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Vážení spoluobania!
Po horúcich letných prázdninách Vás srdene pozdravujem. Mesiac júl sa zaal
„výmenou stráží“ v našej

farnosti. Pána farára Nádaského vystriedal p. Libi Marián.
Touto cestou chcem poakova
Jozefovi Nádaskému za fantastickú prácu, ktorú odviedol pre
našu obec. Po 28 rokoch ukázal
našim obanom, ako dôležitá
je viera nielen v Boha, ale aj v
obianske spolunažívanie, rodiovská výchova, i susedské
vzahy a patriotizmus.
Za nás všetkých prajem pánovi
farárovi Nádaskému vea úspechov v jeho poslaní.
Nášmu novému otcovi Mariánovi želám, aby sa o najskôr zžil
s nami a pokraoval už v zaatej ceste.

Príhovor redakcie
Milí itatelia Záhorského hlásnika, horúce letné dni sú pomaly minulosou a vládu
nad poasím prevezme už oskoro jese.
Spolone s letným obdobím sa skonil aj
as dovoleniek strávených pri mori i na
horách. Koncom augusta sme sa stretli už
v poradí na 13. roníku najmasovejšieho
podujatia v obci – Dní uhranského somíca. Tohtoroným trhákom bol moderátor
podujatia Štefan Skrúcaný, ktorý svojimi
šlágrami a humorom dotváral atmosféru
našich slávností. V nedeu k nám zavítali

V auguste sme sa všetci tešili
na Uhranského somíca. Tentokrát vyšiel výborne aj vaka
snahe poslancov, Štefana
Skrúcaného, spolku dôchodcov, Uhranskej perly, futbalového klubu, hasiov a rybárskeho
spolku Morava. Zásluhou bratov Perneckých bolo rýb dos
a „Somíca“ spestrila návšteva
Ministra vnútra – R. Kaliáka,
ktorý našim hasiom priviezol
Tatru 815. Zážitkom boli aj starí
páni Slovana na ele s Ivanom
Hrdlikom, Lajkom Cvetlerom,
i Ladislavom Peckom.
Školský rok zaal v ZŠ a MŠ.
Pracujeme na projektoch chod-

bratislavskí futbaloví giganti – Artmedia Petržalka a Slovan Bratislava. Svojou návštevou
nás poctil aj samotný minister vnútra SR! A
neprišiel naprázdno...
Mesiac september je už tradine
spájaný so zaiatkom nového školského
roka. Okrem už známych tvári sa v školských
laviciach ocitli aj tváre doteraz neznáme. Ide o
prváikov, ktorí sa smelým krokom vydali na
cestu za vedomosami. Nové tváre sa objavili
i medzi pedagógmi v materskej a v základnej škole. Neostáva nám ni iné, ako popria
všetkým z nich vea síl a motivácie do alších

ník – Syslov všek, plot na
cintoríne, strecha OcÚ, cesta
Pri 2. kaplnke, hasiská zbrojnica, nový kamerový systém,
plot na kostole, likvidácia
smetiska, výstavba zberného
dvora, i eurofondoch.
Budem rád, ak aj Vaše návrhy
dostaneme do rozpotu na rok
2016 a to do konca novembra.
Poda toho o tam dáte, bude
sa robi rozpoet.
Ak potrebujete som tu pre Vás.
/t.. 0948 550 050/
S úctou Váš starosta
Boris Šimkovi

dní. Len odhodlanie a tvrdá práca vedie k
skutonému úspechu.
Aký bude prvý lánok v Záhorskom hlásniku od nášho nového duchovného otca
Mariána Libia? Vedeli ste, že Záhorská
Ves mala v minulosti svojich vlastných „migrantov“? A týka sa vôbec otázka migrácie
a uteencov i našej malej obce? Vyrastajú
nám na futbalovom ihrisku alšie mladé talenty? Toto všetko, ale aj ovea viac už na
nasledujúcich stránkach Vašich novín.
Príjemné ítanie Vám praje
redakná rada ZH!

OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU
NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI.

13. ROÈNÍK
DNÍ UHRANSKÉHO SOMÍCA
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V sobotu 15. augusta, tak ako každý rok v mesiaci august, odštartoval zaiatok už 13. roníka Dni Uhranského somíca. V priestoroch dvoru Rybárskeho spolku Morava sa postretávali priatelia
a známi, aby si spolone pri lúoch letného slnka, pohári dobrého vínka a kúskoch rybích špecialít vychutnali prvý de obecných
slávností.
O 12:00 hod. začal stánkový predaj. Prezentovali sa najmä šikovní
remeselníci so svojimi ručne vyrobenými nástrojmi, maškrtníkov určite potešili cukrovinky rôznych chutí. O občerstvenie sa počas obidvoch
dní postarali bratia Pernecký z Malaciek, ktorí ponúkali okrem bohatej
ponuky rýb aj cigánske pečienky a iné pochutiny.

Oficiálny začiatok kultúrneho programu sa začal úderom 15:00
hodiny. Za prítomnosti trubačov z poľovníckeho združenia Rozkvet a
vystúpenia mažoretkového súboru MERCI sa hlavného slova sa ujal
známy moderátor, herec a zabávač Štefan Skrúcaný. Ten vyzval na
pódium starostu obce Záhorská Ves JUDr. Borisa Šimkoviča, ktorý
predniesol slávnostný príhovor a zároveň v ňom privítal všetkých hostí
a zaželal im príjemnú zábavu.

Okrem spomínaných účinkujúcich zaspieval zopár evergreenov
zo svojho repertoáru aj moderátor Štefan Skrúcaný. Sprievodné
podujatia pozostávali z prezentácie líčenia značky Mary Kay a tomboly, ktorú si mohli hostia zakúpiť počas programu a pozostávala
z viacerých praktických cien. O reprodukovanú hudbu a ozvučenie sa postarali bratia Jánošovci. V nedeľu pokračovali slávnosti v
priestoroch futbalového štadióna.
Text: Barbora Malíková, Foto: Natália Vajdeková

Pokračovalo sa vystúpením folklórneho súboru Staškovanka. Členovia súboru prostredníctvom neho predstavili našim občanom svoje
tradičné zvyky a obyčaje. Záhoráckym humorom sršal ľudový rozprávač z Lábu a v neposlednom rade vystúpil i domáci súbor Uhranská
perla zo svojimi piesňami. Do tanca a počúvanie hrali Béčkoví chlapci
z Malaciek, ktorých repertoár tvorili známe ľudové a moderné piesne.
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NEDE¼A V ZNAMENÍ FUTBALU
Zatia o prvý de obecných slávností
sa už tradine odohrával v priestoroch rybárskeho dvora, nedea privítala všetkých
úastníkov na futbalovom štadióne. Na
náš trávnik totiž zavítali tradiné mužstvá
z hlavného mesta. Starší žiaci doma privítali Artmediu Petržalka a starí páni zasa
belasé družstvo Slovana Bratislava.
Družstvo starších žiakov doma jednoznačne kapitulovalo po suverénnom výsledku Artmedie v pomere 0:6. Všetci diváci
museli svorne uznať, že naši mladí futbalisti
sa postavili proti kvalitatívne lepšiemu súperovi. Súper z druhej ligy jasne predčil naše
mužstvo vo všetkých činnostiach a výsledok bol tak zaslúžený.
Naopak druhý duel, ktorý ponúkol zápas
medzi výberom bývalých aktívnych futbalis-

HASIÈSKÉ
AUTO
Dni Uhraského somíca mali tento rok
i vzácnu návštevu. Zrepasované hasiské
autá Tatra môžu už pri výkone svojej innosti využíva dobrovoní hasii i z našej
Záhorskej Vsi .

tov A-mužstva Záhorskej Vsi a Slovana Bratislava, už priniesol oveľa vyrovnanejší priebeh.
Napriek mnohým vyloženým príležitostiam a
veľakrát aj územnej prevahe domáceho tímu,
sa nakoniec z víťazstva tešili "belasí". Tí aj
vďaka skúsenostiam Laca Pecka či Ivana Hrdličku triumfovali po výsledku 2:1. Diváci však
mali možnosť vidieť technické finesy v podaní
legiend na oboch stranách ihriska.
O hudbu a ozvučenie sa počas celého
dňa staralo duo DJ z Malaciek, ktoré zabávalo prítomných hostí i hrou na saxofón, či
dokonca živým spevom. Rybie špeciality a
iné pochúťky boli zasa v réžii cateringu bratov
Perneckých z Malaciek. A to ešte stále nebolo
všetko...
Text: Dávid Malík
Foto: Natália Vajdeková

Osobne im ich v nedeľu 16.augusta odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra SR
Robert Kaliňák. „Dobrovoľní hasiči sú pre mňa
zvláštna skupina ľudí, ktorí bez ohľadu na odmenu a na úkor svojho voľného času, pomáhajú svojim blízkym. Preto je našou povinnosťou starať sa o ich techniku. Prijatím zákona
o dobrovoľnej požiarnej ochrane sa nám podarilo presadiť, aby sme dobrovoľné požiarne
zbory vybavili aj technicky vo forme nových a
zrepasovaných vozidiel,“ povedal Kaliňák.

V rámci projektu pripravenosti v boji proti živelným pohromám sa pomoc dotkne až
1400 obcí na Slovensku.
Dobrovoľné požiarne zbory dostanú v
priebehu roka 800 nových vozidiel Iveco
Daily alebo zrepasovaných Tatier a viac ako
600 obcí dostane takzvané vozíky prvej pomoci vybavené protipovodňovou technikou.
Sme radi, že sme boli jednou z obdarovaných obcí.

Text, foto: Vajdeková
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ZAÈIATOK
ŠKOLSKÉHO
ROKA
Škola, škola, školatá,
tak už sme tu zase!
Kriia chlapci, dievatá
až sa komín trasie.
• Ivana Balážová • Sebastián Danihel

Škola, škola, školika,
dos už bolo zeme,
vody, lesov, strání, lúk...
Už sa ui chceme.

• Andreas Fúsek • Adam Haviar
• Filip Kaze • Emma Luánska
• Jakub Malík • Michal Malík
• Radek Malík • Michael Marguš
• David Paradi • Vanessa Pilová

Za prítomnosti najvyššieho vedenia základnej
školy, obce a lenov rady školy zaal 2.9.2015
alší školský rok v našej základnej škole.
Významný de to bol hlavne pre malých prváikov. Tí prišli na vynovený školský dvor spolone za prítomnosti deviatakov, pre ktorých je
naopak tento školský rok na základnej škole posledný. Slávnostný sprievod viedol už tradine
od MŠ a okrem žiakov v om kráali i rodiia.
Do školských avíc v prvej triede zasadli pod
vedením triednej pani uiteky Z. Doršicovej títo
žiaci:

• Kristína Rybiková • Vanesa Šušuková
• Jakub Daniel Temer • Sofia Valentoviová
• Daniel Vaniš • Matej Varga
• Valentína Vrúbelová
Veríme, že školský rok bude pre Základnú školu úspešným rokom, rokom v ktorom pod vedením pedagógov budú žiaci školy dosahova úspechy v prírodovedných, športových a umeleckých
súažiach , ako aj v celoštátnych certifikaných
meraniach.

Text, foto: Vajdeková

KLADENIE VENCOV
PRI PRÍLEŽITOSTI OSLOBODENIA OBCE
Posledný augustový víkend, konkrétne 29. augusta, sa v našej obci uskutonila pietna spomienka na našich bývalých obanov a padlých bojovníkov, ktorí neváhali položi životy za svoju rodnú
vlas. Poslanci obecného zastupitestva sa stretli pri budove obecného úradu, odkia sa presunuli k
Pomníku padlých. Na znak úcty a vaky položili na hrob veniec kvetov.
Príhovor v zastúpení starostu obce Záhorská Ves, predniesol podstarosta Andrej Bajtek.
Nezabudol v om pripomenú prínos padlých hrdinov a pripomenú tak skutonú lásku k rodnej
hrude. Uhranská perla si pripravila zo svojho repertoáru dve piesne, na ktoré nadviazala slávnostnou
básou s národnostným cítením lenka spevokolu Lívia Biesiková. I tento rok sme tak vzdali hold uom, ktorí neváhali obetova to najcennejšie pre budúcnos svojich rodín a najbližších. udský život.
Text, foto: Barbora Malíková
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Škola volá
„as beží ako bláznivý...“spieva sa
v známej piesni. Je to pravdivá veta.
Prázdniny preleteli a už tu bol zaiatok
septembra. Ráno zazvonil budík a hop
von z postele. Vyobliekaní školáci zaplnili ulice dediny. Vekí deviataci vyzdvihli najmenších prvákov pri materskej škôlke a spolu vykroili do školy.
Z obecného rozhlasu im k tomu vyhrávala rezká hudba. Na pôde základnej
školy ich akali ostatní školáci.
Tento školský rok ich bude do našej
školy chodi zase o nieo viac. Poet
žiakov vzrástol na 165. Naša škola sa
viditene modernizuje a skrášuje. V triedach je všetok starý nábytok vymenený,
postupne vymieame školské tabule,
maujeme triedy, vymieame podlahy,
zabezpeujeme didaktické pomôcky. Telocvia a priahlé kabinety sú vymaované, nainštalované úsporné osvetlenie,
v tomto sektore zrenovované dobové
dvere a takisto zrenovované vchodové
dvere. Školský dvor, ktorý bol v havarijnom stave, je takisto vynovený a stáva
sa z neho príjemné prostredie pre žiakov,
ale aj rodiov.

Pani riaditeka PaedDr. Ivica Pupiková
privítala všetkých žiakov, rodiov, starých
rodiov a všetkých hostí na slávnostnom
otvorení školského roka. Svojich škôlkarov prišla do školských lavíc odprevadi
aj pani riaditeka z materskej škôlky, pani
Janka Soboliová. Prítomným sa prihovoril pán starosta JUDr. Boris Šimkovi a
zaželal všetkým vea úspechov v novom
školskom roku. Predstavení boli všetci
pedagógovia a správni zamestnanci. Noví
pedagogickí pracovníci sú: pán uite geografie a telocviku, Mgr. Michal Babo, triedny uite II. špeciálnej triedy, Bc. František Košarišan a pani uiteka nemeckého
jazyka a informatiky pani Kristína Vicenová. Privítali sme aj pána farára, Mgr. Mariána Libia.
Pani riaditeka informovala o aktivitách,
ktoré prebehnú poas školského roka. Žiaci 5. roníka budú absolvova testovanie
zo slovenského jazyka a matematiky 25.
novembra 2015. Žiaci 9. roníka budú absolvova testovanie zo slovenského jazyka
a matematiky 6. apríla 2016. Zápis prvákov na alší školský rok je presunutý na
mesiac apríl 2016. Každý žiak 1. stupa
môže jedenkrát za celé štúdium základnej
školy využi príspevok 100,- eur na školu
v prírode. Každý žiak 2. stupa môže je-

denkrát za celé štúdium základnej školy
využi príspevok 150,- eur na lyžiarsky
výcvik. To znamená, že žiak základnej
školy poas celého štúdia môže využi
2x príspevok na tieto školské akcie.V
rámci inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa v 1. roníku obnovilo vyuovanie predmetu prvouka a v
5. roníku staré pracovné vyuovanie
nahradila technika.
Všetci žiaci si vymenili so svojimi
uitemi letné zážitky, dostali inštrukcie
na alší de. Takto slávnostne naladení
sme mohli vstúpi do nového školského
roka. Veríme, že sa nám bude v našej
vynovenej škole dobre dari. O udalostiach a akciách našej školy si môžete preíta na webovej stránke školy: https://
zszahorskaves.edupage.org/
Vážení rodiia, chceme aj v spolupráci s Vami vytvori pre Vaše deti školu s
príjemnou atmosférou, školu, v ktorej sa
žiaci zážitkovým uením nauia využi
svoje schopnosti v alšom profesijnom
raste.
„Múdreho nikto neoklame!“, táto veta
našich starých rodiov stojí za zamyslenie. o poviete? Pustíme sa do uenia?
Hor sa do toho!
RŠ (Riaditestvo školy)
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EURÓPSKY
TÝŽDEÒ ŠPORTU
A DIDAKTICKÉ HRY
Hravo, športovo, súažne v krásnom prostredí priahlej prírody našej obce. Takto strávili žiaci 1. - 4. roníka zaiatok 3. školského týžda. Naša základná škola reagovala na výzvu Slovenského olympijského výboru a v rámci Európskeho týžda športu sme pre deti pripravili
zábavno - pouné predpoludnie. Skbili sme ochranu života a zdravia
- súas výchovy a vzdelávania žiakov v základných školách, ktorá
poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti a základné praktické
poznatky, s pohybovými aktivitami.
Deti plnili po triedach úlohy na niekoľkých stanovištiach pod dozorom
pani učiteliek. S pani učiteľkou Szilvássyovou si precvičovali základné
poskytnutie prvej pomoci pri rôznych poraneniach a úrazoch. Žiaci sa
zoznámili so základným vybavením domácej lekárničky a jej využitia pri
poskytnutí prvej pomoci. Deti mimoriadne pozorne načúvali a s veľkým
nadšením si navzájom vyskúšali ošetrenia odrenín ruky, nohy, prstov
a hlavy, bodnutia hmyzom, popálenín alebo postup pri strate vedomia.
Zopakovali a doplnili si vedomosti o privolaní pomoci k zranenému. Takouto hravou formou sme u detí podporili záujem o väčšiu starostlivosť o
svoje zdravie, ale aj v prípade potreby poskytnutie pomoci druhému.

renej z vlastných rúk. Pri futbale predviedli svoju šikovnosť a umenie s
loptou a najmladší si zaspievali a zahrali sa Zlatú bránu.
Posledné stanovište bolo venované dopravnej výchove a deti ho
absolvovali s pani učiteľkou Doršicovou. Najprv si porozprávali o druhoch dopravy, o tom, akú dopravu najčastejšie využívajú u nás v obci a
potom sa spoločne celá trieda vybrali na malú prechádzku do blízkeho
lesa s úlohou pozbierať popadané konáre, listy, plody a zhotoviť z týchto
prírodných materiálov ľubovoľný dopravný prostriedok. Deti predviedli
ohromnú predstavivosť a fantáziu. Prváci zostrojili auto, druháci lietadlo,
tretiaci ponorku a štvrtáci autobus. Použili pri tom konáre, šišky, žalude,
bukvice, listy, suchú trávu. Predviedli pekné kolektívne tvorenie, pritom
zároveň poznávali, čo všetko skrýva les.
Pobyt v prírode bol zážitkový a veselý. Do školy sme odchádzali
šťastní a spokojní, lebo čas, ktorý sme spolu strávili v prírode, bol pre
všetkých nezabudnuteľný. Naša vďaka patrí Poľovníckemu združeniu
Rozkvet v Záhorskej Vsi, ktoré nám zapožičalo poľovnícku chatu a pánovi Jánovi Csomorovi, ktorý nám ju prišiel dať k dispozícii.
Veselé tváriky našich žiakov sú k nazretiu na našej webovej
stránke: www.zszahorskaves.edupage.org.
Pedagógovia 1. stupa

Pani učiteľka Pláštiková s pani učiteľkou Vicenovou mali pripravené športové a zábavné hry a súťaže. Svoju šikovnosť deti predviedli v
prúdovom cvičení, kde preskakovali cez prekážky, udržovali rovnováhu
pri chôdzi po čiare, skákali znožmo do kruhov a nechýbal slalom medzi
loptami. Svoju presnosť predviedli v hode loptičkami na cieľ a šikovnosť
v skákaní cez švihadlo, zahrali sa naháňačku v trojiciach, zasúťažili v
skákaní na jednej nohe, vyskúšali prenos zraneného na stoličke vytvo-

ROZLÚÈKOVÁ SLÁVNOSŤ 30. 6. 2015
„Materská škola, milý dom,
podaj mi rúku na rozlúku!
Lebo ja rastiem ako strom,
po prázdninách školák som.
Materská škola smutno je ti?
Nepla,
za nás prídu nové deti.“
Posledný de školského roku
2014/2015 sme sa rozlúili s
našimi školákmi tak, ako sa patrí. Svojim rodiom ukázali svoju
šikovnos. V tento de ukázali o
všetko sa nauili poas celého
roku mesiac po mesiaci, a veru
toho, o museli zvládnu nebolo
málo. Ale s hrdosou môžeme

poveda, že sú pripravení sta sa
prvákmi. Program plný pekných
básní a piesní sme ukonili sladkou
hostinou, rozkrájali sme si tortu.
Všetkým prajeme vea úspechov
v škole a aby si obas na našu
materskú školu spomenuli, pretože
spolu sme prežili naozaj vea krásnych chví.
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ZAHÁJENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA
2015/2016 2. 9. 2015
Školský rok 2015/2016 sme zahájili 2. septembra odprevadením
prváikov do základnej školy. Tí najstarší školáci, deviataci sa ich
ujali a v sprievode pani riaditeky Jany Soboliovej, pani uiteky
Zuzany Doršicovej, pána starostu JUDr. Borisa Šimkovia, rodiov a
mažoretiek z materskej školy sme ich odprevadili k bráne základnej
školy, kam budú smerova ich kroky najbližšie roky. My im prajeme,
aby vykroili každý de tou správnou nohou a aby do školy chodili s
radosou.
Zatia o sa prváci usadili po prvýkrát do školských lavíc, niektorí
škôlkari takisto prišli po prvýkrát medzi nových kamarátov, aj ke so
slzikami v oiach, ale veríme, že si na nových kamarátov a nové prostredie oskoro zvyknú a obúbia si ich. Každá pani uiteka sa teší z
nových detí. V prvej triede Kuriatok je triednou pani uitekou Zuzana
Zábojníková a uitekou Silvia Klímová. V druhej triede Lienok je triednou
pani uitekou Renáta Lenová a uitekou Lucia Mrázová. V tretej A je
triednou pani uitekou Bc. Miroslava Chvílová a uitekou pani riaditeka
Jana Soboliová. V tretej B je triednou pani uitekou Bc. ubica Darmová a uitekou pani zástupkya Tatiana Juhászová. Školníkou zostáva
Viera Višváderová, vedúcou jedálne Martina Poláková, kuchárkou Lubica
Klasová, ale museli sme sa rozlúi s pomocnou kuchárkou Slávkou
Horskou, ktorú nahradila Alena Martincová. Všetkým prajem, aby do nového školského roka vykroili tou správnou nohou a mali o najmenej
starostí.
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ZELENÁ JE TRÁVA...
Nová súažná sezóna sa nám zaala. Všetci futbaloví fanúšikovia sa môžu teši na nový ligový roník 2015/2016. Zatia,
o do boja o body vstúpili vo svojich súažiach mužstvá seniorov a starších žiakov, na futbalovom štadióne panuje futbalový ošia aj do tretice. Na zelenej pažiti sa preháajú mladé
futbalové talenty z detskej vekovej kategórie prípravka...
A-MUŽSTVO ELÍ VÝZVE
Ako sme spomínali už v predchádzajúcom čísle našich
novín, družstvo seniorov sa tento ligový ročník predstaví až v
poslednej 6. lige. Na jeseň ich čaká dohromady jedenásť ligových zápasov, z toho až šesť na pôde protivníkov. Po úvodných kolách nemožno vynášať súdy. Tím nezačal vôbec zle,
ale predvedenou hrou rozhodne neohúril. Prekvapujúci je počet
futbalistov, ktorí figurujú na sezónnej súpiske. Dohromady až
23 mien! Realizačný tím si tak určite má z čoho vyberať. Okrem
skúsených borcov tvoria káder prevažne mladí hráči. Tréningová morálka sa počas leta zlepšila. Prichádza obdobie, v ktorom
sa musí stabilizovať základná zostava a prísť herná rovnováha.
Dôležitým faktorom bude aj sila kolektívu. Domáci fanúšik totiž
býva náročný. Mnohí očakávajú okamžitý postup už po tejto
sezóne. Dokážu hráči zvládnuť očakávanú výzvu?
CIEOM VYLEPŠI HERNÝ PREJAV
Letná príprava starších žiakov prebiehala okrem domácich
podmienok aj v Skalici, konkrétne v lokalite Zlatnícka dolina.
Počas piatich augustových dní sa 18 mladých futbalistov pokúšalo o čo najlepšiu možnú prípravu pred blížiacou sa sezónou.
Okrem tréningových dávok absolvovali aj prehliadku historického centra v Skalici či historických stajní v Kopčanoch. Vychutnali si plavbu po Baťovom kanáli a utužili kolektív na vyše
15-kilometrovej túre na vodnú priehradu Mlynky. Káder sa v
porovnaní s predchádzajúcou sezónou nezmenil, do realizačného tímu však pribudli dvaja noví asistenti. Po úvodných kolách
sa družstvo žiakov katapultovalo do čela tabuľky. Sedemčlenná
ligová ekipa, ktorá sa bude hrať trojkolovým systémom, však

môže byť v rozhodujúcich momentoch nevyspytateľná. Dokážu
naši hráči na tretí pokus prelomiť smolu a získať tak konečne
vavrín pre ligového víťaza?
AJ MY SME FK ZÁHORSKÁ VES!
Nesúťažné „problémy ”momentálne zažívajú hráči, v poradí
už tretieho družstva, ktoré figuruje pod hlavičkou futbalového
klubu Záhorská Ves. Ešte v závere mesiaca jún sa rozhodli páni
Pavol Danihel ml. a Miroslav Vajdečka zorganizovať nábor futbalovej prípravky. Výsledok mnohých pozitívne prekvapil. Je
tomu už takmer štvrtý mesiac, čo sa deti vo veku 3 - 10 rokov stretávajú na futbalových tréningoch. Tie sú vedené hravou
formou, chlapci spoznávajú prvé kontakty s najpopulárnejšou
hrou na svete. Ich vernými fanúšikmi sú samotní rodičia, ktorí
už len počas bežného tréningového zápasu povzbudzujú svoje
ratolesti nadšenými pokrikmi. Cieľom trénerov je nadviazať na
prácu s mládežou, ktorá je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou
každého úspešného klubu. Do súťažného ročníka vstúpia až v
tej nasledujúcej ligovej sezóne. Ale už všetci horlivo tvrdia: „Aj
my sme FK Záhorská Ves!”
Text: Dávid Malík, Foto: Archív FK Záhorská Ves
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Pamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokraèovanie rok 1936, od str. 149/
Jaro vyprázduje nielen komoru, ale i
stodolu. Pre nás to neplatilo. Dosveduje
to množstvo vyvezenej slámy do okolitých
obcí, najmä do Zohoru. Uhorská Ves je známa zásobáre na rezky. Toho roku sa ich
hodne odviezlo od hospodárov.
Jarom otvorily sa tiež práce. Voda zadržala prácu na novostavbe obecného domu,
ale vzdor prekážkam robilo sa akonáhle len
trocha voda ustúpila. Minuloroní vyhorelci
zaali s budovaním nových domovov. Na
starom mieste postavili si nové domky: Ján
Šiša, Barbora Špotáková, Štefan Veninger,
Štefan Hajzl. Už nestavali dom v spolonom dvore, ale postavili si dom na rade 1.
kapliky. Nové murované stodoly na miesto
zhorených postavili: Albert Steiner a Jozef
Dobrovodský. Ján Bartalský odstránil starožitnú stodolu medzi obytnými domami a
postavil novú murovanú. Anton Matejkovi
na hlav.ulici zválal slamou krytý dom a na
tom mieste postavil nový. Odstránil as pohadu na starodávny výzor obce. Vdove po

Michalovi Balaovi zvalil sa dom. Táto postavila si nový zo základov. Gašpar Ovcharovi
svoj dom predal a postavil si nový na rade 1.
kapliky. Naproti si postavili: Štefan Šišovi a
Frant. Višvader. Na rade druhej kapliky vystaval dom Ján Horváth. Na sokolskom postavila
si dom Anastáhzia Daníková. Pri prejazde
cez železnicu v susedstve Michala Šiše pribudly domky Remiša a Danihela. Z verejných
prác zaznai naim dohotovenie hrádze od
mosta po nový obecný dom a pokrytie tejže
betónovými tabuami. Krajinská silnica Uh.
Ves – Hochštetno bola valcovaná od obci
až po obrážok, v úseku asi 3 km. V továrni
bol tiež silný stavebný ruch. Prerábali rôzne
objekty.
Da 5. mája bola vekolepá oslava gen. dr.
M. R. Štefánika. Všetky miestne korporácie
shromáždily sa na školskom dvore a odtia za
zvukov hudby, v mohútnom sprievode išlo sa
k továrni a nazad k pomníku padlých. Veer v
hostinci J. Ozábala bola sláv. akadémia a re
spisovatea J.C. Hronského, taj. Matice slo-

Od kompy po Syslúv vàšek...
Neustále húfy migrantov smerujúcich
prevažne zo Sýrie a Jemenu do krajín Európy je témou, ktorá momentálne rezonuje v médiách. Spolonos sa rozdelila
na dva protichodné tábory. Jedna strana
žiadateov o azyl víta, u iných vyvoláva
pocity odporu a hnevu. Pome sa však
pozrie do histórie našej obce, ktorá
mala vo svojej bohatej minulosti svojich
vlastných „cudzincov“
Ako sa dozvedáme z knihy V objatí rieky
Moravy, ktorá pochádza z pera nášho rodáka, Mgr. Ota Šimkovia, nezastupitené
miesto v našej obci mali aj Židia. V roku
1846 sa z pôvodných 800 obyvateov našej obce až 82 hlásilo k židovskému národu. Aspo tak to uvádza štátny úradník
a kartograf Franz Raffelsperger vo svojom
zemepisnom diele. Dokonca vlastnili dva
najvýznamnejšie objekty v okolí - cukrovar
(patril najskôr doktorovi Kaffovi a neskôr
istému pánovi Glasovi) a liehovar.
V prvej polovici 20. storoia nachádzame písomnosti o poetných židovských
rodinách. O ich zastúpení svedí aj fakt,
že židovské obyvatestvo malo svoju vlastnú školu, kostol aj cintorín. Medzi miestnu
smotánku urite patrili majitelia mäsiarstva Max a uro Grossmannovci, miestni

pekári Ernest, Viktor a Norbert Winterovci
i hostinský David Steiner. Tí poskytovali, okrem surovín a služieb, pre miestnych
obyvateov aj prácu. Obyvatelia Uhorskej
Vsi sa zamestnávali napríklad u Gustava
Wilhema Löwa, bohatého majitea pozemku v nealekom Angerne.
S nástupom Slovenského štátu v roku
1939 sa situácia Židov zaala zhoršova.
Násilné arizácie (zhabanie majetku zo strany štátu) a postupné deportácie do koncentraných táborov sa stali dôvodom klesajúceho potu tohto národa. Obcou urite
otriasli krvavé jatky, ktoré sa odohrali na
Silvestra roku 1942, ke fašisti vyvraždili
6-lennú rodinu Grossmanovcov. Mnohí z
vtedajších obyvateov riskovali svoje vlastné životy, aby zachránili životy iných. Po
skonení druhej svetovej vojny sa v našej
obci nachádzalo už len vemi malé percento židovského národa.
Uvedené mená, informácie a dátumy pochádzajú z knihy Mgr. Ota Šimkovia - V
objatí rieky Moravy. Chcel by som sa mu
aj touto cestou poakova za podklady k
napísaniu môjho lánku a vnuknutie inšpirácie.
Text: Dávid Malík

venskej. Práve sa z oslavy rozchádzalo publikum v sviatonej nálade, ke zvony bily na
poplach a hasiské trúbky hlásily nešastie v
obci. Zhorel dom Antonína Kadere.
14. mája boly odvody. Z 18. mládencov
odviedli 12 a 6 prepustili.
Miestna CPO mala v svojom obore prednášku a cvienie. Prednáška bola v sále
Andr. Smolinského a zúastnily sa jej sbory
z Dimburga a Jakubova. Cvienie prevedené
bolo v rámci okres. vyhlášky. Da 18. júna
bola pohotovos proti náletom od 8 hod. do
12. V cvieniu bol znázornený: dopad horavej pumy pred sochou sv. Floriána, na dvore
Jána Ozábala a pred bytom Jána Vajzmana
rychtára. V spojitosti s CPO cviila tiež v továrni. Komisia z domácich inovníkov kontrolovala cvienia a ukáznenos obianstva.
Študujúca mládež uhranská združila sa v
Študentský krúžok.
/Ukážka je doslovne opísaná z kroniky
poda vtedajšieho pravopisu. Str. 149-151/
Mgr. Oto Šimkovi, kronikár obce

Nauèný chodník
v Záhorskej Vsi
Nauný chodník v našej obci urobil našu
obec zaujímavejšou v oiach návštevníkov
Záhorskej Vsi, ale zaujíma aj našu mládež i
ostatných obanov.
Svedčia o tom skupinky ľudí alebo jednotlivci pred jednotlivými exponátmi naučného
chodníka. Samotné exponáty sú po každej
stránke výborne zhotovené. Chcem Vás informovať o tých, ktorí naučný chodník zhotovili. Som zároveň rád, že som po obsahovej
stránke a viacerými fotozábermi prispel k objasneniu histórie našej obce, o čom sa každý
môže presvedčiť pri každej zastávke naučného
chodníka.
Autormi architektonického riešenia naučného chodníka v Záhorskej Vsi sú: Ing.arch.
Jaroslav Hrivnák, Ing.arch. Boris Hochel a Ing.
arch. Jozef Frajka. Grafiku spracoval Peter Juríček z Malaciek.
Obsahom grafických listov info tabúľ a výberom fotografií sa zaoberal Ing.arch. Jaroslav
Hrivnák.
Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým autorom tohoto obdivuhodného a kvalitného diela.
Mgr. Oto Šimkovi, kronikár obce
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Rodina v súasnosti
Každý lovek si uvedomuje význam rodiny, pretože sme z nej
vyšli. Je dôležité ke sa v rodine komunikuje, znamená to, že rodina
žije. Žijeme v ustavinom zhone a naháaní sa za mnohými vecami.
Dôležité je, aby nám neunikla podstata, preo vlastne lovek toto
všetko robí. V septembri sa uskutoní vo Filadelfii 8. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoní v doch od 22. do 27. septembra.
Téma je „Láska je naším poslaním - rodina plná života.“
Sv. Otec František sa generálnej audiencie v Ríme 13.5.2015
prihovoril pútnikom týmito slovami. Kúové slová v rodine. Sú
to: «môžem?», «akujem», «prepá». Tieto slová naozaj otvárajú
cestu pre dobrý život v rodine, pre život v pokoji. Sú to jednoduché slová, no nie až také jednoduché pri ich uskutoovaní!
Ukrývajú v sebe mohutnú silu: silu na ochranu domu aj cez
tisícoraké ažkosti a skúšky; zatia o ich neprítomnos pozvona
utvorí trhliny, ktoré môžu spôsobi, že sa dokonca aj zrúti.
Považujeme ich bežne za slová patriace k «dobrej výchove».
To áno, dobre vychovaný lovek žiada o dovolenie, poakuje sa
alebo sa ospravedlní, ak pochybí. Dobrá výchova je teda vemi
dôležitá.
Pozrime sa na prvé slovo: «môžem?» Ke sa usilujeme, aby
sme si s láskou poprosili aj to, o om si myslíme, že by sme si
na to mohli robi nároky, vytvárame opravdivú záštitu pre ducha
manželského a rodinného spolunažívania. Vstupovanie do života
toho druhého, aj ke je on súasou nášho života, si vyžaduje
jemný takt nenásilného postoja, ktorý obnovuje dôveru a úctu.
Dôvernos ako taká neoprávuje poklada všetko za samozrejmos. A ím viac je láska dôverná a hlboká, tým väšmi si vyžaduje rešpektovanie slobody a schopnos vyka, aby ten druhý
otvoril dvere svojho srdca. V tejto súvislosti si pripomeme Ježišovo slovo zo Zjavenia sv. apoštola Jána, ktoré sme si vypouli:
«Ha, stojím pri dverách a klopem. Kto poúvne môj hlas a otvorí
dvere, k tomu vojdem a budem s ním veera a on so mnou» (Zjv
3,20). Aj Pán žiada o dovolenie vstúpi! Nezabúdajme na to. Predtým, ako urobíte nejakú vec v rodine: «Môžem to urobi? Bude sa
ti pái, ak to urobím takto?». Je to práve tá vyberaná re, avšak
plná lásky. A toto rodinám vemi prospieva.
Druhé slovo je «akujem». V istých chvíach sa pristihneme
pri pomyslení, že sa stávame spolonosou so zlými spôsobmi a
nepeknými slovami, akoby tieto boli znakom emancipácie. Poujeme ich mnohokrát vyslovi aj verejne. Na jemnocit a schopnos
poakova sa hadí ako na prejav slabosti, niekedy vyvolávajú
priam podozrievavos. Proti tejto tendencii sa dá bojova v samotnom lone rodiny. Musíme sa sta nekompromisnými ohadom
výchovy k vanosti, k uznaniu: stadeto vychádza tak udská
dôstojnos, ako aj sociálna spravodlivos, oboje. Ak sa v rodinnom živote zanedbá tento štýl, vytratí sa aj zo spoloenského
života. Vanos je pre veriaceho loveka zakotvená v samotnom
srdci viery: kresan, ktorý sa nevie poakova, je lovek, ktorý
zabudol jazyk Boha. Poúvajte dobre: kresan, ktorý sa nevie
poakova, zabudol jazyk Boha! A to nie je pekné! Spomeme si
na Ježišovu otázku, ke uzdravil desa malomocných a iba jeden
z nich sa vrátil poakova (porov. Lk 17,18). Raz som poul rozpráva jedného staršieho loveka, ktorý bol vemi múdry, dobrý a
jednoduchý, avšak s nábožnou a životnou múdrosou... Vanos

je rastlina, ktorej sa darí iba v pôde šachetných duší. Tá šachetnos duše, tá Božia milos v duši nás pobáda k vysloveniu vaky,
k vanosti. Je kvetom ušachtilej duše. Toto je nieo nádherné.
Tretie slovo je «prepá». Nároné slovo, isteže, ale také prepotrebné. Ke chýba, malé trhliny sa zväšujú – aj bez toho, žeby
sme to chceli – až sa stávajú hlbokými priekopami. Nie pre ni za
ni nachádzame v modlitbe, ktorú nás nauil Ježiš, v «Otenáši»,
zahrujúcom všetky podstatné otázky nášho života, tento výraz:
«A odpus nám naše viny, ako i my odpúšame svojim vinníkom»
(Mt 6,12). Uznanie pochybenia a túžba prinavrá to, o o sme
toho druhého pripravili – úctu, úprimnos, lásku – nás robí hodnými odpustenia. A takto sa zastavuje infekcia. Ak nie sme schopní
ospravedlni sa, znamená to, že nedokážeme ani odpusti. V
dome, v ktorom sa neprosí o odpustenie, zaína chýba vzduch,
vody sa stávajú stojatými.
Mnoho citových rán, mnohé rozkoly v rodinách sa zaínajú
stratou tohto vzácneho slova: «prepá mi». V manželskom živote
tokokrát dochádza k škriepkam... a aj «taniere lietajú», no dám
vám jednu radu: nikdy neskonite de bez udobrenia. Poúvajte
dobre: Pohádali ste sa, manžel a manželka? Deti s rodimi? Vemi
ste sa poškriepili? No, nie je to dobré. Avšak problém nie je v
tomto. Problém je vtedy, ke toto citové rozpoloženie zostáva aj v
nasledujúci de. Preto, ke ste sa pohádali, nikdy neukonite de
bez nastolenia pokoja v rodine. - A ako sa mám pomeri? Mám
sa hodi na kolená? - Nie! Staí malé gesto, nepatrný prejav. A
rodinná harmónia sa vráti! Staí jeden prejav nežnosti. Bez slov.
Nikdy však nezavšte de v rodine bez uzmierenia sa. Rozumieme
tomu? Nie je to ahké, ale treba tak kona. A týmto bude život
krajší.
Tieto tri kúové slová v rodine sú jednoduché a možno v nás
v prvej chvíli vyvolajú úsmev. No ak na ne zabúdame, potom sa
už niet na om smia, však? Naša výchova ich azda príliš zanedbáva. Nech nám Pán pomôže da ich opä na správne miesto
v našom srdci, v našom dome a aj v našom spoloenskom
spolunažívaní. A teraz vás pozývam, aby sme všetci spolone
zopakovali tieto tri slová: «Môžem? akujem! Prepá!». Sú to
slová, vaka ktorým sa vstupuje do lásky v rodine, aby sa rodina
mala dobre. Ešte zopakujme radu, ktorú som vám dal, všetci
spolone: «Nikdy neukonime de bez udobrenia».
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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. Začíname otázkou, ktorá aktuálne rezonuje v médiách. Migranti smerujúci do Európy. Aký postoj by v prípade utečencov
zaujala obec?
Obec Záhorská Ves, ako aj okolité obce, podobnú situáciu ešte
neriešili. Mali sme stretnutie starostov a predsedu okresného úradu. Ani tu sme sa nedozvedeli, čo môžeme očakávať zo strany
štátu, pretože nevedia konkrétne povedať, čo bude. Na OZ sme
zaujali jasný postoj spolu s poslancami, že obec nemá priestory
na umiestnenie migrantov. Nikto však nevie presne odhadnúť, aká
situácia sa z tohto neporiadku v Európe vykľuje. Stanovisko obce
je jasné!

2. Aj v našej obci sa vyskytujú problémy s odpadom. Občania by chceli odpad vyviezť, ale jedinou možnosťou (okrem
vlečky, ktorá sa nachádza pri futbalovom ihrisku) je objednávka
kontajnera z firmy ASA. Táto možnosť však mnohých odradí pre
vysoké náklady za prenájom kontajnera. Ako by mohli občania
problém s odpadom riešiť?
Obec vychádzala ako jediná z okolitých obcí v ústrety občanom
s vlečkou. Avšak, vďaka niektorým „snaživým občanom“ sme
museli túto službu ukončiť. Preto je momentálne iba toto riešenie
s A.S.A. – kontajnermi. Pracuje sa na projekte „zberný dvor“.
3. Detské ihrisko v obci podľa mnohých rodičov nespĺňa očakávania. Pripravuje obec vybudovať nové detské ihrisko, príp.
rekonštruovať detské ihrisko Slniečko?
Slniečko sa udržuje podľa finančných možností. V správe ho
má Uhranská perla. V roku 2016 chceme vybudovať nové detské
ihrisko vedľa multifunkčného.
4. Na zasadaní obecného zastupiteľstva zaznela informácia
o odkúpení územnej plochy v priestoroch bývalej Radomy. Je
pravda, že noví majitelia pozemku chystajú výstavbu bytov?
Firma Moraviapark nás oslovila na možnú spoluprácu. Predložila vizualizáciu, kde plánujú výstavbu rodinných domov v areáli
bývalej Radomy. Čo sa týka odkúpenia plochy, neviem odpovedať, nie je to obecný majetok. Moraviapark sľúbila vybudovať pri
OÚ hasičskú zbrojnicu.

PLÁNOVANÉ
PODUJATIA
V OBCI

POÏAKOVANIE
V mene klubu vojenskej histórie Pohraničnej stráže Záhorská Ves sa
chcem poďakovať DHZ Záhorská Ves, poľovnickému združeniu Rozkvet,
starostovi obce a občanom Záhorskej Vsi za pomoc pri organizovaní
ukážky zadržania narušiteľa, ktorá bola súčasťou obecných slávností
,,Úhranský somíc“

4. 10. Hody v obci
24. 10. Deň úcty k starším
XXXX

ANBA-SK

spol. s r.o.

ĎAKUJEME!
Predseda klubu Michal Glajšek

Tlač & Reklama

4. 12. Mikuláš
20. 12. Vianočné trhy

OD

E: anbasksro@gmail.com

KRONIKA OBCE

1. júla

NARODILI SA:
Byhariová Timea
Streďanský Samuel
Kopinec Alexander

M: +421 911 477 105

Koncert Lucie Poppovej

Zábojníková Timea
Kvalténiová Hana
Fúseková Samantha
Dolinka Timotej

DO

30. septembra 2015

ZOSOBÁŠILI SA:
Weisman Michal
+ Kopčová Bohumila
Demeter Michal
+ Veselková Zuzana
Korych Ľuboš
+ Mgr. Pobočíková Zdenka
Bc. Jánoš Radoslav
+ Trakovická Martina

Varga Peter
+ Grandičová Eva
OPUSTILI NÁS:
Hanzlovič Milan
Nerád Pavel
Višvader Ján
Hruška Anton
Velebová Alica
Bínová Albína
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