Záhorský

hlásnik

Císlo 41 • Cena: Zdarma

Záhorský hlásnik vydáva Obecný úrad v Záhorskej Vsi, vychádza štvrťročne
Redakcia, foto: Antaličová, Korych, Malík, Malíková, Vajdečková
Tlač: Sponzori. č. 41 - OÚ ZV, MashaPress, s.r.o., Bratislava, starosta obce a kronikár obce
Neprešlo jazykovou korektúrou, nezodpovedáme za obsahy článkov 3. osôb

Z OBSAHU:
• Vianočný čas
• Obdobie fašiangu
• ,,Od kompy až po Syslúv vŕšek“
• Informácie z prostredia školy
• Vy sa pýtate, my zisťujeme...

OBEC ZÁHORSKÁ VES
JANUÁR - FEBRUÁR - MAREC 2013

-2-

Záhorský hlásnik

Vážení spoluobčania!
nový rok 2013 je tu! Prajem
Vám v ňom veľa zdravia, šťastia,
pokoj v rodinách a veľa pracovných úspechov. Deťom prajem
dobrých rodičov a manželom
veľa lásky a porozumenia.
Od začiatku roku 2013
ste určite počúvali zlé správy

o ukončení činnosti mužstva
seniorov vo IV. lige. Veľmi ma
to ranilo. Do mládeže sme investovali veľa peňazí a dnes
nemajú záujem o futbal. Určite
bez viny nie sú ani funkcionári
F.C. Obecný úrad platil takmer
všetko! Chýbala komunikácia,
kontakt, dennodenná angažovanosť! Ak sa takáto robota nebude v budúcnosti robiť, nepôjde
to. Mravenčiu prácu robia okolo
prípravky a tu sú vidieť výsledky. Následne však chýba plynulý prechod do dorastu a „A“
mužstva. Je to pre mňa, ako bývalého ligového hráča smutné,
pretože pred rokom bolo na začiatku sezóny 26 hráčov! Treba
začať od nuly a inak!

Príhovor redakcie
Vážení čitatelia a občania Záhorskej Vsi!,
Dovoľujeme si Vám popriať všetko dobré
do roka 2013, veľa zdravia, šťastia, lásky
a pochopenia v medziľudských vzťahoch.
Práve držíte v rukách prvé tohtoročné číslo
ZH, ktoré sprevádzajú mnohé zmeny. Prvou
a hlavnou z nich je výmena redakčnej rady.
Svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii hlavného šéfredaktora obecných novín ukončil po vyše desaťročnom období pán Mgr.
Oto Šimkovič. Jeho posolstvo a neúnavná
práca sa stali zdrojom inšpirácie pre mnohých z nás.Sme poctení, že práve nám bolo
umožnené pokračovať v jeho začatom diele.
Touto cestou, by sme sa mu chceli ešte raz
poďakovať za vloženú dôveru.

Iný problém, ktorý Vám
chcem priblížiť je „most Záhorská Ves - Angern.“ Iniciátorom
sme boli práve my, avšak nikto
nerozpráva o výstavbe mostu
Devínska Nová Ves - Marcheg.
Tento most bol práve nosným
projektom a náš most v Záhorskej Vsi len regionálnym mostom
do 7,5 tony. Zobrali nám políciu
z obce, cesty nebudujú, projekty
na obnovu obce nám neschválili. Staviame a budujeme obec z
vlastných zdrojov aj pri takomto
postoji politikov.
Budem výrazne stáť za to,
aby najprv stál veľký most Devínska Nová Ves - Marcheg, pretože inak sa cez náš most zvýši
dopravná frekvencia, a na to nie

Určite nebude ľahké udržať vysoko nastolenú latku. Zároveň nás to však zaväzuje
k veľkej zodpovednosti, nielen voči nemu,
ale aj voči Vám - občanom Záhorskej Vsi.
Naším cieľom je pracovať aspoň tak dobre,
ba dokonca ešte lepšie a pokúsiť sa vniesť
originalitu a mladého ducha. Chceme, aby
informácie, ktoré Vám budeme prinášať boli
vždy aktuálne a dostupné.
Jednou z noviniek, s ktorou prichádzame
je prinášanie informácií aj v digitálnej forme.
Môžete nás nájsť na známej sociálnej sieti
Facebook pod názvom Záhorský hlásnik.
Tu nájdete vždy aktuálne informácie o plánovaných udalostiach, oznamoch a novinkách v obci, ktoré sú tiež sprevádzané fotografiami. Taktiež každý z Vás môže vyjadriť
svoj názor. Týmto sa obraciame na Vás s

sme pripravení. Verím, že takýto postup je správny. Dôležité
je, že v budúcnosti sa so Záhorskou Vsou ráta!
Vážení spoluobčania, som
rád, že sa našli mladí ľudia,
ktorí Vám prostredníctvom Záhorského hlásnika približujú
život v obci, že hlásnik nezanikol! Prajem mladým veľa úspechov v ďalšej kultúrnej činnosti
a ďakujem pánovi Šimkovičovi
Otovi, že hlásnik vybudoval na
takú úroveň.
Ak máte hocijaké otázky,
problémy volajte mi na tel.č.
0948 550 050.
S úctou, Váš starosta
Boris Šimkovič

prosbou o spoluprácu, nielen prostredníctvom sociálnej siete, ale svoje námety
a dotazy môžete posielať na e-mailovú
adresu: zahorskyhlasnik@gmail.com,
pretože práve Vy ste pre nás tým správnym hnacím motorom.
Na uvedený e-mail môžete zasielať
oznamy a pozvánky vami organizovaných
akcií, na ktorých sa radi zúčastníme. Na
poslednej strane novín bude vždy uvedený dátum nasledujúcej uzávierky. Dúfame,
že Vás potešila aj novinka, že Záhorský
hlásnik budete naďalej dostávať do vašich
domácností ZADARMO!
Pýtate sa, kto sme? Na jednej z nasledujúcich strán sa to dozviete!
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE!

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 14.01.2013

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 04.02.2013

Uznesenie Č. 1/2013 - OZ schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na
1. polrok 2013. Za: 6 poslancov Neprítomní: 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik, p.
Hanzlovič/ Zdržal sa: O, Proti: O

Uznesenie Č. 6/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia rozpočtu za
4.štvrťrok 2012. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce Za: 7 poslancov, Neprítomní:
2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, Proti: O

Uznesenie Č. 2/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska za 4. štvrťrok 2012. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce Za: 8
poslancov Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: O Proti: O

Uznesenie Č. 7/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hospodárenia a
nakladania s finančnými prostriedkami v ZŠ Záhorská Ves za I.polrok 2012. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, Proti: O

Uznesenie Č. 3/2013 - OZ berie na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení OZ
za rok 2012. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce Za: 8 poslancov Neprítomný: 1
poslanec /p. Nechala/, Zdržal sa: O Proti: O
Uznesenie Č. 4/2013 - OZ žiadost‘ Mgr. M. Homérovej, Hlavná 29/184, Záhorská
Ves, na zníženie nájomného na rok 2013 zamieta. Za: 7 poslancov, Neprítomný: 1
poslanec /p. Nechala/, Zdržal sa: l poslanec /p. Malíková/ Proti: O
Uznesenie Č. 5/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Za: 8 poslancov, Neprítomný: l poslanec /p.Nechala/ Zdržal sa: O, Proti: O
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

Uznesenie Č. 8/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska a výber poplatkov za 4. štvrťrok 2012. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/,
Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 9/2013 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2013.,
Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci lp.
Nechala, p. Hanzlovičl, Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 10/2013 - OZ berie na vedomie Správu o neplatičoch v objekte Byto-

-3vého domu. ul. Hlavná č. 31. Záhorská Ves. v osratnvch bytoch a nebytových priestorov vo vlastníctve obecného úradu. Zároveň OZ poveruje zamestnankyňu bytovej
politiky vypracovaním obdobnej správy k 30.06.2013 a jej predložením na najbližšom zasadnutí OZ po tomto termíne. Zodpovedná: p. Polákovú Za: 7 poslancov,
Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovičl/, Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 11/2013 - OZ poveruje starostu obce prejednaním s nájomcami /p.
Zemanovou, p. Vasekovou a p. Uherekom/ možnost‘ odkúpenia si týchto domov a
následným vypracovaním znaleckých posudkov, v prípade súhlasu s ich odkúpením. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci lp.
Nechala, p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 12/2013 - OZ poveruje starostu obce podpísaním Nájomnej zmluvy
o prenájme pozemku v katastrálnom území obce Záhorská Ves, ktorého vlastníkom
je obec Záhorská Ves. IČO: 305219. zastúpená starostom obce JUDr. Borisom
Šimkovičom, vedenom na LV č. 1097 parc. č. 339 orná pôda. Podľa geometrického
plánu sa z parc. č. 339 prenajrma parc. č. 339/1 o výmere 4650 m2 nájomcovi Ing.
Arch. Barbora Hadrabová, bytom Gallayova 45, 841 02 Bratislava. Ročné nájomné
vo výške 60,45-EUR na obdobie od 1.1.20 I3 do 31.12.2038. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/,
Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 13/2013 - OZ schvaruje odpredaj časti obecného pozemku v katastrálnom území obce Záhorská Ves. ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO:
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom vedenom na LV č.
1097, par. č. 1521 ostatná plocha o výmere 277 m2. a časf z parc. č. 339 orná
pôda, o výmere 6298 m2. Podľa geometrického plánu č. 98/2012 sa odpredáva
parc.č. 1521, ostatná plocha o výmere 277 m2 v celosti. a z parc. č. 339 orná pôda
sa odpredáva do novovytvorenej parc. č. 339/2 () \)mere 572 m2. parc. č. 339/4
o výmere 234 m2 a parc. č. 339/5 o výmere 417 m2 v celkovej výmere 1500 m,
za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 4/2013 zo 11.1.2013, za
3.95-EUR/m2 tj. celková suma 5.900- Eur kupujúcemu Mgr. Viera Hadrabová, rod.
Šalatová. nar. 27.8.1950. bytom Gallayova 45. 841 02 Bratislava, podľa § 9a ods.
8. písm. el zák. č. 138/1991, Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok bude slúžiť ako príjazdová cesta na
pozemok a záhrada. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2
poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/, Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie Č. 14/2013 - OZ schvľuje prenájom nebytových priestorov v budove
KVS p. Polákovej Vlaste na prevádzkovanie masážneho salónu. Termín prenájmu
od 01.03.2013 za cenu 100 Eur/mesialc. K cene budú pripočítané náklady na energie, komunálny odpad a ostatné služby súvisiace s prenájmom. Zodpovedná: p.
Poláková, Za: 7 poslancov, Neprítomní: .2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/,
Zdržal sa: O, Proti: O
Uznesenie č. I5/20l3 - OZ čiastočne ruší uznesenie Č. 88/201.2 zo dňa 03.12
2012 v časti: „zároveň. prispievať mesačne čiastkou .200Eur“ Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/,
Zdržal sa: O, Proti: O

Čistenie odvodňovacích kanálov

Na základe neustálych problémov so spodnými vodami je obec nútená riešiť zanesenie odvodňovacích kanálov, ktoré sa nečistili už desiatky rokov, vďaka čomu
sú vytápané pivnice a súkromné nehnuteľnosti. Na území pri železničnej stanici
je odvodňovací kanál, ktorý sa nachádza na pozemkoch ŽSR a Hydromeliorácií.
Obec Záhorská Ves sa z uvedených dôvodov rozhodla na náklady z rozpočtu obce
do výšky 10.000,-EUR a súhlasných vyjadrení uvedených spoločností vyčistiť odvodňovací kanál pozdĺž železničnej trate. V mesiaci december sa konali brigády, na
ktorých sa zúčastnili občania obce Záhorská Ves, za čo im touto cestou ďakujeme.
Práce by mali byť ukončené do konca marca.

Záhorský hlásnik
Uznesenie Č. 16/2013 - OZ schvaľuje: a) rekonštrukciu kúrenia vrátane dodávky
teplej vody v ambulancii u p. MUDr. Jenisovej.
b) odpustenie dlhu za vyúčtovanie spotreby energíí a nedoplatku za komunálny
odpad za rok 2012 s podmienkou prevádzkovania ambulancie v Záhorskej Vsi v
nezmenenej forme po dobu minimálne ďalších 3 rokov. v opačnom prípade musí
dlh vrátiť v plnej výške. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní:
2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/ Zdržal sa: l, /p. Biesik/, Proti: O
Uznesenie č. 17/2013 - OZ schvaruje prijaté uznesenia, Zodpovedný: starosta
obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Hanzlovič/, Zdržal
sa: O, Proti: O
Zapísala: Mgr. Kaderová Ruth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ ZÁHORSKÁ VES 4.3.2013
Uznesenie 18/2013 - Poslanci OZ súhlasia s prekladom bodu programu zasadnutia
„kontrola úloh“ do programu nasledujúcej schôdze OZ. Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 19/2013 - Poslanci OZ súhlasia s tým, že poslankyňa PhDr. D. Brukkerová bude zapisovať uznesenia zo zasadnutia OZ., Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 20/2013 - Poslanci OZ súhlasia s Návrhom VZN č.1/2013 a jeho vyvesením po zapracovaní pripomienok poslancov do predloženého textu, ktoré sa týkajú
zaradenia počtu žiakov do prílohy a vyradenia inštitúcií z textu, ktorých sa VZN netýka(jazyková a umelecká škola). Pracovníčka OÚ M. Danihelová sa zúčastní zasadnutia OZ počas diskusie pred schvaľovaním VZN 1/2013. Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 21/2013 - Poslanci OU berú na vedomie informáciu starostu obce
JUDr. B. Šimkoviča o komunikácii s MV SR (adresovanej ministrovi R. Kaliňákovi)
ohľadne bezpečnosti v obci a zabezpečení policajnej stanice a delegujú ho pokračovať v komunikácii v prezentovanom zmysle. Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 22/2013 - Poslanci OZ berú na vedomie informáciu prezidenta FC Petra
Juhásza o návrhu odhlásenia „A“ mužstva zo 4. ligy. Finančné náklady s tým spojené hradí FC Záhorská Ves,nie OcÚ. Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 23/2013 - Poslanci OZ žiadajú výbor FC mužstva „seniorov“o vyjadrenie sa ohľadom prihlásenia sa FC do S.ligy dňa 6. mája 2013. Zodpovedný:
starosta obce JUDr. B. Šimkovič, Hlasovanie: za:7 proti:O
Uznesenie 24/2013 - Poslanci OZ na zasadnutí 4.3.2013 schválili sedem uznesení.
Hlasovanie: za:7 proti:O
Zapísala: PhDr. Brukkerová Darina

Na poslednom zasadaní obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali otázkou celoplošnej deratizácie obce. Obec plánuje vykonať
deratizáciu v priebehu niekoľkých mesiacov.
Ďalšie informácie o uvedenej problematike nájdete na úradnej
tabuli, v nasledujúcom čísle ZH, alebo priebežne aktualizované na
internete.

ZÁPIS PRVÁKOV
Do septembra je síce ďaleko a pred
nástupom do školy ich čaká ešte
veľa pekných dní v škôlke, no dňa
28. januára sa na našej Základnej
škol e konal zápis žiakov do prvého

ročníka. Na zápis prišli nielen deti
zo Záhorskej Vsi, ale aj z neďalekej
obce Suchohrad. Pani učiteľky boli
veľmi milé, s deťmi sa hrali, počítali,
vyfarbovali, spievali, či recitovali a
na záver dostal každý budúci prváčik sladkú odmenu.
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MIKULÁŠSKY GULÁŠ

Dňa 15. decembra 2012 sa konal už
tradičný 5. ročník vo varení Mikulášskeho
guláša, ktorý zastrešoval ako hlavný organizátor podnik ,,Šport Bar u Blažeja“.
Tohto ročníka sa zúčastnilo dovedna
10 tímov, ktoré sa pokúsili svojím kuchár-

skym umením získať cenu pre absolútneho
víťaza podujatia. Vôňa guláša, ktorá sa niesla
ovzduším a dráždila chuťové poháriky, bola
tým najväčším lákadlom pre okoloidúcich aj
prítomných účastníkov.Porota pod odborným
vedením pána Petra Szilvássyho pozorne dohliadala na súťažiacich a mala to tento rok
naozaj veľmi ťažké.
Ale sťažené podmienky čakali aj na súťažiacich, ktorí sa museli vysporiadať s chladným
počasím a poletujúcimi vločkami snehu. Víťazom sa stal tím v zložení Jozef Grujbár ml. Dominik Vajdečka. Na druhom mieste skončil
Erik Danihel a Rasťo Pupík Team. Tretie mesto
patrilo Ivan Team zo Stupavy. Podnik ,,Šport
Bar u Blažeja“ chce aj touto cestou poďakovať
sponzorom - firme Printing International, pánovi Stanovi Lipovému a starostovi obce Záhorská Ves. Skvelá ochutnávka všetkých gulášov
je zároveň pozvaním na budúci ročník, ktorý sa
stáva u nás v obci milou tradíciou.

Vianoèný Trojkrá¾ový koncert
Vianočný čas sme ukončili krásnym, už tradičným Trojkráľovým koncertom v kostole
svätého Michala. Konal sa dňa 6. januára 2013 a organizátormi spomínaného podujatia
boli Kultúrny spolok Uhranská perla a Obecný úrad Záhorská Ves. Boli sme svedkami
skvelého programu, ktorý bol navyše kultúrnym obohatením pre všetkých prítomných.
Čaro nášho kostola a ešte stále
nevyprchaná atmosféra vianočných
sviatkov, boli tou správnou zmesou a
mementom, ktorý učaroval mnohým
divákom. Pri vystúpeniach sa nejednému z nich tisli slzy do očí a pociťovali
na tele príjemné zimomriavky.
Program začal skladbou Vianočné koledy pre husle v podaní pani Mgr. Margity
Vicianovej a pani Márii Fusekovej. Traja
králi - Gašpar, Melichar a Baltazar - nás
prišli navštíviť prostredníctvom detí z
maters-

kej školy, ktorí svojimi vinšmi prispeli k
ostatným pozdravom a želaniam. Novoročným vinšom nás pozdravil aj spevokol
Uhranka. Nasledoval príhovor pani Jany
Dávidovej, ktorá v mene celého spevokolu
a Kultúrnemu spolku Uhranská perla zaželala veľa síl, zdravia, lásky a ľudskosti do
Nového roka 2013.
Vypočuli sme si orchester, ktorý nám
zahral skladbu Chorum Augustini pod dirigentskou taktovkou pána Roberta Dinuša.
Na záver nám zaželal len to najlepšie do
Nového roku starosta obce JUDr. Boris
Šimkovič, ktorý zároveň poďakoval všetkým účinkujúcim a prítomným divákom.
Vstupné na koncert bolo dobrovoľné a výťažok z neho sa využije
na opravu staručkého organu v
našom kostole. Mali by sme si
uvedomiť, že presne tie vlastnosti, ktoré sprevádzali Troch
kráľov na ceste do Betlehema, a to predovšetkým pokora a láska k blížnemu, by
nám nemali byť cudzie ani v
dnešných časoch.

Polnočná omša
Na Štedrý večer sa už tradične v kostole svätého Michala konala polnočná omša
celebrovaná dôstojným pánom Jozefom Nádaským, ktorý je po vyše 27 rokoch kňazom
sídliacim priamo v obci.
Príjemným prekvapením bolo zahájenie
polnočnej sv. omše presne 0.00! V tento slávnostný večer zaviala pravá vianočná atmosféra do kostola skutočne veľké množstvo ľudí.
Na záver sv. omše sa kostolom niesla známa
melódia Tichej noci.

PROJEKT
VESELÉ ZÚBKY
Deň veselých zúbkov sa v Materskej škole v Záhorskej Vsi konal dňa
13. marca.
Do obeda si deti pozreli video a nakreslili obrázky, poobedie patrilo deťom
a ich rodičom. Akcie sa zúčastnilo 36
rodičov a zúbková hliadka slečna Natália
Hniličová.
Deti a ich rodičia strávili príjemné
popoludnie plné zážitkov a užitočných
informácií. Projektu ,,Veselých zúbkov“
sa zúčastnilo 75 detí, čo je o 15 viac ako
minulý rok.
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O POHÁR STAROSTU OBCE
V PING-PONGOVOM TURNAJI

Ako každý rok sa dňa 26. decembra, na Štefana, konal pod záštitou futbalového klubu F.C. Záhorská Ves a starostu obce turnaj
v ping-pongu. Uplynulý rok nebol ani v tomto smere výnimkou.
Priestory Kultúrneho domu,
kde sa boj o víťaznú trofej odohrával, a prítomní diváci boli
svedkami neľútostných a nervydrásajúcich zápasov, a v mnohých prípadoch to bol naozaj
boj o každú loptičku. Súťažilo sa
hneď v 3 kategóriách: ženy, deti

do 15 rokov a muži. Víťazkou ženskej časti turnaja sa stala Zuzana
Zábojníková, ktorá neokúsila počas celého svojho vystúpenia na
turnaji trpkosť porážky. Na druhom mieste sa umiestnila Alena
Patkanová a tretie miesto patrilo
Jane Lučanskej. V kategórii detí

Obdobie Fašiangu
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto
nemá kožúška zima mu bude ... tak sa spieva v jednej slovenskej ľudovej piesni, ktorá
vyjadruje toto časové obdobie. Hneď po
koncerte neúprosne hlásil svoj príchod čas
fašiangový – čas radosti a veselosti.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy
sa na našom území už v 9. storočí používal
termín ,,mjasopust“ ako označenie konca jedenia mäsa pred pôstom. V Česku sa mierne
pozmenené označenie ,,masopust“ používa
dodnes. My sme však prebrali slovo fašiangy, odvodené z nemeckého fašang, ktoré sa
vyvinulo zo slova ,,vast-schant“, čo znamená
výčap alebo posledný nápoj podávaný pred
pôstom. Pani Zima nám v tomto roku ukázala
akou mocnou vládkyňou je, a že svoje žezlo
drží pevne v ruke. V chladných, mrazivých
fašiangových dňoch sme museli siahnuť po
spomínaných kožúškoch. Okrem teplého
kožúška na oblečenie sme sa zohrievali aj
tancom a dobrou náladou na plesoch. Zábava a tanec sú samozrejme neodmysliteľnou
súčasťou obdobia fašiangov...

prvé miesto získal Manuel Baum
a druhé miesto obsadil Makarios
Mikhaeil. Obaja chlapci pochádzajú z Rakúska. Česť domácich
borcov zachraňoval Kristián Višváder, ktorý ukoristil bronzový
stupienok. Najzaujímavejšou kategóriou turnaja boli určite muži.
Prvé miesto po päťsetovej
dráme, nakoniec získal Štefan
Szilvássy ml., ktorý si tak doprial
darček v podobe víťazstva na turnaji v deň svojich menín. Druhé
miesto patrilo Romanovi Kvalténimu, ktorý patrí medzi pravidel-

ných účastníkov tohto turnaja.
Tretie miesto si vybojoval Jozef
Grujbár ml. ,,Cenu útechy" získal pán Jozef Dávid, ktorý bol
najstarším účastníkom turnaja,
ale jeho údery a reflexy sú stále
zdrojom obdivu a inšpirácie pre
mladších hráčov.
Víťazom srdečne gratulujeme
a konštatujeme, že ich výkony
boli naozaj majstrovské. Musíme dodať, že úroveň turnaja je
z roka na rok vyššia a už teraz
sa netrpezlivo a s očakávaním
tešíme na nasledujúci ročník.

Ples v Záhorskej Vsi je na úrovni, čo potvrdzuje aj hojná účasť plesajúcich. Už v poradí
14.reprezentačný ples sa konal 9.februára vo
veľkej sále KD. Úvod slávnostne otvoril Mažoretkový súbor MERCI so svojou novou choreografiou. V programe tiež vystupovalo tanečné
štúdio Saltatrix z Malaciek. Zlatým klincom
programu bolo vystúpenie súčasného majstra
Slovenska v spoločenských tancoch pána Rastislava Pupíka so svojou tanečnou partnerkou.
Program sprevádzali moderátori Dávid Malík a Natália Vajdečková. Sála bola opäť krásne
vyzdobená, jedlo od šéfkuchárov pána Štefana
Szilvássyiho st. a jeho syna Petra bolo vynikajúce a tombola veľmi bohatá. Do tanca hrala
skupina Eminent z ďalekého Hlohovca. Hostia
sa bavili až do skorého rána. Finančný výťažok
z plesu sa použije na zveľadenie a opravy nášho
KD. K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne
patrí aj karneval, na ktorom sme sa zúčastnili.
Bol to karneval v miestnej materskej škôlke, ktorý sprevádzala super atmosféra. Deti sa
premenili na krásne víly, čarodejnice či zvieratká. Úvodné slovo zaznelo z úst dlhoročnej
riaditeľky Mgr. Jany Soboličovej. Každá maska

sa musela pekne predstaviť. Deti sa zabávali
tancom, pesničkami, hádankami a hraním
hier spolu so svojimi rodičmi a učiteľkami.
Nakoniec si všetci pochutnali na chutných
fašiangových šiškách, ktoré im s láskou pripravili pani kuchárky.
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Silvestrovský futbalový turnaj
NA MULTIFUNKÈNOM IHRISKU
Posledný deň kalendárneho roka 2012, a to presne 31. decembra, sa na multifunkčnom ihrisku na futbalovom štadióne F.C. Záhorská Ves konal 1. ročník futbalového turnaja
v minifutbale. Na turnaji sa zúčastnilo dovedna 9 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
kvalifikačných skupín. Nebola núdza o krásne góly aj nevyberané zákroky. Ale jedno i druhé
predsa k futbalu patrí.
Diváci sa mohli pokochať skvelými zákrokmi
brankárov, výborným pozičným čítaním starších hráčov a technickými finesami, ktoré prišli
zo strany tých najmladších a najdrzejších.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Ondreja
Matloviča, ktoré si poradilo po dramatickom finále a jeho divokom priebehu, až po konečnom
výsledku 6:5 proti mužstvu „Biely balet“. Tretie

miesto získalo mužstvo „Seniori F.C. Záhorská
Ves“ a zachraňovalo tak česť futbalistov domáceho klubu. Prvé 3 mužstvá si odniesli pohár a
diplom, ktoré boli odmenou za ich predvedenú
hru a nasadenie.
Mužstvo Rada Ďuriša, ktoré skončilo na nepopulárnom 4. mieste dostalo povestnú cenu
útechy. Počas celého turnaja sa podával vynika-

II.

PREDŠKOLÁCI
na návšteve v škole

Dňa 23. januára 2013 bol pre našich
predškolákov z Materskej školy veľkým
dňom. Išli sme na návštevu do základnej
školy. Pri vchode nás privítala pani zástupkyňa, ktorá nás zaviedla prezrieť si školský
klub. Potom sme sa vybrali pozdraviť našich
kamarátov, ktorí sú teraz prvákmi.

Tí sa pochválili, čo všetko už vedia a podarovali nám vlastnoručne vyrobené darčeky. My sme sa nenechali zahanbiť a tiež sme
pre prváčikov vyrobili pestrofarebné záložky
do šlabikárov, ku ktorým sme pridali i peknú
pesničku. Navštívili sme druhákov, tretiakov
i štvrtákov, kde majú niektorí z nás súrodencov a kamarátov. Pre malých predškolákov
to bol hlboký zážitok a všetci tvrdili, že sa
veľmi tešia na september, kedy si aj oni zasadnú do školských lavíc.
Riaditeľka MŠ

I.

Milí čitatelia,

dovoľte, aby sme sa Vám predstavili.
Sme členovia záujmového útvaru Novinárik a pracujeme - píšeme, kreslíme, fotografujeme a všemožne sa snažíme zdokumentovať všetko, čo sa na našej škole ZŠ
Záhorská Ves deje. Tvoríme články hlavne
o mimoškolských aktivitách, úspechoch
našich žiakov, ale i o tom, čo sa deje na
vyučovaní. Radi by sme boli Vašimi pravidelnými prispievateľmi, pretože na našej
škole je vždy niečo zaujímavé, o čom sa
oplatí vedieť.
Veľmi nás zaujalo stretnutie so sokoliarom
Dušanom Dankom. Formou zážitkového učenia sme spoznali zblízka niekoľko operencov,
ktorých sme doteraz poznali len z obrázkov
(napríklad plamienku driemavú, sokola sťahovavého, krkavca čierneho). Dozvedeli sme
sa, ako žijú, čím sa živia, odkiaľ pochádzajú
a že sú veľmi disciplinovaní. Mohli sme si
ich poťažkať na rukách a presvedčiť sa, že

júci guláš, ktorý zohrieval a posilňoval hráčov
jednotlivých mužstiev. Na záver treba dodať, že
futbalovému klubu F.C. Záhorská Ves sa tento
turnaj naozaj veľmi vydaril a veríme, že aj o
rok sa staneme aktérmi napínavých súbojov o
víťaznú trofej.

III.

naozaj poslúchajú na slovo. Boli to zaujímavé informácie, hneď sme chceli byť ich
majiteľmi. Keďže to nie je také jednoduché
aspoň sme si ich na krúžku nakreslili.
Taktiež sme si pripravili pozdrav pre
babičky v Jeseni života, ktoré sme potešili
malými vianočnými darčekmi. V decembri
sme privítali v škole Mikuláša a zároveň
sme sa na výchovnom koncerte dozvedeli
ako slávia Vianoce naši európski susedia.
Súťaž v prednese slovenských povestí
- Šaliansky Maťko prebehla na škole formou triednych a školského kola v januári.
Najlepší nás reprezentovali v Malackách na
okresnom kole a boli úspešní Michal Lebr
(2.miesto v I. kategórii) a Patrícia Polláková (3.miesto v III. kategórii)
Čaká nás toho veľmi veľa. V prvom rade
sa chystáme vydávať nás školský časopis
Záhorský novinárik. V ďalšom čísle Vám
ho predstavíme. Členovia krúžku Novinárik
pod vedením p. uč. Doršicovej
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V nasledujúcej rubrike by sme sa chceli zamerať na predstavenie miestnych inštitúcií, spolkov a organizácií v obci.
Naše okienko sa bude tiahnuť od „Kompy až po Syslúv vŕšek“. Možno mnohí z Vás získajú užitočné a dosiaľ nepoznané
informácie o jednotlivých kútoch našej dediny.

Rodinné centrum
ŠTUPLÍCI

Rodinné centrá sú podporné neziskové zariadenia pre rodiny s deťmi.
Zakladajú ich spontánne predovšetkým
ženy na materskej dovolenke, ktoré sa
zároveň stávajú na určité obdobie ich
manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, RC fungujú na
báze vzájomného pochopenia, pomoci a
z toho prameniaceho entuziazmu tieto
potreby naplniť.
Cieľom RC je vytiahnuť ženu - matku
z izolácie a vytvoriť jej obzory. Umožniť
žene na materskej dovolenke uplatniť sa v
rámci svojej profesie a záujmov, ponúknuť
jej relaxáciu a rozptýlenie. RC umožňuje
neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev.
Rovnako dôležitým poslaním je vytvoriť
esteticky príťažlivé prostredie aj pre deti,
kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy zamerané na hry, pohyb,
tvorivosť. Možno ani netušíte, ale takéto
rodinné centrum aj u nás v obci funguje.
Ďalej hovorí už jedna mamička dvoch
detí Zuzana Bernáthová:
Sme „cháska“ mladých rodín s malými
deťmi. V RC Štuplíci sa stretávajú prevažne mamičky s deťmi, od dojčenského do
predškolského veku. Vznikli sme v roku
2009 a názov Štuplíci vymyslela pani Janka Lučánska. Odvtedy sa naše zloženie
vystriedalo. Niektoré mamičky nastúpili do
zamestnania, iné s malými deťmi sa prisťahovali či odsťahovali, ďalšie povili nové-

ho potomka. Spočiatku nás bolo päť rodín,
neskôr sa náš počet zvýšil a momentálny
stav dosahuje počet päť aktívne sa stretávajúcich rodín. No v kontakte sme s tromi
ďalšími. Smutne konštatujeme, že sa nemôžeme rozrastať kvôli nemožnosti prijať väčší
počet rodín do jedného bývania. Spočiatku
sme sa stretávali po rodinách, neskôr sme
mali v prenájme budovu nepoužívanej fary,
teraz sa stretávame znovu po rodinách. Radi
by sme mali aj vlastné priestory, ale nie je
ľahké ich získať. Naše nároky sú vysoké hľadáme niečo dostatočne čisté a teplé aj
pre to najkrehkejšie bábätko, bezpečné aj
pre toho najväčšieho výmyselníka, zároveň
však nemáme možnosť hradenia privysokých finančných nákladov. Kočíky potrebujú
bezbariérový prístup.
Počas obdobia prenájmu priestorov sme
pripravovali aktivity pre verejnosť a boli sme
úplne otvorení prijatiu nových rodín medzi
seba. Raz do týždňa sme mali otvorenú tzv.
HERŇU, počas ktorej sme nemali program,
ale sme sa stretávali, rozprávali alebo zahrali s deťmi. Raz do týždňa sme si program
štrukturovali : buď sme niečo vyrábali alebo
sme mali tematické stretnutia na výchovné,
režimové, stravovacie, zdravotné, očkovacie a podobné témy. V tomto období sme
sa snažili získavať financie na fungovanie
(režijné náklady, vybavenie priestorov, príprava aktivít) a vďaka finančnej podpore
Nadácie Orange v grantovom programe
Podporte váš región a Nadácie pre deti
Slovenska v grantovom programe Hodina
deťom sme si mohli zaplatiť aj odborníkov na poradenstvo podľa subjektívnych

výchovných a rodinných potrieb. Získali
sme tiež možnosť pripraviť si pekné aktivity, vybaviť si malú knižnicu, aj zariadenie pre materské centrum. V súčasnosti
fungujeme skôr sami pre seba, ale nebránili by sme sa myšlienke vystupovať ako
oficiálne Rodinné centrum, kde by sme
mohli poskytnúť vybavenie, knižnicu s
výchovnou pedagogicko-psychologickou
literatúrou, prípravu aktivít či poskytnutie
Herne pre širokú verejnosť, poradenstvo v
oblasti dojčenia a výmeny skúseností vo
výchove a vzdelávaní malých detí.
Dve z nás mamičiek majú humanitné
vzdelanie v oblasti psychológie a sociálnej práce a kontakty na ľudí, ktorí sa zaoberajú detským vývinom a jeho úskaliami.
Dve z našich rodín sú členmi Občianskeho
združenia Pax et bonum, ktoré vzniklo pri
Provincii rádu menších bratov kapucínov
na Slovensku.
Prečo sa spolu stretávame? Je nám
spolu príjemne. Keď sa stretnú spolu matky tešiace sa z toho, že sú matky, akoby
si vôbec neboli cudzie, hneď sú si blízke,
majú si čo povedať, rozumejú si často aj
bez slov. Matky vedia...
Niektoré z nás sa považujeme za veriace a zvykneme spoločne ďakovať za
dar byť matkou, za dar manželstva, dar
sprevádzať naše deti a starať sa o ne,
spoločne prosiť za to, čo považujeme za
dôležité, o odvrátenie toho, z čoho máme
strach a zverovať sa Tvorcovi všetkého
živého. Cez Modlitby matiek (www.modlitbymatiek.sk).
Inak sa spolu bavíme napr. o adopcii,
o knižke ,,Respektovat a byt respektován“ o spiritualite ženy-matky, o spoločenskom dianí, o receptoch, o plienkach,
o bez plienkovej komunikačnej metóde,
o kojení, o hre, o domácom vzdelávaní, o
založení školy, o šití čiapok. Pripravovali
sme sa aj na Vianočné trhy v obci, ale
sme ochoreli, hoci výrobky i kroje sme
si už nachystali...
Ak by ste radi kontaktovali rodinné
centrum, redakcia Záhorského hlásnika
Vám rada pomôže. Veríme, že spoločne
s Vami by sme mohli v obci založiť Rodinné centrum, ktoré by mohlo byť otvorené širokej verejnosti.

Redakcia ZH drží palce!
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Milí čitatelia Záhorského hlásnika!
Na úvod sa chcem poďakovať p. Otovi Šimkovičovi za jeho prácu
vo vydávaní Záhorského hlásnika. Na jeho stránkach nikdy nevynechal aj dianie v našej farnosti a som rád, že v tomto začatom diele
môžeme naďalej pokračovať. Prajem novým a mladým silám veľa
chuti a síl v tejto práci.

Chcem dať pokrstiť svoje dieťa...
Tém, ktoré by som vám rád predstavil je veľa, ale začnime tým,
čím začína duchovný život človeka – sviatosťou krstu. Pozastavme
sa nad tým, čo je potrebné, ak chcem prijať krst, alebo chcem dať
pokrstiť svoje dieťa.
Narodili sme sa bez Božej milosti s dušou zaťaženou dedičným
hriechom. Pán Ježiš nás svojou obetou na kríži vykúpil a tak získal
odpustenie a Božiu milosť. Tá je človeku daná práve vo sviatosti krstu. Krst je prvou sviatosťou. Bez nej nemôžeme byť spasení v nebi a
nemôžeme prijímať ostatné sviatosti.
Prečo krstíme malé deti?
Malé deti krstíme preto, aby hneď po narodení dostali Božiu milosť
a dar večného života. Prijatá milosť blahodarne vplýva na duchovné
zdravie dieťaťa a na jeho rozvoj počas výchovy. Bolo by čudné, keby
rodičia dali svojho syna alebo dcéru do školy, až keď bude dospelé.
Vedia, že mu odmalička treba dať vždy to, čo mu osoží. Krst vtláča do
duše nezmazateľný znak, ktorý bude trvať naveky, aj vo večnosti.
Čo majú urobiť rodičia...
Rodičia sú povinní postarať sa, aby ich deti boli pokrstené v prvých
týždňoch, čím skôr po narodení. Nie je dobré čakať, aby sme dieťa
neukrátili o Božiu milosť a ochranu. Ešte pred narodením alebo po narodení nech prídu na faru a dohodne sa dátum a čas krstu. Krst môže
byť v ktorýkoľvek deň. Hneď absolvujú krstné poučenie, ktoré spočíva
vo vysvetlení sviatosti krstu a priebehu obradu. Alebo sa dohodnú sa
inom dni, kedy prídu na krstné poučenie. Ak krstní rodičia bývajú ďaleko, nemusia prísť na toto poučenie. Súhlas ku krstu dieťaťa musí dať
aspoň jeden z rodičov. Dieťa sa môže pokrstiť aj proti vôli rodičov ak
je v nebezpečenstve smrti.
Počas tehotenstva môže matka prijať od kňaza požehnanie matky pred pôrodom, aby Boh požehnal túto dôležitú chvíľu v jej živote i
živote jej manžela a dieťaťa. Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole rodičov. Ale ak by chceli pokrstiť dieťa v inej farnosti (napr. odkiaľ
pochádzajú, alebo kde žije rodina rodičov a pod.), potrebujú na to
dovolenie svojho p. farára. Treba dbať aj na to, aby sa dieťaťu nedávalo
meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Rodičia majú vybrať
meno svätca, ktorý bude jeho patrónom.
Kto môže byť krstným rodičom?
Ich úlohou je priniesť s rodičmi dieťa na krst, pomáhať rodičom
pri kresťanskej výchove dieťaťa, aby si verne plnilo povinnosti ktoré s
krstom súvisia, aby sa tak pripravilo aj na prijatie ostatných sviatostí.
Účasť krstných rodičov pri krste je pre nich slávnostným záväzkom,
že ako pri krste vyznali spolu s rodičmi dieťaťa svoju vieru, tak ju budú
vyznávať aj životom, aby v nich krstné dieťa vždy našlo príklad, oporu
a povzbudenie na ceste k Bohu.
Zhrňme si podmienky:
1. Vybrať ho majú rodičia, má byť na to schopný a má mať úmysel
vziať na seba túto úlohu.
2. Musí mať najmenej 16 rokov.
3. Musí byť katolík, ktorý prijíma Sviatosť oltárnu (Sväté prijímanie),

žije podľa viery, prijal sviatosť birmovania, a ak žije v manželstve
má mať cirkevný sobáš.
4. Nesmie byť v cirkevnom treste (napr. exkomunikácia kvôli potratu)
alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napr. kvôli rozvodu).
5. Nesmie ním byť otec či matka dieťaťa.
6. Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť muž a žena, hoci nemusia
byť manželia (platí však podmienka o cirkevnom sobáši).
7. Keďže ide o pomoc pri výchove, je dobré ak krstný rodič nežije
ďaleko od svojho krstného dieťaťa.
8. Ten kto nespĺňa všetky podmienky je pri krste len svedok, teda
neplynú preňho povinnosti krstného rodiča, ale je osobou, ktorou sa môže dokázať udelenie krstu.
Krst udeľuje svätého patróna v nebi a anjela strážneho
Vo sviatosti krstu dostávame nebeského ochrancu, patróna. Nosíme meno tohto svätého a nasledujeme jeho príklad. Preto máme poznať jeho život. Preto je dôležité, aby rodičia vybrali meno niektorého
svätého pre svoje dieťa. V opačnom prípade sa k menu pridáva ďalšie
meno ako meno svätého patróna dieťaťa. V krste dostávame tiež anjela
strážneho, ktorého úlohou je chrániť nás pred vplyvom Zlého a vnukať
nám dobré myšlienky.
Čo ku krstu potrebujem?
Ku krstu je potrebná biela košieľka, na ktorej môže byť vyšité meno
dieťaťa a dátum krstu. Ale stačí aj čistá biela košieľka, ktorá je znakom
čistoty duše, ktorú dieťa získava krstom. Tiež je potrebná svieca ako
znak svetla Pána Ježiša, ktoré priniesol na svet a bude osvecovať dušu
a myseľ pokrsteného.
Chcem povzbudiť všetkých, aby pokojne požiadali o krst, aj keď
je situácia niekedy komplikovaná, lebo dobrou vôľou sa vždy nájde
cesta, aby dieťa mohlo prijať túto veľkú sviatosť.
Čo sa doteraz stihlo urobiť?
Prvoradá je starostlivosť o duše, ale musíme sa postarať aj o materiálnu stránku kostola. Arcibiskupský úrad opravil budovu fary. Od júla
minulého roku sa s pomocou obecného úradu urobila fasáda budovy
fary, odborné orezanie líp a oprava brány a plotu pri kostole. S vašou
pomocou sa nainštalovali čísla a názvy zastavení krížovej cesty, nové
sviece na hlavnom oltári, dokončila sa časť ambóny, z ktorej sa prednášajú čítania a kázeň. Sú na nej dve tabule Desatora Božích prikázaní
a symboly kolesa sv. Kataríny a mušle sv. Jakuba. Opravuje sa aj poškodená ruka svätého na ambóne. Máme aj nové plátna na zahaľovanie krížov vo Svätom pôste a na svadby okrasné prikrývky na stoličky
a kľačadlo. Miništranti majú nové oblečenie vo všetkých liturgických
farbách, aby boli na povzbudenie všetkých veriacich v kostole. Sú už
zabezpečené aj nové stojany na kadidlo, aby sme ho mohli začať používať vo sv. omši a pri vystavení Oltárnej Sviatosti na adoráciu.
Čo sa pripravuje?
Radi by sme na jar urobili novú dlažbu pred kostolom, nakoľko
stará je už v nevyhovujúcom stave. Číselník, ktorý slúžil na zobrazenie
čísel piesní je dlho nefunkčný a vymení sa za nový. Aj sedes pre kňaza
a stoličky pre miništrantov potrebujú opravu. Bude potrebný aj oltárny
trón na adoráciu Oltárnej Sviatosti. Už je takmer namontovaný nový
mikrofón na chóre, kde veľmi chýbal a tiež sa vymení mikrofón na
kazateľnici, aby bolo v kostole lepšie počuť.
Všetkým nakoniec prajem vo Svätom pôste dobrú prípravu na Veľkú
Noc a jej duchovné prežitie s bohatým ovocím pre dušu.
otec Jozef Nádaský, ThLic.
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obecnom úrade, prispievala článkami do Záhorského hlásnika a iných
médií, pripravovala scenáre takmer pre všetky kultúrne podujatia v obci.
Bola členkou kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi.
Zaslúžila sa o zbierku finančných prostriedkov na zvonicu miestneho
cintorína. Ako predsedníčka občianskeho združenia Uhranská perla bola
iniciátorkou rekonštrukcie detského ihriska Slniečko. Bola spolutvorcom
a morálnou oporou svojho manžela pána Ota Šimkoviča pri napísaní
dvoch kníh Najzápadnejšia na Slovensku a V objatí rieky Moravy, ktoré
sa stali posolstvom pre ďalšie generácie. Keďže milovala Záhorie, zvyky tohto kraja a najmä záhorácke piesne, jej srdcovou záležitosťou bol
spevokol Uhranka, ktorý pred desiatimi rokmi založila a stala sa jeho
umeleckou vedúcou. S Uhrankou absolvovala mnohé vystúpenia v obci,
súťaže a podujatia v našom kraji i v Rakúsku.
Dňa 17. februára 2013 podľahla zákernej chorobe pani Magdaléna
Šimkovičová a smutná správa o jej úmrtí mnohých z nás bolestivo zasiahla. Pani Šimkovičová, s ktorou sme mali veľkú česť spolupracovať
aj my členovia redakčnej rady, bola naozaj výnimočná žena. Energická,
zásadová, pracovitá, prísna, ale tiež ľudská, skromná, nežná a elegantná.
Jej život bol naplnený láskou k svojím najdrahším, milovanému manželovi
a deťom. Výrazne sa zaslúžila a nemalým dielom prispela k vytvoreniu a
následnej realizácii mnohých kultúrnych projektov v obci. Organizovanie
novoročných koncertov, Festivalu Lucie Popp, fašiangových slávností,
Jánskych ohňov, Uhranského Somíca, vybudovanie Uhranského múzea
v priestoroch bývalej colnice.
To sú len niektoré záslužné činy, na ktorých sa podieľala a sama
mnohé vytvorila. Spievala a hrala na organe pri obradoch v kostole a na

Dovoľte, aby sme aj my redaktori Záhorského hlásnika, vyjadrili
ešte raz úprimnú sústrasť smútiacej rodine a jej blízkym. Zároveň by
sme sa chceli poďakovať za všetko, čo pre nás táto výnimočná žena
spravila. Dalo by sa povedať, že práve ona nás "objavila" a postupne
zabudovávala do kultúrneho chodu obce. Chvíle strávené s ňou počas
vystúpení či generálok, alebo kultúrnych schôdzkach nás mnohé naučili nielen po profesionálnej, ale i po ľudskej stránke. Zostáva nám
povedať len jedno obrovské ĎAKUJEME!
Za všetko, čo ste pre nás i pre túto obec urobili. Ak sa na nás odtiaľ
zhora pozeráte, veríme, že budete hrdá na to všetko, čo chceme pre
našu obec a jej obyvateľov urobiť.
/Článok o úmrtí pani Šimkovičovej bol uverejnený aj na webovej
stránke www.ezahorie.sk/

Poďakovanie od milujúceho manžela
Ďakujem početnému smútočnému zhromaždeniu, ktoré odprevadilo na poslednej ceste moju nadovšetko milovanú manželku Magdušku
Šimkovičovú, rodenú Danihelovú .Ďakujem mojim deťom, Borisovi a Ingrid s ich rodinami, ktorí si ju vždy vážili, uctievali jej láskavosť, jemnosť,
úprimnosť, takt, kultúrnosť ku všetkým a všetkému dobrému. Bola a vždy zostane ich milovaná mamička. Ďakujem jej sestre Gabike s rodinou,
celej rodine Danihelovej, s ktorou mala vždy blízky vzťah, nakoľko odtiaľ pochádzal jej otec Ján. Vďaka patrí spevokolu Uhranka, ktorý sa s ňou
dôstojne rozlúčil, členom Kultúrneho spolku Uhranská perla, OZ, zástupkyni spevokolu Nevädza zo Stupavy za jej úprimné slová. Taktiež spolupracovníkom, spolužiakom, priateľom, susedom, spoluobčanom Záhorskej Vsi, mnohým mojím spolužiakom a známym, ktorí si ju vážili pre jej
nezištnú prácu pre obec v prospech všetkých, a ktorí ju odprevadili na poslednej ceste životom. Ďakujem pracovníkom OZ, pani PhDr. Brukkerovej
za jej láskavé slová, pánovi vdp. Nádaskému, ktorý vniesol do nášho veľkého smútku jemnosť, úprimnosť viery v Boha, v ktorú Magduška toľko
verila. Vďaka všetkým , ktorí sa s ňou rozlúčili a priniesli krásne kvetinové dary k jej rakve, ktoré krášlia oltáre Kostola sv. Michala i miestny cintorín. Tu patrí vďaka aj p. Dinušovi a Fi Solamen.
Navždy sa s Tebou lúčim, moja najväčšia láska! Oto
Do redakcie nám bol zaslaný aj pozdrav z Nitry. Píše ho bývala pani učiteľka Voltemarová, ktorá tu učila a sú to jej spomienky o Magde Danihelovej (Šimkovičovej).
Spomínam. Je studený, zasnežený február 2013. Počasie a vek nútia človeka častejšie
sa zaoberať spomienkami. A tak spomínam.
Studený, zasnežený február 1950. Skončila som účinkovanie na Ľudovej škole v Malackách a bola som preložená na vtedy „Strednú školu“ v Záhorskej Vsi. Čakala ma denná
dochádzka autobusom z Malaciek. Nevedela som, kde vlastne tá Záhorská Ves je.
Prvá cesta. Napolo obsadený autobus. Chladné ráno – zasnežený kraj. Autobus pristáva. Vstávam v domnení, že je čas vystúpiť. V tom sa ozve hlas: „To je ešte len Splašená.“
Sadám. Pozerám, dvere autobusu sa otvárajú. Vchádza niečo malé, zababušené. Badať
len od mrazu vyštípanú tváričku. Dievčatko, 10 -11ročné. Vybaví sa mi obraz úbohého
vtáčika na snehu. Vzdychnem. Bože, veď je to ako sýkorka! A potom každé ráno (kým som
dochádzala z Malaciek) sme s úsmevom vítali Sýkorku, keď nastupovala na Splašenej.
Bola to žiačka školy, na ktorú som nastupovala, a ktorú som potom aj učila. „Bolo to tak
dávno.“ „Sýkorka“ už nežije. Venujem jej tichú spomienku.
Spomína Vaša 93 ročná pani učiteľka.
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FUTBALOVÝ KLUB

F.C. ZÁHORSKÁ VES
Snehové vločky, ktoré sa začiatkom decembra vzniesli nad našou obcou, pokryli aj hraciu plochu na futbalovom ihrisku miestneho klubu F.C. Záhorská Ves. Na rozdiel od snehovej prikrývky,
ktorá sa na jar vždy roztopí, „prikrývka“ alebo lepšie povedané
deka, ktorá spadla na futbalový klub je oveľa ťažšia. Zatiaľ čo zima
je synonymom chladného a sychravého počasia, v tomto ročnom
období sa v štruktúrach F.C. Záhorská Ves viedli búrlivé a často
horúce debaty o smerovaní futbalového klubu.
Riešení bolo hneď niekoľko a treba objektívne zhodnotiť, že
sa menili doslova zo dňa na deň. Definitívne riešenie je však pre
všetkých fanúšikov tohto najpopulárnejšieho športu kruté. Jarná
časť súťaže seniorov sa nezačne! Hráči F.C. Záhorská Ves majú
možnosť odísť na hosťovanie na druhú polovicu sezóny do iného
klubu a mužstvo seniorov sa znova prihlási do súťaže, ale do
poslednej 5. ligy od leta tohto roka. Je hneď niekoľko dôvodov,
prečo situácia dospela až do tohto bodu. Úzky káder, ktorý mal
problém už v závere jesennej časti nastúpiť aspoň s jedenástimi
hráčmi základnej zostavy je azda tým najväčším.
Ďalšia príčina je, že záujem o futbal v obci upadá. Či už medzi
potenciálnymi hráčmi alebo fanúšikmi. Je to fakt, ktorý si musíme priznať. Kde hľadať hriešnikov? Je zbytočné ukazovať prstom
na toho, či onoho, vinu na pleciach nesie niekoľko zúčastnených
strán. Pre začiatok by si každý jeden z nás mal vstúpiť do svedomia a hľadať chybu v sebe. Je smutné, že situácia seniorského
futbalu dospela až do tohto krajného riešenia. Jediným pozitívom
zostalo, že pod záštitou klubu bude aj naďalej figurovať mládežnícke mužstvo prípravky F.C. Záhorská Ves. Veríme, že už v
najbližšom čísle sa situácia ohľadom seniorského futbalu v obci
vylepší a my sa opäť budeme môcť tešiť z čara tejto krásnej hry.

PRÍPRAVKA F.C. ZÁHORSKÁ VES
Dňa 8. januára tohto roka odštartovala zimná príprava futbalového mužstva prípravky F.C. Záhorská Ves, ktorá sa tak pomaly
pripravuje na jarnú časť sezóny. Tá odštartuje v sobotu 6. apríla.
Chlapci trénovali v januári a vo februári dvakrát týždenne v telocvični miestnej základnej školy a víkend vždy cestovali na zápasy
Zimnej ligy do Maliny. Absolvovali dovedna 4 zápasy v kvalifi-

kačnej B-skupine, 1 priateľský zápas v rámci voľného žrebu a
záverečný turnaj o celkové umiestnenie na turnaji. V konkurencii
10 mužstiev sme obsadili konečné 8. miesto. V marci sa hráči
presunuli na umelú trávu a ladia formu na začiatok druhej polovice sezóny. Touto cestou by sa futbalová prípravka F.C. Záhorská
Ves chcela poďakovať riaditeľke ZŠ a vedeniu školy za poskytnutie priestorov telocvične, všetkým vodičom za poskytnutie áut
pri preprave hráčov na súperove ihriská, a taktiež všetkým rodičom a fanúšikom, ktorí pomáhajú rozvíjať mládežnícky futbal v
obci. Chlapci by chceli prilákať na futbalový štadión väčší počet
divákov a dostať ich do varu svojou predvedenou hrou. Cieľom
mužstva je baviť sa futbalom a baviť i fanúšikov. Nakoniec, futbal
je vždy len hra.

ZIMNÁ LIGA V MALINE 2013
KVALIFIKAČNÁ B-SKUPINA:
1. kolo F.C Rohožník - F.C. Záhorská Ves 1:0 (0:0)
2.kolo F.C. Záhorská Ves - ŠK Láb 1:3 (1:2)
gól: Alexander Šesták
F.C. Zohor - F.C. Záhorská Ves 4:2 (1:2) - priateľský zápas
góly: Gabriel Zeman 2
3. kolo ŠK Žolík Malacky „A“ - F.C. Záhorská Ves 6:2 (4:1)
góly: Gabriel Zeman, Nicolas Zeman
4. kolo F.C. Záhorská Ves - ŠKP Dúbravka „B“ 2:1 (1:0)
góly: Gabriel Zeman

PLAY-OUT (SÚBOJE O 6.- 9. MIESTO)
F.C. Záhorská Ves - ŠKP Dúbravka 2:1
góly: Gabriel Zeman 2 (1-11m)
F.C. Záhorská Ves - F.C. Kúty 1:1
gól: Gabriel Zeman
ŠK ŽOLÍK Malacky „B“ - F.C. Záhorská Ves 2:1
gól: Alexander Šesták
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neho kraja. Pravda je však taká, že na výstavbu momentálne nie
sú financie. V nasledujúcich dňoch by sa mali konať ďalšie rokovania v Angerne (Rakúsko), na ktoré sme spolu s podstarostom
pozvaní. Po týchto rokovaniach sa dozvieme viac.

Medzi ďalšie novinky patrí rubrika pod názvom „Vy sa pýtate, my zisťujeme“. Každý z Vás má možnosť už do budúceho čísla poslať na našu e-mailovú adresu alebo Facebookovú
stránku Vaše otázky. V nasledujúcom čísle budú uverejnené
odpovede starostu obce na tri z nich. Prosíme, aby Vaše dotazy a otázky boli relevantné a týkali sa chodu obce.
1. Čo je pravdy na tom, že do roku 2014 sa má začať s výstavbou mosta?
Okolo tejto problematiky, ktorá je už dlho rozoberaná aj v médiách sa veľa popísalo. Myšlienka výstavby a politická vôľa vychádzala najmä zo strany poslancov Bratislavského samospráv-

2. Podobne ako každý rok sa teším na dni Uhranského somíca.
Chcel by som vedieť dátum tohtoročných slávností a na čo
sa môžem tešiť.
Tohtoročný dátum slávností je predbežne určený na 17. – 18.
augusta 2013. Program, ktorý je ako každý rok bohatý, nesklame
ani tento krát. Najväčšie prekvapenia a ťaháky podujatia Vám ešte
neprezradíme, aby ste sa mali načo tešiť. Môžete sa tešiť na pásmo hovoreného slova, tanečné či spevácke vystúpenia.
3. Plánuje sa v obci revitalizácia verejných priestranstiev?
V uplynulom roku 2012 sa uskutočnila prvá etapa revitalizácie
cestných komunikácií na ulici Školská a V Zákostolí. Revitalizácia
prebehla podľa plánu. V tomto roku plánujeme revitalizáciu ulíc
Dlhá, Pri prvej kaplnke a časť Moravskej. Náklady sa vyšplhajú
na hodnotu 300 000 Eur.

NOVÁ REDAKÈNÁ RADA ZÁHORSKÉHO HLÁSNIKA

Zľava hore: T. Korych, D. Malík, Zľava dole: M. Antaličová, B. Malíková, N. Vajdečková

Tomáš Korych /19 rokov/
štúdium: študuje 4. ročník na štátnom gymnáziu v Malackách, v
budúcnosti by sa chcel stať lekárom.
hobby: literatúra, anglický jazyk, chémia, biológia, medicína
Dávid Malík

/19 rokov/
štúdium: študuje 4. ročník na štátnom gymnáziu v Malackách, medzi
jeho obľúbené predmety patrí dejepis a občianska náuka. V budúcnosti by sa chcel stať pedagógom alebo športovým komentátorom.
hobby: futbal (aktívne- pasívne), priatelia, knihy

Barbora Malíková /19 rokov/
štúdium: študuje 4. ročník strednej zdravotníckej školy v Bratislave, v budúcnosti by sa chcela stať psychologičkou.
hobby: priatelia, hudba, dovolenky, tanec

Marianna Antalièová

/17 rokov/
štúdium: študuje 3. ročník na štátnom gymnáziu v Malackách,
medzi jej obľúbené predmety patrí nemčina a angličtina. V
budúcnosti by sa chcela venovať prekladateľstvu.
hobby: čítanie kníh, tanec, chvíle s kamarátmi

Natália Vajdeèková

/19 rokov/
štúdium: študuje na SOŠ polygrafickej v Bratislave, odbor grafik
digitálnych a tlačových médií, v budúcnosti by rada študovala
odbor masmédia alebo žurnalistiku.
hobby: trénerka a choreografka Mažoretkového súboru Merci,
ktorý reprezentuje obec už druhým rokom, ďalej sa rada venuje
fotografii a kultúre
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Pamätná kniha obce Uhorská Ves /pokraèovanie rok 1929/
Rok 1931
Ján Húščava, murár i so svojou manželkou odišli z domu za každodenným
chlebíčkom. Odchod obidvoch sa stal pamätným nielen im ako rodičom, ale i ostatným občanom. Odíduc z domu, ponechali
bez dozoru obidvoch synkov. Chlapci z
dlhej chvíle vyliezli v stodole na holovie
a ihrali sa so sirkami. Zapálili seno. Ohňa
sa naľakali, starší zliezol a brata ponechal
osudu. Stodola zhorela a mladší chlapček
skonal v dravých plameňoch ohňa. Záchrancom podarilo sa vytiahnuť z trosiek
zhoreliska zaduseného a na uhol spáleného chlapčeka. Rodičia pre neopatrnosť
boli úradmi ťahaní na zodpovednosť.
Rok 1933
Vdp. Ignác Gašparec, farár, povolal 2
misionárov do Uhorskej Vsi. Misionári prišli

26. II. a boli tu až do 1. marca. Na pamiatku
duševnej obrody postavený bol pri kostole
drevený misionársky kríž. Kríž dal zhotoviť
kostolný otec p. Florian Grujbár. Kríž bol postavený za veľkej cirkev. slávnosti. Mládenci
prenášali ovenčený kríž od Grujbárovcov ku
kostolu. Veriaci tvorili mohutnú procesiu. Pri
kostole misionár kríž posvätil. Napadnutého
snehu bolo toľko, že pred procesiou museli cestu až ku kostolu uhadzovať. Posledný
misijný deň sa dedinskí mládenci nemohli
udržať a usporiadali tanečnú zábavu. Misionári zakľúčili preto pobožnosť a rozhorčení
odišli z Uhorskej Vsi.
Na chovateľov ošípaných prišla veľká
pohroma. K už známej chorobe červienke
pridružil sa mor. U mnohých hospodárov
vydochly všetky ošípané. Proti tejto novej
pliage boli bezmocní aj zverolekári.

Vážený pán Andrej Bajtek, (Masha Press, s.r.o.)
Aj touto cestou sa chcem Vám osobne a celej Vašej spoločnosti
poďakovať za plnofarebné vydanie Záhorského hlásnika č. 40, ktoré
ste financovali a umožnili tak toto vydanie zdarma distribuovať do
všetkých domácností Záhorskej Vsi. Bolo to pre mňa nielen veľké
prekvapenie, ale i ocenenie našej spolupráce a výborných medziľudských vzťahov.
Ďakujem pánovi Ing. Belányimu za perfektnú grafiku všetkých
vydaní Záhorského hlásnika. S úctou a vďakou za viacročnú spoluprácu s Vami, pán Bajtek i s p. Belányim
Mgr. Oto Šimkovič

Vážená redakčná rada – Záhorský hlásnik.
Dovoľte, aby sme cestou Záhorského hlásnika – menom externých odberateľov – vyslovili úprimné poďakovanie Mgr. Otovi Šimkovičovi za redaktorskú prácu. Poďakovať mu za snahu, aby sa „náš“
Záhorský hlásnik dostal aj do rodín viac - či menej vzdialených.
Úprimná vďaka.Tešíme sa na ďalšie čísla „nášho priateľa“.
Za externých odberateľov, rod. Voltemarová, Nitra.
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1.

KRONIKA OBCE
JANUÁRA DO

NARODILI SA
Alexandra Odumorková /2012/
Mário Šarkőzy /2012/
Samuel Danihel /2012/
Mário Kočnár
Martin Trnka
Yasmin Sukovská
Veronika Daňová
Patrik Šušuk
ZOSOBÁŠILI SA
Tomáš Valent + Veronika Vnoučková

31.

MARCA

2013

Alena Weberová
+ Štefan Kubíček
OPUSTILI NÁS
Mária Koreničová
Anton Polák
Pavel Baláž
Mária Klímová
Magdaléna Šimkovičová
Mária Műllerová

Zásluhou odb. učiteľa Otomara Kubalu
bol založený 30.okt. Odbor Matice slovenskej v Uhorskej Vsi. Význam Odboru v
krásnej reči osvetlil tajomník Matice slovenskej Dr. Garaj. Do výboru boli zvolení
: Otomar Kubala preds., Štefan Doršic
host. ppreds, Rudolf Beleš učit. taj., Karol Bartalský obch. pokl., Ján Bartalský
roľník, Fr. Bartalský varič, Jozef Grujbár
roľ., Ján Jarec kováč, Jozefína Síthová,
Štefan Nerád železn., Matej Surovič roľ.
/Poznámka: Učiteľ Otomar Kubala bol
ako neskorší veliteľ HG dňa 28.augusta
1946 popravený v Bratislave. Celý zápis
je autentický so zápisom v Pamätnej knihe obce Uhorská Ves. /
Mgr. Oto Šimkovič, kronikár obce

PLÁNOVANÉ AKCIE (1.
20. marec
23. marec
23. marec
4. apríl
27. apríl
30. apríl
4. máj
26. máj
1. jún
22. jún

POLROK)

Vítanie jari – Morena
2. GALAVEČER MERCI
Výročná schôdza Uhranskej perly
Oslobodenie obce – kladenie vencov
Veľká cena Záhoria – tanečná súťaž v KD
Stavanie máje pred OÚ
Deň matiek v KD
Výročie Ľudovíta Štúra
MDD
Jánske ohne

Štatistika obce Záhorská Ves za rok 2012
Počet obyvateľov k 31.12.2012 – 1830 obyvateľov, V roku 2012 sa k trvalému pobytu: prihlásilo: 42 obyvateľov, odhlásilo: 26 obyvateľov, narodilo: 18
detí, zomrelo: 16 obyvateľov

Vážení spoluobčania,
spoločnosť Slovak Telekom a.s. ponúka potenciálnym zákazníkom možnosť rozšírenia ponuky služieb v obci Záhorská Ves. Ide
o pripojenie obce na modernú sieť optického internetu, ktorá so
sebou prináša množstvo výhod, napríklad v podobe stálosti internetového pripojenia, či rýchlosti sťahovania a odosielania dát.
Cenovo ide o čiastku porovnateľnú so sumou za bežný typ internetového pripojenia. Realizácia projektu je však priamo podmienená zistením záujmu o danú službu. Žiadame preto všetkých
občanov, ktorí by o službu mali záujem, aby napísali svoje meno,
priezvisko a presnú adresu na e-mail: optikanetzahorska@gmail.
com, kde Vám budú takisto poskytnuté bližšie informácie.
ČÍM VÄČŠÍ POČET OBČANOV PREJAVÍ ZÁUJEM, TÝM SKÔR
BUDE MOŽNÉ OBEC NA OPTICKÚ SIEŤ PRIPOJIŤ!

www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0904 976 532 •
• Uzávierka ďalšieho čísla: 1.jún 2013 •

