóra obce. zodpovedný: starosta
obce. Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: O poslancov Neprítomný: 0 poslancov.
Uznesenie č. 49/2015 - OZ schvaľuje zmenu najbližšieho zasadnutia obecneho zastupiteľstva na 7.7.2015 o 17:00 hod. Zodpovedný: starosta obce.
Za: 9 poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 0
poslancov.
Uznesenie č. 41/2015 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 16. Za: 9
poslancov. Proti: 0 poslancov. Zdržal sa: 0 poslancov. Neprítomný: 0 poslancov.
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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„VOLÁME SA MERCI, SME ZO
ZÁHORSKEJ VSI..”
Mažoretky sú ako mušketierky. Aj ony sa totiž riadia mottom: „Jedna za všetkých, všetky za jednu”. A že tento citát skutočne platí, sme sa presvedčili už v poradí na 2. ročníku
MERCI Pohára, ktorý sa konal v sobotu 18. apríla. Dejiskom sa rovnako, ako tomu bolo
uplynulý rok, stali priestory KD.
Na úvod sa poďme pohrať so štatistikami. Na podujatí sa predstavilo dovedna 24
mažoretkových súborov. Videli sme viac ako
186 choreografií. Rozdalo sa dohromady 51
medailí. Na mažoretky upieralo svoje pohľady počas celého dňa viac ako 350 párov
očí...Neuveriteľné čísla, ktoré určite budú
prekonané. A dokonca je celkom možné, že
už v nasledujúcom ročníku. Prestíž a kredit
súťaže totiž stúpa.
Rovnako však stúpa aj forma našich
dievčat. Respektíve, stúpala s pribúdajúcimi choreografiami. Mažoretky z domáceho
súboru MERCI sa predstavili v 17 súťažných
kategóriách.

O medailovú žatvu v ich podaní nebola
núdza v duách, triách, miniformáciách aj vo
veľkých formáciách. Okrem už tradične silného zastúpenia v súťažnej kategórii baton
(palička), prerazili aj v súťažnej disciplíne
pom-pom (strapce). Na domácom podujatí
si vybojovali spolu 5 zlatých, 6 strieborných
a 5 bronzových kovov. Suma sumárum, 15

medailí, vďaka ktorým sa stali najúspešnejším súborom MERCI Pohára.
Veľká poklona patrí organizátorom. Počas
celého dňa sa podávali skvelé pochutiny a
občerstvenie, ktoré dodávali energiu nielen
našim dievčatám. O odborné hodnotenie sa
postarala porota, v ktorej mali zastúpenie
víťazky ME či MS v mažoretkovom športe.
Sprievodné slovo patrilo moderátorovi podujatia Dávidovi Malíkovi.
Čo dodať na záver? V prvom rade ešte raz,
hoci s odstupom času, pogratulovať dievčatám a celému realizačnému tímu spoločne
s rodičmi a trénerkami ku grandióznemu
výsledku. Nech si zachovajú entuziazmus a
nadšenie, ktoré srší z každého ich vystúpenia. Svoju medailovú bilanciu nech bohato
rozširujú a ďalej hrdo reprezentujú farby našej
obce. Merci beaucoup, MERCI!
Text: Dávid Malík,
foto: archív Mažoretky MERCI

Kladenie vencov
pri príležitosti
Oslobodenia obce
Dňa 4. apríla sa v našej obci ako každoročne odohrala spomienková udalosť, pri ktorej
si mnohí občania Záhorskej Vsi zaspomínali na
svojich dedov a pradedov, ktorí mali dostatok
odvahy a nebáli sa brániť obec, v ktorej sa
narodili a položiť za ňu aj svoj vlastný život. V
tento aprílový deň vzdali poslanci obecného
zastupiteľstva a starosta obce JUDr. Boris Šimkovič spoločne s Uhranskou perlou hold týmto
odvážnym mužom a občanom našej obce.
Na znak úcty a vďaky položili na Pomník
padlých ďakovný veniec. Pri pomníku padlých
zaspievala Uhranská perla zopár skladieb zo
svojho repertoáru a vystihla tak pietnu atmosféru udalosti. Žiačka základnej školy Lenka
Valentová si pripravila báseň, ktorú predniesla
s veľkou dávkou citu a porozumenia. Po tomto
spomienkovom akte sa všetci prítomní rozišli
a určite si vo svojich srdciach odnášali pocity
plné hrdosti, že na svete sa našli ľudia, ktorí
bojovali za to najcennejšie v ľudskom živote slobodu.
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HORNÝ VS. DOLNÝ KONIEC
Dňa 1.mája sa na futbalovom ihrisku odohral priateľský zápas medzi Horným a Dolným koncom, v ktorom sa stretli bývalí futbalisti, ale aj
priaznivci a fanúšikovia futbalu, ktorí majú pozitívny vzťah k najpopulárnejšej hre na svete. Skôr než odštartoval priateľský zápas, podujatie sa
začalo tromi disciplínami, ktoré pozostávali z vedenia lopty, hlavičkovania a slalomu s loptou medzi kužeľmi.
Tieto disciplíny mali preveriť schopnosti a zručnosti hráčov, pri ktorých sa na úvod zahriali a nabrali tak elán do žíl na blížiaci sa derby
zápas. Vo všetkých troch disciplínach bol úspešnejší Horný koniec. Zápas medzi Horným a Dolným koncom sa niesol hlavne v duchu silných
emócii, ktoré podaktorí dávali najavo viac a iní zasa menej, ale všetci
dohrali v plnom zdraví a konečný stav skončil remízou 4:4 medzi obidvomi mužstvami.
Počas turnaja si prítomní fanúšikovia mohli zakúpiť cigánske pečienky, ktoré pripravoval Peter Lučanský, expert vo svojom obore, a jeho
asistent Patrik Šimunič. Skutoční gurmáni však mali možnosť spoznať

aj kulinárske umenie z kotlíka podstarostu obce Andreja Bajteka, ktorý
pripravoval vynikajúci guláš. Kultúrnu vložku si na konci zápasu pripravil
starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, ktorý prijal výzvu realizačných tímov
aj všetkých občanov. Za smiechu a potlesku si ľahol do plechovej vane
len v spodnom prádle za zvučky známeho slovenského komediálneho
seriálu Horná-Dolná. Ako ste mohli z nadchádzajúcich riadkov usúdiť,
o zábavu a smiech nebola núdza a tak sa na ďalšiu podobne vydarenú
akciu rovnako tešíme aj o rok.
Text: Barbora Malíková
Foto: Natália Vajdečková

Barbora Malíková

Ve¾ká cena Záhoria
V sobotu 13. júna sa v priestoroch KD
predstavili tanečné páry, ktoré sú ovenčené
úspechmi z Majstrovstiev Európy, ba dokonca
z Majstrovstiev sveta. Svoje umenie nám predviedli kategórie detí a seniorov v 11 súťažných
kategóriách. Dohromady 65 tanečných dvojíc
bojovalo o triumf na Veľkej cene Záhoria.
Prítomných divákov a občanov našej obce
však zaujímalo vystúpenie nášho želiezka v ohni
Rastislava Pupíka spoločne s jeho tanečnou
partnerkou Marie Doleželovou. V konkurencii
trinástich párov sa umiestnili v rámci súťažnej
kategórie Senior Open STT na 3. mieste. Bronzový stupienok zároveň patrí aj tanečnému klubu
GALA DANCE CLUB Bratislava, ktorí obaja reprezentujú. O výsledkoch podujatia a konečnom
umiestnení rozhodovala odborná sedemčlenná
porota zo Slovenska a Českej republiky. Pri pohľade na štartovaciu listinu bolo okamžite jasné, že ide o súťaž medzinárodného charakteru.
Svoje zastúpenie v nej mali okrem tuzemských
tanečných párov aj účastníci zo zahraničia.
Elegancia a noblesa, ktorá ohurovala pri každom tanečnom vystúpení sa v našej obci stáva
každoročnou tradíciou. Išlo v poradí už o 2. ročník tejto súťaže, ktorý sa konal v Záhorskej Vsi.
Veríme, že účastníci Svetového pohára a medzinárodne uznávané tanečné páry nás navštívia
opäť o rok. Tanečná smotánka si totiž svoje
miesto v kalendári kultúrnych podujatí podľa prítomného počtu divákov rozhodne našla.
Dávid Malík

200. VÝROÈIE
NARODENIA
¼. ŠTÚRA
Každý z nás určite aspoň raz v živote
započul meno Ľudovíta Štúra. Rovnako
mnohí určite vedia, že ide o jedného z
čelných predstaviteľov z radov slovenskej inteligencie v boji proti silnejúcej
maďarizácii v Uhorsku počas 19. storočia. Zapamätáme si ho ako váženého pedagóga, novinára a kodifikátora
spisovného slovenského jazyka, ktorý
zahynul za tragických okolností pri poľovačke v Modre. Vieme však, čím je rok
2015 výnimočný v súvislosti s osobou
Ľudovíta Štúra?
Rodák z obce Uhrovec, ktorá sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou, uzrel svetlo sveta 28. októbra 1815.

Rýchli počtári už zrejme poznajú odpoveď
na predchádzajúcu otázku. Kalendárny rok
2015 je zároveň spomienkou na 200. výročie narodenia tejto osobnosti novodobých
slovenských dejín. Popri mnohých verejných podujatiach, ktoré sa konajú takmer
po celom území Slovenska, si aj naša obec
uctila pamiatku spomínaného velikána.
Od roku 2007 stojí na mieste bývalého
hostinca Steiner pamätná tabuľa, ktorá nám
pripomína útek národného buditeľa Ľudoví-

ta Štúra cez našu obec pred zatykačom,
ktorý bol naňho vydaný uhorskou vládou.
Unikal na voze spoločne s farárom Galbavým, dňa 31 mája 1848, cez most a odtiaľ
priamo z Angernu na slovanský zjazd do
Prahy. To je len malý útržok z útlej knižôčky Viliama Paulínyho-Tótha s názvom Tri
dni zo Štúrovho života.
Starosta obce spoločne s poslancami
obecného zastupiteľstva a žiakmi materskej a základnej školy vzdali hold tomuto
bojovníkovi za národné a sociálne práva
Slovákov. Chýbať nemohol ani „krstný
otec” Ľudovíta Štúra, kronikár obce a
dlhoročný redaktor Záhorského hlásnika
Mgr. Oto Šimkovič. Pásmo básní zaznelo v podaní žiakov materskej a základnej
školy. Program obohatilo aj vystúpenie
domáceho ženského spevokolu Uhranka.
Určite však mrzí nízka účasť prítomných
občanov.
Text, foto: Dávid Malík
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Naj dedinka
Slovenska
aj v našej obci
V dňoch 23. - 24. mája k nám zavítala jedna z populárnych relácii na stanici RTVS Naj dedinka Slovenska, ktorej
úlohou je odhaliť všetko pekné a dobré
čo slovenský vidiek ponúka a zároveň
zistiť, či každá dedinka na Slovensku je
pre niekoho tým Naj mestom pre život,
pre výlet, alebo dovolenku.
Súťaž pozostáva zo 4 úloh, ktorými
sú: úloha pre starostu, úloha pre skupi-

nu, úloha pre rodinu a úloha pre celú obec.
Naša dedina sa týchto úloh zhostila veľmi
zodpovedne a horlivo a treba dodať, že aj
s veľkou dávkou entuziazmu a nadšenia.
Hlavní protagonisti, ktorými sú známi moderátori Katarína Brychtová a Martin Nikodým sa zaujímali predovšetkým o zvyky a
tradície našej obce. Úlohou pre obec bolo v
Zákostolí z vriec piesku vytvoriť nápis našej
obce, čo vyznelo neraz veľmi komicky, no
naši občania obstáli so cťou a úlohu zvládli.
Pokračovalo sa v priestoroch futbalového
ihriska, kde sa konal fingovaný zásah nášho
hasičského zboru v spolupráci s Jednotou
dôchodcov streľbou na stojaci ciel v podobe makety policajta. Ale to ani zďaleka
nebol koniec! O pár ulíc ďalej sa konala
oslava narodenín našej občianky, ktorá po-

Školské brány sa pomaly, ale zato isto zatvárajú a ani sa
nenazdáme, a už tu máme koniec školského roka. Aj pri tejto
príležitosti sme sa rozhodli nazrieť do histórie miestnej základnej školy.
Zmienka o prvej škole za Rakúsko-Uhorska je zaznamenaná
v Pamätnej knihe, kde sa píše, že v roku 1837 bola v obci zriadená rímsko-katolícka jednotriedna škola. V roku 1880 bola
vystavaná židovská škola. Pre väčší počet detí bola v roku 1886
pristavená ďalšia učebňa, čím vznikla dvojtriedna rímsko-katolícka škola.
V roku 1906 obecné zastupiteľstvo premenovalo obec na
Magyarfalu /predtým Magyarfava/ a tak už 1. októbra 1907
mala dvojtriedna škola v našej obci Magyarfalu 240 školopovinných žiakov a dvoch učiteľov. Vyučovacím jazykom v školách bol maďarský jazyk. Mnohí rodičia preto posielali svoje
deti do rakúskeho Mannersdorfu, kde sa učili po nemecky. Po
rozpade Rakúsko -Uhorska táto možnosť nebola. Deti najskôr
navštevovali židovskú školu, lenže tá bola príliš malá a preto sa
vyučovalo v robotníckom dome, ktorý zapožičal riaditeľ cukrovaru pán Glass.
Prvým riaditeľom meštianskej školy v prvej česko-slovenskej republike bol Ladislav Nemec, rodák z Prahy, v roku 1920
- 1921 to bol Ján Nosek, tiež Čech. Učitelia boli taktiež českej
národnosti. Od roku 1919 - 1944 bola škola rímsko-katolícka.
Lavíc nebolo, neskoršie boli dodané aké - také lavice od obce.
V Uhorskej Vsi sa začalo rozhodovať o stavbe školy ihneď po
jej zriadení. Obec si konečne uvedomila, že rímsko-katolícka
ľudová škola je veľmi zle umiestnená a preto žiadala, aby bol
stavebný program rozšírený o miestnosti pre ľudovú školu.
Za riaditeľovania Jozefa Fohla r. 1921 - 1922 , ktorý pochádzal z Jičína, vznikla snaha o výstavbu novej budovy školy.
Najviac sa o to zaslúžili: riaditel J.Fohl, starostovia obce Ján
Ozábal a potom Matej Surovič, ďalej páni Martin Balada a Sith.
Budova bola postavená na pozemku grófa Pállfyho. Riaditeľovi
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DAJ SI ÈAS

hostila svojich známych a najbližších a aj
moderátorov relácie. Navyše, poniektorí z
nich si s nimi aj rezko zatancovali. Ohlasy
na účinkovanie a celý tento projekt boli
len pozitívne a mnoho občanov na takúto
skúsenosť len tak ľahko nezabudne. Ako
sme obstáli pred televíznymi kamerami si
môžete pozrieť 10. júla o 20:00 hod. na
televíznej obrazovke na RTVS.
Text, foto: Barbora Malíková

Od kompy po Syslúv vàšek

Školy v našej obci
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Jozefovi Fohlovi bola odovzdaná 27. júna 1927 a niesla názov
Masaryková štátna ľudová i meštianska škola. Bola v nej zriadená Obecná učňovská škola a neskôr aj Štátna ľudová škola
chlapčenská a dievčenská. Budova slúži svojmu účelu dodnes.
V roku 2006 - 2008 hlavne zásluhou iniciatívy pani riaditeľky
Anastázie Šimkovej s finančnou podporou Ministerstva školstva
SR a pomoci starostu Borisa Šimkoviča a ďalším sponzorom
dostala nový lesk. Boli vymenené okná, upravené a zariadené
učebne, kuchyňa, získali sa moderné učebné prostriedky, upravili sa byty pre učiteľov atď. Základná škola v roku 2007 oslávila
80-te výročie svojho vzniku. Od školského roku 2003 -2004 je
samostatným právnym objektom.
Ako sme sa z uvedených skutočností dozvedeli, tak všetky
školy, čo existovali v našej obci sa nezmazateľnými písmenami
zapísali do histórie našej obce a stali sa tak jej nezastupiteľnou
súčasťou.
Vyznačený text pochádza z knihy autora knihy V objatí rieky
Morava Mgr. Ota Šimkoviča. Chcela by som sa mu aj touto cestou poďakovať za podklady k napísaniu môjho článku a vnuknutie inšpirácie.
Text, foto: Barbora Malíková

Daj si čas je televízna zábavno-súťažná relácia pre žiakov, v
ktorej nejde len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu
a pohotovosť súťažiacich.
Pretože žiaci Základnej školy v Záhorskej Vsi sú histórie znalí, zruční, pohotoví a majú fantáziu, prihlásili sme ôsmakov do tejto súťaže.
Šťastie sa na nás usmialo, keď sme sa dozvedeli, že na natáčanie sa
máme dostaviť 26.4.2015 do RTVS v Mlynskej doline v Bratislave.
Súperom nám bolo družstvo zo Základnej školy Jablonica.
Zostavili sme družstvo v zložení: Viki Kaderová (kapitánka),
Natálka Kováčová, Samko Nerád a Marek Slatina. Pozvánka platila aj pre ďalších žiakov, ktorí tvorili publikum a zdatne svojich
spolužiakov podporovali.
V nedeľu sme si dali skorý obed a ponáhľali sme sa pred školu,
kde už čakal na nás autobus. Rodičia nám zamávali a my, hor sa
do boja! Boli sme napätí v očakávaní niečoho nového. Každý diel
„Daj si čas“ má svoju tému, ktorá má deťom pri obrazovkách
priblížiť našu históriu. Témou nášho dielu bola ŠKOLA. Tréma a
napätie z nás opadlo hneď po prvom víťazstve. Až teraz sa ukázalo, či v tej našej škole nesedíme nadarmo. A veru nie. Darilo sa

Aký bol život bez elektriny, bez plynu,
telefónov a áut? Cestu do minulosti zažil
náš pedagogický zbor spolu s priateľmi
z Volksschule Weikendorf.
Spolu sme navštívili najväčší skanzen v
Dolnom Rakúsku - Museumsdorf Niedersulz,
v ktorom je podľa originálov postavených
80 budov – remeselnícke dielne a chalupy,
mlyn, cintorín, štyri kaplnky a množstvo pomocných hospodárskych budov lemujúcich
ulice rozľahlej dediny. K pôvodným stavbám
patrí aj ich pôvodné prostredie: záhrady, v

nám v rysovaní, gramatike, rýchlosti či piškvorkách. Nakoniec
prišlo posledné vedomostné kolo, kde sme získali dvojnásobný
počet bodov a skončili sme so skóre 22:10. „Dobré!“, čo poviete? Silu nám dodávalo a dopredu nás hnalo povzbudzovanie
našich spolužiakov. Atmosféra bola skvelá,
velá,
elá,
plná energie a radosti.
Po víťazstve v tejto súťaži môžeme
smelo povedať, tak ako to hovoríme
my, tínedžeri: „My to dáme, my na to
máme!“

ktorých sa pestuje zelenina, liečivé bylinky,
ale aj kvetiny a kríky bobuľovín.
Projekt začínal ako „one man show“
miestneho občana - zberateľa čohokoľvek
v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti je už na dôchodku a jeho
domček uprostred skanzenu je jedinou trvale obývanou stavbou.
Po absolvovaní prehliadky skanzenu
sme navštívili obec Nexing, kde sa nachádza 14 rybníkov s najkrajšími vodnými rastlinami a veľkým množstvom rýb.

RŠ

Exkurzia nás obohatila poznatkami o
pekných lokalitách pri rakúsko-slovenských hraniciach a dala tip na prázdninové výlety.
PaedDr. Renata Beneková
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Exkurzia vo Viedni
Dňa 2. júna sa žiaci Základnej školy v Záhorskej Vsi zúčastnili spoločného
výletu do Viedne so žiakmi zo základnej školy v Gänsendorfe.
Ráno spoločne vyrazili autobusom do Viedne. Pozreli si expozíciu v Technickom
múzeu a aby sa lepšie spoznali a precvičili si svoje jazykové znalosti, boli rozdelení do
zmiešaných skupiniek. Skupinky zväčša tvorili dvaja slovenskí a dvaja rakúski žiaci.
Spolu odpovedali na otázky v teste, ktorý ich hravou formou povodil po celej výstave.
Test bol po anglicky, takže všetci členovia tímu museli spolupracovať, aby otázky
správne pochopili a našli na ne odpovede. Dozvedeli sa o tom, ako funguje elektrina,
ako sa ťaží ropa, ale mohli si napríklad vyskúšať aj to, aké je stáť v koši balóna.
Potom sa žiaci vybrali na prehliadku zámockých záhrad v Schönbrunne. Bolo krásne počasie, a tak sa mohli nerušene kochať rozkvitnutými kvetmi.
Na záver sa všetci spoločne občerstvili a bol čas vydať sa naspäť na Slovensko.
Mgr. Zuzana Kamenská, PhD.

Environmentálna
výchova v našej
materskej škole
EKOVYCHÁDZKA
Environmentálna výchova je hľadanie odpovedí na neustále otázky PREČO? Je to hľadanie rovnováhy a harmónie v sebe a okolo seba.
Environmentálna výchova, ktorá sa
realizuje v našej materskej škole, poskytuje priestor a neohraničené možnosti na
vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu.
V rámci toho sme sa jedného krásneho
slnečného dňa vybrali spolu s deťmi prečistiť si pľúca a ponamáhať nôžky na prechádzku do neďalekého okolia. Zo zadnej
strany škôlky naše kroky zamierili k jazeru
Ďalovka. Rozkvitnuté kvietky sa na nás
po cestičke usmievali a deti so záujmom
počúvali rozprávku o Prírode. Pri „Hre na
stromy“ nám kačky rapotali a lekná ekovychádzku skrášľovali. Nakoľko nás po
hre prepadol veľký hlad, museli sme ho na
útek zahnať piknikom. Deťom na čerstvom
vzduchu veľmi chutilo. Aby brušká neboleli, Ďalovku sme celú obišli. Do kroku
nám veselo žaby kŕkali a vtáčiky štebotali.
Naša príroda je prekrásna, chráňme si ju!!
V Záhorskej Vsi 17.6.2015
Lucia Mrázová- učiteľka MŠ
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Oslavy MDD v ZŠ Záhorská Ves
Pestrý, zábavný, poučný a veselý bol tohtoročný Medzinárodný deň detí pre žiakov
našej ZŠ. Vedenie školy spolu s pedagógmi za spolupráce sponzorov pripravili pre deti
zaujímavý a bohatý program. Prvostupniari navštívili v Bratislave dve divadelné predstavenia. Najskôr zavítali do divadla Aréna a pozreli si príbeh o Aladinovej čarovnej lampe.
So zatajeným dychom deti sledovali príbeh Aladina z Bagdadu, ktorého chcel využiť zlý čarodejník na svoje zákerné plány.
Obdivovali krásnu princeznú, čarovnú moc
tajomného Džina a verili vo víťazstvo dobra
nad zlom. Spoločne prežívali emócie a tichučko držali Aladinovi pästičky. A pretože
sa deťom po krásnom príbehu žiadalo trocha pohybu a zábavy, navštívili blízky Sad
Janka Kráľa. Dozvedeli sa, že názov nesie
po slovenskom básnikovi Jankovi Kráľovi a
že je jedným z najstarších stredoeurópskych
parkov. Obdivovali obrovské košaté stromy
a hlavne krásnu fontánu, ktorá vďaka vetru
venovala malým návštevníkom studenú
spŕšku vody. A aby aj brušká boli spokojné,
záver výletu patril návšteve McDonaldu.
Známy príbeh o Troch prasiatkach si deti
vychutnali v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava (MDPOH) v Bratislave. Pozorne sledovali putovanie prasiatok po svete, stavanie domčekov, prenasledovanie vlkom, ale
i prešibanou líškou. Našťastie všetko dobre
skončilo a na záver ich čakalo prekvape-

nie v podobe darčeka - modelovacej hmoty,
ktorú venovalo MDPOH ku Dňu detí každému
detskému divákovi. Výletík pokračoval prehliadkou hradu Devín. A keďže cesta k autobusu viedla centrom Bratislavy, mohli detičky
vidieť starú budovu SND, nábrežie rieky Dunaj
s čulým cestovným ruchom. No a chvíľka v
prírode po rušnom meste - super oddych!
Zrúcanina hradu Devín, majestátne sa vypínajúca na hradnej skale nad sútokom ,,našej "
rieky Moravy a Dunaja, pozorovanie prírody
v okolí a nákup suvenírov pod Devínom, bolo
pekným ukončením výletu - oslavy MDD.
Po kultúre a poučení prišlo športové zápolenie - skutočná športová olympiáda s
olympijskou vlajkou. Na otvárací ceremoniál
prijal pozvanie aj p. starosta Boris Šimkovič,
dlhoročný oddaný športovec - futbalista, ktorý prehovoril k súťažiacim a poprial im veľa síl
a úspechov v jednotlivých disciplínach. Pani
riaditeľka zase priniesla športovcom odmenu
vo forme sladkostí od našich sponzorov. Pod
heslom: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne
a spravodlivo“, športovci plní elánu a radosti

z pohybu plnili jednotlivé disciplíny - skákali
do diaľky, triafali do cieľa, súťažili v behu,
skákali vo vreci, snažili sa udržať ping-pongovú loptičku na rakete. Športovci bojovali z
plných síl, vytrvalo a húževnato a dosahovali tie najlepšie výsledky.
Tak ako sa končí naozajstná olympiáda,
aj tá naša školská sa končila vyhodnotením
a ocenením najlepších športovcov v jednotlivých disciplínach. Vyhlásením víťazov,
odovzdaním medailí a vecných darov sme
ukončili Školské olympijské hry 2015 uskutočnené ku Dňu detí. Na záver deti spoločne
zaspievali olympijskú hymnu. Zahasením
olympijského ohňa boli oficiálne ukončené
Školské olympijské hry.
Na Deň detí sa tešili i žiaci 2. stupňa.
Čakala ich totiž návšteva ZOO v Bratislave.
Vždy je tam niečo nové, zaujímavé, veselé. Plno nových zvieratiek, ktoré vás niečím
prekvapia. Každý si našiel to svoje obľúbené. Žiaci si pozreli makety dinosaurov,
navštívili 3D kino, dokonca si aj poniektorí
zakričali od strachu. Dievčatá sa nechali
na pamiatku aj vyfotografovať, vyzerali ako
veľké hviezdy.
Po skončení prehliadky deti pokúpili spomienkové darčeky nielen pre seba, ale aj pre
súrodencov. Výlet do ZOO sa vydaril a ešte
dlho naň budú spomínať.
Zuzana Doršicová
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ných 92 krát postavili na stupienok víťazov a ich dievčatá vybojovali
33 x zlato, 34 x striebro a 25 x bronz.
Do detských izieb mažoretiek pribudlo neuveriteľné množstvo
medailí, spomienok a krásnych zážitkov. Týmto ĎAKUJEME všetkým, ktorí sú pri nás, podporujú nás, pomáhajú nám, aby dievčatá
mohli zažívať tieto krásne nezabudnuteľné momenty.
ĎAKUJEME našim najlepším MERCI MAMINKÁM a MERCI
TATKOM za ich pomoc, vytrvalosť, obetu – lebo sú ten najlepší
fanclub, ktorí je v mažoretkovom športe známy široko – ďaleko.
V neposlednom rade ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporujú,
či už vyhovením našim požiadaviek alebo finančne:

Ťažko na cvièisku – ¾ahko na bojisku!
Dievčatá z mažoretkového súboru MERCI Záhorská Ves ukončili už štvrtú súťažnú sezónu a tak dali bodku za desaťmesačným
maratónom. Tvrdé tréningy, množstvá choreografií sa striedali so skúškami kostýmov u krajčírky, prípravami akcií, samotnými
vystúpeniami či súťažami. Sezóna 2014/2015 bola podľa slov hlavnej trénerky Natálií Vajdečkovej výnimočne náročná, hektická,
no najúspešnejšia zo všetkých.
V lete 2015, síce dievčatá povinne oddychovali a naberali energiu, no vedúce a trénerky mali, čo robiť, aby pripravili také choreografie, ktoré budú úspešné, budú vyhrávať a navyše sa budú páčiť.
Cieľ bol stručný a jasný – ako každý rok – prekonať samé seba. Po
zahájení prvých tréningov nezaháľali a išli s plnou energiou do toho.
Do 4.súťažnej sezóny vypochodovali v štyroch vekových kategóriách a to PRÍPRAVKA, DETI, KADETKY, JUNIORKY. Trénerské rady sa
rozšírili o niekoľko nových tvári či pozícií. Ďalšou trénerkou sa stala
Natália Mészárosová a úlohu asistentiek tréneriek prebrali dievčatá
Barbora Biesiková (PRÍPRAVKA) a Kristína Hrbková (DETI).
V sezóne okrem tréningov, či sústredení zažili i niekoľko akcií pri
ktorých, ste možno boli s nimi, alebo ste sa o nich dočítali:
V decembri mažoretky už tradične organizovali vianočný galaprogram – tento rok s názvom Rozprávkové Vianoce. Sála kultúrneho
domu praskala vo švíkoch. Dievčatá sa rozlúčili s minuloročnými choreografiami a predviedli pásmo niekoľkých vianočných choreografií.
V marci už taktiež tradične odpáli 4.GALAVEČER MERCI, ktorý
sa koná pri príležitosti výročia súboru - narodenín. Hlavným programom bolo predstavenie tohtoročných súťažných choreografií a
tak sa pred oči divákov dostali všetky od septembra poctivo tajené
choreografie.
• Veľká formácia baton prípravka VČIELKY (nesúťažné)
• Sólo baton deti (Ninka Nerádová) BAMBUĽKA
• Trio baton deti(Lucka Miškolciová, Grétka Ščepánová,Veronika
Klasová/ Alica Danihelová) PIPPI DLHÁ PANČUCHA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miniformácia baton deti MAČACIA PLANÉTA
Veľká formácia baton deti MICKEY MOUSE
Veľká formácia pom pom deti LEVÝ KRÁĽ
Sólo baton kadet (Pavlínka Kočišová) POLÁRNY EXPRESS
Trio baton kadet (Ninka Mészárosová ml., Ninka Mészárosová
st., Vaneska Mychajľuková) LEGO PÁRTY
Miniformácia baton kadet ZLATÁ RYBKA
Veľká formácia baton kadet ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Veľká formácia pom pom kadet INDIÁNKY
Sólo baton junior (Simi Létalová) ROCKERKA
Trio baton junior (Monika Matejkovičová, Ninka Strakošová, Sabi
Zámečníková) TRI MUŠKETIERKY
Miniformácia baton junior BENÁTSKA NOC
Miniformácia pom pom junior PRALES
Veľká formácia baton junior TOREÁDORKY
Veľká formácia pom pom junior SIMSONOVCI
Sólo baton senior (Kika Hrbková) KLEOPATRA
Duo baton senior (Baška Biesiková, Kika Hrbková) VTÁCI

V apríli odštartovali súťaže a dievčatá tak potiahli trojtýždenný
maratón súťaži. O medaily bojovali v Bratislave, Sobotišti a doma.
Áno, i tento rok boli organizátormi druhého ročníka medzinárodnej
súťaže v mažoretkovom športe. Do Záhorskej Vsi zavítalo viac ako
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20 súborov zo Slovenska a Čiech – dokonca z takej diaľky ako je
Snina, Kysucké Nové Mesto či Čadca.
Máj lásky čas priniesol niekoľko vystúpení, no nechýbali ani súťaže. Za jeden májový víkend stihli mažoretky precestovať niekoľko
kilometrov. V sobotu bojovali dievčatá na juhu Slovenska v Galante,
nedeľa patrila stovežatej Prahe. Víkend bol síce náročný, no dievčatá
prišli domov ovešané medailami.
Posledný súťažný mesiac jún neboľ vôbec oddychový a čakal ich
opäť trojvíkendový maratón. Ako prvý navštívili ďaleký Sabinov na
východe Slovenska. Tu sa tento rok konali totiž Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Súbory z celého Slovenska pricestovali
bojovať o tituly. Konkurencia obrovská, porota prísna, no domov došli
milo prekvapené a až s piatimi titulmi VICEMAJSTRA SLOVENSKA,
ktoré ani z ďaleka neboli ako sa vraví ,,zadarmo“. Ďalší víkend bojovali v českom Prostejove a poslednú súťaž tejto sezóny absolvovali
na Prešporskom pohári Bratislave, kde boli dievčatá zo Záhorskej Vsi
opäť úspešné a tak si dali krásnu čerešničku na torte.
Súťaže skončili a trénerky môžu s hrdosťou povedať, že prekonali
a možno aj prekvapili samé seba. V sezóne 2014/2015 sa neuveriteľ-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Záhorská Ves
Starosta obce a poslanci OZ
ZŠ Záhorská Ves – pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková
Siloking Záhorská Ves
Stavebniny Bowix Záhorská Ves
Printing Internacional Záhorská Ves
Ockon Záhorská Ves
Pizzéria Lenka Klímová
Prefa Záhorská Ves
Berto Vysoká pri Morave
ANBA - Andrej Bajtek
Kvetinárstvo Katka Búdová
Peter Nerád
Odbory Volswagen Slovakia
Textprint Gajary

Viac informácií o nás na www.msmerci.sk alebo aktuálne informácie na facebooku: Mažoretový súbor MERCI.
(trénerky)
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DEÒ DETÍ
1. jún - Medzinárodný deň detí – je
sviatok venovaný všetkým deťom na
svete. Vždy sa naň veľmi tešia a sú v
očakávaní, aké prekvapenie máme pre
nich pripravené.
Tohtoročný Deň detí v našej materskej
škole bol slnečný, plný zábavy, radosti, smiechu a športu. Na školskom dvore v dopoludňajších hodinách pripravili pani učiteľky
pre deti rôzne stanovištia. Na začiatok si deti

zaspievali a s veselou náladou sa súťaže
mohli začať. Deti súťažili v športových disciplínach ako je beh, rovnováha, skok cez
prekážky, hádzanie lopty do koša a lezenie.
Za každú splnenú disciplínu získali deti
odtlačok pečiatky. Deti sa vzájomne podporovali a oceňovali výkony svoje a ostatných
detí. Na záver programu nesmelo chýbať
odovzdávanie diplomov za šikovnosť a usilovnosť. Deti boli obdarované sladkými balíčkami. Zo škôlky odchádzali deti spokojné,
šťastné a hlavne s peknými zážitkami.
Chvílová Miroslava

PO¼OVNÍCI
V ŠKÔLKE
V krásny slnečný deň zavítali medzi deti
poľovníci z miestneho poľovníckeho združenia,
pán Š. Miček a V. Sobolič. Deťom zaujímavo
vyrozprávali o práci poľovníka, o starostlivosti
o zvieratá. Deti zaujali predvedené vábničky
rôznych druhov zvierat, zahrali na lesnom rohu
a predviedli výcvik poľovníckeho psa. Silný
potlesk bol vyjadrením detského obdivu nad
prácou poľovníka.

PO¼OVNÍCI
Do škôlky prišli,
naše srdcia potešili.
Poľovník je ten,
kto chráni v lese zver.
Zvieratá si šepkajú,
že im senník stavajú.
Srnky hladné nakŕmiť,
aj diviakom jedla dať,
žalude im nasypať.
V zime, v lete, celý rok
robia v lese poriadok.
Slniečko sa na nich smeje,
vetrík tíško veje,
ako dobre sa žije v lese.

Renáta Lenčová

Výlet našej MŠ
na FirstFarms
Mesiac jún je pre prevažnú väčšinu detí, posledným mesiacom
školského roku. Preto sa organizujú rôznorodé a zaujímavé
aktivity práve v tomto období. Naša MŠ sa aj tento rok rozhodla
navštíviť farmu v Plaveckom Štvrtku pri príležitosti „ Dňa otvorených dverí – Dni pre deti“. K celému príjemnému zážitku prispel
i sprievodca, ktorý nám odhalil tajomstvá života kravičiek na
farme trocha inak. Pre deti bol pripravený bohatý program.
Obrovskú radosť a neopísateľný zážitok mali naše odvážne deti
z jazdy na koníkoch. V kontajneroch s obilím a balíkmi slamy deti
hľadali „ POKLAD“ (cukríky), z čoho sa pri ich nájdení veľmi tešili.
Názornými ukážkami v rámci prehliadky samotnej farmy priamo vo

výrobe, ktorá sa začala od najmenších teliatok, cez mladé jalovičky,
dojáreň, pokračovala produkčnou maštaľou až po pôrodnicu mali
deti možnosť získať nové vedomosti a spoznať bližšie život kravičiek
a výrobu mliečka, čo ich neskutočne bavilo a s úžasom deti pozerali,
čím všetkým si kravičky musia prejsť počas jedného dňa. Deti sa
dozvedeli informácie: - čím všetkým sa kravičky kŕmia, koľko jedla a
pitia potrebujú počas jedného dňa, koľko mlieka sa z jednej kravičky
denne vydojí a veľa, veľa nových a užitočných informácií.
Fascinujúca bola prezentácia strojov najmodernejšej techniky ako
sú traktory, kombajny, rôzne závesné a ťahané náradie, počas ktorej
si mohli vyskúšať sedenie za volantom, z čoho sa veľmi tešili.
Na záver bolo pre deti pripravené občerstvenie a na cestu dostali
balíček pochúťok s prekvapením. Výlet bol vydarený a naši malí návštevníci boli nadšení, odniesli si domov plno krásnych a nezabudnuteľných zážitkov a nových poznatkov.
Zuzana Zábojníková
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Hasièi v našej
MATERSKEJ ŠKOLE
Po športovej olympiáde v pondelok oslavy v našej materskej
škole pokračovali aj na druhý deň . Prišli k nám hasiči. Deti si vyskúšali ako sa treba správať pri požiarnom poplachu a únikovými
východmi zišli do priestorov školského dvora.
Všetci boli odvážni a aj tie najmenšie deti, kuriatka a lienky, to
hravo zvládli. Vonku nás čakalo prekvapenie, ozajstné hasičské auto.
Hasiči nám previedli svoju výstroj a techniku, ktorú pri svojej práci
potrebujú.
Deti mali možnosť sadnúť si do auta, vyskúšali si aj hasičské hadice, ktoré používajú pri hasení požiaru. Keďže slniečko svietilo, vodou
sme sa osviežili aj mi. Za odvahu a šikovnosť dostali malí požiarnici

sladkú odmenu a naši predškoláci, sovičky a včeličky, odovzdali hasičom pekné obrázky, ktoré im nakreslili. Zažili sme pekné dopoludnie plné zážitkov a prekvapení a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Ďakujeme.

DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY NA EXKURZII
V UHRANSKOM MÚZEU
náčinie, ktoré sa používalo na obrábanie
V rámci osláv Medzinárodného dňa detí sme sa s deťmi III. A a III. B vybrali na exkurziu do Uhranského múzea, ktoré máme v Záhorskej Vsi. Keďže súčasťou školského
vzdelávacieho programu materskej školy je i poznávanie Slovenska, bydliska a jeho
okolia, a táto exkurzia bola zaujímavý spôsob ako našim predškolákom priblížiť, ako sa
v Záhorskej Vsi v minulosti žilo a ako to tu vyzeralo v dobách, keď naši starí a prastarí
rodičia boli deťmi.
Teta v múzeu nás milo privítala a deti sa
dozvedeli veľa zaujímavostí o obci, v ktorej
vyrastajú. Videli tradičné oblečenie, ktoré
nosili obyvatelia Záhorskej Vsi v minulom
storočí, takisto bývalú materskú školu i tú
súčasnú, dokonca na jednej fotografii sa
našla aj naša pani učiteľka a zástupkyňa

Tatiana Juhászová, keď ešte bola malou škôlkarkou. Deti videli na fotografiách ako vyzerala základná škola, históriu hasičského zboru v
obci i starú hasičskú uniformu.
Dozvedeli sa, že v našej obci žili aj svetoznámi ľudia a videli ich aj na fotografiách.
Taktiež deti videli rôzne poľnohospodárske

pôdy, nábytok, riad, v ktorom sa varilo, či
šijací stroj.
Boli prekvapené, keď sme ich upozornili
na staré rádio, ktoré sa ani trochu nepodobalo na tie dnešné. Deti zaujali staré hračky,
s ktorými sa hrávali deti v minulosti, alebo
starý kočiar pre bábätká.
Okrem toho, deti videli množstvo fotografií z akcií, ktoré sa zachovali ako tradície
dodnes. Ako poďakovanie sme tete zaspievali a zarecitovali a spoločne sme sa odfotili
na pamiatku.
Bc. Ľubica Darmová
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Oslava
Jána Krstite¾a

NÁVŠTEVA
VE¼VYSLANCA
V ZÁHORSKEJ VSI

v Záhorskej Vsi

25.6. o 10.00 hod. zavítal k nám veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku jeho
excelencia Mag.Helfried CARL, M.A. Prišiel
na pozvanie OcÚ a Irenky Límovej, ktorú
osobne navštívil.

Záhorský hlásnik
Dňa 26. 6. 2015 kultúrny spolok Uhranská
perla spolu s DHZ v Záhorskej Vsi poriadali už
tradične oslavu Jánskych ohňov. Tejto oslavy sa
zúčastnil aj starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
a niektorí poslanci obecného zastupiteľstva. Po
úvodnom privítaní predsedníčkou KSUP zatancovali deti zo súboru Devele čavore temperamentné
cigánske tance, ktoré navodili dobrú náladu. Ženy

zo spevokolu Uhranka zaspievali piesne na
túto príležitosť a prečítali krátku históriu oslavy
slnovratu a Jánskych ohňov. Čarodejnice – deti
zo ZŠ rozdávali kytičky levandule a po zapálení
vatry zatancovali okolo ohňa. O dobrú náladu
sa postaral DJ z Bratislavy a hasiči zasa o
dobré občerstvenie. Prítomní spoluobčania sa
zabávali do neskorého večera.

Na OcÚ spolu s poslancami, starostom a
zástupcom starostu z Angernu – René Zonschits – prednostom úradu, sme preberali situáciu našej spolupráce medzi MŠ a ZŠ, medzi
obidvomi úradmi. Deti ZŠ a MŠ privítali pána
veľvyslanca piesňami a básňou. Následne pri
občerstvení sme spoločne rozprávali o situácii okolo mostu a živote našich dvoch obcí,
o dobrej spolupráci medzi obecnými úradmi.
Pán veľvyslanec prisľúbil obidvom obciam jeho
podporu, zapísal sa do kroniky obce Záhorská
Ves a rozlúčil sa.

MAMA, MAMKA, MAMIÈKA!
Tento sviatok možno právom označiť za
najväčší sviatok pre každého syna či dcéru,
vnúčatá či tie najmenšie pravnúčatá. Láska je
najväčšou radosťou, ktorú človek rozdáva druhým a sám neobmedzene prijíma tento dar.
A práve ženy, mamičky, staré mamy rozdávajú lásku plným priehrštím, dodávajú odvahu
do ďalších dní života, sú piliermi, na ktoré sa
možno spoľahnúť.
Ani v našej obci to nebolo inak a naše
ratolesti sa poďakovali svojim mamičkám za
všetku ich lásku a starostlivosť práve druhú

Staviame my máje,

májovú nedeľu, kedy sme oslávili Deň matiek
v kultúrnom dome. Po úvodnom slove sa predviedli deti z materskej i základnej školy, ktoré
si pre svoje mamičky a staré mamy pripravili
krásne hudobno-dramatické pásma, v ktorých
slovom, tancom i spevom ukázali, že vedia, kto
je pre nich najdôležitejšou osobou na svete.

èo nám dajú za ne...
Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Je to symbol lásky,
mieru, radosti a prebúdzajúceho sa života. Máj nám vlieva do žíl
silu a cítime sa mladší. Rovnako ako v iných obciach na Slovensku, tak aj v našej obci sa už stalo tradíciou, že sa v podvečer
prvého mája koná oslava spojená so stavaním mája. Tento rok si
kultúro-športová komisia pripravila niekoľko noviniek.

Slávnostnú atmosféru tohto dňa umocnili aj
dievčatá z Mažoretkového súboru MERCI – konkrétne najmladšie vekové kategórie prípravka
a deti, ktoré zatancovali choreografie Včielky a
Mickey Mouse.

Milé deti, všetkým, ktorí ste účinkovali v tomto slávnostnom programe, ďakujeme za usilovnosť. Veľká
vďaka patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré pripravili svojich žiakov
tak, aby vyjadrili mamičkám lásku,
lebo slovíčok o vďačnosti a láske nikdy nie je dosť.

Po krátkom príhovore starostu obce sa so svojím spevom v ľudových krojoch predstavil domáci Spevok Uhranka. Mederátorkou
akcie bola Petra Pálevičová známa z relácie ,, Súdna sieň“. Pripravený máj najskôr ozdobili pestrofarebnými stuhami a mašľami
mladé dievčatá a následne ho členovia DHZ pomocou lán a rebríka
postavili a upevnili. Prvomájovú báseň predniesla žiačka Základnej
školy Lenka Valentová, zatancovali mažoretky MERCI, konkrétne
dievčatá z najstaršej vekovej kategórie – junior. Nechýbalo ani
chutné občerstvenie, ktoré pripravili tradične naši hasiči. Viacerým
sa naozaj nechcelo ísť domov z tejto príjemnej akcie, keďže celý večer hrala do tanca a na počúvanie ľudová, cimbalová hudba DUDÍCI
z neďalekej Bratislavy.

Text, foto: Vajdečková Natália

Text, foto: Vajdečková Natália
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VÝLET DO BRATISLAVY
Poznať svoju krajinu, hlavné mesto, jeho dominanty je jednou z tém výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. Pôvodná návšteva muzikálu sa hrou osudu zmenila na
poznávací výlet po dominantách Bratislavy a návštevou Národného múzea.
Deti boli nadšené možnosťou zblízka si pozrieť rôzne druhy zvierat, vtákov, motýľov, minerálov, pozrieť si vykopávky vyhynutých zvierat, vyfotografovať sa s mamutom.
Niektoré z detí boli v Bratislave prvý krát a úchvatný bol pre nich aj pohľad na veľké lode
na Dunaji. Nakoniec nám nebolo ani ľúto, že muzikál zrušili. Domov sme odchádzali s množstvom poznatkov o hlavnom meste sprostredkovaných zážitkovo, čo je pre deti nenahraditeľné a dúfam, že aj nezabudnuteľné.

BUBLINKOVÁ
ŠOU
Nemali ste niekedy sen schovať sa do
bubliny? Mnohým z detí sa to splnilo.
V rámci aktivít z príležitosti dňa detí do
našej MŠ prišiel Šašo Ľuboš so svojou
bublinkovou šou. Deti sa so šašom nielen
dobre zabávali, ale sa aj veľa nasmiali a
mali možnosť pohrať sa s bublinami rôznych veľkostí. Šašo Ľuboš s nimi vytváral
rôzne obrazce a dokázal, že do bubliny
schová nielen deti, ale aj pani učiteľku.
Jana Soboličová

Jana Soboličová

Ma¾ovanie na asfalt
Galéria na zemi. Toto sa pokúsili deti vytvoriť v rámci aktivít z príležitosti dňa detí.
Kresby na asfalte síce dlho nevydržia, ich tvorenie je však pre deti veľkou zábavou.
Neprekážajú ani špinavé ruky a kolená. Výsledok stojí za to. Deti vytvorili na asfalte pri
kultúrnom dome a tí menší na chodníku do materskej školy pekné obrázky. Kreslili rodinu, prírodu, svoje okolie a tešili sa, že ich výtvory môžu obdivovať všetci.
Pozreli ste si ich aj vy?

Deò otcov
v MŠ
Môj tato.
Môj tato je veľmi milý,
stojí pri mne v každej chvíli.
Často rýchlo zistí,
na čo práve myslím.
Povzbudí a vypočuje,
ochráni keď potrebujem.
Dobrý priateľ to je tato,
ja ho veľmi ľúbim za to.

Jana Soboličová
Touto a inými básničkami a pesničkou deti privítali v materskej škole otcov a mamy, aby spolu
strávili popoludnie venované nielen dňu otcov, ale
aj rodine.
Deti so svojimi rodičmi postupne plnili úlohy v
jednotlivých stanovištiach za povzbudzovania mamičiek alebo iných príbuzných. Najviac sa potrápili
pri chodúľoch, najzábavnejšie boli skoky vo vreci,
najhlučnejšia bola streľba loptičkou do plechoviek, deti sa najviac tešili z jazdy
vo fúriku a chytania rybiek. Oteckovia dokázali svoju kreativitu a rúrky
z toaletného papiera pretvorili spolu s deťmi na zaujímavé postavičky, z ktorých sme v materskej škole
urobili výstavu.
Odmenou za splnené úlohy boli papierové viazanky, ktoré svojim oteckom
vyrobili deti.
Aká by to bola záhradná slávnosť bez opekačky? Aj tu bolo potrebné preukázať zručnosť a
paličky si vlastnoručne vyrobiť. Bola to hračka. Veď

každý správny chlap má pri sebe nôž. A naši
ockovia dokázali, že sú nielen správni chlapi,
ale aj milujúci rodičia.
Opečené špekáčky a dobrý pocit bol odmenou pre všetkých.
Jana Soboličová
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ŠPORT V OBCI
Futbalová sezóna 2014/2015 je definitívne za nami. Pred nami je bilancovanie uplynulého ligového ročníka, v ktorom o najlepšie umiestnenie bojovali
dve naše družstvá. Ako teda vyzerala záverečná bodka v podaní A – mužstva
a starších žiakov?

A-mužstvo
Úspech so strienašlo svoju tvár bornou pachuśou
Seniori futbalového klubu FK Záhorská
Ves obsadili v nedávno skončenej sezóne
6. miesto spomedzi 12 účastníkov. Zatiaľ
čo na jar získali len slabých 13 bodov, v
jarnej ouvertúre dosiahli takmer dva body
na zápas, keď z 11 jarných duelov získali
úctyhodných 20 bodov. Pokiaľ by sa to
premietlo do jarnej tabuľky, obsadili by
sme veľmi solídne 4. miesto a neušlo by
nám zotrvanie v 5. lige.

Len malý krôčik chýbal našim mladým
futbalistom k baráži o postup do vyššej
súťaže. Hoci dosiahli svoje najlepšie
tabuľkové umiestnenie od svojho založenia, ktorým bolo konečné 2. miesto,
museli sa skloniť pred svojim súperom z
Lábu. Práve prehra v predposlednom zápase sezóny na pôde najväčšieho rivala v
boji o celkový triumf definitívne rozhodla
o postupujúcom.

Sezóna je však dlhodobou záležitosťou, nie len otázkou posledných dvoch
mesiacov. Vzhľadom na turbulentné obdobie, však mužstvo hralo nad očakávania. Káder sa stabilizoval a podľa prvotných informácií sa má do budúceho
ročníka posilniť na viacerých postoch
o skúsených hráčov. Hoci nasledujúci
ročník odštartujeme v poslednej šiestej
lige (reorganizácia súťaží BFZ a OBFZ
– pozn.red.), môžeme sa tešiť na neľútostné súboje a pokus o okamžitý postup do vyššej súťaže.

Naše talenty sa ale nemusia hanbiť.
Získali dovedna 28 bodov v 14 ligových
zápasoch s výsledným skóre 47:16. Po
už vyššie spomínanej reorganizácii si
budú v nasledujúcej sezóne merať svoje
sily s družstvami malackého a pezinského okresu. Dôležitým faktorom však je, že
káder zostane až na jedno meno pokope
aj v nasledujúcom ročníku. Potrebuje však
zvládnuť zlomové momenty. Treba ešte pozdvihnúť mentálnu stránku
a popracovať na
maličkostiach

Vzhľadom na úspechy, ktoré náš futbal dosiahol pri pohľade do svojej bohatej histórie, nám ani nič iné neostáva.
Všetko sa však bude odvíjať od poctivej a
koncepčnej práce klubových funkcionárov a zodpovedného prístupu hráčov na
tréningoch a v zápasoch. Tieto dva faktory kráčajú ruka v ruke a navzájom sa
podmieňujú. Ak sa pridajú aj diváci, ktorí
si najmä v jarných domácich zápasoch
našli cestu na štadión, môže sa namiešať
ten správny recept na úspech.

nielen v zápasoch, ale aj na tréningoch. Všetko závisí od koncentrácie a
ochoty na sebe pracovať. A to si musia
uvedomiť nielen tréneri mužstva, ale aj
samotní futbalisti.
Futbalové mužstvo starších žiakov FK
Záhorská Ves by sa chcela poďakovať za
spoluprácu a pomoc pri dosiahnutí svojich cieľov všetkým rodičom, menovite r.
Glajšekovej, Mézsárosovej, Lukáčkovej.
Rovnako ďakujeme aj p. Ivanovi Malíkovi,
Máriovi Jánskemu a vyššie spomenutým
rodinám za ich pomoc pri preprave mladých futbalistov na ihriská súperov.
Poďakovanie patrí aj p. Dušanovi
Tvoríkovi a ďalším sponzorom, ktorí
si neželajú byť menovaní, že aj oni finančne prispeli na fungovanie družstva
starších žiakov. Slová vďaky adresujú
aj futbalovému výboru na čele s prezidentom klubu p. Petrom Schwartzom
a hospodárovi futbalového ihriska p.
Pavlovi Danihelovi ml. za vynikajúco
vytvorené tréningové podmienky a kvalitne pripravenú hraciu plochu.
Poďakovanie patrí aj p. Márii Fusekovej,
bufetárke na ihrisku, vďaka ktorej chlapci
dopĺňajú energiu po majstrovských zápasoch. V neposlednom rade nemožno
zabudnúť na verných fanúšikov, ktorými
svojimi hlasivkami neustále hnali svojich
miláčikov vpred. Ďakujeme!
Text: Dávid Malík

-18-

Záhorský hlásnik

-19-

Záhorský hlásnik

Pamätná kniha obce Uhorská Ves

Boh ochraòuj našu dedinu!

/pokraèovanie rok 1936, od str. 146/

Týmto želaním víta každého prichádzajúceho do našej obce od Bratislavy
novo inštalovaná tabuľa na kríži, stojaceho pred vstupom do dediny. Z vlastnej iniciatívy a vo vlastnej réžii dala tabuľu vyhotoviť, inštalovať a upraviť
okolie pani Ing. Mária Bartalská.

Predpoludním 6. júla utonula pri kúpaní
16 ročná švagriná p. ppor. Veselého, veliteľa
miest. četníckej stanice. Prítomní pokúsili sa
ratovať tonúcu, ale skôr zmizla pod vodou,
než priplávali na pomoc. Mŕtvolu utopenej
chytili do nevodu pod uhranským mostom.
Večer bolo druhé protiletecké cvičenie.
O 9. hod. zahučala siréna a rozvučaly sa
zvony. Poriadatelia a sbory : hasičov, nár.
gardy, vojenských vyslúžilcov shromaždily sa pred kancelárom a odtiaľ odišli dľa
udaných pokynov po povinnostiach. Jedni
oznamovali príchod nepriateľského náletu
a upozhornili občianstvo, aby poshášalo
všetky svetlá. Druhí lokalizovali pod krížom
zapálenú vatru, ktorá znázorňovala oheň
spôsobený explosiou nepriateľskej bomby.
Samaritná služba tiež vyskúšala svoju pohotovosť a rýchlosť. Osvetlením ulíc cvičenie bolo ukončené.
Pred obedom cirka o 10. hod. dňa 10.
sept. vypukol požiar medzi stodolami. Oheň
podporovaný vetrom sa šíril rapídne, takže
čoskoro bol spozorovaný aj v susedných
obciach. 13 hasičských sborov prišlo k
ohňu. Veliteľ dobr. hasičského sboru z Bratislavy práve bol po práci v Uhorskej Vsi a
keď videl aká pohroma hrozí obci, na vlastnú päsť povolal z Bratislavy svoje mužstvo.
Plných päť hodín pracovaly všetky sbory na
lokalizovaní ohňa. Popolom ľahlo 16 stodol
a 3 obytné domky. Ešte na druhý deň horelo a tlelo na zhorelisku. Na miesto nešťastia

Historické
fotografie
z Uhorskej Vsi

prišiel sa pozrieť i p. minister pravosúdia Dr.
Ivan Dérer. Škoda úradne bola odhadnutá na
200.000 kč.
1.novembra prišiel kráľ Karol rumunský do
Bratislavy. Z Uhorskej Vsi išiel zvláštny vlak
do Bratislavy. Zájazdu zúčastnili sa delegáti
a volontéri takmer všetkých organizácií. Zpiatočný lístok na železnici bol za 5 kč. O polnoci
účastníci zvláštnym vlakom vrátili sa domov.

Rok 1937
Zimné obdobie po Novom roku pohybovalo sa v krivke: dážď, suchý mráz, ľad a napokon slabá vrstva snehu.
Pracovná výkonnosť občianstva v tomto
období stlačená bola na najnižší bod. Nezamestnaní odkázaní boli na podporu min. soc.
pečlivosti. Dostávali 10 kč poukázky /lístky/ na
obecnom úrade. Odborove organizovaní odkázaní boli na podporu odbor. organizácie. Ako
väčšiu údalosť všedných dní zaznačiť načim
meranie v obecných hagáčoch. Parcele prechádzaly z rúk do rúk až vznikly pochybnosti
ohľadom správnej držby. Z iniciatívy jednotlivca
zavolaný bol zememerič z Malaciek a u tých,
ktorí sa prihlásili, premeral a vytýčil správne
medze. Pri tejto príležitosti nebude od veci pripomenúť, že hagáčky na mape boly zaznačené
ako les. Bolo verejne vyhlásené, že kto bude
chcieť na svojom rúbať, musí si vopred podať
u lesnej správy žiadosť o povolenie. Každá novota sa ťažko vžíva. Mnohí rúbali bez toho, že

by sa boli koho pýtali. Následky nevšímavosti
sa dostavily. Boli ťahaní na zodpovednosť a
pokutovaní peňažnými pokutami.
Sviatočné dni možno nazvať stopercentným opakom všedných.. Krátky fašiang
hýril zábavami. Sezónu tancov zahájil hasičský sbor poriadaním plesu 2.jan. Maškarný ples. Spolok vyslúžilcov gen.M.R.
Štefánika vydržiaval ples 17. jan. Športovný ples miest. F.C. bol 23.jan. Maškarný
ples mala 30. jan. R.T.J. Ples Gardy bol 6.
febr. Sezóna tancov zavŕšená bola IV. matičným plesom.
Predčasne zavítané jaro privodilo začiatkom marca veľkú povodeň. Voda rieky Moravy vystúpila hrozive z brehov. 5.
marca úrady učinily preventívne opatrenia.
Občania boli vykomandovaní na ohrožené
úseky a furmani nepretržite museli navážať.
Četnícka posádka bola sosilnená. Voda nás
odrezala od Malaciek i od Bratislavy. Do
Dimburga i do Jakubova prevážali rybári na
loďkách. Ísť na voze do Malaciek bolo úradne zakázané. Voda rýchle prišla, ale nesúrila s odchodom. Plných osem týždňov stála
po poliach, k veľkej škode zemedelcov. Nielenže vytopila oziminy, ale hatila prípravné
práce pre jariny. Povodeň zapríčinila, že sa
tento rok sadilo veľké množstvo okopanín a
všakových náhradných plodín.
/Ukážka je doslovne opísaná z kroniky podľa
vtedajšieho pravopisu. Str. 146–149 /.
Mgr. Šimkovič Oto, kronikár Záh. Vsi

Od nás všetkých jej patrí poďakovanie
za obnovu tohto sakrálneho miesta.
Vďaka nej sa naplnil aj jej ďalší zámer:
obnoviť dnes už historické miesto na ceste do Bratislavy pri našom Obloze. Poznali
sme ho ako miesto „Pri obrázku“, o ktoré
sa dlhé roky starala pani Brigita Balaďová,
rodená Bartalská.
Pani inžinierka ho pomenovala „Pri
studničke“ a zaranžovala úpravu studničky, obrázka i celého okolia. Sama sa
touto cestou chce poďakovať tým, ktorí jej

pomohli realizovať jej zámer: pánovi starostovi Záhorskej Vsi p. JUDr. Borisovi Šimkovičovi, pánovi Petrovi Matejovovi a rodine
Bartalskej – Editke, Milanovi a Petrovi.
Takto upravené okolie studničky sa iste
stane oddychovým miestom každého pútnika, turistu či cyklistu.
S pocitom úcty a vďaky pani Ing. Márii
Bartalskej zapíšem tieto údaje do Pamätnej
knihy obce Záhorská Ves.
Kronikár obce O.Š.

Všetko dobré, otec Jozef!
Keďže aj do uší členov redakčnej rady sa dostala informácia o presunutí nášho p. farára, otca Jozefa
Nádaského, na nové pôsobisko do Vajnor, rozhodli sme sa mu aj prostredníctvom našich novín poďakovať
za spoluprácu.
Otec Jozef, v mene celej redakčnej rady by som sa Vám chcel poďakovať za všetky články a postrehy,
ktoré sme počas nášho dvojročného účinkovania pri novinách mali možnosť konzultovať.
Ďakujeme aj za Vaše slová vďaky a povzbudenia, ktoré začínajúcim novinárom dodali nový elán do ich
tvorivej práce. Želáme Vám na Vašom novom pôsobisku predovšetkým pevné zdravie, pretože to je v živote
najdôležitejšie. Nech Vás práca napĺňa a aj naďalej Vám ostane na tvári rovnaký úsmev, s akým ste Vy sám
vítali svojich veriacich na spovediach a fare.
Poprosili ma, aby som Vám poďakoval aj v mene veriacich v našej obci za vašu bezodkladnú pomoc
a nádej, ktorú ste im vždy vliali do ich sŕdc. Boli ste prvým farárom v našej obci po takmer 30 rokoch, ktorý
bol a stále bude skutočne NÁŠ! Získali ste si naše srdcia a vždy, keď budete prechádzať okolo našej obce,
dvere budú pre Vás otvorené. Lúčime sa s Vami a želáme veľa energie do ďalších dní Vášho života!
Evanjelium podľa Jána 8, 31-32:

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.”
Text: Dávid Malík
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tomu sme možnosť tejto služby ponúkli zariadeniu ZUMI. Záleží
od pani Havrillovej, či prejaví záujem o zabezpečenie obedov pre
mesiac august.

Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďakujeme Vám
za Vaše otázky, ktoré smerujete na našu e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej
a my ich spolu s odpoveďou uverejníme vždy v nasledujúcom
čísle Záhorského hlásnika.
1. Môžeme aj v tomto kalendárnom roku očakávať revitalizáciu verejného priestranstva? Ak áno, ktorých častí našej obce sa
bude bytostne týkať?
Čakáme na výzvy z EÚ. Bratislavský kraj je však v tomto ohľade
značne znevýhodnený. Otázkou revitalizácie sa budeme zaoberať
aj na najbližších zasadnutiach OZ, o ktoré časti našej obce pôjde
rozhodneme spoločne s poslancami. Čerpať finančné prostriedky
budeme musieť pravdepodobne z vlastných zdrojov.
2. Školský rok sa končí. Zabezpečí obec stravovanie pre
dôchodcov aj počas letných prázdnin a predovšetkým v mesiaci
august, kedy v školskej kuchyni prebieha dovolenka?
Obec zabezpečuje už roky stravu všetkým dôchodcom, nielen
tým, ktorí sú na to odkázaní. Naši občania z radov dôchodcov
vedia, že v auguste sa musia o stravovanie postarať sami. Napriek

3. Pomaly sa nám blíži najväčšie kultúrne podujatie v našej
obci - Dni Uhranského somíca. Na čo sa môžeme tento rok
tešiť zo strany organizátorov?
Verím, že to, čo kultúrno-športová komisia sľúbila, aj splní.
Spoločne s ostatnými poslancami OZ zabezpečila aj tento rok bohatý program. V sobotu, 15. augusta, bude najväčším ťahákom
účasť Štefana Skrúcaného v priestoroch rybárskej chaty. V nedeľu, 16. augusta, sa na futbalovom ihrisku predstavia v exhibičnom zápase starí páni Slovana Bratislava. Návštevníci podujatia
sa môžu tešiť na futbalové umenie v podaní Hrdličku, Veselého,
Krištofíka, Stranieka a mnohých ďalších. Catering a občerstvenie
budú počas obidvoch dní zabezpečovať bratia Perneckí. Všetci
návštevníci sú srdečne vítaní a tešíme sa na ich účasť!
4. V poslednom čase sa v obci vyskytujú početné skupinky občanov, ktoré neváhajú poškodzovať aj obecný majetok (napr. Pomník povodne). Ako bude obec postupovať voči týmto vandalom?
Bol som sa na inkriminovanom mieste pozrieť, ale na pomníku
nie je nič poškodené! Len spodok pomníka je natretý mastným
tukom. Ja osobne som s tým vyrozumený, pretože sa tam nezakladajú ohne, nehrá sa tam na gitare a nekonajú sa tam „módne
rómske prehliadky”. To bolo poškodzovanie tejto pamiatky. Teraz
je tam, chvalabohu, kľud. Aj okolití bývajúci sú spokojní. Toto
bola jedna dobrá vec, čo títo občania vykonali!
Text: Dávid Malík

PLÁNOVANÉ AKCIE V NAŠEJ OBCI
15. 16. august:
2. september:

Dni Uhranského somíca
Začiatok školského roka
Hody v obci

ANBA-SK spol. s r.o.
Tlač & Reklama

Andrej Bajtek
Tlač & Reklama

M: +421 911 477 105
E: bajtek.andrej@gmail.com

+421 911 477 105
bajtek.andrej@gmail.com
V Jertáši 375/25
900 65 Záhorská Ves

KRONIKA OBCE

OD

1. apríla

NARODILI SA:
Vaňo Filip /február/
Malík Tobias /február/
Pavláková Vanesa /marec/
Vrážel Mário
Masaryk Dávid
Lančaričová Laura
ZOSOBÁŠILI SA:
Hefjuk Regina
+ Oleksyi Hefjuk

DO

30. júna 2014
Mgr. Fialová Veronika
+ Lukáček Miroslav
Szamaranszká Viera
+ Hentek Milan / marec/
OPUSTILI NÁS:
Telgarská Mária
Loužil Jozef
Šimkovičová Anna
Tomášek Vladimír

• www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmai
zahorskyhlasnik@gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0908 028 265 •
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