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Vážení občania,
jar nás privítala pracovne,
obecný úrad začal upratovať po
zime nanosený odpad a heslom
„Malá kopa robí veľkú“ zlikvidoval odpad v množstve 3 vlečiek v
intra-extraviláne. Pravdepodobne to zopakujeme na jeseň. Ďakujem hlavne zamestnancom na
verejnoprospešných prácach.
Pre naše mamičky s deťmi
sme spolu s Uhrankou pripravili
detské ihrisko, ktoré zdôrazňujem je otvorené pre mamičky a
deti do 10 rokov.

Aj práce na futbalovom ihrisku
sa vykonali – nové lavice a fasáda je ukončená. Čaká nás ešte
hosťovská kabína, rozhodcovská
s príslušenstvom. Vďaka patrí našim futbalistom a hospodárovi!
Mrzí ma, že cintorín o ktorý
sa OcÚ stará, je stále objektom,
kde mladí ľudia hľadajú útočisko a
kradnú, devastujú hroby. Zdôrazňujem pre všetkých, že na cintorín
sa nechodí so psom!
Ďalej sa podarilo umiestniť v
obci info systém, kde sú označené
významné obecné objekty a firmy.
Tie si zaplatili za to jednorazový
poplatok. Ak je záujem, ďalšie sa
tam dajú umiestniť. Aj pred obcou
v spolupráci s firmou KRAJN sme
postavili info tabuľu „Najzápadnejšej obce na Slovensku“. Dôležitú
funkciu v práci OcÚ hrajú verejné
obstarávania. Tie treba robiť na
všetko. Týmto ďakujem ľuďom,
ktorí sa ich zúčastňujú, veľakrát
aj v pracovnom čase. Dôležité

Príhovor Redakcie
Milí čitatelia Záhorského hlásnika,
ani sme sa nenazdali a je za nami takmer
polovica kalendárneho roka. I počas posledného štvrťroka sa naša obec stala centrom
kultúrnych podujatí. Doprevádzal ich však
jeden negatívny jav. Tým bola nízka divácka
účasť. Kde sa stala chyba? Stojí za nezáujmom občanov zlá príprava a propagácia zo
strany organizátorov, či zaužívaný nezáujem
zo strany nás, občanov? Nalejme si čistého
vína. Kdekoľvek na Slovensku je ťažké na
niečom pracovať. V našej obci toto tvrdenie
platí dvojnásobne. Stretávame sa častejšie so

boli: na MŠ 300 000 Eur, Náučný
chodník 220 000 Eur, Dom smútku 8200 Eur, Revitalizácia obce –
projektová dokumentácia 17 700
Eur. Ich realizácia bude v júni, v
júli a auguste. MŠ aj v septembri,
preto žiadam rodičov o pochopenie pri začatí školského roku
z dôvodu výstavby MŠ. Revitalizácia môže začať v októbri podľa
financií, podobne ako výstavba
ďalších ulíc.
Významným bodom tohto
polroku bolo riešenie mostu Záhorská Ves – Angern. Myslím
si, že občania Záhorskej Vsi sú
málo informovaní o dianí okolo mostu. Preto chcem, aby sa
urobil prieskum medzi občanmi,
prieskum Vášho názoru na most
a kompu. Zjednodušene povedané kto chce most, alebo kompu.
Je to demokratické, pretože podobnú akciu budú robiť aj v Angerne. Postup preberieme na OZ
30.6.2014.

závisťou, neochotou a najmä už spomínaným
nezáujmom. Jediný, kto tento nelichotivý stav
môže zmeniť, sme my sami.
Druhý kvartál bol venovaný tým najmenším.
Staré zvyky sme oprášili pri veľkonočných sviatkoch, spoločne oslávili príchod mesiaca máj
stavaním máje, pripomenuli sme si a zablahoželali k sviatku našich mám a oslávili najväčší
sviatok všetkých detí na celom svete. Odovzdali sa vysvedčenia, budúci prváčikovia opustili
brány materskej škôlky. Život medzi nami prúdi
neustále a každý deň nám prinesie niečo nové.
Po jeden a pol roku sa rady našej redakcie
zúžia. Pre študijné povinnosti odchádzajú re-

Vážení spoluobčania, blížia sa
voľby na starostu a OZ. Začínajú
sa opäť šíriť nepravdy a ohováračky. Ak máte záujem, najlepšie
treba zavolať, alebo prísť osobne
na obecný úrad za mnou! Veci
dáme na správnu mieru a budú
Vám poskytnuté aktuálne, pravdivé informácie.
Záleží mi na tom, aby naša
obec napredovala, aby ju neriadili občania, ktorí pozerajú len
na seba. Preto pre obec budú
nastávajúce voľby do OZ a starostu spomedzi všetkých volieb
najdôležitejšie.
Vy – občania máte tú najvyššiu moc – moc rozhodovať o
tom, ako bude naša obec vyzerať, kto bude na jej čele stáť! Môj
telefón 0948 550 050
S úctou
Váš starosta Boris Šimkovič

daktori Záhorského hlásnika slečna Marianna Antaličová a pán Tomáš Korych. Týmto
im chceme v mene všetkých čitateľov a v
mene nás, kolegov, poďakovať za odvedenú
prácu a popriať im veľa zdravia, šťastia a
študijných aj osobných úspechov!
Školský rok sa nám pomaly končí a prichádza sladké ničnerobenie v podobe letných prázdnin. Nezabúdajte, že každé leto
má svoj vlastný príbeh. Užite si veľa vody a
pohody pri množstve slnečných lúčov. Dodržujte však pravidlá slušného vychovania a
dávajte pozor na svoje zdravie.
Pekné leto, priatelia!

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 05.05.2014
Uznesenie č. 48/2014 – OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie pre
realizáciu nadstavby Materskej škôlky. Členovia komisie: p. Antaličová,
p. Poláková, Ing. Grebáč, Ing. Smetana, Ing. Turek, JUDr. Repár a p.
Danihel /poslanec/. Zodpovedný: starosta obce Za: 8 poslancov, Proti:
0, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p.Hanzlovič/
Uznesenie č. 49/2014 – OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie pre
realizačný projekt REVITALIZÁCIA OBCE. Členovia komisie: p. Poláková, p.
Antaličová, Ing. Grebáč, Ing. Smetana, Ing. Turek, p. Nechala /poslanec/,
p. Matejov /poslanec/, JUDr. Repár /poslanec/, p. Grujbár. Zodpovedný:
starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50/2014 – OZ schvaľuje prenájom obecných pozemkov spoločnosti
Bowix, s.r.o., Kostolište, IČO: 35760664 za 1.250 Eur/rok na dobu neurčitú. Ide o
nasledovné pozemky registra „E“ v katastrálnom území obce Záhorská Ves:
Par.č. 1628
3812 m2
TTP
Par.č. 1638
583 m2
TTP

Par.č. 1637
Par.č. 1639
Par.č. 1641/1
Par.č. 1642/3

737 m2
2967 m2
1737 m2
13588 m2

TTP
Ostat. plocha
Vodné plochy
Orná pôda

Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 1 poslanec /p.
PhDr. Brukkerová/, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2014 – OZ schvaľuje žiadosť obyvateľov Zákostolia v
Záhorskej Vsi a súhlasí s vybudovaním detského ihriska na pozemku
parc. č. 702/3. Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 1
poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/2014 – OZ schvaľuje príspevok pre mažoretky na súťaž v
Prahe dňa 25.05.2014 vo výške 700 Eur. Zodpovedný: starosta obce Za: 8
poslancov, Proti: 0, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Matejov/
Uznesenie č. 53/2014 – OZ schvaľuje povolenie prechodu cez pozemok
par. č. 564/4 vedený na LV č. 22 v katastrálnom území Záhorská Ves pre
p. Dunka, bytom Záhorská Ves. V prípade potreby obce alebo predaja
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pozemku povolenie zaniká. Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov,
Proti: 0, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 0,
Uznesenie č. 54/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 6. Za: 9 poslancov, Proti: 0, Neprítomný: 0, Zdržal sa: 0, Zapísala: Mgr. Rúth Kaderová

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 02.06.2014
Uznesenie č. 55/2014 – OZ na príkaz starostu obce poveruje DHZ v
obci postavením sušičky na hadice. Termín: najneskôr do 30.06.2014.
Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 56/2014 – OZ berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia
rozpočtu za 1. štvrťrok 2014. Zodpovedný: hl. kontrolór, Za: 9 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 0.
Uznesenie č. 57/2014 – OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska a Spinningu za 1. štvrťrok 2014. Zodpovedný:
hl. kontrolór, Za: 9 poslancov Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 0
Uznesenie č. 58/2014 – OZ súhlasí s výstavbou mosta medzi obcami
Záhorská Ves a Angern s nosnosťou do 7,5 tony za nasledovných podmienok, ktoré musia byť zabezpečené uzatvorením zmluvy medzi obcou Záhorská Ves a BSK, rozhodnutím zástupcov SR a Rakúska o začatí prác. V
zmluve musí byť uvedené, že realizácia uvedených bodov musí byť splnená
pred výstavbou mostu, alebo začať práce pred výstavbou mostu. Uvedené
body musia byť schválené obidvomi zastupiteľstvami t.j. BSK a ZV.
1/ Zriadenie stálej policajnej stanice v obci s nepretržitou prevádzkou.
2/ Zrekonštruovanie II. a III. triedy a vybudovanie bezpečnostných a protihlukových podmienok v katastri obce Záhorská Ves.
3/ Zrekonštruovanie chodníkov, zelene a osvetlenie pri cestách II. a III.
triedy v obci.
4/ Pred začatím prác sa musia vykúpiť pozemky v okolí bývalej colnice,
nakoľko most nemôže byť zospádovaný do obce terajšou jestvujúcou
cestou.
V prípade, že nebude možné realizovať požadované podmienky, tak aby
bola zachovaná bezpečnosť a dobré životné podmienky obyvateľov obce
Záhorská Ves na jestvujúcej úrovni ako v Rakúsku, obec dokáže žiť aj s
existujúcou kompou. Súčasná situácia – spojenie medzi obcou Záhorská
Ves a Angern kompou je pre obyvateľov obce dostačujúca. Vybudovanie
mostu bez splnenia uvedených podmienok je nemožné. Zodpovedný:
starosta obce Za: 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomný: 0
Uznesenie č. 59/2014 – OZ schvaľuje nasledovné výdavky a úpravu
rozpočtu:
Úprava rozpočtu príjem k 31.03.2014:
212002/1/41
Nájom pozemok First Farm:
212004/41
Prenájom Fitnes centrum:
223001/7/41
Predaj RD Zemanová:
292017/131D
Jeseň života p.o. vrátenie
nevyčerpanej dotácie 2013:
312001/111
presun z položky 312012/111
– rodinné prídavky:
312001/21/11S2 Projekt IBKE 10%:
312001/3/111
presun položky 312012/3/111
– hmotná núdza ZŠ, MŠ:
312012/23/111
KSU – dopravné ZŠ dotácia:
312012/7/111
Voľby 2014
312012/8/111
ZŠ – KŠU:

+2 300,00 Eur
+1 200,00 Eur
+7 500,00 Eur
+2 966,64 Eur
+1 000,00 Eur
+1 000,00 Eur
+8 000,00 Eur
+200,00 Eur
+1 600,00 Eur
+10 000,00 Eur

Úprava rozpočtu výdaj k 31.03.2014:
01116/633011/111 Hmotná núdza strava MŠ:
+1 300,00 Eur
01116/635004/1/41 údržba kopírky OÚ:
+ 200,00 Eur
01116/637006/41 príspevok CVČ Malacky:
+132,00 Eur
01116/651002/41 presun položky –
úroky z úverov 21BJ ČSOB:
– 6 000,00 Eur
01116/651003/41 presun položky –
úroky z úverov 21BJ ŠFRB:
+6 000,00 Eur
01116/716/41
projekt. dokumentácia stavba MŠ: +11 000,00 Eur
0660/632001/1/41 EE 21BJ:
+ 5 500,00 Eur
0810/633006/41 presun položky materiál FC:
– 131,00 Eur
0810/634002/41 presun položky – oprava kosačky:
+ 5,00 Eur
0810/637004/41 presun položky
– služby FC rozhodca:
+126,00 Eur
08209/637004/1 – všeobecné služby KD
+300,00 Eur
0911/633006/8/111 – hmotná núdza pomôcky MŠ:
+200,00 Eur
0911/633013/41 – MŠ program office 2013:
+235,00 Eur
09601/632003/41 – Poštovné MŠŠJ:
+20,00 Eur
09601/637004/1/41 – všeobecné služby MŠŠJ:
+100,00 Eur
09601/713004/1/41 – drvička odpadu MŠŠJ:
+650,00 Eur
10201/637037/131D – Jeseň života vrátenie nevyčerpanej
dotácie 2013:
+2 966,64 Eur
10701/633006/111 – presun položky rodinné prídavky
šampóny na vlasy:
+100,00 Eur
10701/633011/111 – presun položky
rodinné prídavky potraviny:
+900,00 Eur
10701/637006/111 – presun položky rodinné prídavky: - 1 000,00 Eur
0840/635006/41 Strecha nad domom smútku
3 000,00 Eur
01116/642001/2/41 Mažoretky
700,00 Eur
Zodpovední: p. Danihelová a hl. kontrolór, Za: 8 poslancov, Proti: 0,
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomní: 0,
Uznesenie č. 60/2014 – OZ schvaľuje zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť ŠKD pre zákonných zástupcov na žiaka na sumu 7 Eur/
mesiac od 01.09.2014., Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov,
Proti: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomný: 0
Uznesenie č. 61/2014 – OZ berie na vedomie Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou ZV /ako právnická osoba/. Návrh vyvesený:
od 3.6.2014. Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 0
Uznesenie č. 62/2014 – OZ schvaľuje Zámer predať majetok obce podľa
§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení Václavovi
Soboličovi, bytom 900 63 Jakubov č. 582 a to pozemky podľa geometrického plánu č. 11/2014 označené ako:
- od parc. registra „E“ č. 957/3 sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č.
957/5 výmeru 20 m2
- od parc. registra „E“ č. 957/3 sa odčleňuje do novovytvorenej parc.
č. 957/6 výmeru 2 m2 za cenu 1 Eur/m2, t.j. spolu 22 Eur u dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci je vlastníkom pozemku
a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zodpovedný: starosta obce, Za: 9 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa:
0, Neprítomný: 0
Uznesenie č. 63/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 8., Za: 9
poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 0,
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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MERCI POHÁR
Tanec môže nielen zlepšiť náladu, ale predovšetkým vyjadruje
pocity, či nápady tanečníka. Tanec vyjadruje príbeh, myšlienku, či
pointu. Choreografia sa skladá z tanečných krokov a tvorí ich choreograf. V choreografii sa okrem rôznych kreatívnych krokov využíva aj
gymnastika, či mnohé prvky z iných oblastí tanca alebo športu.
V sobotu 12. apríla sa po prvý krát konala v obci Záhorská Ves súťaž
v mažoretkovom športe. Hlavným organizátorom súťaže bol súbor Merci. Súťaž sa konala od skorých ranných hodín počas celého dňa v KD v
Záhorskej Vsi. Súťaže v mažoretkovom športe sa zúčastnilo 16 súborov
zo Slovenska a Čiech. Nikto nečakal, že bude taká veľká účasť súborov.
Privítali sme súbory z Bratislavy, Lanžhotu, Kysuckého Nového Mesta,
Hodonína, Čadce, Veľkého Cetína, Jemnic, Vyškova, Modry, Sniny, Galanty, Lozorna, Hlohovca, Trenčianskej Teplej a Senice.
V doobednej časti súťažili sóla, duá, tria. Po obednej prestávke sme
sa odreagovali a v každej vekovej kategórií sme bojovali o titul MISS
MERCI POHÁR. Následovali malé formácie, a záver patril kategórií veľká
formácia. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení – Eliška Havlová, Veronika Onderíšínová, Petronela Oríšková, Marianna Antaličová a
Dana Hurbaničová. Porota sa zoznámila a nadviazala nové kontakty a
porozprávali sa o svojich tanečných úspechoch i neúspechoch. K súťažiacim sa snažili byť veľmi milé, priateľské ale v prvom rade „férové“.
Tento krásny deň strávený s dievčatami ma veľmi obohatil o nové tanečné skúsenosti, dodal mi energiu a úsmev na tvári. Bolo pre mňa veľmi
príjemné, keď som videla ako sa dievčatá navzájom podporujú nie len
medzi sebou, ale aj medzi súbormi navzájom. Mali by sme si uvedomiť,
že mažoretky sú len šport, tak ako ostatné druhy tanca, či športu., kde
vynikne krása a ladnosť dievčat. Každý tím si ide po víťazstvo, medailu či
pohár. Ale víťaz je vždy len jeden. A preto, aj keď neuspejeme na prvom,

druhom, či treťom mieste...to je práve tá výzva, ktorá by mala dievčatá
posunúť dopredu, aby si uvedomili, že treba na sebe zapracovať ak chce
byť tou najlepšou! Verím, že budúci rok si budem môcť tento krásny deň
opäť zopakovať v príjemnej spoločnosti a s krásnymi, šikovnými dievčatami, ktoré ukážu ako na sebe zapracovali počas ďalšieho roka. Prajem
všetkým súborom veľa šťastia, odvahy a nápadov!
Veľký obdiv patrí predovšetkým odhodlanej trénerke, ktorá sa pustila
do tejto akcie všetkými silami! Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí
na akcii pomáhali a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému dňu.
Musím povedať, že prvý ročník bol veľmi krásny, časovo sme všetko stíhali a myslím si, že umiestnenia boli zaslúžené! Teším sa opäť o rok!

ÚSPECHY MAŽORETKOVÉHO SÚBORU MERCI:
Sólo baton deti Nina Nerádová ,,ČARODEJNICA“

1. miesto

Sólo baton kadet Pavlína Kočišová ,,VÍLA“

2. miesto

Sólo baton kadet Sabína Zámečníková ,,SLOVENSKO“

3. miesto

Sólo baton junior Kika Hrbková ,,BRAZIL“

1. miesto

Sólo baton junior Baška Biesiková ,,FLAMENCO“

6. miesto

Trio baton deti –Lucka Miškolciová, Carmenka Kopiarová,
Zarka Komíneková ,,MEXIKO“

1. miesto

Trio baton kadet – Pavli Kočišová, Ninka Meszárošová,
Beky Gbelská ,,E.T.“

1. miesto

Duo baton junior – Simi Létalová, Moni Matejkovičová ,,HIPPIE“ 4. miesto
Duo baton junior – Baruš Biesiková, Kika Hrbková ,,SWING“

3. miesto

Mini baton deti ,,JAPONSKO“

4. miesto

Mini baton kadet ,,SEŇORITA“

1. miesto

Mini baton junior ,,ORIENT“

4. miesto

Veľká formácia baton deti ,,DŽUNGLA“

3. miesto

Veľká formácia baton junior ,,VIVA THE SUN“

1. miesto

Veľká formácia pom pom ,,PÁRTY AUTOBUS“

2. miesto

Text: Antaličová Marianna, foto: archív
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3. roèník halovej súśaže HASIÈSKÝCH družstiev
Vonku sa ozývali silné zvuky sirén, do očí nám svietili odrážajúce sa svetlá z majákov, keď v tom vyskočili chlapci, dievčatá, ženy i muži z veľkých hasičských áut.Tento
okamih nám, všetkým tu prítomným, pripomenul minuloročnú úspešnú súťaž, ktorá
nám zanechala veľa krásnych spomienok a ocenení. Dobrovoľný hasičský zbor dňa
5. apríla 2014 usporiadal v Kultúrnom dome v Záhorskej Vsi 3. ročník halovej súťaže
zručnosti o pohár starostu obce.
VÝSLEDKY:
Súťaž zahájil starosta obce JUDr. Boris
Ženy:
Šimkovič, ktorý poprial súťažiacim veľa síl
Miesto Obec
Čas
a športových úspechov. Slova sa ujal aj
1.
Zohor
26,86
s
viceprezident DPO pán Urdovič. Tento rok
2.
Vysoká
pri
Morave
41,86
s
sa zúčastnilo mnoho družstiev, ktoré boli
nie len z okresu Malacky, ale zavítali k nám
Muži:
aj družstvá z Prievozu, ktoré nechýbajú na
Miesto Obec
Čas
žiadnej súťaži. Naše rady rozšírili tento rok
1.
Lozorno
19,95 s
družstvá z Petržalky, Malinova, ale aj zo Su2.
Veľké Leváre
21,77 s
chohradu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
3.
Vysoká pri Morave
23,58 s
ktoré boli rozdelené na kategórie dospelých,
Dorast (dievčatá):
kde si mohli vyskúšať svoje sily ženy i muži.
Miesto Obec
Čas
Mladí hasiči „PLAMEŇ“, kde boli zaradení
1.
Zohor
22,71 s
dievčatá a chlapci (11 družstiev).
Dorast (chlapci):
Tento rok sme organizovali aj kategóriu
Miesto Obec
Čas
„DORAST“, i keď bolo len 1 družstvo dievčat
1.
Záhorská Ves
18,82 s
a 4 družstvá chlapcov. Súťažiaci museli uká2.
Veľké Leváre
26,40 s
zať všetku svoju silu a zručnosti, ktoré nado3.
Malinovo
30,17 s
budli počas niekoľko mesačných tréningov
PLAMEŇ DIEVČATÁ
pod vedením ich hlavného vedúceho tímu,
Miesto Obec
Čas
pretože úlohy boli naozaj náročne. Bola to
1.
Zohor
30,68
s
veľkolepá akcia, najmä vďaka našim spon2.
Sološnica
3
31,00
s
zorom. Hlavným sponzorom bol JUDr. Boris
3.
Veľké
Leváre
2
31,35
s
Šimkovič a pán Andrej Bajtek. Touto cestou
sa im chce hasičský zbor veľmi pekne poďakovať. Počas celého dňa medzi súťažiaci
vládla príjemná atmosféra, pretože si mali
opäť po roku povedať svoje pekné zážitky a
úspechy, ktoré doposiaľ dosiahli.

PLAMEŇ CHLAPCI
Miesto Obec
1.
Záhorská ves 2
2.
Gajary 1
3.
Zohor/Záhorská Ves

Čas
22,79 s
29,11 s
29,38 s

Staviame my máje...
Zvyk stavania májov patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. Nuž, ani naša
obec nezaostáva a stavanie máje je vždy príjemnou oslavou. Tento rok sa stavanie uskutočnilo výnimočne a po prvý krát presne 1.mája, na novom mieste - pri
kultúrnom dome. Doobeda hrala všetkým prítomným do tanca
a na počúvanie hudobná skupina Prespolanka.
Samotné stavanie máje slávnostne otvorili tanečným vystúpením mažoretky
Merci. Nasledoval príhovor pána starostu. Mája sa postavila, no program
neskončil. Hudobná skupina DUO LINZ hrala celé poobedie na terase
kultúrneho domu, kde hasiči ponúkali svoje špeciality.
Text: Vajdečková
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Všetko najlepšie, MAMIÈKY!
Na svete neexistuje dôležitejšia osoba ako naša mama. Je
to slovo prvej osoby, ktoré vyslovíme. Zahŕňa nás svojou láskou a nehou, stojí pri nás v dobrom i v zlom, poskytne nám
svoju pomocnú ruku. Básnici ju uctievajú ako svoj idol, za jej
zdravie sa modlia aj tí najzarytejší ateisti. Niektorí z nás už
svoje maminky nemajú, preto je dôležité vážiť si ich a prejavovať im svoju lásku každý deň. Nie nadarmo sa vraví, že anjelom bez krídiel je maminka.
Tradičný sviatok všetkých mamičiek, babičiek a prababičiek sa
konal druhú májovú sobotu 10. mája, v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Svoje úprimné a milé blahoželania vyjadrili prostredníctvom
kultúrneho programu deti miestnej materskej a základnej školy.
Pásmom piesní, básni a tancov pozdravili svoje najmilovanejšie.
Svoje choreografie predviedli dievčatá mažoretkového súboru
MERCI. Úvodné slovo patrilo starostovi obce Záhorská Ves JUDr.
Borisovi Šimkovičovi, ktorý zaželal oslávenkyniam veľa zdravia a
úsmevov do ďalších dní. Moderátorom programu bol Dávid Malík.
Smutným javom spomínaného sviatku bol rekordne nízky
počet prítomných divákov. Poloprázdna sála kultúrneho domu
doprevádzala inak úprimné vystúpenia školáčikov a školákov.
Na záver dostali oslávenkyne darček v podobe voňavého kvetu a
horúceho bozku od svojich ratolestí.

Medzinárodný

DEÒ DETÍ
Dňa 31. mája o 14:00 hod. sa na futbalovom
ovom ihrisku F.C
F.C.
C. Zá
Záhorská
Ves konal Medzinárodný deň detí. Pripravili ho spoločne rodičia a
realizačný tím starších žiakov F.C. Záhorská Ves v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou obce.
Na futbalovom ihrisku bolo pre deti pripravených osem disciplín, ktorými
museli prejsť, až nakoniec dospeli k vytúženému cieľu. Každé dieťa sa muselo bezpodmienečne zaregistrovať a na základe toho dostalo kartičku so svojím menom a vekom a so všetkými disciplínami. Prvá disciplína mala názov
Išlo vajce na vandrovku a odštartovala celú sériu ďalších disciplín. Druhá
disciplína niesla názov Obušku z pytle ven!, v ktorej si detičky poskákali vo
vreci. Nasledovala disciplína Pat a Mat, kde deti preukázali svoje vodičské
umenie s fúrikom. Ďalej sa pokračovalo disciplínou Popoluška, ktorá asi najviac nadchla dievčatá, ale nenechali sa zahanbiť ani chlapci, ktorí museli zo
zmesi strukovín roztriediť do jednej misky šošovicu, a do druhej fazuľu.
Nasledujúca disciplína nadchla predovšetkým chlapcov, pretože mala
názov Messi vs. Ronaldo, a spočívala v tom, že deti a pokúšali nasmerovať loptu do brány, a veru niektorí z nich by sa aj vyrovnali známym
futbalistom. Potom prešli na disciplínu Valibuk, v ktorej si deti zmerali silu
v preťahovaní sa lanom. Síce to nebolo jednoduché, ale väčšina sa s tým
popasovala na výbornú. V predposlednej disciplíne s názvom Ostrostrelec
sa súťažiaci snažili trafiť do prúteného košíka tenisové loptičky. Posledná
disciplína, Múdry Jano, mala vedomostný charakter a naša mládež si v
nej otestovala vedomosti z oblasti miestnych dejín, fauny, flóry, spoločenských zvyklostí a nemeckého či záhoráckeho jazyka. Ak deti všetky tieto
disciplíny bez problémov zvládli, tak ich čakala odmena v podobe zlatej
medaily, ale predovšetkým pocit dobre vykonanej práce.
Najobletovanejším sprievodným podujatím sa stalo maľovanie na

Redakčná rada ZH sa pripája ku gratulantom, a želá všetkým mamičkám, babičkám a prababičkám veľa zdravia, šťastia, lásky a pozitívnej energie. Nech Vám vaše deti spôsobujú
len úsmev na tvári, radosť vo Vašich srdciach. Ste pre nás to
najdôležitejšie na svete. Ľúbime Vás!
Text: Dávid Malík
tvá vďaka ktorému sa deti premenili na svoje obľúbené zvieratko, roztvár,
právkovú
bytosť alebo superhrdinu. Tí odvážnejší sa previezli na koníkoprá
vi
vi a vychutnali si tak pohľad z konského sedla. Zabrať dostala i trampolína,
lína ktorá patrila medzi ďalšie z radu bohatých sprievodných podujatí.
Zvedavosť
vyvolávali aj zvieratká zo ZOO, fretka domáca a nosáľ červený
Zve
brazílsky,
ktoré však pôsobili oveľa viac vystrašene než prítomní účastbra
níci.
níc Celé popoludnie sa nieslo v znamení detského smiechu, úprimného
nadšenia, žiarivých detských očí a radosti. Mierne
nepríjemnosti narobilo nevyspytateľné počasie, ktoré najmä na začiatku podujatia donútilo vytiahnuť dáždniky. Počas celého popoludnia sa
podávali vynikajúce langoše a hranolky,
dodržiavať sa musel i pitný režim, aby deti
boli plné síl. Záver patril losovaniu tomboly, ktorá ponúkla všetkým výhercom
množstvo cien predovšetkým so školskou
tématikou. Už teraz sa tešíme na nasledujúci, v poradí už tretí ročník slávností.
venovaný našim najmenším!
Text: Barbora Malíková,
foto: Natália Vajdečkováá
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Èo nového v kulVyhodnotenie súśaže
v stre¾be zo vzduchovej pušky túrnom spolku
Dňa 7. júna 2014 zorganizovali členovia Poľovníckeho združenia Rozkvet v Záhorskej Vsi ďalší ročník streleckej súťaže. Podujatie otvorili funkcionári Poľovníckeho
združenia Rozkvet, pán Ing. Miroslav Světlík a pán Branislav Valent. Slávnostné fanfáry na lesnom rohu zatrúbil pán Štefan Miček, vedúci tria trubačov. Akciu navštívil aj
starosta Záhorskej Vsi pán JUDr. Boris Šimkovič, ktorý sa zapojil aj do preteku.
Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia 631 na malorážkový terč vo vzdialenosti cca 10 m. Vzduchovky boli pred
súťažou rozhodcami preskúšané a nastrelené. Všetci účastníci mali 3 nástrelné rany,
muži ďalej 5 ráno v stoji a 5 v kľaku, ženy a
deti 10 rán v sede.
Do súťaže sa prihlásilo 52 jednotlivcov
a 13 štvorčlenných družstiev. Súťažili tradiční súperi: zástupcovia Obecného úradu
v Záhorskej Vsi, futbalisti, rybári, hostia zo
Zohoru, deti a samozrejme poľovníci. Uzdu
svojej fantázii značne popustil pán Branislav Valent, ktorý pri zostavovaní štartovnej
listiny nekonvenčne pomenoval niektoré
družstvá, napr.: Snajperi, Vlčáci, Raubéri,
Offroad, Modrí, Perla a Zberné suroviny.
Víťazi v súťaži jednotlivcov získali poháre
a pre družstvá boli pripravené vecné ceny.
JEDNOTLIVCI:
III. miesto p. Roman Valent – 93 kruhov,
II. miesto p. Miloš Tomášek – 95 kruhov,
I. miesto p. Pavel Ronč – 97 kruhov.
DRUŽSTVÁ:
III. miesto: Perla – 342 kruhov /Štefan
Miček, Jana Ondrejková, Jana Lučanská,
Michaela Valentová/,
II. miesto: Rybári – 343 kruhov /Roman
Valent, Lukáš Valent, Ján Morávek, Kamil
Borecký,/
I. miesto: Vlčáci – 367 kruhov /Braňo
Valent, Miloš Tomášek, Adrián Pernecký,
Pavel Ronč/.
Napriek vysokej teplote všetci pretekári,
ich rodinní príslušníci i ostatní návštevní-

ci podujatia zostali pri stoloch ešte dlho
po ukončení súťaže a pochutnávali si na
poľovníckom guláši a cigánskych pečienkach.
V záverečnom hodnotení poďakoval
predseda PZ všetkým za výbornú reprezentáciu, za vzornú disciplínu a vyslovil
presvedčenie, že budúci 6. ročník bude
mať vyššiu účasť a ešte hodnotnejšie výsledky.

Pri tohtoročnej súťaži bolo opäť veľmi
krásne počasie, súťažiaci sa so svojimi
rodinami zabávali a mohli prežiť pohodovú
sobotu so svojimi najbližšími.
Držím Vám palce, aby budúci rok bola
ešte väčšia účasť. Mne osobne sa veľmi páčilo a s umiestnením som veľmi spokojná.
Tešíme sa na Vás!
Pavol Ronč, tajomník PZ
Marianna Antaličová

Uhranská perla?

Dňa 29. marca sa v Gajaroch konala
okresná prehliadka ľudových rozprávačov
pod názvom ,,Konc jak živé". Prehliadka
bola obohatená aj o spevákov ľudových
piesní a tanečníkov ľudových tancov.
Domáci pripravili pre prítomných hostí
malé občerstvenie, ktoré bolo po príchode
do kultúrneho domu na stoloch. Pre účinkujúcich, ktorých bolo vyše tridsať navarili
dobrý guláš. Z našej obce sa na tejto peknej akcii zúčastnili dve členky spevokolu
Uhranka - zaspievala Marienka Fuseková
a ľudová rozprávačka Jana Davidová, ktorá
bola po vyhlásení odbornej poroty na druhom mieste. Účinkujúcim sa veľmi dobre
vystupovalo, lebo bol kultúrny dom plný
priaznivcov, ktorý každého odmenili potleskom. Bolo to veľmi pekné sobotné popoludnie. Vypočuli sme pekné ľudové pesničky a pokochali sme sa peknými krojmi
ľudových tanečníkov.
V nedeľu, dňa 25. mája sa spevokol
Uhranka pod vedením Hany Stanekovej zúčastnil na májovej prehliadke speváckych
zborov v zohorskom kostole, pri príležitosti
mesiaca úcty Panne Márii. Okrem Uhranky
tam boli spevácky zbor Loza z Lozorna, Súchovský spevácky zbor zo Suchej nad Párnou a domáci spevácky zbor Glória. Zazneli
krásne piesne na oslavu Matky Božej, ale aj
skladby svetových hudobných skladateľov.
Súchovský spevácky zbor pridal aj dva spirituáli. Mali sme pekný hudobný zážitok a
príjemne prežité nedeľné popoludnie.
Dňa 21. júna Uhranská perla spolu s
DHZ poriadala oslavu Jánskych ohňov.
Chlapci hasiči pripravili veľkú vatru, ktorú potom zapálili. Bolo pripravené aj občerstvenie. Členovia spevokolu Uhranka
zaspievali piesne na túto príležitosť. Povedali pár slov o histórii Jánskych ohňov
- ich význame. Dievčatá zo ZŠ tancovali
okolo vatry a rozdávali prítomným ľudom
kytičky z levandule, aby ich ochraňovali pred zlými vplyvmi a proti nešťastiu,
ako aj proti bleskom. Škoda len, že tejto
peknej akcie sa zúčastnilo málo ľudí. Aj
napriek tomu to bol príjemne strávený
sobotný večer.
Text: Jana Davidová
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,,Od kompy
po Syslúv vàšek...“
Druhé tohtoročné číslo našich novín sa zameralo na históriu a popis azda
najznámejšej budovy, ktorá v našej obci stojí. Kostol sv. Michala je miestom pre všetkých zbožných a veriacich ľudí. Ale vedeli ste, že v našej obci
sme mali ešte jeden kostol? Kde stál a prečo sa musel postaviť nový? To
všetko sa dozviete počas čítania nasledujúcich riadkov.
Hovoriť o kostole v našej obci znamená spomenúť hneď dva kostoly. Jeden,
ktorý už dnes neexistuje a druhý, ktorý
stojí v strede obce. Prvý kostol stál v
časti obce, ktorá sa nazýva Zákostelí.
Nový kostol stojí v strede obce asi pol
kilometra od pôvodného kostola. Kostol, ktorý stál v Zákostelí bol postavený
v roku 1678 v barokovom štýle a bol
zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a
sv. Kataríne mučenici. Mal hlavný oltár
a dva bočné oltáre. Na hlavnom oltári
boli dva obrazy nad sebou, hore bola
sv. Katarína a pod ňou sv. Michal. Ľavý
bočný oltár bol zasvätený mučeníkom
sv. Fabiánovi a sv. Sebastiánovi a pravý bol zasvätený sv. Floriánovi. Tento
barokový kostol stál od roku 1678 do
roku 1938, kedy bol zbúraný. V miestach, kde stál spomínaný kostol, stojí
od roku 1815 kamenný kríž.

Dnešný kostol bol postavený v strede
obce na mieste prvej cirkevnej jednotriednej školy a potravinárskeho obchodu
Konzum, kde stojí dodnes. Postavili ho v
rokoch 1939 - 1940. Financie boli získané od roľníkov, tiež od cukrovaru v Uhorskej Vsi. Kostol bol posvätený 15. augusta 1940. Tak, ako prvý kostol, aj on
bol zasvätený sv. Michalovi a sv. Kataríne. V dnešnom kostole na hlavnom oltári
je obraz s poprsím Boha Otca, nižšie je
sv. Katarína a po jej bokoch sú apoštoli
Lukáš, Matúš, Ján a Marek a pod ňou sv.
Michal. Výborná akustika v našom kostole umožňuje koncertné vystúpenia aj
profesionálnym umelcom, napr. počas
Festivalu Lucie Poppovej alebo novoročných koncertov. Do roku 1786 spravovali farnosť farári z Vysokej pri Morave. Od
roku 1786 do roku 1788 nebola farnosť
obsadená. Od roku 1986 suplovali kňa-

V KAŽDOM VEKU...
1. Ako ste prišli k tomuto športu?
Prvý krát som bol na pretekoch, ktoré sa konali na Búroch. Po
skončení tohto preteku som si povedal, že raz budem na týchto
pretekoch jazdiť a tomuto športu sa budem naplno venovať.
2. Ako dlho sa venujete tomuto športu?
Tomuto športu sa súťažne venujem 4 roky.
3. Ste členom nejakého klubu?
Áno. Som členom klubu- Automoto klub Gajary, pretože v Záhorskej Vsi nie je nikto, kto by sa tomuto športu venoval. Predtým sme
jazdili každý sám. Postupom času sme si našli pozemok a to nás
doviedlo k tomu, aby sme si založili klub.
4. Kto Vás financuje? Máte nejakých spozorov?
Financujem sa sám. Sponzorov máme takých, ktorí finančne prispievajú celému klubu. Sponzori sponzorujú klub, ale štartovné si
platí každý sám.
5. Aké sú Vaše dosiahnuté úspechy?
Z účasti 16 závodov – moje úspechy:
• Mogul Rallycross Sekule /8. 10. 2011/: 3. miesto (D1 + 2000)
• Open Autocross Sekule /26. 8. 2012/ – 3. miesto

zi z Jakubova. Až v roku 2012 hlavne
z iniciatívy Uhranskej perly a starostu
obce, po apelácii na Biskupskom úrade
na renováciu fary sme privítali u nás v
obci pána vdp. Jozefa Nádaského, ktorý pôsobí u nás dodnes.
Pri písaní tohto článku som čerpala predovšetkým z poznatkov, ktoré sú obsiahnuté v knihe pána Mgr.
Ota Šimkoviča - Najzápadnejšia na
Slovensku. Stala sa zdrojom mojich
informácií a autorovi patrí odo mňa
veľké poďakovanie.
Text, foto: Barbora Malíková

• Záhorácky Mogul Rallycross Borský Mikuláš /28. 10. 2012/ –
2. miesto kategória OPEN
• Autocross Arena – Karpatský autokrosový pohár 2013 - 11. 8.
2013 – 2. miesto
• Karpatský autokrosový pohár /13. 10. 2013/ Gajary: 1. miesto
• Do 1 400 ccm, 3. miesto /14. 12. 2013/ v Považanoch (Dušan
Klas – celkovo 3. miesto!)
• Karpatský autokrosový pohár /24. 5. 2014/ v Očkove – do 1
400 cm3 – 3. Miesto
• Karpatský autokrosový pohár - 21.6. 2014 Gajary - 1.miesto
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Prof. Ing.
JOZEF SITEK,
SITEK DrSc.
sa narodil 12.4.1944 v Záhorskej Vsi. Žije v Bratislave , ale víkendy a voľné chvíle väčšinou trávi v dome po
starých rodičoch v Záhorskej Vsi. Pôsobí ako profesor na
Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Na uvedenom ústave pracuje od skončenia vysokej školy.
Zaoberá sa vlastnosťami rádioaktívneho žiarenia a jeho
vplyvom na okolie, na rôzne druhy materiálov a využívaním
jadrových a fyzikálnych metód na báze žiarenia v technickej praxi.Ako učiteľ počas dlhoročnej pedagogickej činnosti
prednášal predmety z oblasti jadrovej fyziky a techniky a jadrovej energetiky.
V ostatnom čase sa stal odborným garantom a spoluorganizátorom letnej školy a zimných seminárov Jadrového
inžinierstva, ktoré boli každoročne organizované v spolupráci
s Francúzskym inštitútom pri Veľvyslanectve Francúzskej republiky. Išlo sústredenia študentov výšších ročníkov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorým počas
jedného týždňa prednášali významní francúzski ako aj naši
experti na akuálne témy z jadrovej energetiky. Pri tejto príležitosti si treba pripomenúť, že Francúzsko zo svojimi viac ako
70timi percentami vyrobenej elektrickej energie na jedného
obyvateľa v jadrových elektrárňach je na prvom mieste na
svete a Slovensko s viac ako 50timi percentami je tiež na
jednom z popredných miest.Ukázalo sa, že spolupráca medzi

ECKARTSAU

krá¾ovský po¾ovnícky zámok
Náš pedagogický zbor zo základnej školy dostal pozvanie od starostu
Weikendorfu, pána Johanna Zimmermanna, zúčastniť sa prehliadky nádherného zámku Eckartsau. Spoločnosť nám robili kolegovia - pedagógovia
z družobnej Volkschule Weikendorf a bývalý riaditeľ spomínanej rakúskej
školy Georg Quell. Potešili sme sa známym tváram, nakoľko s touto školou
nás spája už niekoľkoročná spolupráca. Nášmu spoločnému poobediu prialo i počasie. Slniečko sa na nás usmievalo a želalo nám príjemné chvíle.
Zvítanie bolo milé a plné úsmevov. Pri prehliadke zámku na nás dýchla
história. Na pár chvíľ sme nemuseli vykladať my, ale sme sa započúvali
do výkladu sympatickej sprievodkyne. Niečo málo vám teraz prezradíme o
tomto nádhernom zámku.
Zámok Eckartsau je barokový komplex poľovníckeho zámku a prírodného parku Habsburgovcov neďaleko rovnomennej rakúskej obce v spolkovej
krajine Dolné Rakúsko v okrese Gänserndorf. Zahniezdený v nedotknutej
panenskej prírode národného parku Donau – Auen leží cisársky lovecký
zámok Eckartsau uprostred 27 hektárového prírodného záhradného parku.
Po roku 1945 prevzali Rakúske spolkové lesy správu zámku Eckartsau.
Za posledné desaťročia pracovali na oprave sčasti v dezolátnom stave sa
nachádzajúcom zámku, aby dnes mohol žiariť starým leskom a mohol

oboma stranami je užitočná nielen na úrovni expertov, ale aj
pri výchove perspektívnych kádrov v oblasti jadrovej energetiky.
Niekoľkoročnú činnosť prof. Siteka pri uvedenej francúzsko-slovenskej spolupráci francúzska strana ocenila tým, že
mu bol v januári 2014 udelený francúzsky Rád rytiera akademických paliem. Odovzdanie rytierského radu sa uskutočnilo
dňa 28.4.2014 v Zichyho paláci v Bratislave a udelil mu ho
atašé Francúzského veľvyslanectva za prítomnosti akademickej komunity.
Pri tejto príležitosti navštívil pána Jozefa Siteka starosta
obce pán Šimkovič Boris. Starosta pogratuloval pánovi Sitekovi k udelenému rádu a poďakoval mu za vzornú reprezentáciu obce aj v zahraničí.
Môžeme konštatovať, že naša obec má osobnosti, na ktoré sme právom hrdí, Jozef Sitek je určite jeden z nich.
Matrikárka obce
byť otvorený pre návštevníkov na obhliadku i podujatia. Návštevníci môžu
obdivovať jeho bohato zariadené interiéry, vybavené dobovým nábytkom,
množstvom skulptúr a obrazov. Veľmi úchvatne pôsobí stropná maľba v
slávnostnej sále od Daniela Grana z roku 1732. Za obdiv stojí i rozsiahly zámocký park. Zámok sa zapísal aj do histórie zanikajúcej rakúsko-uhorskej
monarchie, keď sa stal miestom posledného domáceho pobytu rakúskeho
cisára Karola I. Spolu s manželkou Zitou a deťmi tu od novembra 1918 do
marca 1919 trávil ostatné chvíle pred núteným odchodom do švajčiarskeho exilu.
Prechádzka krásnym zámockým parkom bola pohladením pre dušu
unaveného učiteľa. Takto zresetovaní sme dostali pozvanie k prestretému
stolu. Staré dobré porekadlo hovorí: „Nie len prácou je človek živý!“ A tak
sme si pochutili na špecialitkách rakúskej kuchyne. Príjemne unavení, ale
oddýchnutí sme sa rozlúčili so želaním skorého stretnutia.
Riaditeľstvo ZŠ
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ÈO NOVÉHO u nás v škole
VLAKOM DO MÚZEÍ. Dňa 8. apríla 2014
sme so žiakmi 6. – 9. ročníka využili ponuku
Železničnej spoločnosti Slovenska na výhodnú
prepravu vlakom spojenú s návštevou Trenčianskeho hradu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Žiaci sa na cestovanie veľmi tešili, veď
pre mnohých to bola cesta vlakom po prvý raz.
Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo celou
cestou. Po vystúpení na železničnej stanici v
Trenčíne sme prešli cez park a po Matúšovej
ulici sme namáhavo stúpali strmou cestou
nahor. Privítal nás areál Trenčianskeho hradu,
ktorý pozostáva zo súboru hradných palácov
s dominujúcou Matúšovou vežou, ku ktorej
priliehajú gotické paláce – Matúšov, Ľudovítov,
Barborin, Zápoľského a kaplnka. Žiaci získali
cenné poznatky o nápise na hradnej skale, hlásajúce víťazstvo II. rímskej légie, dozvedeli sa o
Matúšovi Čákovi, legendárnemu „ pánovi Váhu
a Tatier,“ príbeh o Omarovi a Fatime, povestnej
Studni lásky, o Štefanovi Zápoľskom, ale aj to,
že v roku 1790 hrad zachvátil požiar. Všetkých
nás očaril výhľad z 34 m vysokej Matúšovej veže
na Biele Karpaty, na Vršatské bradlá, pohľad na
siluetu Považského Inovca. Po obhliadke hradu,
ktorá sa nám páčila, hoci bola namáhavá, sme
zišli do mestskej časti Trenčína. Pešia zóna
nám ponúkla nielen miesto na oddych, ale i na
občerstvenie. Cesta domov nám rýchlo ubehla,
hoci sme prišli unavení, ale výlet za to stál, v
septembri sa tešíme na nový.
Keď sme plánovali TURNAJ PRIATEĽSTVA
vo futbale, tak sme ešte nevedeli, že nás prekvapí hlavne počasie. Turnaj sa konal 16.4.2014.
Čakali sme už usmievavé slniečko. Bolo chladno, no tešili sme sa, že neprší. Zúčastnilo sa
sedem škôl. ZŠ Vysoká pri Morave, ZŠ Jakubov,
ZŠ Veľké Leváre, ZŠ Láb, ZŠ Záhorácka Malacky,
ZŠ Břeclav a naša domáca ZŠ Záhorská Ves.

Turnaj prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére. Aj napriek tomu, že vyhrali domáci, všetci súperi prisľúbili účasť aj na ďalších
stretnutiach. Tešíme sa, že vznikli nové priateľstvá.
Všetci chceme, aby sa naše deti vrátili
zo školy zdravé a v poriadku. Dnešná rušná
doba vytvára pre malého človeka množstvo
nástrah, ktoré na každom kroku ohrozujú

jeho život a zdravie. Doprava je jedným z hlavných rizík, číhajúcich najmä na chodcov, s málo
vybudovanými reflexami sebazáchovy, slabou
orientáciou v pravidlách cestnej premávky a rozptýlenou pozornosťou. Na náš školský dvor sme
pozvali mobilné dopravné ihrisko určené pre žiakov 1. stupňa. Žiaci si osvojovali pravidlá cestnej
premávky a následne ich prakticky využili.
Dňa 25.4.2014 sa konala školská súťaž v
malom futbale Dôvera v Malackách, okresné
kolo. Zúčastnila sa ho skupina žiakov ZŠ Záhorská Ves: Dominik Baláž 2.šp., Maťko Fejtl V.A,
Patrik Malík V.A, Samuel Nerád VII.A, Kristián Višvader VII.A, Gabriel Zeman 1. šp., Jozef Zeman
- VII.A, Nikolas Zeman - 2. šp. s pánom učiteľom
Nechevom.

Z celého srdca chceme poďakovať
všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám darovali 2% z daní v roku 2014! Niektorí
z Vás odovzdali 2% osobne na daňovom úrade, niektorí priamo v škole.
Všetkým Vám patrí poďakovanie!
DEŇ ZEME vznikol ako reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia. Tento deň
sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom
je pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné,
a preto sa treba venovať otázkam životného
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce
generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na
Zemi. Pri príležitosti Dňa Zeme prispeli aj naši
žiaci pod vedením pedagógov svojimi aktivitami
k ozdraveniu nášho životného prostredia. Rozbehli sa na jednotlivé úseky hrádze zbierať odpad nelahodiaci oku občana i návštevníka našej
obce. Úseky boli čistené od futbalového ihriska
až po kompu a následne po "Ďalovku". Obdržali sme vrecia od OÚ v Záhorskej Vsi, každý žiak
dostal rukavice a čistenie mohlo začať. Tešíme
sa, že sme svojou troškou pomohli zveľadiť našu
obec! Mladší žiaci si mohli užívať skákací hrad,
ktorý sponzorsky zabezpečila firma BCF. Deti sa
vyšantili. Ďakujeme sponzorom za takéto vyžitie
pre našich žiakov.
DEŇ MLIEKA. Medzinárodný deň mlieka sa
oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Cieľom je inšpirovať
ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej
súčasti života. Chuť mliečnych výrobkov a rôznych druhov mlieka si 20.5. 2014, kedy je Deň
mlieka, vyskúšali aj naši žiaci. Ochutnali produkty pripravené pani kuchárkami s pani vedúcou ŠJ
Martinou Schneiderovou. Všetkým veľmi chutilo
a niektoré mliečne produkty jedli prvýkrát.
Naša škola bola organizátorom obvodného
kola JEDNOTA CUP vo futbale dňa 21.5.2014.

Prišli družstvá zo základných škôl z Rohožníka,
z Malaciek (ZŠ Dérerova), z Vysokej pri Morave. Hralo sa každý s každým 2 x 10 minút bez
prestávky. O organizáciu sa postaral pán učiteľ Nechev s pani riaditeľkou Pupikovou. Veľmi
pekne ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia!
Naša škola dostala pozvanie na 7. ročník
medzinárodného stolnotenisového turnaja jednotlivcov O POHÁR SEKULÁČIK v priestoroch
Základnej školy Sekule. "Ping-pongisti", ktorí
reprezentovali našu školu, striedali výhry s
prehrami a s chuťou strávili deň hrou stolného
tenisu. Boli to: Samuel Nerád, Kristian Višvader (obaja VII.A) a Dominik Šišulák (III.A). Za
dôstojnú reprezentáciu školy im ďakujeme!
Naša planéta je zdrojom nerastného bohatstva. Drevo potrebujeme na výrobu papiera, ale
spotreba papiera na svete je taká veľká, že stromy nestíhajú dorásť. Ľudstvo sa musí zamýšľať
nad týmto stavom. Veľmi múdre riešenie je
recyklácia. Chceli by sme naše deti vychovať
tak, aby sa zamýšľali aj nad tým, čo tu na Zemi
zostane po nás nasledujúcim generáciám. Zber
papiera je jedna správna možnosť, ako chrániť naše lesy. V dňoch od 3.6. do 6.6. 2014
prebiehal ZBER PAPIERA v našej škole. Papier
bolo možné odovzdávať do zbernej nádoby
pristavenej na školskom dvore. Víťazi zberu boli
odmenení sladkou tortou.
MDD. Dňa 30. 5. 2014 (druhý stupeň) a
2.6. 2014 (prvý stupeň) sa naši žiaci zúčastnili
výletu na Červený Kameň. Tento výlet sa uskutočnil pri príležitosti MDD. To, že kedysi sa žilo
inak ako dnes, vie hádam každý. Ako inak – to
však už každý nevie. O tom nám porozprávala sprievodkyňa pri prehliadke devätnástich
miestností juhozápadného krídla hradu a hradnej lisovne. Popozerali sme si okolie hradu a
deti si kúpili aj nejaký suvenír, ktorý im pripomenie tento pekný deň.
Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej
Vsi touto cestou chce poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí svojou ochotou a ústretovosťou štedro prispeli k oslave MDD našich žiakov.
Žiaci dostali sladké balíčky, športovali v areáli
školy a navštívili hrad Červený Kameň.
MAJSTROVSTVÁ OKRESU MLADŠIEHO
ŽIACTVA V ĽAHKEJ ATLETIKE. Dňa 4. 6. 2014
sa konali v Malackách Majstrovstvá okresu
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p.uč. Mgr. Eleonóry Handlovej reprezentovali:
David Malík, Patrik Malík, Kevin Vrba, všetci z V.
A a Jozef Zeman zo VII. A triedy. Súťažili v behu
na 60 m, v behu na 300 m, štafetovom behu a
v hode kriketovou loptičkou. V celkovom poradí
škôl, ako nováčik, sme obsadili 9. miesto, no
naši žiaci ako jednotlivci dosiahli výsledky, za
ktoré sa nemusíme hanbiť. Za pozornosť stoja
dosiahnuté výsledky Patrika Malíka, ktorý zažiaril hlavne v hode kriketovou loptičkou. Chlapcom patrí poďakovanie a pochvala za reprezentáciu školy!
EURÓPA V ŠKOLE - VYHODNOTENIE.
Centrum voľného času v Malackách je organizátorom obvodných a krajských kôl celoslovenských umeleckých súťaží Európa v škole,
Šaliansky Maťko a iných. Aj žiaci našej školy sa
rok čo rok zapájajú do týchto súťaží. Inak tomu
nebolo ani tento rok. Spoločná práca žiakov a
pedagógov priniesla aj svoje ovocie. V piatok
6. 6. 2014 sa výhercovia v jednotlivých kategóriách pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľubice
Szilvássyovej zúčastnili na vyhodnotení ocenených súťažných prác v CVČ v Malackách. Z rúk
primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku si
prevzali ocenenia aj žiaci našej školy: Filip Glajšek III.A: „ V Európe má každý suseda“, Stanislav Nechala III.A: „Česko, náš sused“, Pavlína
Kočišová IV.A: „Počítačová škola budúcnosti“,
kolektívna práca žiakov E. Toráč, K. Toráčová,
A. Danielová IV.A: „Škola budúcnosti“. Všetky
víťazné práce postúpili do celoslovenského
kola. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov a kreativity!
MOTÝLIA ZÁHRADA. Priamo v školských
triedach sme objavovali svet motýľov zblízka.
Ako? Dostali sme húseničky v uzavretej nádobe
s potravou, ktoré nevyžadovali žiadnu starost-
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livosť. Pozorovali sme, ako sa húsenice dostali
hore k viečku nádoby a tam sa zakuklili.
Zakuklené húsenice sme opatrne preniesli do
sieťky a čakali sme. Po pár dňoch po prenesení sa nám z piatich kukiel úspešne vyliahlo päť
motýľov babôčky bodliakovej. Následne sme ich
niekoľko dní kŕmili a pozorovali, ako si v sieťke
poletujú a pochutnávajú na sladkých dobrotách.
Dňa 12. 6. sme ich spoločne vypustili. Deti zažili
to, čo poznali z učebníc a teraz všetko videli na
vlastné oči.
ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE V ANGERNE. Dňa
20. 6. 2014 boli naši žiaci pozvaní na športové
dopoludnie do Volkschule Angern. V krásnej veľkej telocvični plnili jednotlivé športové a kreatívne
úlohy, pričom za ich splnenie dostali pečiatku do
svojej hracej karty. Hlavy im zdobili rôzne tvary
balónikov, vyrobili si vlastný odznak i náramok,
zdolávali prekážky, hrali kriket, občerstvili sa
žemľou a minerálkou.
ŠKOLA V PRÍRODE HOMÔLKA. Ráno 20. 6.
2014 nastúpili naši žiaci do autobusa a odfrčali vpred úžasným zážitkom do školy v prírode.
Chata Homôlka sa nachádza v rekreačnej oblasti
Homôlka, známom centre zimnej i letnej turistiky,
ležiacom na rozmedzí Strážovských vrchov a Bi-

Dovidenia v septembri, školáci!
Letné prázdniny odštartovali tento rok ešte o niečo skôr ako
po minulé roky. Žiaci základnej školy sa zišli v priestoroch telocvične, aby sa spoločne s riaditeľkou školy, učiteľským zborom a
starostom obce rozlúčili so školským rokom 2013/2014. Úvodný
príhovor patril riaditeľke školy PaedDr. Ivici Pupikovej, ktorá bilancovala uplynulý rok. Ten bol pre ňu prvý vo funkcii riaditeľky.
Slovo následne prevzal starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, ktorý
zaželal učiteľom i žiakom príjemné prežitie letných prázdnin. Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Pavlína Janotková vyhodnotila súťaž v zbere papiera, ktorú vyhrali na prvom stupni žiaci 3. triedy
a na druhom stupni získali primát víťaza žiaci 5. triedy.
Ocenení boli aj jednotlivci a to za študijné výsledky, vzornú
dochádzku, reprezentáciu školy, účasť na športových podujatiach
a akciách. Nezabudlo sa ani na lajdákov, ktorí by si mali vziať ponaučenie do ďalšieho školského roka. Brány školy už od nového
školského roka nebudú navštevovať žiaci tohtoročného 9. ročníka,
ktorí sa rozlúčili piesňou od Michala Davida - Neznášim loučení.
Neostáva nám nič iné, ako zaželať im veľa šťastia na stredných
školách a veľa úsilia do ich ďalšieho študijného života.

elych Karpát, neďaleko rázovitej obce Valaská
Belá. Veľkým kladom je aj fakt, že priamo spred
chaty vychádzajú viaceré značené turistické
chodníky, čo umožňuje podnikať pešie túry do
prekrásnej okolitej prírody. Deti si päť dní užívali
tejto prekrásnej prírody. S pani učiteľkou Doršicovou a Gombárovou chodili na výlety do prírody, kde prebiehalo i praktické vyučovanie. Boli
na výlete v sklárskej dielničke, kde si zblízka
mohli pozrieť výrobu fúkaného skla. Pobyt im
spríjemňovali i mladí animátori, ktorí sa starali
o voľný čas detí. O brušká žiakov sa spoľahlivo
postarali pani kuchárky. Veríme, že toto je ten
správny začiatok tradície organizovania školy v
prírode v našej škole.
Ukončenie školského roka. Usmiate ráno
27.6.2014 už priam pozývalo na prázdniny.
Žiaci sa spolu s pedagógmi stretli v telocvični
školy NA SLÁVNOSTNOM UKONČENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014. Pani riaditeľka sa za
všetkých rozlúčila so žiakmi. V krátkosti zhodnotila výsledky žiakov. Usilovných pochválila,
tých menej úspešných povzbudila. Ocenení
boli žiaci, ktorí dosiahli výborný prospech a
žiaci, ktorí dosiahli úspechy pri reprezentácii
školy. Rozdané boli aj torty ako odmena pre
víťazné triedy v súťažiach. Pani riaditeľka poďakovala pedagógom školy za ich záslužnú
prácu počas roka. Poďakovala aj správnym
zamestnancom za ich prácu uskutočňovanú
pre správny chod školy. Žiaci sa potom rozišli
do tried, kde si prebrali vysvedčenia od svojich triednych učiteľov. Želáme žiakom príjemné
prázdniny, pedagógom a zamestnancom školy
zaslúženú dovolenku!
Ozveme sa vám opäť v septembri. Podrobnejšie si môžete o činnosti našej školy
prečítať a pozrieť fotoalbum na našej webovej
stránke: www:zszahorskaves.edupage.org.
Riaditeľstvo ZŠ

Redakčná rada Záhorského hlásnika želá všetkým školákom,
školáčkam, učiteľom, učiteľkám a všetkým zamestnancom školy príjemné a slnečné prázdniny. Dávajte na seba počas letných
dní pozor, aby ste sa všetci opäť pokope stretli s novými silami a energiou opäť v septembri v novom školskom roku. Pekné
prázdniny!
Text: Dávid Malík, foto: Barbora Malíková
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Oplatí sa navštíviś
blízky Strasshof...
STRASSHOF an der Nordbahn je obec v Dolnom Rakúsku v okrese Gänserndorf.
V roku 2010 tu žilo 8440 obyvateľov. Dnes je to obec,kde sa každoročne konajú
mnohé výstavy, trhy, oslavy. Na jednu z nich, ktorá sa konala 25.-27. apríla 2014,
ma pozvali moji známi Jozef a Ľubica, s ktorými sme navštívili rodinu Imricha a
Márie Surovičových, ktorí už desaťročia žijú v Strasshofe.

ré lokomotívy, vozne i depo zaujmú
aj nezainteresovaných. Je to pýcha
Strasshofu.
V obci, ktorú by sme aj mohli nazvať aj ako „dzedzina dúhá jak babské
reči“ /ako to povedal komik p. Mlsna/,
nájdete veľa ďalších zaujímavostí, napríklad Theater, športoviská, letisko z
2. svetovej vojny, akcie k 90. výročiu
Messeplatz a pod.
Obec je len pár kilometrov od okres-

pitím zadarmo a tiež výstavu najznámejších historických i súčasných motocyklov.
Oni nás aj sprevádzali po rôznych zaujímavých miestach Strasshofu. Starší
pán pochádza z Lábu a svoju záhoráčtinu si udržuje, jeho manželka Mária zase
pochádza zo Žitného ostrova a hovorí
krásnou ľubozvučnou slovenčinou.
Najskôr sme navštívili hlavnú udalosť
tých dní – veľkú výstavu Marchfeldmesse, kde vystavovali svoje výrobky,
tovary podnikatelia všetkých okresov
Marchfeldu.
Potom sme navštívili miesto, kde bol
zberný tábor Židov z krajín, ktoré zabral
Hitler od roku 1942. Museli pracovať pre
potreby Ríše na rôznych miestach. Po
roku 1944, keď už Hitler strácal zabraté
územia, doviezli do Strasshofu 22000
maďarských Židov. Po “očiste“, niektorých poslali do Terezína a do iných
koncentrákov, ostatní museli nahradiť v
práci predošlých.
A veru veľmi som sa čudoval, lebo
tu bolo vidieť aj PZ áut zo Záhoria a
Bratislavy. Po prehliadke výstavy, kde
som obdivoval temer všetko, čo patrí k bývaniu, živobytiu sme navštívili
výstavu automobilov známej firmy,
ktorá lákala svojich hostí aj jedlom a

Na pamäť tragických udalostí v Strasshofe postavili symbolickú koľajnicu
oplotenú ostnatými drôtmi v miestach
bývalého tábora s pamätnou tabuľou.
Jedným z najzaujímavejších miest
v obci je veľké Železničné múzeum,
kde si odborníci prídu „na svoje“. Sta-

ného mesta Gärnserndorf a Gärnserndorf je zase len 10 km od Záhorskej
Vsi. Oplatí sa teda túto obec navštíviť,
najmä v čase výstav, osláv a pod.
Oto Šimkovič
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Deò matiek v MŠ Návšteva detí z MŠ u pána starostu.
Posledný týždeň v školskom roku patrí
v našej materskej škole lúčeniu. 23. júna
sme sa s deťmi vybrali na obecný úrad, aby
sme pánovi starostovi a zamestnancom
ukázali tablo.
Pán starosta nás očakával a pre deti mal
pripravenú exkurziu po obecnom úrade. Deti
mali možnosť vžiť sa do rolí poslancov a hneď
aj jednohlasne schválili ukončenie školského
roka. V sobášnej sieni obdivovali lustre a v
kancelárii starostu sa im najviac páčili insígnie.
Pánovi starostovi sa zdôverili, čím by chceli byť
až vyrastú . Pán starosta sa dozvedel, že medzi
deťmi je budúci pilot, lekárka, zverolekárka, kaderníčka, učiteľka, poľovník, policajt, hasič. Na
záver boli deti odmenené sladkosťami.
Milá moja mamička ,pobozkám Ťa na líčka... aj takto začínala jedna z básničiek, ktoré
si pripravili deti z MŠ s pani učiteľkami pre maminy, ktoré druhú májovú nedeľu mali svoj sviatok- Deň matiek. Na začiatku všetkých hostí
privítala pani riaditeľka Jana Soboličová. Potom
začal samotný program uvitý z básničiek, pesničiek a tančekov Každá mama dostala darček
na pamiatku, ktorý deti vyrobili za pomoci pani
učiteliek. Takto v príjemnej atmosfére oslávili
sviatok všetkých mám.
Text, foto: Vajdečková

Rozlúčili sme sa pesničkami a naše kroky
viedli pred kultúrny dom, kde sme vystavili
naše tablo.
Brány materskej školy opúšťa 19 prvákov:
Baláž Nikolas, Brezinová Lucia, Gajdošechová
Viktória, Giertl Alexander, Karovičová Diana,

Keszegh Alex, Klasová Veronika, Kopiarová
Carmen, Línek Vladislav, Minárik Christopher,
Nerádová Nina, Pilo Alexander, Pláštiková Adela, Poláková Vanesa, Slovák Damián, Šišulák
Adam, Vašinová Alica, Zábojník Lucas, Žvach
Štefan, ktorí po prázdninách zasadnú v školských laviciach. Prajeme im veľa úspechov
na ceste za poznaním.
Jana Soboličová

Budúci prváèikovia navštívili
OBECNÝ ÚRAD
Školský rok je pomaly minulosťou, no naši škôlkári sa ešte pred jeho uplynutím
rozhodli navštíviť miestny Obecný úrad. 23. júna sa budúci prváčikovia prišli pochváliť starostovi obce a jeho personálu so svojím tablom.
A počuť ich bolo už od dverí, keď o svojej prítomnosti dali vedieť vďaka spievaniu
a recitovaniu. Prezreli si kanceláriu starostu a oboznámili sa s tým, čo taký starosta
vlastne môže a musí pre obec robiť. Insígnia, pečať, ktorú nosí predstaviteľ obce pri
slávnostných príležitostiach vzbudila u detí najväčší záujem. Pri svojom exkurze naprieč
úradom si prezreli aj priestory zasadačky a obradnú sieň. Za svoju návštevu dostali sladkú odmenu spoločne s prianím všetkého dobrého do školských lavíc. Tablo škôlkárov je
vystavené na obdiv v okne kultúrneho domu. Tak teda, veľa šťastia v škole, prváci!

Všetko najlepšie,
ockovia!

Príjemné popoludnie strávili škôlkari spolu s
ocinkami v priestoroch našej MŠ. Pri príležitosti Dňa otcov si zasúťažili v rôznych športových
disciplínach. Po príchode na školské ihrisko sa
všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka
a potom už nastal priestor pre súťaženie. Za
každú disciplínu získalo družstvo (ocko+dieťa) pečiatku. Skákali, hádzali podliezali, vozili,
triafali a dokonca kreslili na tvár. Na záver nasledovala zaslúžená a dlho očakávaná opekačka. Našťastie, počasie im prialo a tak ockovia
nemali problém so zakladaním ohňa. Usmievali
sa deti, oslávenci - oteckovia, mamičky ale i
spokojné pani učiteľky.
Text,foto: Vajdečková

Text: Dávid Malík, foto: OÚ
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Dovidenia
milá škôlka

,

my už nie sme malí, preč sú chvíle keď
sme všetci poobede spali. Nesmiete sa
na nás hnevať, nás už čaká škola, utekajme veď nás leto volá...
Aj s týmito slovami sa lúčili budúci prváčikovia z ich milovanou škôlkou posledný
školský deň. Budúci školáci boli pasovaní
za prvákov čarovnou ceruzkou, ktorá sa

nad nimi hýbala za pomoci pána starostu. Po pasovaní nasledovalo krájanie torty. Dojaté boli deti, pani učiteľky i rodičia.
Budúcich prvákov si môžete pozrieť aj na

ich table, ktoré je vystavené v KD. Budúci
školáci, prajeme Vám krásne prázdniny a
veľa úspechov v škole.
Text, foto: Vajdečková

Týždeò detskej radosti

v materskej škole

S oslavami dňa detí sme v našej materskej škole začali už v
piatok 30. júna. Všetci sme prišli športovo oblečení, pretože nás
čakala olympiáda. Počasie nám prialo, a tak nám nič nebránilo v
športovaní a súťažiach. Za všetky zdolané disciplíny deti dostali
diplom a sladký balíček od sponzorov.
V pondelok sme sa zahrali na malých maliarov, čarovali sme s
kriedami na asfalt a nakreslili sme farebný rozprávkový svet, za ktorý
deti dostali medailu.
Šťastný úsmev a rozžiarené očká mali všetky deti v utorok, keď k
nám na školský dvor prišlo naozajstné hasičské auto. Vidieť zblízka
požiarnu techniku a ešte si ju aj vyskúšať, tak to bol obrovský zážitok.
Deti mali množstvo otázok, na ktoré im hasiči trpezlivo a s úsmevom
odpovedali. A za to, že boli také šikovné a zvedavé dostali sladkú
odmenu.

V stredu sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali autobusom do Bratislavy do divadla Alkana na detský muzikál Červená čiapočka. Nádherné
kostýmy a spev detí nás úplne očarili. Príbeh bol napínavý, a tak
ako to už v rozprávkach býva, všetko sa nakoniec dobre skončilo.
Červená čiapočka a babka boli zachránené a my sme sa plní dojmov
a zážitkov vrátili späť do materskej školy. Prváci a druháci zostali v
materskej škole, kde sa zabávali a tancovali na detskej diskotéke.
Štvrtok patril prírode. Práve tento deň bol aj svetovým dňom životného prostredia. My sme si ho pripomenuli vychádzkou do blíz-

keho okolia. Sme malí ochranári a vieme, že prírodu treba chrániť a
mať ju rád. Pri peknom jazierku sme si urobili piknik a vypočuli si
zaujímavý príbeh o psíkovi, ktorý nám prečítala pani učiteľka. Pozorovali sme kačky, rybky, hmyz a počúvali sme spev vtákov, ktorý nás
celý čas sprevádzal. Veľkým prekvapením bol sladký poklad, ktorý
deti museli nájsť a hneď si na ňom aj pochutili. S novými zážitkami,
šťastní a príjemne unavení sme sa vrátili späť do materskej školy.
V piatok nás čakala beseda s poľovníkmi. Dozvedeli sme sa veľa
zaujímavého zo sveta zvierat, ktoré žijú v našich lesoch a najmä to,
akú dôležitú úlohu majú poľovníci. Ukázali nám kožušiny zo zvierat,
parožie, zuby z diviaka, preparovanú veveričku a sovu. Pán Sobolič
nám predviedol základný výcvik svojho poľovného psíka, z ktorého
sme mali všetci veľkú radosť. Pán Miček nám ukázal zaujímavé poľovné nástroje, na ktorých nám aj zahral. Deti naozaj prežili týždeň plný
radosti a prekvapení. Ich šťastné očká hovorili za všetko. Zaslúžia si
však, aby sme im lásku a dobro rozdávali každý deň, pretože sú to
naše najväčšie poklady.
Tatiana Juhászová
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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 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. Zlatým klincom
prehliadky bola ukážka práce záchranárskych psov.
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

HEKTICKÁ, NO OPÄŤ ÚSPEŠNÁ SEZÓNA
Mažoretkový súbor MERCI má za sebou tretiu súťažnú sezónu od
vzniku. Táto sezóna bola opäť v niečom nová a tradične veľmi hektická.
Od septembra minulého roka sme pracovali v troch vekových kategóriách a počas roka sme súťažili s 15 choreografiami. Okrem tréningov,
sústredení, vystúpení v obci a okolí sme boli organizátorom niekoľkých
akcií, na ktorých počet divákov pomaly prekračoval kapacitu kultúrneho domu,v ktorom sa väčšina z nich konala.
Mnohý z vás boli prítomní na vianočnom galaprograme Vianočný sen,
oslave tretích narodenín na 3.GALAVEČERI MERCI alebo na aprílovej
medzinárodnej súťaži v mažoretkovom športe, ktorú sme tu u nás organizovali. Precestovali sme kus Slovenska a zahraničia. Počas roka 2014
sme vycestovali na tanečné súťaže do Bratislavy, Sobotišťa, Galanty, Prahy, Martina a Prostejova. Na stupienkoch víťazov sme stáli až 48 krát.
Získali sme 21 x zlato, 14 x striebro a 13 x bronz – z toho sme trojnásobné
VICEMAJSTERKY SLOVENSKA. Všetky tri tituly vybojovala detská veková
kategória na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska v Mažoretkovom
športe, ktoré sa konali v júni v meste Martin.
Do detských izieb našich mažoretiek sa tento rok rozkotúľalo 359 kusov medailí.
Sezóna je náročná nielen fyzicky, psychicky, no i finančne. Preto
chceme touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporujú, fandia

nám a všetkým, ktorí nás podporujú finančne, či už prostredníctvom 2 %
alebo finančným darom.
Teraz máme pred sebou leto, oddych, načerpávame novú silu a energiu. September je tu čo by dup. Viac informácií o nás nájdete na našich
webových či facebokových stránkach. Začiatkom septembra sa uskutoční posledný nábor, posledná možnosť pridať sa k nám. Kapacity sú
obmedzené, kto má záujem môže sa ozvať aj počas leta. Kontakty nájdete
na internete. Prijímame dievčatá od 3 do 14 rokov.

,,Voláme sa MERCI sme zo Záhorskej Vsi ! „

•

Obecný úrad Záhorská Ves

•

Starosta obce Záhorská Ves – JUDr. Boris Šimkovič

•

Jaroslav Slovák- Printing International

•

SILOKING

•

IDH Záhorská Ves

Text: Vajdečková (trénerka)
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,,Záhorský EXPRES
EXPRES""
uvedený do Siene slávy
Futbal je obrovský spoločenský fenomén, a to nielen na medzinárodnej,
ale i regionálnej úrovni. Prináša ľuďom radosť, šťastie, smiech, ale aj slzy,
smútok a bolesť. Má svoje osobnosti a persóny, ktoré sa nezmazateľne
zapísali zlatými písmenami do jeho kroniky. Rodák a obyvateľ zo Záhorskej
Vsi, 71-ročný Rudolf Višvader, medzi tieto osobnosti rozhodne patrí. Je
žijúcou legendou nášho klubu, no uznania a slávy sa mu len nedávno dostalo aj od klubu FK Senica. Pri príležitosti 90. výročia založenia senického
futbalového klubu bol futbalista s prezývkou Záhorský expres uvedený do
Siene slávy. Viac ako 49 rokov žije so svojou manželkou Máriou, s ktorou
vychoval 3 deti. Skvelé pravé krídlo, ktoré udivovalo svojou rýchlosťou,
talentom a gólmi už v útlom veku, pracovitý a oddaný človek, tvrdý, ale
férový tréner. Toto je len zlomok zo života pána Rudolfa Višvadera. My sme
si pre Vás pripravili interview o jeho futbalovom živote.
AKO SI SPOMÍNATE NA SVOJE
PRVÉ FUTBALOVÉ KROKY?
Futbal som začal hrávať za miestne mužstvo žiakov v našej obci spolu
s ostatnými kamarátmi či spolužiakmi. Po dovŕšení potrebného veku
som prešiel do kategórie dorastu,
kde som však vydržal len necelé dva
roky. Vo veku 17 rokov ma totiž funkcionári klubu "ostaršili" a začal som
nastupovať za seniorské A - mužstvo.
Za šancu vlastne musím poďakovať
pánovi Alojzovi Gbelskému, ktorý
ma medzi seniorov vytiahol a dal mi
šancu. Bol dokonca mojím svedkom
na svadbe, keď som prestupoval do
stavu manželského. (smiech)
PREČO STE SA VLASTNE ROZHODLI PRE NÁBOŽENSTVO ZVANÉ
FUTBAL?
Ako ja rád vravím, uchvátilo ma
to guľaté čudo, ktoré sa kotúľalo po
trávniku. (smiech) Tomuto športu,
ktorý bol za mojich mladých čias v
obci veľmi populárny, sa venovalo
veľa mojich priateľov. Družstvo žiakov tvorili prevažne chlapci z našej
dediny. Postupne sme pokračovali
do dorastu a do seniorského mužstva. Moji spoluhráči vtedy boli napríklad Ján Matlovič, Fredo Ichmann,
Franta Burda, Ján Drexler, Jari Polák
a mnohí ďalší. Ja som mal šťastie

stretnúť dobrých ľudí, ktorí mi urobili
život pekný. Aj tých, čo som nemenoval, mám veľmi rád a ďakujem im za
to, že som s nimi mohol stráviť určitý
čas môjho života.
NEDÁVNO STE BOLI OCENENÝ PAMÄTNOU PLAKETOU KLUBOM FK SENICA. ČO TOTO OCENENIE PRE VÁS
ZNAMENÁ?
Pri príležitosti 90. výročia klubu
som bol uvedený do Siene slávy senického futbalu. Bol som veľmi dojatý
a šťastný, že aj napriek tomu, že som
v Senici pôsobil len necelý rok, ľudia
ma prijali veľmi milo a pohostinne. A
zrejme na mňa nezabudli, keď som
držiteľom tohto ocenenia. Aj tam som
zanechal veľa kamarátov a známych
napr. bratov Fera a Paľa Huttovcov.
Dokonca som tu získal prezývku, volali ma Záhorský expres. (smiech) V
Senici som pôsobil v sezóne 19671968, stal som najlepším strelcom
mužstva, keď som v priateľských zápasoch dosiahol góly proti ligovým
mužstvám z Prešova alebo zo Žiliny.
Po pomerne krátkej anabáze po mne
siahli Topoľčany.
A ČO ROKY V TOPOĽČANOCH? BOLI
STE SPOKOJNÍ S PRESTUPOM?
V Topoľčanoch som pôsobil 13 rokov, konkrétne v období 1968-1981.

Spomínam si na vynikajúcich fanúšikov, skvelých spoluhráčov a ľudí,
s ktorými ešte stále udržujeme čulé
vzťahy napr. s Jožom Rovnaníkom,
Ludvíkom Adamcom, Vladom Bobulom, Ľubošom Kúdelom. Za fanúšikov spomeniem napríklad Tóna Hana
a Tóna Marka. Herne i strelecky sa
mi darilo, a aj moja rodina bola spokojná. Finančné podmienky boli na tú
dobu vynikajúce. Dokonca sa o moje
služby zaujímala Zbrojovka Brno, ale
zranenie meniskusu moje výkony
limitovalo, tak zo záujmu nakoniec
vzišlo. Postupne som prešiel do Továrnikov, kde som ako hrajúci tréner
pomaly končil kariéru hráča. Naposledy som si zahral ako 44-ročný za
F.C. Záhorská Ves po boku s mojím
synom Rudkom.
KTO BOL VÁŠ HRÁČSKY VZOR A
OBĽÚBENÉ MUŽSTVO?
Presné štatistiky som si nikdy neviedol, ale keďže som strelil takmer
dve stovky gólov, typologicky som
inklinoval k hráčom typu Jokl a Moravčík st. Dôvod bol jasný, páčila sa
mi ich gólová potencia. Moje obľú-
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Senica, a ako správny patriot fandím
slovenskej futbalovej reprezentácii.
AKÚ FILOZOFIU STE VYZNÁVALI V
ROLI TRÉNERA?
Vždy som si zakladal na fyzicky
a kondične výborne pripravených
hráčoch. Mal som rád futbalistov,
ktorí dokázali drieť do úmoru a svoje
mieste si v zostave museli zaslúžiť.
Poctivo chodiť na tréningy a nechať
na nich, rovnako ako aj v zápase,
celé svoje úsilie a srdiečko. V Tovarníkoch som pracoval s bývalými
ligistami ako boli napríklad Štefan
Daňo a Adam Farkaš, ktorí mali v
sebe obrovskú vôľu a chuť do futbalu. Ak by som mal vyzdvihnúť futbalistov z našej obce, rád si spomínam
na Radka Létala, Miroslava Vajdečku, Peťa Juhásza, Ondreja Matloviča,
Ruda Daráža, Pala Danihela, Vlastu
Patkana či Mira Rohúňa, alebo Jožka
Grujbára.
ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠIE
ÚSPECHY VO SVOJEJ HRÁČSKEJ A
TRÉNERSKEJ KARIÉRE?
Ako som spomínal, počas svojich
hráčskych, ale i trénerských časov
som mal vždy šťastie na skvelých
spoluhráčov a výbornú partiu ľudí.
Ako hráč som postúpil so Záhorskou

Záhorský hlásnik
Vsou do 1. triedy. V Malackách sme
dosiahli na Majstrovstvá kraja, čo bola
vtedy kvalitná súťaž. V Senici som si
zahral 3. ligu, hoci som tam pôsobil
iba rok, darilo sa mi nielen herne, ale
aj strelecky. Veľmi úspešné obdobie
som zažil i v Topoľčanoch, kde som
rovnako hral 3. ligu i Majstrovstvá
kraja. S pôsobením v Topoľčanoch si
však spomínam i na neúspech. Počas
kvalifikačného zápasu na neutrálnom
ihrisku v Bratislave proti družstvu
Podbrezovej, ktorý vtedy trénoval bývalý výborný futbalista Pažický, sme
prehrali a prišli o postup do vyššej
súťaže.
Ako hrajúci tréner som s mužstvom
Tovarníky som vybojoval postup do
Majstrovstiev kraja. Na záver kariéry
som sa vrátil naspäť do rodnej obce,
kde som s mužstvom seniorov postúpil do 3.ligy.
DOKÁZALI BY STE POROVNAŤ DNEŠNÝ FUTBAL S FUTBALOM Z VAŠICH
HRÁČSKYCH ČIAS?
Funguje na oveľa profesionálnejšej
úrovni ako tomu bolo za mojich čias.
Je dynamickejší, viac sa však bráni
ako útočí, čo je niekedy na škodu. Pa-

mätám si, ako som v jednom zápase,
bolo tomu v čase, keď som obliekal
dres Malaciek, strelil 7 gólov pri
víťazstve 8:1 proti Lokomotíve Devínska Nová Ves. Vtedy sa hralo systémom 3-2-5. Nedbalo sa na obrany,
ale na útok. Dnes chcú tréneri gól
skôr nedostať, ako ho streliť. Aj keď,
výnimky sa našťastie nájdu.
AK BY STE SA MALI OBZRIEŤ ZA
SVOJOU FUTBALOVOU KARIÉROU,
AKO BY STE JU BILANCOVALI?
Cítim sa maximálne spokojný.
Mrzí len to zakopnutie v kvalifikačnom zápase proti Podbrezovej a
prehra 1:2. Bol som viac-menej samouk, ktorý sa musel futbalovým životom pretĺkať sám, ale mal som bohatú hráčsku i trénerskú kariéru. Pri
mojich futbalových krokoch som sa
veľakrát nechať viesť láskou k mojej
žene rodine. Bolo dôležité, aby som
bol spokojný nielen ja, ale aj oni.
Text, foto: Dávid Malík

Záhorský hlásnik
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ŠPORT
Je za nami ďalší súťažný ročník. Nastal čas regenerácie a vytýčenia si nových športových cieľov pred ďalšou sezónou. Funkcionári
futbalových klubov sa budú snažiť priviesť nové posily a káder tak
pred novou sezónou stabilizovať a doplniť o vhodné typy hráčov. Začne sa letná príprava, ktorá sa teší väčšej obľube než tá zimná. Ešte
predtým sa však vráťme k práve skončenému ročníku. Našu obec
reprezentovali dve futbalové družstvá. Seniori A - mužstva sa počas
sezóny museli vysporiadať s viacerými nefutbalovými problémami.
Starší žiaci F.C. Záhorská Ves naopak prekvapili svojím účinkovaním
i samých seba. Ako teda naše mužstvá obstáli v tejto sezóne?

Seniori na prahu
ZMENY
Zisk dohromady 19 bodov z 20 odohraných zápasov a konečná 9.
priečka v jedenásťčlennom ligovom pelotóne. Málo, alebo veľa? Boli
ambície klubu dostatočne naplnené? Na veci sa treba pozerať z viacerých hľadísk. Zatiaľ čo v prvej časti sezóny sa hľadala vhodná základná
jedenástka a dnes už bývalý tréner veľakrát experimentoval zo zostavou, v jarnej časti sa výkony mužstva výrazne zlepšili. Bodov rozhodne
mohlo byť viac, ale prehra gól vo viac ako 5 zápasoch, ktoré skončili
1:2 z nášho pohľadu rozhodne stojí za zmienku. Piata liga skupina A
Bratislava vidiek býva nevyspytateľná aj k oveľa skúsenejším mužstvám
ako je momentálne to naše. Svieži vietor do kabíny priniesol príchod
nového trénera, skúseného a pracovitého Petra Schwartza, ktorý zvýšil
tréningovú morálku a zaviedol disciplínu. Jeho snahou je vtlačiť mužstvu svoj vlastný herný štýl. Za obdobie necelých 4 mesiacov sa mu to
viackrát podarilo. Výhodou určite je, že mužstvo má potenciál, pretože
patrí medzi najmladšie celky v súťaži. Ak by však chcelo miešať karty
v budúcej sezóne, musí káder doplniť o skúsených futbalistov. Ak by
sa totiž dravosť a mladosť skĺbila so skúsenosťami, mohlo by naše
futbalové A - mužstvo výrazne prehovoriť do boja o postup už v najbližšej sezóne. Nevyhnutnosťou bude vyhnúť sa administratívnym chybám
z posledného ročníka. Tresty a zákazy, ktoré klub často inkasuje, sú
totiž zbytočné. Chlapci, hor sa na letnú prípravu a úspešný štart do tej
nasledujúcej!

Nováèik (možno)
prekvapil aj sám seba

Štefanovi Fejtlovi. Njalepším mladým hráčom do 12 rokov sa stal Peter
Biesik. Staré známe futbalové porekadlo hovorí, že pre nováčika býva
najťažšia druhá sezóna. Chlapci odštartujú prípravu na novú súťažnú
sezónu už 1. júla. Mužstvo tvorí pomerne veľa mladých hráčov, ktorí
však v sebe skrývajú potenciál. Zopakujú nástrel z vydareného prvého
ročníka, alebo upadnú do šedého ligového priemeru? Pravda leží na
ihrisku.
Futbalové mužstvo starších žiakov F.C. Záhorská Ves chce vyjadriť
poďakovanie za pomoc a spolupráca za súťažný ročník 2013/2014:
• rodinám Meszárošovej, Glajšekovej, Biesikovej, Jánskej, Šušukovej, otcovi Paťa Malíka, otcovi Petra Heráka Veronike Fialovej a Miroslavovi Lukáčkovi, Petrovi Štiffelovi
• vodičom: Boris a Martina Mezsrárošová, Aďi a Radovi Glajšekovým,
Veronike Fialovej a Mirimu Lukáčkovi, Samovi Nerádovi, Ferimu Šušukovi, Lívii a Petrovi Biesikovcom, Máriovi Jánskemu, Ivanovi Malíkovi, Petrovi Štiffelovi
• hospodárovi Pavlovi Danihelovi ml., ktorý pre nás vytvára vždy
skvelé tréningové podmienky, hracia plocha je vždy upravená a v
ideálnom stave, kabíny sú čisté a pripravené na tréning, rovnako
ako aj futbalové pomôcky a lopty
• našej bufetárka tete Mariške Fusekovej za ochotu a pomoc pri napĺňaní našich plánov pri občerstvení
• našim fanúšikom za povzbudzovanie a fandenie počas celého ročníka na domácom i súperovom štadióne
Tešíme sa na Vás počas nasledujúceho súťažného ročníka a veríme, že divácka návštevnosť sa ešte zvýši!

So súťažným ročníkom 2013/2014 sa rozlúčilo aj družstvo starších
žiakov. Vo svojej prvej súťažnej sezóne obsadili 5. miesto zo ziskom
49 bodov a v pätnásťčlennej tabuľke sa tak rozhodne nestratili. Predvádzali počas celej sezóny konzistentné výkony, až na drobné výpadky
formy si body a víťazstva rozhodne zaslúžili. Na jar sa však nevyhli ani
oni riešeniu nefutbalových vecí. Menší počet získaných bodov v druhej
časti ročníka určite súvisí s poklesom tréningovej morálky u niektorých
jednotlivcov. Možný pocit uspokojenia, alebo laxného prístupu stál zbytočnú stratu bodov v zápasoch, ktoré sme mali vyhrať. Prišli zranenia,
ochorenia aj odchody stabilných hráčov. Deti sú však svojim spôsobom nevyspytateľné. Tréneri musia byť v prvom rade psychológovia
než futbaloví odborníci. Konečné suma sumárum je však viac ako solídne. Množstvo gólov, pekných kombinačných akcií a radosť z hry sú
základnými charakteristikami skončenej sezóny. Najlepším strelcom
mužstva sa stal s 26 gólmi Benjamín Zeman. Najužitočnejším hráčom
sezóny bol vyhlásený Dušan Šarközy. Ocenenie Objav sezóny pripadlo
Text, foto: Dávid Malík
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DUCHOVNÉ OKIENKO
ČO ZNAMENÁ „BYŤ ZAOPATRENÝ“?
Pri niektorých príležitostiach sa kňaz pýta, či bola osoba zaopatrená. Čo chce touto otázkou vedieť? Prvé čo nás pri slovách „byť
zaopatrený“ napadne je, či je o osobu postarané po telesnej a materiálnej stránke – či má kde bývať, čo jesť, obliecť si a podobne, čiže či
sa príbuzní starajú o tieto potreby. Ale kňaz sa nepýta na materiálnu
stránku. Táto otázka má duchovný dôvod. Vysvetlime si v tomto Farskom liste, čo znamená „byť zaopatrený“ v duchovnom zmysle.
Túto otázku kňaz určite položí príbuzným v prípade úmrtia pri nahlasovaní pohrebu. Ale ešte predtým, v prípade chorého v nemocnici alebo
doma je dobré, aby príbuzní zavolali kňaza kvôli svätej spovedi, pomazaniu chorých a svätému prijímaniu, aby kňaz prišiel chorého „zaopatriť“.
Zaopatriť po duchovnej stránke znamená, že chorá osoba sa vyspovedala, prijala pomazanie chorých a Sväté Prijímanie. Ak niekto
zomrie bez zaopatrenia, čiže bez svätej spovede a pomazania chorých (a tiež sv. prijímania, ak je ešte v stave prijať Sv. Prijímanie),
povieme, že „nebol zaopatrený“. Naopak, ak prijal tieto sviatosti,
povieme, že „bol zaopatrený“. Čiže v tomto duchovnom zmysle pod
zaopatrením myslíme postarať sa o dušu človeka, aby získala odpustenie hriechov a Božiu milosť, bez ktorej nemôžeme byť spasení v nebi.
Sviatosť pomazania chorých nie je len sviatosťou zomierajúcich, ale
aj chorých, aby sa im polepšilo a nadobudli znova zdravie. Ale ak si
Boh osobu povoláva do večnosti, musíme sa postarať o to, aby bola v
Božej milosti pripravená postaviť sa po smrti pred Boží súd.

Mnohokrát sa príbuzní starajú viac o telesné potreby chorého, ako
o duchovné. A pritom by to malo byť naopak. Nesmieme zanedbávať
duchovné potreby chorých, ktorí sú mnohokrát úplne odkázaní na
pomoc príbuzných, ktorí sa o nich starajú. Niekedy už chorí nemajú
možnosti ani síl, aby si sami zavolali kňaza. Preto by na to mali pamätať príbuzní a akonáhle má ich príbuzný podstúpiť operáciu, alebo
vážne ochorie, poprípade sa ocitne v nebezpečenstve smrti, čím
skôr zavolať kňaza, aby ho zaopatril – čiže aby ho vyspovedal, udelil
pomazanie chorých a dal Sv. Prijímanie.
Príbuzní nesmú mať vtedy falošnú lásku a povedať si: „Ak zavoláme kňaza, bude si myslieť, že už zomiera“, lebo to často nemusí
byť vôbec pravda. A ak by to aj bola pravda a Boh by si chorého
povolával do večnosti, o to viac sa treba postarať o jeho dušu, aby
nezomrel v ťažkom hriechu na duši a nebol zatratený v pekle. Ak sa
necháme oklamať touto falošnou láskou, veľmi príbuznému uškodíme, pretože jeho večnosť nebude v Nebi. Ale ak zavoláme kňaza,
preukážeme mu najväčšiu lásku, lebo mu tak pomôžeme dobre sa
pripraviť na cestu do večnosti a byť naveky v Nebi.
Tieto sviatosti sú najväčšou duchovnou posilou pre chorého, aby
s Božou pomocou ľahšie prekonal toto neľahké obdobie vo svojom
živote. Pán Ježiš ustanovil tieto sviatosti práve preto, aby sme ich
plne využívali ako pomoc pre nadobudnutie zdravia a pre našu večnú
spásu v nebi.

otec Jozef Nádaský, farár v Záhorskej Vsi

Pamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokraèovanie: rok 1936, str 141/
Počiatkom apríla prišlo premeňlivé
počasie. Dostavil sa nemilý hosť –
mráz - ale slabý. Dňa 2.IV. Bola prvá
slabá búrka, silný dážď so slabým neškodným ľadovcom.
Tieto dni bol rozdelený prídel min.
soc. pečlivosti medzi nezamestnaných. U rychtára sa rozdelilo 300 kg
cukru, 280 kg žitnej kávy a 290 kg
umelého tuku / margarínu /. V tomto
čase bola predĺžená telefonná linka
cez Uhorskú Ves do Dimburga.
Robotníci pracujúci vo výkope kde
sa brala zem potrebná pri navážke
ochrannej hrádze proti zátopám našli
kamennú sekierku / kameň tvaru zlomenného kladívka /, črepy z nádob a
žarnov. Cenné vykopávky boly odovzdané do Bratislavy.
Dňa 17. IV. boly odvody. Regrútov
bolo 21. Pri odvode bol tiež predržaný

ročník 1914. Odvedených bolo 13, štyria poslaní na zistenie do div. nemocnice a ostatní boli prepustení.
Mráz 20.IV. poškodil miestami vinohrady ale i obilia.
Posledného apríla stavali mládenci
máje. Bývalá pocta dievčat zvrhla sa na
obchod. Máje mládenci stavali za peňažitú odmenu 75 – 100 kč. Majiteľom
máji vyhrávala v noci hudba. Sviatok
práce zahájený bol budíčkom.
Manifestačný sprievod obcou poriadala miestna soc. dem. strana. Po
sprievode v spolkovej miestnosti /u
Smolinského/ prednášal súdr. Balko.
Tohoto dňa predstavili sa verejnosti v
rovnošate členovia miestnej Národnej
gardy. Rovnako predstavili sa verejnosti v rovnošate policajtov: Ján Danihel
obec. doruč., Florián Jánoš a Július
Danihel.

Mesiac máj zavítal blahodárnym
dážďom. Osvetová komisia 3.mája
poriadala oslavu gen. dr. M. R. Štefánika. Večer bol sraz občianstva na
dvore št. meštianskej školy a odtiaľ sa
pohol sprievod za zvukov hudby dedinou k továrni. Po sprievode u p. Andr.
Smolinského bola akademia. Program
zaplnily všetky kultúrne spolky, ale
prevážna časť programu bola zaplnená školákmi. Slávnostnú prednášku
mal vdp. Ant. Kompánek. Po akademii,
ktorá bola vzdor nepriaznivému počasiu silne navštívená, vybierané boly
dobrovoľne dary na výcvik pilótov.
/Poznámka: Text je z Pamätnej knihy obce Uhorská Ves opísaný presne
poľa predlohy, podľa vtedajších pravidiel slovenského pravopisu. V budúcom vydaní ZH budem pokračovať
ešte stále rokom 1936, od str. 143. /
Mgr. Oto Šimkovič
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Vážení čitatelia Záhorského hlásnika!

Foto č. 2 Veľkou pamiatkou je aj odznak
vydaný ku Dňu žiactva a študentstva TJ
Sokol v Uhorskej Vsi
dňa 18.júna 1922.

V decembri 2013, v ZH č. 4 som zverejnil historické fotografie o Uhorskej Vsi , ktoré mi zaslal pán Peter Sirota z Jakubova. So súhlasom Dávida Malíka
/šéfred. ZH/ postupne zverejním i niekoľko ďalších
záberov z Uhorskej Vsi, ktoré som získal práve od p.
Sirotu. Dnes to sú tieto:

Foto č. 1 Na fotografii - Pozdrav z Uhorskej Vsi /Gruss
aus Ungereigen, Üdvőzlet Magyarfalvárol/ - vidieť
celkový pohľad na obec smerom k cukrovarskému
komínu, vpravo je Hlavná ulica, vľavo hore je Obecný úrad, dnes už zbúraný /stál vedľa domu Marišky
a Mirka Kocába, dnes tam stojí dom Bartalských/,
vľavo dole je bývalý hostinec Steiner, neskôr Materská
škola v Z. Vsi, dnes predajne, pred budovou je Pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra, ktorý utekal pred zatykačom
uhorských úradov cez našu obec do Rakúska.

Andrej Bajtek - ANBA
Tlač & Reklama

Andrej Bajtek
Tlač & Reklama

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

Foto č. 3 a 4 Dokumentom z roku 1910,
kde nájdete pečiatku
OÚ Uhorskej Vsi vo
vtejdajšom úradnom

maďarskom jazykuu a aajj nná
názov
obce
maďarčine
ázzoov oob
ázo
bccee v m
aďar
aď
arči
činnee –
Magyarfalu – sú sprievodky o kuriérovi a potvrdenie o
prevzatí zasielky návratkou zástupcom OÚ Magyarfalu
/Uhorská Ves/. V budúcom vydaní ZH sa pozrieme na
stavbu cesty /Hlavná/ z roku 1910.
Mgr. O. Šimkovič

KRONIKA OBCE

OD

1.

APRÍLA DO

30.

JÚNA

2014

NARODILI SA:
NAR

OPUSTILI NÁS:

Lončeková Adriana /marec/
Lon

Kozlovská Helena

Uherek Patrícia
Uhe

Hlaváčová Elena

Bernáthová Anna Klára
Ber

Rehák Viliam

Nin
Nina Vongrej

Fusek Karol

ZOSOBÁŠILI SA:
ZOS

Emília Vajsmanová

Šišuláková Jana + Koporec Peter
Šišu
Križ
Križanová Katarína + Toman Jozef
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