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OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBO-
VEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU 

NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI.

Príhovor redakcie
Vážení čitatelia Záhorského hlásnika, 

mesiac marec je zasvätený knihám. Ne-
váhajte preto siahnuť po klasickej literatú-
re svetového či slovenského formátu. V 
dnešnej „dobe elektronickej“ nám chýba 
predovšetkým kontakt s klasickou kni-
hou. Pokiaľ práve čítate nové číslo našich 
obecných novín, urobili ste prvý krok. Ne-
zabúdajme, že výdobytky modernej doby, 
v podobe mobilných telefónov, tabletov a 
počítačov, majú za úlohu život zjednodu-

šovať. Nestaňme sa tak ich otrokmi odtrhnu-
tými od každodennej reality.

Hoci obdobie zimy sa pomaly, ale zato 
isto chýli ku koncu, v našich článkoch sme 
sa k nemu predsa len ešte vrátili. Okrem tra-
dičného Svätoštefanského stolnotenisového 
turnaja a futbalového turnaja na umelej tráve 
sme sa zúčastnili aj tradičného novoročného 
koncertu či v poradí už 17. reprezentačného 
plesu v obci. Resumé zo všetkých podujatí 
Vám prinášame na nasledujúcich stránkach 
našich novín. 

 Priblížili sme si obdobie Fašiangov pro-
stredníctvom histórie našej obce a boli sme 
spolu s deťmi materskej a základnej školy 
upáliť zlú pani Morenu, aby tak nebránila prí-
chodu jari. S blížiacimi sa sviatkami Veľkej 
noci súvisí aj obdobie krátkeho voľna. Užite 
si ho preto v kruhu svojej rodiny a blízkych, 
a predovšetkým si odpočiňte od hektiky po-
sledných dní. A nezabúdajte odpočívať so 
Záhorským hlásnikom v rukách...

Príjemné čítanie želá redakčná rada 
Záhorského hlásnika 

Vážení spoluobčania!
V tomto príhovore chcem 

venovať pozornosť odpadu v 
Záhorskej Vsi. V roku 2003 
sme začali triediť odpad. Do 

textil, topánky môžete hádzať 
do kontajnerov pri ZŠ a OcÚ. 
Ak budete triediť odpad, môžete 
si zobrať malý kontajner 120 l 
a budete menej platiť! Treba sa 
zamyslieť nad týmito probléma-
mi. Sklo, plasty, papier môžete 
dávať do kontajnerov, ktoré sú 
v obci rozdelené na 11. stano-
vištiach. 

V stredu a v sobotu môžete 
na OcÚ voziť iný odpad – sta-
rý nábytok, elektroniku, oleje 
atď. Stavebný odpad tiež, ale v 
malom rozsahu 1 – 2 fúriky za 
poplatok, na väčšie množstvo 
si musíte objednať kontajner od 
firmy A.S.A.

Vážení spoluobčania, za-
mestnanci OcÚ vyčistili celý 
extravilán, aj intravilán obce. 
Žiadam Vás, aby ste mi zavo-
lali, ak uvidíte, že niekto zne-
čisťuje naše životné prostredie 
obce. Je to nehoráznosť, keď 
suseda uvidíte čo robí a ne-
upozorníte ho na to. Začnime 
každý u seba, skúsme v tejto 
oblasti na sebe popracovať!

Verím, že nám spoločne 
záleží na tom, v akom prostre-
dí budeme žiť!

S úctou Váš starosta
Boris Šimkovič 

0948 550 050 

dnešných dní sú medzi nami ľu-
dia, ktorí hádžu do plastov sta-
ré mäso! Bioodpad, ktorý patrí 
do kontajnerov pri Radome a 
futbalovom štadióne nájde-
me vysypaný za záhradami na 
obecných cestách. Smetisko 
sa zatvorilo, obecný úrad platí 
teraz 200 Eur za kontajner týž-
denne – za odpad, ktorý zbie-
rame z celého extravilánu, ale 
nenájde sa nikto, kto zavolá a 
nahlási číslo auta alebo meno 
pôvodcu odpadu. Pri starej 
Morave je smetisko s bioodpa-
dom. Určite občania, ktorí tam 
bývajú, ste videli, kto ho vozí, 
ale je Vám to jedno? Hračky, 

VARENIE GULÁŠA U BLAŽEJA
Dňa 12. decembra 2015 sa pri priestoroch SPORT BAR-u konala už tradičná súťaž vo varení gulášu, ktorú zor-

ganizoval Peter Blažka, prevádzkovateľ pohostinstva. Pri kotlíkoch s gulášom sa v obci zišlo niekoľko víťazstvachti-
vých družstiev. Súťaž o najlepší a najchutnejší guláš vyhrali tieto družstvá.

Text, foto: Vajdečková

I. miesto II. miesto III. miesto
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VIANOÈNÉ TRHY V OBCI
Vôňa čerstvo uvareného guláša, sladkosti aj pre tie najmaškrt-

nejšie jazýčky a k tomu pohárik vareného vínka. Aj tak to vyzeralo 
poslednú adventnú nedeľu v našej obci. V priestoroch kultúrneho 
domu a priľahlej terasy sa konal ďalší ročník vianočných trhov, ktorý 
napriek slnečnému počasiu, priblížil atmosféru blížiacich sa Vianoc. 

Občania našej obce si skutočne na nedeľu, 20. decembra, nemu-
seli vymýšľať žiadny program. Pripravené bolo bohaté občerstvenie 
a kultúrny program, ktorý tak spríjemnil predvianočné víkendové po-
poludnie. Zabudnúť nemožno na Štefana Szilvássyho a jeho povest-
né mäsové výrobky, ktoré prilákali aj tých najzarytejších domasedov. 
Na výber bol aj tradičný langoš či varené vínko z dielne futbalového 
mužstva starších žiakov. Maškrtníci si určite prišli na svoje, predo-
všetkým vďaka mažoretkovému súboru MERCI. Starosta obce zasa 
všetkých prekvapil varením gulášu. 

Priestory kultúrneho domu sa stali vďačným objektom pre všet-
kých, ktorí si nechali nákup vianočného darčeka na poslednú chvíľu. 
Textil, hračky, ale aj výrobky šikovných rúk našich školákov priťa-
hovali mnohých občanov a nútili ich siahnuť do svojich peňaženiek. 
Mažoretkový súbor MERCI a deti z miestnej základnej a materskej 
školy si pripravili kultúrny program s vianočnou tematikou. Zvuk ko-
lied doznel až vo večerných hodinách. 

Tešíme sa na ďalší ročník, priatelia! 
Text: Dávid Malík, Foto: Natália Vajdečková

Tradičný Svätoštefanský stolnotenisový turnaj sa i tento rok konal 
v priestoroch miestneho KD. Nebola núdza o kvalitné športové výko-
ny a neočakávané prekvapenia. Boje sa konali len v dvoch súťažných 
kategóriách – mužskej a detskej. Do ženskej kategórie sa prihlásila 
len jedna súťažiaca, čo bolo veľkým prekvapením, a z tohto dôvodu 
sa v danej kategórii nesúťažilo. V mužskej kategórii bol široký káder 

TURNAJ V ŠNOPSE
Šport Bar u Blažeja sa stal 27. decembra dejiskom tradičného 

šnopsového turnaja. Uplynulý ročník niesol podtitul „Memoriál Janka 
Tisa“. Pravidelný účastník šnopsového turnaja a bývalý dlhoročný 
futbalový gólman nás opustil v priebehu kalednárneho roka 2015. Za 
účasti takmer dvoch desiatok súťažiacich sa na meno víťaza čakalo 
až do neskorých večerných hodín.

Bronzový stupienok ukoristil Pavol Danihel. Druhé miesto obsadil 
Roman Polák, rodák zo Suchohradu a dlhoročný priateľ našej obce. 
Celkovým víťazom a zároveň novým šampiónom sa napokon stal 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE

silných adeptov na víťazstvo. Na prvom mieste sa umiestnil Ondrej 
Matlovič, na druhom mieste sa umestnil Peter Szilvássy a tretie mies-
to ukoristil Peter Blaška. V detskej kategórii skončil na prvom mieste 
Peter Režný, strieborný stupienok získal Samuel Nerád ml. a tretie 
miesto patrilo Martinovi Habovi. Pre súťažiacich a prítomných divákov 
bol pripravený bufet s bohatým občerstvením. Celý turnaj sa niesol v 
duchu tradičnej rivality, ale v prvom rade uvoľnenej zábavy zo strany 
súťažiacich. Veríme, že aj nasledujúci turnaj, ktorý sa bude konať o 
rok, sa bude niesť v rovnakom pozitívnom duchu. 

Text, foto: Barbora Malíková

Roman Tomka. Víťazom srdečne gratulujeme. Počas celého dňa 
bolo pripravené pre všetkých zúčastnených bohaté občerstvenie.

Text: Dávid Malík, foto: archív Šport Bar u Blažeja 
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SILVESTROVSKÝ FUTBALOVÝ SILVESTROVSKÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ NA UMELEJ TRÁVETURNAJ NA UMELEJ TRÁVE

VE¼KÝ ZÁŽITOK VE¼KÝ ZÁŽITOK 
Z NOVOROÈNÉHO TROJKRÁ¼OVÉHO Z NOVOROÈNÉHO TROJKRÁ¼OVÉHO 
KONCERTU V KOSTOLE SV. MICHALA KONCERTU V KOSTOLE SV. MICHALA 

V poradí tretí ročník futbalového tur-
naja na umelej tráve sa konal už tradične 
posledný deň v roku, na Silvestra.

Za účasti ôsmich tímov, ktoré boli roz-
delené do dvoch štvorčlenných základných 
skupín, si víťazstvo v dramatickom a emó-
ciami nabitom finále vybojovali minuloroční 
víťazi JOSPI TEAM. Ich mužstvo, prešpiko-
vané obrovským množstvom skúsenosti a 
futbalového kumštu, navyše vhodne doplne-

né futbalovou mlaďou, bez zaváhania kráčalo 
za obhajobou titulu už od úvodného zápasu. 
Druhé miesto si opäť po roku zopakoval MA-
LINOVSKÍ TEAM, mužstvo z neďalekého Ja-
kubova. Bronz patril mužstvu GALAKTICOS, 
ktorého kapitánom bol Samuel Nerád. Píšťalky 
hlavného rozhodcu sa ujal Ivan Konečný. Pre 
účastníkov turnaja bolo pripravené bohaté 
občerstvenie i nealkoholický pitný režim. Mrzí 
malá účasť divákov. Hŕstka tých, ktorí napo-

kon prišli, sa navyše príliš dlho nezdržala. 
Trendom sa však stáva úbytok domácich 
mužstiev. Pokiaľ by sme nebrali do úvahy 
tímy, v ktorých hrali aj občania našej obce, 
nájdeme len tri čisto domáce mužstvá. Otáz-
kou zostáva, kde nastal problém. Ide o slabú 
propagáciu organizátorov, nevhodne zvolený 
dátum, alebo jednoducho len slabý záujem 
mužskej časti obce o aktívny pohyb? Po-
zitívom zostáva fakt,, že mužstvo starších 
žiakov dokázalo zostaviť tím a skončiť na 
predposlednom, siedmom mieste.

Ako dopadne nasledujúci, v poradí už 
štvrtý ročník? 

Text, foto: Dávid Malík

 Tradičný novoročný koncert v Kostole sv. 
Michala v Záhorskej Vsi sa konal práve na 
„Tri krále“ 6.januára 2016 . Diváci si s veľ-
kým záujmom vypočuli hodnotné vystúpenia 
najskôr našej Uhranky a potom odmeňovali 
s neutíchajúcim potleskom aj vystúpenia na-
šich hostí - mladých hudobníkov zo Základnej 
umeleckej školy na Hálkovej ulici v Bratislave. 

 Sláčikový súbor Strieborné struny pod 
vedením Mgr. art. Aleny Heribanovej, so só-
listom Mgr. Martinom Šafárikom, ponúkli po-
slucháčom neopakovateľný umelecký zážitok. 
Kostolom sa niesla vznešená hudba, ktorú 
umocňovalo jedinečné zafarbenie hlasu a cha-

rizmatický prejav sólistu, kňaza Martina Šafárika. 
V jeho podaní, v sprievode Strieborných strún, 
odzneli známe operné árie Giuseppe Verdiho, 
Giacoma Pucciniho, vianočné piesne a koledy. 
Poslucháčov rovnako zaujala aj interpretácia or-
chestrálnych skladieb v podaní mladých zaniete-
ných adeptov umenia zo ZUŠ Hálková.

Poďakovanie za skvelý a bohatý hudobný 
zážitok vyslovil starosta obce , ktorý poďakoval 
spevokolu Uhranka i mladým hudobníkom a ich 
riaditeľke zo Základnej umeleckej školy na Hál-
kovej ulici v Bratislave, veď práve riaditeľka ško-
ly, jeho sestra Ingrid, režírovala tento program. 
Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Mgr. art. 

Ingrid Bubeníčková, vyslovila poďakovanie or-
ganizátorom podujatia a na záver povedala: „ 
Som hrdá, že naša umelecká škola vychováva 
takýchto šikovných a talentovaných mladých 
študentov, ktorí majú radi hudbu, inklinujú k to-
muto ušľachtilému koníčku a šíria dobré meno 
nielen na Slovensku , ale i v zahraničí ( Rak-
úsko, Česko, USA – Florida ). O to viac ma teší, 
že sme sa mohli svojím programom prezento-
vať v obci, v ktorej moji rodičia dlhé roky šírili, 
rozvíjali kultúrne povedomie a v tomto smere 
pozdvihli spoločenskú úroveň mnohých obča-
nov.“ Koncert ukončila poďakovaním p. Jana 
Davidová, predsedníčka Kultúrneho spolku 
Uhranská perla.

Trojkráľový koncert, ktorý sa konal v na-
šom kostole, bol dôstojným ukončením vi-
anočných sviatkov a zároveň sa stal prvou 
kultúrno-spoločenskou udalosťou otvárajú-
cou nový rok 2016.

Mgr. Šimkovič Oto
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V sobotu, 6. februára, sa v našej obci uskutočnil 17. reprezentačný ples. Niesol sa v 
znamení elegantnosti prítomných dám a šarmantnosti doprevádzajúcich pánov. Celý večer 
sa niesol v duchu spoločenských šiat a oblekov.

PROJEKTY:
"Ozdravenie školy a jej prostredia", 

"Rozvoj polytechnickej a ekologickej výchovy zážitkovým vyučovaním“, 

"Moja najobľúbenejšia rozprávka – eTwinning“,

„Ži a uč sa v zdravom prostredí“,

„Elektronické testovanie žiakov – NÚCEM“,

„Rekonštrukcia športového areálu“ – časť financií sme získali z Úradu 
vlády SR, ostatné financovanie riešime s JUDr. Borisom Šimkovičom, 
starostom obce,

Recyklohry, Finančná gramotnosť, Detský čin roka, Daphne – zážitková 
ekológia, EnvirOtázniky.

OBNOVA ŠKOLSKÝCH PRIESTOROV:
• vymaľované triedy, nové podlahy, nové tabule, nový školský nábytok,
• budovanie učebne techniky, 
• úsporné osvetlenie telocvične,
• výmena pivničných okien,
• rekonštrukcia školského dvora,
• oprava vodovodného potrubia,
• obnova telocvičného náradia,
• obnova suterénnych priestorov,
• obnova vchodových a vnútorných dobových dverí.

PaedDr. Ivica Pupiková

MODERNIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
V ZŠ ŠKOLY A JEJ PROSTREDIA“ - BSK

17. REPREZENTAÈNÝ PLES V OBCI

Programom sprevádzal moderátor Dá-
vid Malík, ktorý na začiatku oboznámil prí-
tomných hosti s organizačno-technickou 
stránkou večera. O slávnostné zahájenie sa 
postaral starosta obce JUDr. Boris Šimkovič 
spoločne s duchovným otcom Mariánom 
Libičom a prednostom obvodného úra-
du v Malackách Jozefom Mračnom, ktorý 
úderom do gongu slávnostne otvoril ďalší 

ročník obecného plesu. Kultúrny program 
zahájil obyvateľ našej obce a poslanec obec-
ného zastupiteľstva Rastislav Pupík spolu so 
svojou tanečnou partnerkou Henrietou Mlyn-
čárovou. Tento pár sa môže popýšiť titulom 
Majstrov Slovenska v štandardných tancoch 
a účasťou na Majstrovstvách Európy, ba do-
konca na Majstrovstvách sveta! Ako prvý 
tanec predviedli argentínske tango a po ňom 
nasledoval anglický waltz. Záverom odznel 
viedenský valčík, v priebehu ktorého sa do 
tanca zapojili i poslanci obecného zastu-
piteľstva spolu so svojimi polovičkami. Po 
nich nasledovalo vystúpenie mažoretkového 
súbor MERCI v podaní sedemnástich kade-

tiek, ktoré sa pripravujú pod vedením tréne-
riek Natálie Vajdečkovej, Kristíny Hrbkovej a 
Natálie Meszárošovej. Predstavili nám novú 
súťažnú choreografiu pre súťažný ročník 
2016 s názvom Indiana Jones. Do tanca a 
na počúvanie hrala počas celého večera až 
do neskorých ranných hodín dychová ka-
pela Bečkovi chlapci z Malaciek, ktorí sú už 
takmer pol druha roka nováčikom na hudob-
nej stanici Šláger TV. Prvá a druhá večera 
sa podávala vo forme švédskych stolov v 
priestore malej sály kultúrneho domu. Svoje 
kulinárske umenie nám predviedol šéfkuchár 
Štefan Szilvássy st. so svojim tímom. Všet-
kých hostí potešila aj bohatá tombola, ktorá 
pozostávala z praktických, ale predovšetkým 
hodnotných cien. 

Pri pohľade na ne sme mohli nájsť na-
príklad televízor, kávovar či bicykel. Aj tento 
ročník prebehol v príjemnej a uvoľnenej at-
mosfére, ktorú si všetci prítomní hostia užili 
a určite sa už mnohí z nich nevedia dočkať 

na nasledujúci reprezentačný ples, ktorý v 
roku 2017 napíše už svoju osemnástu ka-
pitolu. 

Text, foto: Barbora Malíková 
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• Mário Brutvan, VI.A, 1. miesto v Obvod-
nom kole cezpoľného behu v Malackách.

• Marko Bartalský, IV.A, Farebná jeseň, oce-
nená výtvarná práca, CVČ Malacky.

• Futbalový tím starších žiakov: Dominik Ba-
láž, II. šp., Samuel Kováč, VIII.A, Peter He-
rák, IX.A, Patrik Malík, VII.A, Jozef Zeman, 
IX.A, Martin Jánsky, VII.A, Kristián Višvader, 
IX.A, Matej Fejtl, VII.A, Gabriel Zeman, II. 
šp., Enrico Toráč, VI.A, Nikolas Zeman, II. 
šp., Samuel Nerád, IX.A, Dávid Malík, VII.A, 
Mário Brutvan, VI.A, Dominik Zámečník, 
VII.A, 2. miesto v Obvodnom kole futbalo-
vého turnaja COCA – COLA cup. 

• Basketbalový tím starších žiakov: Dávid 
Malík, VII.A, Kevin Vrba, VII.A, Matej Fejtl, 
VII.A, Samuel Kováč, VIII.A, Jozef Demeter, 
VIII.A, Jozef Zeman, IX.A, Samuel Nerád, 
IX.A a Dominik Baláž, II.šp. - Cena fair play 
v Obvodnom kole basketbalového turnaja v 
Malackách.

Aj úspechy našich žiakov
zvidite¾òujú Záhorskú Veszvidite¾òujú Záhorskú Ves
Naši žiaci pod vedením svojich pedagógov zaznamenali od začiatku školského roka 
2015/2016 veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športo-
vých i výtvarných na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl.

• Viktória Kaderová, IX.A, laureátka XXIX. 
ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže 
"Literárna Senica Ladislava Novomeského 
2015" – vlastná tvorba.

• Emka Meňhartová (IV.A) a Filip Glajšek 
(V.A) – úspech v medzinárodnej informa-
tickej súťaži iBobor.

• Strieborný diplom našej škole v 3. ročníku 
Celoslovenskej súťaže „Hovorme o jedle“.

• Čestné uznanie našej škole v Celoslovenskej 
súťaži „Olympijské festivaly Slovenska 2015“.

• Rybársky krúžok získal Špeciálnu cenu vo 
varení halászlé.

• Testovanie 5-2015 - Priemerná úspešnosť 
našej školy (v %): MAT 66,94, SJL 80,20; 
priemerná úspešnosť v SR - národný prie-
mer (v %): MAT 61,99; SJL 66,62.

• Lucia Nerádová, III.A, Čestné uznanie v 
Okresnom kole 23. ročníka súťaže v predne-
se slovenských povestí Šaliansky Maťko.

• Lucia Brezinová, II.A, Veronika Klasová, II.A, 
Carmen Kopiarová, II.A, Nina Nerádová, II.A, 
Alexandra Noseková, II.A, Viktória Olejková, 
II.A, Adela Pláštiková, II.A, Damián Slovák, 
II.A, Adam Šisulák, II.A, Alica Vašinová, II.A, 

Lucas Zábojník, II.A, Stanislav Nechala, V.A, 
získali titul Všetkovedko v Celoslovenskej sú-
ťaži, v ktorej žiaci „všetko vedia“.

• Žiaci V.A triedy získali 2. miesto v Bratislav-
skom kraji v Celoslovenskej informatickej 
súťaži „Hravo ži zdravo“.

• Kamila Tóčiková, IV.A, ocenená literárno-vý-
tvarná práca v rámci Celoslovenskej súťaže 
„Čitateľský oriešok“.

• Christian Schneider, IX.A, 1. miesto s li-
terárnou prácou – „Čo pre mňa znamená 
rodina“, organizátor CPPPaP Malacky.

• Viktória Kaderová, IX.A, Andrej Lapčík, 
VII.A – úspešní riešitelia Okresného kola 
olympiády v anglickom jazyku.

• Medzinárodný projekt „Európa v škole“, v 
ktorom sme opäť zaznamenali významné 
úspechy: Amanda Danielová, VI.A, oce-
nená literárna práca s postupom do celo-
slovenského kola, Nina Strakošová, VIII.A, 
ocenená výtvarná práca s postupom do 
celoslovenského kola, Špeciálna cena 
CVČ udelená za súbor multimediálnych 
prác týchto žiakov: Stanislav Nechala, V.A, 
Pavlína Kočišová, VI.A, Alexander Annuš, 
VII.A, Andrej Lapčík, VII.A, Tomáš Földeši, 
VII.A, Sabina Zámečníková, VIII.A, Michal 
Zeman, VIII.A, Nikola Machovičová, IX.A.

• Ema Meňhartová, IV.A, úspešná riešiteľka 
Okresného kola matematickej súťaže Pyta-
goriáda.

• Lucia Nerádová, III.A, 3. miesto v Obvod-
nom kole 62. ročníka súťaže v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

• Matej Brezina, III.A, Čestné uznanie v Ob-
vodnom kole 62. ročníka súťaže v predne-
se poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Výsledky súťaží na úrovni školských kôl sú 
uverejnené na webovej stránke školy: http://
zszahorskaves.edupage.org/.

 PaedDr. Ivica Pupiková
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POĎAKOVANIE
Deň učiteľov (28. marec) sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Ko-

menského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracov-
níkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu 
a poďakovanie.

Dovoľte mi, aby som v Záhorskom hlásniku pri príležitosti Dňa učiteľov vyjadrila osobné 
poďakovanie pedagógom Základnej školy v Záhorskej Vsi. Meradlom kvality pedagogickej 
práce je predovšetkým spokojný úsmev žiaka, radosť z úspechu a dôvera pedagógovi, čo 
naši žiaci celým priehrštím svojim učiteľom prejavujú.

Milí pedagógovia, ďakujem Vám za Váš zodpovedný prístup, za Váš optimizmus, za 
Vašu tvorivú prácu, za to, že ste učiteľmi našich žiakov, ktorých inšpirujete, vzdelávate a 
vychovávate, za to, že ste empatickými a férovými kolegami. 

PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka ZŠ 

Lyžiarsky výcvik – Ski OpaliskoSki Opalisko
Radosť zo snehu, snehuliaci a guľovačka neodmysliteľne 

patria k pravej zime. Pravú zimnú atmosféru zažili žiaci na ly-
žiarskom výcviku v Závažnej Porube - Ski Opalisko od 8.2.2016 
do 12.2.2016. Výcviku sa zúčastnilo 19 žiakov druhého stupňa 
ZŠ spolu s p. učiteľom Baboľom a p. učiteľkou Pláštikovou.

Žiaci boli ubytovaní v príjemnom prostredí Chaty Třinec pri 
obci Žiar. Asi polovica žiakov bola začiatočníkmi na lyžiach a pod 
vedením odborných inštruktorov všetci zvládli základy zjazdového 
lyžovania. Veľmi musíme oceniť snahu, húževnatosť a vytrvalosť 
všetkých žiakov pri nácviku lyžovania. Zo začiatočníkov najväč-
šie pokroky urobili: Lenka Valentová, Ninka Mészárosová, Kevin 
Vrba a Andrej Lapčík. Posledný deň na svahu si žiaci vyskúšali 
svoje lyžiarske schopnosti počas súťaže v slalome. Po napína-
vom súboji sa stali víťazmi Monika Machovičová a Samko Nerád. 
Víťazom gratulujeme!

Po náročnom dni na lyžiach pripravili žiakom zaujímavý 
večerný program animátori. Žiaci sa zabavili rôznymi hrami, 
súťažami, kvízmi, piesňami a tancom, kde na každého víťaza 
čakala sladká odmena. Počas pobytu si žiaci na svojich izbách 
neustále udržiavali poriadok. V súťaži o najlepšie upratanú izbu 
vyhrala izba s obsadením Lenka Valentová a Klaudia Petrášová 
spomedzi dievčat a z chlapcov to boli Samko Nerád, Kevin Vrba 
a Samko Vrúbel. Všetci víťazi boli ocenení medailou, diplomom 
a sladkou odmenou. Čas na lyžiach neúprosne rýchlo plynul 
a po náročných dňoch sa vrátili všetci zdraví a šťastní domov. 

Za úspešný priebeh lyžiarskeho výcviku patrí poďakovanie 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (dotácia na LV), 
JUDr. Borisovi Šimkovičovi, starostovi obce, za finančnú pod-
poru, Združeniu rodičov školy pri ZŠ za finančnú podporu a ZŠ 
Záhorská Ves za sladkosti a minerálky pre lyžiarov!

Bc. Alena Pláštiková
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Tak ako každý rok, aj tohto roku sa naša materská škola zúčastnila 
súťaže „Škôlkarsky talent vo výtvarnej oblasti“, ktorá sa konala dňa 
17.2.2016 v elokovanom pracovisku materskej školy na ulici Štúrova 
v Malackách.

Našu materskú školu reprezentovali dve šikovné dievčatá Mária Ne-
rádová a Laura Sithová, ktorým doprovod robila pani učiteľka Zuzana 
Zábojníková.

Dievčatá na súťaži prežili pekné dopoludnie, počas ktorého si mohli 
popozerať ako to vyzerá v inej materskej škole, mali pripravené bohaté 
občerstvenie a zoznámili sa s novými kamarátmi. Na základe krásnych 
výtvarných prác, ktoré dievčatá vytvorili sa potvrdilo, že boli právom vy-
brané na súťaž. Domov si odniesli diplomy za reprezentovanie svojej 
materskej školy, malé prekvapenie a množstvo zážitkov a nových skúse-
ností z pekne prežitého dopoludnia.

Zuzana Zábojníková

Mažoretkový súbor MERCI, pôsobiaci v 
Záhorskej Vsi organizoval v sobotu 19.mar-
ca akciu s názvom 5.galavečer MERCI. Pri 
príležitosti 5.výročia vzniku sa v preplnenom 
kultúrnom dome stretli rodičia mažoretiek, 
príbuzní a hostia. 

História úspechov tohto mažoretkového 
súboru je bohatá, o čom svedčili i vystavené 
poháre. Počas svojej existencie od roku 2011 
sa v súbore vystriedalo viac ako 70 mažoretiek 
vo veku 3 až 15 rokov. Dievčatá pochodili rôz-
ne kúty Slovenska a Česka. Na rôznych postu-
pových a nepostupových súťažiach stáli viac 
ako 180 krát na stupienkoch víťazov. Pýšiť sa 
môžu aj niekoľkými titulmi VICEMAJSTERIEK 
Slovenska. 

ŠKÔLKARSKY TALENT VO VÝTVARNEJ OBLASTI

MERCI osláviliMERCI oslávili
prvú päśroènicu!

Slávnostní galavečer otvorili deti z miestnej 
materskej školy. Nasledoval slávnostný nástup 
všetkých mažoretiek. V zástupoch stáli juniorky, 
kadetky, deti i najmladšie mažoretky z prípravky. 
Všetkých prítomných privítala na úvod vedúca 
súboru sl. Natália Vajdečková. Ocenené za dlho-
ročnú prácu v súbore boli mažoretky: Rebecca 
Gbelská, Nina Mészárosová, Pavlína Kočišová, 
Emma Lučánska a Nina Nerádová, no i Kristína 

Hrbková – ktorá po kariére mažoretky, pôso-
bí v súbore prvý rok ako trénerka. Dievčatá 
počas celého večera premiérovo odtancova-
li viac ako 17 súťažných formácií, s ktorými 
budú v roku 2016 súťažiť o cenné medaily. 
Striedali sa veľké formácie, mini formácie, triá 
a sóla. Program spestril i hosť večera detský 
folklórny súbor Leváranek.

Týmto sa chcú trénerky súboru MERCI PO 
ĎAKOVAŤ všetkým, ktorí prišli spolu s nimi 
osláviť toto krásne výročie. Obzvlášť ďakujú 
merci maminkám a merci tatkom, ktorí po-
mohli pri organizácií tejto veľkej akcie. Sú-
ťažná sezóna im začne už 2. apríla, neďaleko 
za hranicami Slovenska v BRNE. V apríli 
budú ešte bojovať na súťažiach v Sobotišti 
a 23. a 24.apríla na Majstrovstách Sloven-
ska v mažoretkovom športe v Malackách. 
Veria, že ich fans základňa im ostane verná 
a dievčatá vypochodujú do tohtoročnej sú-
ťažnej sezóny tou správnou nohou.

Vítanie jari 
„Jar, jar , jar, daj nám slnka , daj.

Daj vetríčka i daždíčka,
chvíle, chvíle na tri míle,

jar, jar, jar, daj nám slnka daj!“ 

V zime celá príroda spí. Ako dieťa, keď sní-
va v postieľke svoje ružové sníčky. A na jar sa 
zobúdza tiež ako dieťa, keď ho mamička po-
hladí po vláskoch. Príroda tiež otvorí najskôr 
jedno očko – to poroztápa snehy, ľady a potom 
druhé očko – to keď na nás zažmurká prvými 
jarnými kvietkami.

Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť a na 
svedomí to má zlá Morena od ktorej pochádza 
všetko zlo a choroba. A preto sa ju rozhodli 
vyhnať. Ako už býva tradíciou deti z miestnej 
materskej i základnej školy spolu s rakúsky-

mi kamarátmi. Vítanie jari sa konalo v piatok 
18. marca. Už bol najvyšší čas! Vyprevadili 
ju spevom až na druhú stranu Moravy, zapá-
lili a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva 
všetko zlé. Prúd vody odnášal Morenu stále 
ďalej a ďalej, a slnko jasne ukazovalo svoje 
lúče. Deti ho vyvolali riekankami a pesnička-
mi, aby sa jar mohla ukázať v plnej paráde 
– mladá a krásna. 

Text, foto: Vajdečková
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ZELENÁ JE TRÁVA...ZELENÁ JE TRÁVA...

Utorok, 2.február. Kto v tento deň vkročil do budovy MŠ zistil, 
že niečo nie je v poriadku, a zostal v nemom úžase. Márne hľadal 
žiakov či ich učiteľov.

Ocitol sa vo svete rozprávok, v spoločnosti zvláštnych bytostí, vo 
svete filmu… Nielen princezné, čarodejnice, zvieratká ako žabka, zaja-
čik, no k tomu i superman a vojaci. Krásne masky obsadili celú škôlku. 
A učitelia? Tých by ste našli veľmi ťažko. Karneval začal v doobedňaj-
ších hodinách v triedach bežným vyučovaním v maskách. Pokračoval 
programom, promenádou masiek a spoločným tancovaním. Každá 
maska odchádzala zo škôlky s vlastnou fotografiou na pamiatku.

Text, foto: Vajdečková

KARNEVAL, KARNEVAL...

Futbalová jar nám nemilosrdne klope na dvere. Hoci premen-
livé (ba miestami až bláznivé) počasie tomu nenasvedčuje. Prvý 
aprílový víkend čaká štart do jarnej časti súťaže aj na naše A-
-mužstvo, resp. starších žiakov. Po takmer štvrťročnej zimnej 
prestávke majú obe mužstvá len tie najvyššie možné ciele. Sú 
pripravené čeliť výzvam a naplniť tak svoje postupové ambície?

NEZOSTAL KAMEŇ NA KAMENI...

Jedenásť nových hráčov. Áno, presne tak! Mužstvo seniorov by 
do jarnej časti sezóny pokojne mohlo postaviť kompletnú 
základnú zostavu aj s brankárom. Zmena sa dotkla aj 
realizačného tímu. Novým asistentom hlavného 
trénera sa stal Ivan Konečný, predseda Komisie 
mládeže a dlhoročný futbalový funkcionár, roz-
hodca a delegát OBFZ-vidiek. Čo sa týka hráč-
skeho zloženia, potešila informácia o návrate 
odchovancov Pavla Danihela a Samuela Nerá-
da. Mužstvo posilnili aj ďalší hráči s bohatými 
futbalovými skúsenosťami.

Realizačný tím sa tak poučil z jesennej časti 
sezóny, keď o výsledkoch mnohokrát rozhodovali 
detaily. Strašiakom však môže byť nestabilita súťaže. 
Ako príklad si môžeme uviesť mužstvo Kuchyne, ktoré už 
ukončilo svoje pôsobenie v tomto ročníku a ohrozený je i štart 
ďalších dvoch mužstiev.

Aj prípadný plný bodový zisk v odvetných zápasoch tak nemusí 
stačiť na postup. Prípravné zápasy slúžia predovšetkým na adaptá-
ciu a zoznámenie sa s novými spoluhráčmi. A to pri obrovskej fluk-
tuácii hráčov bude určite naše seniorské mužstvo potrebovať. Aké 
karty rozdá futbalový osud nášmu klubu v druhej časti sezóny? 

BOJ O KAŽDÝ BOD
Strata jediného bodu na lídra zo Zohoru. Zápas k dobru v po-

rovnaní s ostatnými prenasledovateľom. Vyzerá to tak, že starší 
žiaci to majú vo svojich vlastných rukách. I oni rozšírili svoj káder 
o troch nových hráčov. Škrk cez rozpočet im však pripravilo ne-
vyspytateľné počasie, vďaka ktorému sa ešte nemohli pripravovať 
na prírodnej tráve. Generácia hráčov v uvedenej vekovej kategórii 
dosiahla svoj vrchol. Takmer tretina kádra po skončení jarnej časti 
sezóny definitívne končí a presúva sa do vekovej kategórie do-
rastu. Mnohé však napovie už mesiac apríl. Úvodné majstrovské 
kolo na pôde nepríjemného Lábu, domáca bitka o čelo tabuľky s 
Lozornom a boj o ligový triumf nad vedúcim Zohorom. Víťaz berie 
všetko, porazený nič. Štatistiky hovoria v prospech nášho muž-

stva, ale to podstatné sa odohráva na trávniku. Kto sa z 
tria Zohor, Lozorno a Záhorská Ves nakoniec dočká 

barážového zápasu o postup?

   ZJARIEVA SA...
Mužstvo futbalovej prípravky sa po prvý-

krát stretlo 25. marca, aby odštartovalo jar-
nú časť prípravy do budúcej sezóny. Okrem 
tradičných tréningových jednotiek čaká na 
našu futbalovú mlaď aj konfrontácia s prvými 

súpermi. Hoci pôjde len o prípravné zápasy, 
entuziazmus a mladícky elán jednoducho utíšiť 

nedokážete. Otázkou však zostáva, kto má v tomto 
prípade väčšiu trému? Budúci hráči nášho klubu, alebo 

ich maminky a tatkovia, ktorí bedlivo dozerajú na ich prvé futbalové 
kroky? Kvarteto trénerov na čele s Pavlom Danihelom a Mirosla-
vom Vajdečkom už netrpezlivo vyhliada letné obdobie, z ktorého 
je už len krôčik do štartu majstrovskej súťaže. Futbalový klub FK 
Záhorská Ves medzitým pre svoje mladé talenty zabezpečil nové 
tréningové pomôcky v podobe hliníkových bránok. 

TAK TEDA, HOR SA NA IHRISKO!
Text: Dávid Malík
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Na tom našom Záhorí...Na tom našom Záhorí...
 ...a konkrétne pri Lábskom jazere, kadiaľ sa temer denne pre-
vážam a spomínam..., som pozoroval celé dva týždne divé husi 
a labute vo veľkom množstve. Držali sa v kŕdle, myslel som si, 
že ich mrazy odoženú, ale nie. 

Našťastie okrem mňa pozoroval cez mohutný ďalekohľad tých-
to veľkých vtákov aj odborník – ornitológ, ktorý mi povedal, že 
divých husí v tom kŕdli napočítal 1400 a labutí 160, tiež, že medzi 
labuťami je aj labuť spevavá a že sa na tom poli zdržiavajú kvôli 
repke olejnej, ktorej je tam na hektáre a že sa vtáky ňou kŕmia. To 
veľké množstvo divých husí niekedy vzlietlo, ihneď sa vytvárali 
kŕdle v tvare jedničky, zaletia si sadnúť na štrkovisko pri Jakubove, 
aby sa na noc zase vrátili.

 Vždy som si myslel, že je len jeden druh labutí, ale na internete 
som sa dozvedel, že ich je viac. A tak o labuti spevavej, o ktorej mi 
hovoril pán ornitológ, som sa dočítal, že labuť spevavá sa podobá 
labuti veľkej, líši sa však rovným krkom a žltým zobákom s čier-
nou špičkou a tichým letom. Samec od samičky sa nelíši a hlas 
mimo hniezda je vzácne tiché trúbivé volanie.

 Ďalej som sa dozvedel, že labutí je ešte viac druhov : teda 
labuť spevavá a ďalej labuť trubač, labuť malá, labuť Bewickova, 
labuť čierna, labuť čiernokrká, labuť veľká a labuť koskoroba.

 Podobne je aj viac druhov divých husí, ale to už si nájdite na 
internete alebo u poľovníkov- odborníkov.

  O. Šimkovič

Od kompy po Syslúv vàšek... 
Fašiangy v našej obci

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,

dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Obdobie Fašiangov je obdobím od Troch kráľov do začiatku veľ-
kého 40–dňového pôstu pred Veľkou nocou. Vyznačuje sa zába-
vami, plesmi a svadbami. V minulosti bol v Záhorskej Vsi každú 
sobotu bál. Organizovali ich spolky a spoločenské organizácie. 
Najveselšie boli vždy tri posledné dni Fašiangov. Už každoročnou 
tradíciou bol fašiangový sprievod masiek celou dedinou a jeho zá-
verom veselý obrad – Pochovávanie pani Basy v Kultúrnom dome, 

kde richtár na začiatku maškarády vyhlasuje verejne ,,povolení“. 
Na Popolcovú stredu sa konzumovali lokše, ryby a chodilo sa do 
kostola. ,,Na popolec“ každý v kostole dostal od kňaza na čelo 
krížik z popola. Chlapci sa podvečer stretávali v šenku a volili 
,,starkú“, ktorí mali funkciu organizovať zábavy na Veľkú noc, pýtať 
,,Tri tance na svadbách“, byť na čele dožinkového sprievodu na 
ovenčených koňoch, byť patrónmi regrútov a udržiavať disciplínu 
medzi mládežou v dedine. Od jari sa v dedine prelínali roľnícke 
zvyky spojené so zabezpečovaním úrody, so skončením zimy 
a príchodom jari.

Uvedené informácie a fakty pochádzajú z knihy Mgr. Ota Šim-
koviča - V objatí rieky Moravy. Chcela by som sa mu aj touto 
cestou poďakovať za podklady k napísaniu môjho článku a vnuk-
nutie inšpirácie.

Text: Barbora Malíková
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Veľká Noc
 Milí čitatelia Záhorského hlásnika. Mojim článkom by som 

sa vám rád prihovoril. Čoskoro budú kresťania na celom svete 
sláviť najväčší sviatok- vzkriesenie Ježiša Krista. Na tom stojím 
naša viera, že Ježiš je živý. 

 V našom okolí, ale aj v dejinách vôbec, boli a sú takí, kto-
rým zmŕtvychvstanie Pána Ježiša nič nehovorí. Koniec koncov, 
aj my kresťania, keď páchame hriech a zotrvávame v hriechu, 
sme odporcami Ježišovej lásky, ktorú nám prejavil svojím 
zmŕtvychvstaním. 

 Dnes viac ako kedykoľvek inokedy sú pre nás aktuálne 
slová Pána Ježiša, ktoré povedal ženám: „Nebojte sa! Choďte, 
oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia“ (Mt 
28, 10).

 Nie sú nám tieto slová povedomé? Nepočuli sme niečo 
podobné aj vo chvíli oznámenia narodenia Pána Ježiša v Betle-
heme? Anjel vtedy pastierom povedal: „Nebojte sa! Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2,10). 
Medzi týmito udalosťami uplynulo tridsaťtri rokov. Vzdialenosť 
medzi Betlehemom a Jeruzalemom, kde sa udalosti odohrali, je 
krátka. Niečo viac ako desať kilometrov. A v oboch prípadoch 
sú spojené s Galileyou. Tam Ježiš žil najväčšiu časť svojho 
života, tam urobil prvý zázrak a tam si vyvolil prvých učeníkov. 
Tam – viac ako sto kilometrov na sever od Jeruzalema – dáva 
príkaz svojim učeníkom, aby sa vybrali a tam pri Genezaret-
skom jazere chce Ježiš dokončiť svoje poslanie na zemi. Na 
brehu Genezaretského jazera ustanoví apoštola Petra za hlavu 
Dvanástich. Zmŕtvychvstalý Ježiš chce dokončiť svoje dielo. 
Mnohí, ktorí videli Ježiša zomierať na kríži, mali pocit víťazstva 
nad nepohodlným Ježišom. Ježiš však práve preto prišiel na 
svet. On chcel zomrieť za ľudí. On si vybral čas, miesto a spô-
sob smrti. On určil aj čas pobytu v hrobe. On chcel dokončiť 
svoje poslanie a poveriť apoštolov úlohou: „Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich... a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta“ (Mt 28,19a. 20). Pri tomto uvažovaní niet 
miesta na strach. Vidieť to na správaní žien. Mária Magdaléna 
zvestovala smutným apoštolom radostnú zvesť, že Ježiš žije, 
že ho videla (por. Mk 16,10). Radosť precítili po preľaknutí aj 
apoštoli, keď Ježiš zastal uprostred nich (por. Lk 24,36n.). A 
akú radosť cítili emauzskí učeníci, keď spoznali Ježiša pri lá-
maní chleba a hovorili: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami 
cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24,32).

„Nebojte sa!“ (Mt 28,10) – slová Pána Ježiša po svojom 
zmŕtvychvstaní sú najsilnejším odkazom v dejinách ľudstva. 
Tak ako sa učeníci viackrát po Ježišovom zmŕtvychvstaní 
presvedčili o láske Pána Ježiša a nielen oni, ale mnohí, čo sa 
s Ježišom po zmŕtvychvstaní stretli, tak aj my dnes vo svojich 
srdciach necítime strach, ale radosť.

 Mladý umelec, dnes známy sochár a maliar Michelangelo, 
keď prišiel do Ríma, jeho najväčším nepriateľom bol už vtedy 
známy maliar Rafaelo. Dnes ich obidvoch obdivujeme. Vtedy 
nech by bol Michelangelo urobil čokoľvek, všetko bolo zlé. 
V kruhoch, do ktorých sa chcel dostať Michelangelo, Rafael 
jeho dielo ponižoval, znevažoval, vysmieval a ľudia mu verili. 
Michelangelo si veľa vytrpel. Preto chcel z mesta odísť. Priateľ, 
ktorý vedel o Michelangelovom talente, urobil jeden plán. 
Michelangelovu poslednú sochu Bacchusa s jeho súhlasom 
zakopal na mieste, kde sa mala stavať veľkolepá stavba. Soche 
najprv odbil ruku. Pri kopaní robotníci sochu našli. Vystavovali 
ju tri týždne a každý obdivoval výtvor neznámeho majstra. Sám 
Rafaelo s nadšením o nej rozprával. Vysoko hodnotil jemné a 
lahodné ťahy umelca na soche. Nezabudol pripomenúť, žeby 
si mal sochy všimnúť aj Michelangelo a podľa tohto vzoru 
robiť svoje diela. Rafael sochu ospieval ako jedinečné dielo. 
Po troch týždňoch prišiel Michelangelo a vytiahol ruku. Všetci 
spoznali, že toto dielo je Michelangelovo. Tam bol porazený 
Rafaelo, ktorý v Michelangelovi videl konkurenta.

 Nesmieme sa správať ako Rafaelo ohľadom svojej vlastnej 
viery a Kristovho zmŕtvychvstania. My verne vyznávame svoj 
vzťah ku Kristovi, Cirkvi, svojej viere. Tak plníme vôľu Pána 
Ježiša, a tak sme otvorení milosti a Božiemu požehnaniu, čím 
nás dnes chce obohatiť Ježiš.

Myslíme aj na tých, ktorých srdcia sú ešte neschopné prijať 
túto radosť, prípadne sa jej bránia a vyhýbajú. Nás totiž k nim 
posiela dnes Ježiš, aby sme im ako ženy apoštolom oznámili, 
že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Amen. 
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KRONIKA OBCE
OD 1. januára DO 31. marca 2016

Záhhoorrssskkkýý hlásnik

Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na 
otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďaku-
jeme Vám za Vaše otázky, ktoré smerujete na našu e-mailo-
vú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. Posielajte nám svoje 
príspevky aj naďalej a my ich spolu s odpoveďou uverejníme 
vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.

1. Obyvatelia obce sa pýtajú, prečo sú odmeny poslancov 
obecného zastupiteľstva (za jednotlivé zasadania a stretnutia 
komisií) v porovnaní s okolitými obcami vyššie a prečo nie je 
vypracovaný plán zasadnutí komisií?

Pretože si to tak poslanci navrhli a schválili. Zasadnutia komisií 
určujú predsedovia komisií a otázky ohľadom odmien je potrebné 
rovnako smerovať na poslancov. 

2. Čo by ste odpovedali občanom, ktorí žiadajú vypracovať 
mzdové predpisy na odmeňovanie poslancov, a aby bolo za-
sadnutie komisií verejné a riadne vopred oznámené prostred-

níctvom internetu či miestneho rozhlasu?
Pokiaľ majú občania takúto požiadavku, treba prísť na 

zasadanie obecného zastupiteľstva pripraviť návrh. Momen-
tálne však funguje systém spôsobom, akým je schválený. 
Zmenu musia schváliť poslanci, po predložení návrhu.

3. Ako to vyzerá s detským ihriskom v obci? Uskutoční sa 
revitalizácia pôvodného ihriska Slniečko, alebo obec pripravu-
je pre obyvateľov vybudovanie nového detského ihriska? 

Detské ihrisko Slniečko opravujeme priebežne, nakoľko je 
neustále poškodzované vandalmi. Do rozpočtu som navrhol vy-
budovanie detského ihriska na futbalovom ihrisku, ktoré mi však 
nebolo schválené. Verím, že sa tak stane budúci rok. V tomto 
roku chceme našim deťom vybudovať školské ihrisko, a to do 
konca augusta v hodnote 20 000 Eur.

4. Prečo nie sú zverejňované smútočné oznamy na inter-
netovej stránke?

Je to z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov. Pozostalí 
preto musia pred pohrebom požiadať a súhlasiť so zadaním na 
internetovú stránku. Do dnešného dňa sa tak nestalo ani v jed-
nom prípade. Je to každého súkromná vec. Ktorý úrad to robí 
inak, porušuje zákon.

Text: Dávid Malík

PLÁNOVANÉ PLÁNOVANÉ 
PODUJATIA PODUJATIA 

V NAŠEJ OBCIV NAŠEJ OBCI

NARODILI SA:
December 2015
Hájková Stanislava

rok 2016
Nerád Peter
Balážová Adriána
Fitalová Eliška

ZOSOBÁŠILI SA:
Tomáš Doršic 
+ Dominika Güntherová
Július Csemez 
+ Lucia Masarovičová

OPUSTILI NÁS
December 2015

ANBA-SK
Tlač & Reklama

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

sp
ol

. s
 r.

o.

Šarkőzy Štefan
Čápková Božena
Šéry Jozef
Nestarcová Magdaléna

rok 2016
Foltýnová Štefánia
Doršic Viliam
Jursa Jozef

 30/04 Stavanie máje

 15/05 Deň Matiek

04/06  MDD

18/06  3. ročník MERCI Pohára

30/06  Koniec školského roka

Nezabúdame, spomíname...
Dňa 17. februára uplynuli tri roky, čo nás opustila naša 
predsedkyňa a zakladateľka pani Magdaléna Šimkovičová. 
Vždy, keď prídeme do Uhranského múzea, alebo do klubu 
Uhranskej perly si na ňu s láskou spomíname. 
Aj po troch rokoch je tam stále s nami. Kto ste ju poznali 
a mali radi, venujte jej prosím, tichú spomienku...

za kultúrny spolok Uhranská perla a spevokol Uhranka
Jana Davidová 


