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Záhorský hlásnik

Vážení spoluobčania,
chcem Vás srdečne pozdraviť a popriať Vám príjemné
prežitie dovoleniek a deťom
prázdnin.
V II. štvrťroku sa rozbehlo
významné verejné obstarávanie na cesty a chodníky. Firma
Swietelsky bude budovať cesty Dlhá a časť Moravskej. Na

jeseň vybudujeme ulicu pri 1.
kaplnke, načo bude znovu obstarávanie. Chodník chceme vybudovať z EÚ- peňazí po celej obci,
momentálne sa robí projektová
dokumentácia.
Na jar sme robili jarné upratovanie. Vyčistili sme urbariát pod
kostolom a pri Starej Morave, či
za ihriskom. Spolu boli 2 plné
vlečky špiny. Občanom, ktorí sa
zúčastnili, patrí vďaka.
Dôležitou časťou obce je
centrum, ktoré chceme riešiť v
roku 2014 od kostola až po OcÚ.
Oslovili sme architektov a chcem
občanom predložiť návrhy na zastupiteľstve do konca roku 2013.
Konečne sa nám podarilo po
rokoch rekonštrukcií a opráv,

Príhovor redakcie
Milí naši čitatelia,opäť sa Vám prihovárame a v prvom rade ďakujeme za prejavenú
dôveru a príspevky, ktorými nás neustále
zásobujete. Veríme, že sa Vám prvé číslo v
podaní novozloženej redakčnej rady páčilo,
o čom svedčia pozitívne ohlasy a reakcie,
ktoré dostávame nielen osobne ale aj prostredníctvom sociálnej siete. Dúfame, že si
udržíme vašu priazeň a pri čítaní článkov si
príjemne oddýchnete.
Zaregistrovali sme zvýšený záujem o problematike životného prostredia v obci aj jej

začať s budovaním ciest, minulý
rok Zákostolie a Školská, teraz
ďalšie.
Vždy bude niekto spokojnejší,
iný zase menej. Sú robené na
všetko výberové konania, projekty, stavebný dozor, proste odborne sa nedá viac riešiť. Minulý
rok sme zvolili betónku, tento rok
asfalt. Uvidíme, ako sa to ukáže.
Praktickejší, rýchlejší je asfalt,
betónka viac vydrží.
Jedna vec, ktorá ma trápi je,
že pri ihrisku máme kontajnery
a odpad sa má triediť! Je to tam
hrozné. Všetko na jednej kope.
Žiadam Vás, aby ste sa nad tým
zamysleli a zlepšili svoj prístup!
17.-18. augusta bude 11.
ročník Uhranského somíca. S

blízkom okolí. Chceli by sme sa vyjadriť jednému z mnohých podnetov, ktorý sme od Vás dostali. Realita je naozaj katastrofálna. Povaľujúce
sa odpadky, preplnené kontajnery, neznesiteľný
zápach vrhajú zlé svetlo na našu obec. Pri prechádzka radšej odvraciame pohľad a tvárime
sa, že sa nás to netýka. Pričom u nás v obci sa
už objavili aj prvé náznaky a pokusy o zlepšenie. No jarného upratovania sa zúčastnilo ,,až“
desať ľudí! Každý z nás by sa mal najprv začať
od seba. Vážiť si svoj životný priestor, udržiavať
čistotu a triediť odpad... Všetko sa dá, len treba
chcieť! No boli sme svedkami udalostí pri ktorých človek nezmôže nič, aj keby veľmi chcel.

bohatým programom a rybacími špecialitami sa teším na
Vás.
Som nesmierne rád, že nový
Záhorský hlásnik mal úspech a
teším sa, že mladí ľudia pokračujú v rozvoji kultúry v obci.
V neposlednom rade som
šťastný, že sa podarilo vybaviť
postreky proti komárom. Z roka
na rok je to horšie s peniazmi a
preto si vážim prístup Obvodného úradu Malacky, jeho riaditeľa
Jozefa Mračnu k našej obci.
Vážení spoluobčania, ak
máte niečo na mňa, môj telefón
je tu pre Vás 0948 550 050.
S úctou, Váš starosta
JUDr. Boris Šimkovič

Uznesenie č. 26/2013 - OZ vzhľadom k finančnej situácii odkladá realizáciu osvetlenia z Uzn. 120/2011 /na ul. Pri druhej kaplnke/ a zároveň ruší úlohu z Uzn. č.
53/2012 /rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch židovského cintorína/z
dôvodu nezáujmu Židovskej obce. Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov,
Neprítomní: 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik, p. Danihel/ Zdržal sa: 1 /p. Hanzlovič/ Proti: 0
Uznesenie č. 27/2013 - OZ schvaľuje rozvoz a rozdávanie Záhorského hlásnika občanom Záhorskej Vsi zdarma. Každá distribúcia bude zabezpečená 1 osobou za odmenu vo výške 10 Eur a bude hradená z rozpočtu obce. Zodpovedný: starostaZa: 7
poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Biesik/, Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 28/2013 - OZ súhlasí s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, „SĽO-Záhorská Ves
- opevnenie 44“‘ stavba vojenského opevnenia bez súpisného čísla KN-C pare. č.
96/6 a 100/11, kat. územie Záhorská Ves. LV č.467 nadobúdateľovi: Obec Záhorská
Ves. Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves. Zastúpená starostom obce JUDr. Borisom
Šimkovičom. IČO: 3052190Z. Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 29/2013 - OZ nesúhlasí s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR: ..SĽO-Záhorská Vesopevnenie č.43“ stavba vojenského opevnenia s príslušenstvom (oporný múr)
bez súpisného čísla na pozemku KN-C pare. č. 709/7. kat. územie Záhorská Ves.
LVč.467...SĽO-Záhorská Ves -opevnenie č.42“ stavba vojenského opevnenia bez
súpisného čísla na pozemku KN-C parc.č. 775/4. kat. územie Záhorská Ves. LV

Uznesenie č. 35/2013 - OZ schvaľuje rozšíriť vybavenie Fitnescentra v obci do
konca júna 2013. Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Neprítomný: 1
poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 36/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 10 Za: 8 poslancov,
Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO
DŇA 15.04.2013

Uznesenie č. 37/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi prerokovalo, protest
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č. 2/2012
z 19.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a: I. vyhovuje protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č. 2/2012 z 19.12.2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady II. ukladá
hlavnému kontrolórovi predložiť Obecnému zastupiteľstvu obce Záhorská Ves návrh
na zrušenie VZN obce Záhorská Ves č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spolu s návrhom nového všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prostredníctvom sankcie. Termín: do
90 dní od doručenia protestu. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 6 poslancov,
Neprítomní: 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik, p. Malíková/, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Jednou z nich bolo aj riziko blížiacej sa
povodne v našej obci. Hladina rieky Morava v našej obci dosiahla našťastie len úroveň zodpovedajúcu prvému stupňu povodňovej aktivity, čo sa o okolitých obciach
nedá povedať.
Veríme, že aj nasledujúce roky sa nám
budú povodne vyhýbať. Život nie sú len
nepríjemné udalosti a katastrofy, ale aj príjemné zážitky počas kultúrnych podujatí a
slávností o ktorých sa dočítate na nasledujúcich stránkach.

Uznesenie č. 38/2013 - OZ schvaľuje do Rady školy pri Základnej škole Záhorská
Ves za zriaďovateľa nasledovných členov: p. Matejov Peter. p. Antaličová Anna, p.
Annušová Veronika. Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov, Neprítomní: 3
poslanci /p. Nechala, p. Biesik., p. Malíková/, Zdržal sa: 1 /p. Matejov/ Proti: 0

ŽELÁME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE!

Uznesenie č. 40/2013 - OZ schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: a1 Základný plat /1,54 násobku priem. platu v NH za rok 2012/ a súčinu schválenej dĺžky pracovného úväzku: 372,00
Eur s účinnosťou 1.1.2013 b/ + 30% zvýšenie platu: 372,00 +30% t.j. 484,00Eur,
súčinnosťou od 1.4.2013, Zodpovedná: p. Orgoňová, Za: 6 poslancov, Neprítomní 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik, p. Malíková/ Zdržal sa: 0 Proti: 0

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 08.04.2013
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č.467. Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p.
Nechala/ Zdržal sa: 0, Proti: 0
Uznesenie Č. 30/2013 - OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Záhorská Ves. /
Dátum vyvesenia VZN: od 09.04.2013/. Zodpovedná: p. Danihelová, Za: 7 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p.Nechala/ Zdržal sa: 1 /p. Hanzlovič/ Proti: 0
Uznesenie č. 31/2013 - OZ súhlasí s vykonaním deratizácie, monitorovaním situácie výskytu, hlodavcov a položením nástrah na verejných priestranstvách v obci.
Termín do 15.05.2013, Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Neprítomní:
1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 32/2013 - OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie pre realizáciu
ciest. Členovia komisie: p. Biesik. p. Matejov, p. Danihel, p. Poláková, p. Schneiderová Antaličová a lng. Smetana. Termín: máj 2013. Zodpovedný: starosta obce,
Za: 7 poslancov, Neprítomní: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 1 poslanec /p.
Matejov/ Proti: 0
Uznesenie č. 33/2013 - OZ schvaľuje kontrolný deň na cesty v obci - ulica Školská,
a Zákostolie s firmou Duvistav s.r.o. Pezinok. zástupcami obce /JUDr. Šimkovič
Boris - starosta, p. Danihel. p. Vajdečka/ a za prítomnosti p. lng. Tureka stavebný
dozor. Termín: do 30.04.2013. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 1 poslanec /p. Biesik/ Proti: 0
Uznesenie č. 34/2013 - OZ schvaľuje vypracovanie Dopravno-stavebnej technickej
štúdie o dopade výstavby mostu na infraštruktúru obce. Zodpovedný: starosta
obce. Za: 8 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2013 - OZ schvaľuje plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 Zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov
miest v znení neskorších predpisov: a/ Základný plat /1.98 násobku priem, platu v
NH za rok 2012/: 1.594.006 súčinnosťou 1.1.2013 b/ + 70% zvýšenie platu /§ 4
ods. 2/ 1.594.00 +70% t.j. 2.710.00 Eur s účinnosťou od 1.4.2013 Zodpovedná:
p. Orgoňová, Za: 5 poslancov, Neprítomní 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik, p.
Malíková/, Zdržal sa: 0, Proti: 1 /p. Hanzlovič/

Uznesenie č. 41/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 4, Za: 6 poslancov,
Neprítomní: 3 poslanci /p. Nechala, p. Biesik., p. Malíková/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 06.05.2013

Uznesenie č. 42/2013 - OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytov v obci Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov pre občanov je
naďalej podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť
nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014. Poplatok za vystavenie preukazuje 3 Eur. Od poplatku sú dôchodcovia oslobodení.
Zodpovedný: starosta obce. Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Malíková/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 43/2013 - OZ schvaľuje na základe žiadosti Mažoretkového súboru
MERCI preplatenie autobusovej dopravy a preplatenie výdavkov na občerstvenie na
Medzinárodnom finále v Prahe dňa 26.05.2013 v hodnote 1.000 Eur. Zodpovedný:
starosta obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p.Malíková/
Zdržal sa: 1 /p. Vajdečka/ Proti: 0
Uznesenie č. 44/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Stupavská č. 197, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce
Záhorská Ves, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219. zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Simkovičom vedenom na LV č. 1097 par. č. 3802/1
sa odpredáva: a/ pozemok par. č. 3802/1 vo výmere 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria b/ rodinný dom s.č. 197, par.č. 3802/1, druh stavby - ro-
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dinný dom podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 53/2013, vypracovaného
znalcom z odboru stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013
za 13.500 EUR slovom Trinásťtisícpäťsto Eur kupujúcim: Rastislav Uherek, rod.
Uherek. nar. 02.01.1976, r.č. 760102/6411, trvalé bytom Hlavná č. 105/30, 900
65 Záhorská Ves a Monika Uherková, rod. Beštendiková, nar. 21.06.1976, r.č.
765621/6381, trvalé bytom Továrenská č. 379, 900 66 Vysoká pri Morave podľa
§ 9a ods. 8, písm. e/zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu nadbytočnosti majetku a
efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných z predaja. Zodpovedný:
starosta obce, Za: 5 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p.Malíková/
Zdržal sa: 2 poslanci /p. Biesik, p. Hanzlovič/ Proti: 0
Uznesenie č. 45/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Družstevná č. 202, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce
Záhorská Ves, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Simkovičom vedenom na LV č. 1097 par. č. 3799/1
sa odpredáva: a/ pozemok par. č. 3799/1 vo výmere 392 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria b/ rodinný dom s.č. 202, par.č. 3799/1, druh stavby - rodinný dom podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 54/2013, vypracovaného
znalcom z odboru stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013
za 12.300 EUR slovom Dvanásťtisíctristo Eur kupujúcim: Emília Vasková. rod. Šišuláková, nar. 17.05.1961. r.č. 615517/6924, trvalé bytom Družstevná č. 202/5,
900 65 Záhorská Ves podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu
nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných
z predaja. Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci
/p.Nechala, p.Malíková/ Zdržal sa: 0, Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 46/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s príslušenstvom na ul. Poľnej č. 308, Záhorská Ves, 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. 559 sa odpredáva:
a/ pozemok par. č. 559 vo výmere 137 m2. druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria b/ rodinný dom s.č. 308, par.č. 559, druh stavby - rodinný dom, podľa
vypracovaného znaleckého posudku č. 52/2013, vypracovaného znalcom z odboru
stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za 7.500 EUR
slovom Sedemtisícpäťsťo Eur kupujúcim: Jozef Zeman. rod. Zeman, nar. 17.9.1961,
r.č. 610917/6601. trvalé bytom Poľná č. 308/8, 900 65 Záhorská Ves a Kvetoslava
Zemanová. rod. Danihelová. nar. 9.1.1962. r.č. 625109/6830, trvalé bytom Poľná
č. 308/8. 900 65 Záhorská Ves podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z
dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov
získaných z predaja. Zodpovedný: starosta obce, Za: 5 poslancov, Neprítomní: 2
poslanci /p.Nechala,p.Malíková/ Zdržal sa: 0, Proti: 2 /p. Danihel, p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 47/2013 - OZ schvaľuje návrh, že všetky ponuky práce v hodnote
nad 400 Eur bude schvaľovať finančná komisia, ktorá bude následne OZ informovať
vždy na najbližšom zasadnutí. Zodpovední: p. Biesik. p. Matejov, M. Danihelová /
finančná komisia/, Za: 5 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p.Malíková/ Zdržal sa: 0, Proti: 2 poslanci /p. Hanzlovič, p. Matejov/
Uznesenie č. 48/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 6, Za: 7 poslancov,
Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p. Malíková/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 03.06.2013

Uznesenie č. 49/2013 - OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o
miestnych daniach a poplatkoch, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č.
2/2012 o miestnych daniach a poplatkoch. VZN nadobúda platnosť od 19.06.2013.,
Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p.
Nechala, p. Matejov/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 50/2013 - OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 o
dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. VZN nadobúda platnosť od
19.06.2013. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2
poslanci /p. Nechala, p.Matejov/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 51/2013 - OZ berie na vedomie Správu z kontroly plnenia rozpočtu za
1. štvrťrok 2013. Zodpovedná: hl. kontrolórka obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní:
2 poslanci /p. Nechala. p.Matejov/, Zdržal sa: 0, Proti: 1 /p. Hanzlovič/
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Uznesenie č. 52/2013 - OZ ruší Uznesenie č. 44/2013 zo dňa 6.5.2013. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala,
p.Matejov/, Zdržal sa: 0, Proti: 1 /p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 53/2013 - OZ ruší Uznesenie č. 46/2013 zo dňa 6.5.2013. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala.
p.Matejov/, Zdržal sa: 0, Proti: 1 /p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 54/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Stupavská č. 197, Záhorská Ves, 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. 3802/1
sa odpredáva: a/ pozemok par. č. 3802/1 vo výmere 435 m2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria b/ rodinný dom s.č. 197, par.č. 3802/1, druh stavby - rodinný dom podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 53/2013, vypracovaného
znalcom z odboru stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013
za 13.500 EUR slovom Trinásťtisícpäťsto Eur kupujúcim: Rastislav Uherek, rod.
Uherek. nar. 02.01.1976. r.č. 760102/6411, trvalé bytom Hlavná č. 105/30, 900
65 Záhorská Ves a Monika Uherková, rod. Beštendiková, nar. 21.06.1976, r.č.
765621/6381, trvalé bytom Továrenská č. 379, 900 66 Vysoká pri Morave podľa
§ 9a ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu nadbytočnosti majetku a
efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných z predaja. Zodpovedný:
starosta obce, Za: 6 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p.Matejov/
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Proti: 0
Uznesenie č. 55/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Poľnej č. 308, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce
Záhorská Ves, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, ICO: 305219. zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom vedenom na LV č. 1097 par. č. 559
sa odpredáva: a/ pozemok par. č. 559 vo výmere 137 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria b/ rodinný dom s.č. 308, par.č. 559, druh stavby - rodinný
dom, podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 52/2013, vypracovaného znalcom z odboru stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za
7.500 EUR slovom Sedemtisícpäťsťo Eur kupujúcim: Jozef Zeman, rod. Zeman.
nar. 17.9.1961, r.č. 610917/6601, trvalé bytom Poľná č. 308/8, 900 65 Záhorská
Ves, a Kvetoslava Zemanová, rod. Danihelová, nar. 9.1.1962, r.č. 625109/6830,
trvalé bytom Poľná č. 308/8, 900 65 Záhorská Ves, podľa § 9a ods. 8, písm. e/
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia
finančných prostriedkov získaných z predaja. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6
poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p.Nechala, p.Matejov/, Zdržal sa: 0, Proti:
1 /p. Hanzlovič/

Záhorský hlásnik

Uznesenie č. 56/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností kupujúcim z Uzn. č.
45/2013, č. 54/2013 a č. 55/2013 najneskôr do 31.12.2013. Po tomto termíne
budú nehnuteľnosti ponúknuté iným zájemcom. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6
poslancov, Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala, p.Matejov/ Zdržal sa: 0, Proti: 1
poslanec /p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 57/2013 - OZ schvaľuje nákup posilňovacieho zariadenia - veže do
Fitnescentra v hodnote 399.60 Eur. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov,
Neprítomní: 2 poslanci /p. Nechala. p.Matejov/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Uznesenie č. 58/2013 - OZ schvaľuje výberové konanie na využitie extravilánu
obce Záhorská Ves - parcely registra E 1628. 1637. 1638. 1639, 1640/1. 1641/1.
1642/2 a 1642/3 v celkovej výmere 24.119 m2. Zodpovedný: starosta obce, Za:
7 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0, Proti: 1 poslanec
/p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 59/2013 - OZ schvaľuje na základe žiadosti finančný príspevok 500
Eur p. R. Pupíkovi, Pri kaplnke 25, ZV. ktorý je podmienený spoluprácou s kultúrnym spolkom Uhranská Perla. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov,
Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 1 /p. Hanzlovič/ Proti: 0
Uznesenie č. 60/2013 - OZ schvaľuje komisiu pre výberové konanie na dlhodobý
prenájom extravilánu obce. Členovia komisie: p. Vajdečka, p. Malíková, p. Danihel,
p. Poláková, p. Biesik. p. Antaličová. Termín 04.07.2013 o 17.00 hod. v zasadačke
OÚ. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p.
Nechala/ Zdržal sa: 0, Proti: 1 poslanec/p. Hanzlovič/
Uznesenie č. 61/2013 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 12, Za: 8 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /p. Nechala/ Zdržal sa: 0 Proti: 0
Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

UZNESENIA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO
DŇA 06.06.2013 O 17 HOD. V ZASADAČKE OCÚ.

Uznesenie č. 62/2013 - OZ sa uznieslo a schválilo na základe výberového konania
a vybratia najvýhodnejšej ponuky vo výške 4 180,60 Eur firmy Marián Pajpach na
navýšení rozpočtu na rekonštrukčné úpravy v MŠ o 1180,60 Eur (okrem odsúhlasených 3 000 Eur). Hlasovanie: za - 7 poslancov
Uznesenie č. 63 /2013 - OZ súhlasí so zadaním vypracovania projektu stavebnej
realizačnej dokumentácie „náučný chodník obce Záhorská Ves“ (vrátane výkazvýmer) projektovej firme za sumu 6 000 Eur po výberovom konaní. Hlasovanie:
za - 5 poslancov, proti - 2 poslanci (Vajdečka, M., Hanzlovič, F.)
Uznesenie č. 64/2013 Poslanci OZ schválili 2 uznesenia.
Zapísala: PhDr.Brukkerová

Výroèná schôdza spolku Uhranská perla

Dňa 23. marca sa konala každoročná
výročná schôdza spolku Uhranská perla v
priestoroch klubovne spolku, v budove KD.
Na úvod si všetci zúčastnení členovia
a hostia uctili minútou ticha nedávno zosnulú členku, a predsedníčku kultúrneho
spolku Uhranská perla, pani Magdalénu
Šimkovičovú.
Nasledovalo krátke zhrnutie podujatí,
na ktorých sa náš spolok zúčastnil v uply-
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nulom kalendárnom roku 2012. Uhranská
perla sa tradične zúčastnila všetkých podujatí, ktoré sa konali v obci a reprezentovala
ju doma, ale i okolitých dedinách, mestách,
či v zahraničí.
Uhranský Somíc, Hody, Fašiangy to
je malý počet podujatí, pri ktorých vždy
ochotne priložia ruku k dielu a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Novou predsedníčkou kultúrneho spolku Uhranská perla
sa stala pani Jana Dávidová. Vo svojom
prvom príhovore poďakovala za prejavenú dôveru a predostrela plán podujatí,
na ktorých sa náš spolok zúčastní tohto
roku. Na záver zaznel príhovor starostu
obce JUDr. Borisa Šimkoviča, ktorý poďakoval za vzájomnú spoluprácu a zaželal
členom veľa šťastia a síl do budúcej tvorivej práce.
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Jarné upratovanie
Dňa 27. apríla sa v našej obci konalo jarné upratovanie, v lokalitách Zákostolie - Ďalovka, Stará Morava za futbalovým ihriskom,
železničná stanica a v okolí Majera.
Zraz bol o deviatej hodine pri Obecnom
úrade. Jarného upratovania sa zúčastnilo 10
osôb, na čele so starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom. Všetci zúčastnení pracovali veľmi usilovne a dôkladne, o čom svedčí
aj fakt, že nevynechali ani jednu nečistotu. Pri
čistení všetkých lokalít, to samozrejme, nebol vždy pekný pohľad. Natrafili na množstvo
nečistôt, či dokonca ohlodané zvyšky zvieraťa vo vreci! Treba si uvedomiť, že ľudia by
mali svoje okolie a obec uchovávať v čistote
a zachovať ju nepoškvrnenú pre nasledujúce
generácie, a to práve v dnešnej dobe, ktorá je
uponáhľaná a na prvý pohľad bláznivá. Jarné
upratovanie sa skončilo úderom pätnástej
hodiny s konštatovaním a vierou, že mnohí si
zoberú príklad z ľudí bojujúcich za svoje čisté
okolie a podobné odpadky sa viac v dedine a
v jej okolí už nebudú vyskytovať.

Ve¾ká cena Záhoria
Krásne telá a dokonalé pohyby, tieto slová sa spájajú s udalosťou, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Záhorskej Vsi dňa
27. apríla 2013 pod názvom „Veľká cena
Záhoria“. Hudba, tanec, kostýmy a skvelí ľudia, kto by to nemal rád. Najmä spoločenské
tance, ktoré majú pôvab, iskru a sú nabité
emóciami.

deti (6-10r), juniori (10-16r), dospelých
(18-30r), Seniori I (35-45r), Seniori II (4555r) a Seniori III (55r a viac).
Z tohto krásneho dňa plného tanca sme
si okrem skvelej nálady, lepších dojmov
z profesionálnych školiteľov odniesli aj to
najcennejšie. Skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie.

Tanec je zároveň jedna z najprirodzenejších zložiek pohybu človeka. Napriek tomu,
vedieť dobre tancovať nie je len o zdraví a
pohybe, ale aj o spoločenskej prestíži. Pozerali ste Lets Dance? Alebo sa zasnene dívali
na tanečné pohyby v kultovom filme Hriešny
tanec? Ak áno, práve táto súťaž nám umožnila nahliadnuť do krásy spoločenských tancov. Vyhlasovateľom súťaže sa stala tanečná
škola Gala z Bratislavy, ktorá nám umožnila
bližšie spoznať najrozšírenejšie druhy tancov
ako sú napríklad latinsko – americké tance,
brazílska Samba, Salsa ale aj štandardné tance, ako sú Waltz, Tango, Valčík a Quicskstep.
Súťaž bola rozdelená do viacerých kategórií:

Všetko najlepšie, mamičky!
Priestory KD boli druhú májovú sobotu svedkami osláv, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti ku Dňu matiek. Mamičky, babičky, prababičky a ostatné obecenstvo si prišlo pozrieť program, ktorý si pre svoje najdrahšie, pripravili deti materskej i základnej školy.
Program odštartoval vystúpením mažoretkového súboru MERCI, ktoré nám opäť dokázali, že každým podujatím sú čoraz lepšie a lepšie. V
príhovore starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, zaželal oslávenkyniam všetko najlepšie a najmä pevné zdravie. Zároveň privítal aj čestných hostí
- pani europoslankyňu Moniku Flašíkovú-Beňovú a pána doc. MUDr. Jozefa Mračnu CSc., prednostu Obvodného úradu Malacky, spoločne s
manželkou. Deti z materskej školy svojím vystúpením vyčarili úsmev na tvári a pásmom spevu, veršov a tanca dojali svoje mamičky i babičky.
Zahanbiť sa nedala ani základná škola, konkrétne 1. stupeň, ktorý spolu so žiakmi 5. a 6. ročníka prispel k tomuto krásnemu sviatku.

Redakčná rada ZH sa pripája k blahoželaniam a želá všetkým mamičkám, babičkám aj prababičkám veľa zdravia,
šťastia a lásky. Nech sa Vám splnia aj tie najtajnejšie sny. ĽÚBIME VÁS!
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ÚTEK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
CEZ UHORSKÚ VES
Dňa 24. 5. 2013 sa pri príležitosti úteku Ľ.
Štúra cez rieku Moravu (Záhorskú Ves) dňa 31.
mája 1848, uskutočnilo STRETNUTIE pri pamätníku. V programe vystúpil Spevokol Uhranka, žiaci
2. stupňa ZŠ predniesli básne a prihovoril sa tiež
starosta obce JUDr. B. Šimkovič.

MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ, POD
OBLÔÈKOM SADENÝ...
Tento zvyk patrí medzi tradičné zvyky na
Slovensku. V noci pred prvým májom stavali
mládenci svojim dievčatám máje. Obyčajne
išlo o borovice, ktoré sa priniesli na pleciach.
V našej obci sa snažíme dodržiavať tradície a
aj v tomto roku - utorok 30.apríla si stavanie
máje zobrali pod patronát členovia hasičského zboru. Spoločnými silami, s pomocou
rebríkov a lán, osadili vysoký máj pred Obecný úrad. Zazneli tiež piesne z úst speváčok
zo Spevokolu Uhranka , zahanbiť sa nenechali
ani žiaci z našej ZŠ a pred očami divákov sa
predviedli aj dievčatá z Mažoretkového súboru MERCI.

Keï deti ovládli futbalové ihrisko...
Mažoretkový súbor MERCI, futbalová prípravka
F.C. Záhorská Ves, kultúrny spolok Uhranská perla a
kultúrno-športová komisia Obecného úradu sa pod záštitou starostu obce dňa 1. júna rozhodli zorganizovať
podujatie, aby tak oslávili Medzinárodný deň detí, ktorý je už tradične spojený s príchodom mesiaca jún.
Na deti čakalo rozprávkové popoludnie, počas
ktorého sa mohli zúčastniť dovedna 7 vytrvalostných
disciplín a 1 vedomostnej súťaže. Po absolvovaní
disciplín každý účastník získal medailu, ktorá symbolizovala ich úspešné absolvovanie. Tohto podujatia sa
zúčastnilo dovedna 120 detí! Najmladší účastník mal
len 15 mesiacov, veková hranica bola ustanovená do
15 rokov. Na deti čakali sprievodné podujatia ako napríklad maľovanie na tvár, o ktoré sa starala princezná
Marianka, ktorá z detí vytvorila vďaka svojmu umeniu
rozprávkové bytosti či zvieratká. Deti boli zvedavé aj
na hasičské autá, ktoré parkovali v areáli futbalového
štadióna a hasiči ochotne deťom odpovedali na ich
otázky a umožnili im nasadnúť aj za volant hasičského vozu. V priebehu celého podujatia bolo k dispozícii
bohaté občerstvenie. Počas popoludnia prišla na rad
aj bohatá tombola, ktorá potešila a vyčarila úsmev na
tvári aj tým najstarším účastníkom. V podvečerných

hodinách si deti zatancovali detskú zumbu pod vedením Zdenky Bothovej z Vysokej pri Morave, ktorá
svojím elánom a dobrou energiou rozdávala radosť
aj prítomným rodičom. Celé podujatie sa skončilo
vypúšťaním lampiónov šťastia, ktoré bolo nádhernou
bodkou za celým dňom. Deti počas disciplín spovedali rozprávkový škriatok a slečna Mickey Mausová.
Veríme, že aj nasledujúci rok si podobné krásne popoludnie zopakujeme.
Organizátori podujatia by sa chceli aj touto cestou
ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali a
pomáhali pri organizovaní tohto podujatia. Vďaka patrí
najmä všetkým rodičom z radov mažoretiek MERCI a
futbalovej prípravky F.C. Záhorská Ves.

Legiend o úteku Ľudovíta Štúra je viac. Ako v
skutočnosti útek pred zatykačom uhorských úradov prebehol sa dočítame v knižôčke Viliama Paulínyho-Tótha „Tri dni zo Štúrovho života. Skutočná
udalosť rozprávaná podľa výpiskov z priateľovho
denníka“, vydanej v Skalici roku 1870. Tým priateľom bol Ján Galbavý.
Aspoň v skratke Vám historickú udalosť priblížime: Ľudovít Štúr unikol z Uhorska 31.mája 1848
cez našu obec - Uhorskú Ves. Predtým ho skrýval
rímsko-katolícky kňaz v Jablonovom - Ján Galbavý,
Štúrov ochranca. On v tajnosti pripravil útek na 31.
mája v skorých ranných hodinách. Voziar Ján Masarovič pristavil voz pri fare, vôbec nevediac koho a
kam povezie. Ich cesta viedla smerom na Plavecký
Štvrtok, potom zhruba po dnešnej tzv. Lábskej ceste, popri Tunke a Ščinkave na Bogdalický vŕšok do
Uhorskej Vsi. Bola to cesta únavná, hrbolatá. Voziar
zatiahol povoz do veľkého, pri silnici stojaceho hostinca, aby tuná kone nakŕmil a Galbavého príchod
očakával. Bol to hostinec Steiner, kde voľakedy stála
budova KWS. Štúr s Galbavým sa potom peši vydali
dedinou na dlhý drevený most cez Moravu, Galbavý
náročky v reverende a dohodli sa, že hovoriť bude
výlučne Galbavý. Z našej strany boli mýtnici uhorskí,
jeden sa ich spýtal, kto sú. Galbavý v nemčine odpovedal, že je farár z Jablonového, načo im mýtnik
poprial šťastnú cestu a prepustil ich. Cisárska stráž
na rakúskej strane sa nedala obísť, lebo policajný
jáger práve kurizoval s mladou devou, vešajúcou
práve vypranú bielizeň. Možno práve preto im prialo
aj tu šťastie a všetko dobre prebehlo. Obaja rýchlym
krokom zabočili na bočnú cestu v Angerne, zhruba
tam, kde dnes stojí benzínová pumpa, (predtým vľavo hodinár Hartl) a ponáhľali sa na železničnú stanicu v Angerne, odkiaľ Ľudovít Štúr, rozlúčiac sa s Jánom Galbavým, cestoval najskôr do Viedne a potom
do Prahy, kde vystúpil na Slovanskom zjazde. Práve
v ten deň bol zatykač na Ľudovíta Štúra doručený aj
na colnicu v Uhorskej Vsi.
Naša obec Záhorská Ves si uctieva jedného z
najvýznamnejších Slovákov v našej histórii - politika, národného buditeľa, básnika a spisovateľa,
novinára, pedagóga, zakladateľa spisovnej slovenčiny, bojovníka proti maďarizácii, za národnú
a sociálnu slobodu Slovákov položením venca pri
pamätnú tabulu Ľudovítovi Štúrovi.

-7-

Strelecká súśaž
na po¾ovníckej chate

Dňa 8.6.2013 zorganizovalo Poľovnícke združenie „Rozkvet Záhorská Ves 4. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky pre prihlásené
organizácie ako aj jednotlivcov z obce. Do stanovenej doby registrácie sa prihlásilo 11 štvorčlenných družstiev:
futbalový klub starí páni I. – Juhász, Nerád, Glajšek, Pavešic,
futbalový klub starí páni II. – Ichmann, Janček, Danihel, Biesik
rybári – Borecký, Morávek st., Morávek ml., Valent R.
snajperi – Miček, Šimunič, Antalič, Horecký
ofrouďáci – Lučánsky, Andrejov, Horák, Sofková
uhranská perla – Lučánska, Klenková, Ondejková, Miček Š.
obecný úrad – Antaličová, Annušová, Orgoňová, Klasová
zelené ženy – Valentová M., Peternková, Balciarová, Kosa ml.
poľovníci I. – Gbelský, Sobolič ml., Polák, Tekel
poľovníci II. – Tomášek Miloš, Tomášek Milan, Valent B., Pernecký
poľovníci III. – Světlík st., Csomor, Ronč, Petrenka
Poľovníckym fanfárami v podaní p. Štefana Mičeka a úvodným slovom predsedu PZ, ktorý privítal všetkých účastníkov súťaže, ako aj
ostatných prítomných bolo podujatie otvorené. S organizáciou strelieb
a s jednotlivými disciplínami ako aj bezpečnosťou oboznámil súťažiacich poľovný hospodár p. Valent Braňo. V priebehu celej súťaže bolo
pripravené pre všetkých tradičné výborné občerstvenie o ktoré sa postarali členovia poľovníckeho združenia. V popoludňajších hodinách
bola súťaž ukončená a boli vyhlásené výsledky.

Záhorský hlásnik
PORADIE JEDNOTLIVCOV:
1. Gbelský Peter 96 b.
2. Miček Štefan 94 b.
3. Annušová Veronika 93 b.
4. Sobolič Václav ml. 91 b.
5. Valentová Miška 91 b.
PORADIE DRUŽSTIEV:
1. Poľovníci I. 349 b.
2. Poľovníci III. 328 b.
3. Snajperi 322 b.
4. Poľovníci II. 320 b.
5. Starí páni I. 311 b.
6. Zelené ženy 306 b.
7. Rybári 301 b.

PORADIE ŽENY:
1. Annušová Veronika
2. Valentová Miška
3. Ondejková Janka

Prvým trom jednotlivcom boli odovzdané poháre, trom družstvám
vecné ceny a trom najlepším ženám odovzdané diplomy.
V záverečnom hodnotení poďakoval predseda PZ všetkým za výbornú reprezentáciu, za vzornú disciplínu a vyslovil presvedčenie, že
budúci 5. ročník bude mať vyššiu účasť a ešte hodnotnejšie výsledky.
Medzi súťažiacimi nám chýbali napr. hasiči a učiteľský zbor, ktorých v
budúcom ročníku určite radi privítame.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým členom PZ, ktorí sa aktívne
podieľali na organizácii a priebehu celého podujatia.
V peknom počasí a s dobrými priateľmi v príjemnej pohode sme
prežili jeden pekný a zaujímavý deň.
Ing. Miroslav Světlík, predseda PZ

POVODNE

Začiatok mesiaca jún sa pre mnohých obyvateľov Záhoria niesol v
znamení povodní. Rekordná hladina rieky Dunaj v nemeckom Passau,
ktorá prekročila hranicu 12,5 metra, neveštila nič dobré. Obavy, ktoré
mal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v Bratislave sa naplnili a do našej krajiny sa privalilo rekordné množstvo vody.

HASIÈI DEŤOM
Čo mám robiť, ak uvidím požiar? Ako sa správať v blízkosti ohňa?
Na tieto, ale i podobné otázky sa deti materskej škôlky dozvedeli
odpovede od členov DHZ Záhorská Ves. Obe autá, ktoré zaparkovali
na dvore materskej škôlky sa stali okamžite centrom záujmu malých
ratolestí.
Tie si vypočuli slová z úst pána Petra Matejova, ktorý deťom poukazoval časti hasičského auta a potom veľmi ochotne odpovedal na
zvedavé otázky. Deti si vyskúšali striekanie hadicou pri pokuse zostreliť
plechovky a na záver boli svedkami fingovaného hasičského zásahu
zameraného proti požiaru. Škôlkari si okrem dobrej nálady odniesli aj
množstvo cenných rád a poučení. Veľa skúseností si odniesli žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí boli ďalšími návštevníkmi v miestnej hasičskej zbrojnici. Príslušníci DHZ Záhorská Ves im ukázali a porozprávali
zaujímavé veci. Žiaci pozorne počúvali, a pýtali sa to, čo ich zaujímalo.

Vysoká hladina rieky Dunaj, však nespôsobovala vrásky na čele len
obyvateľom Bratislavy a miest na južnom Slovensku, ale potrápila aj nás
Záhorákov. Rieka Dunaj svojou silou zatlačila rieku Morava až o 23 km
proti prúdu. V Záhorskej Vsi sme tento rok katastrofu chvalabohu nepocítili. Hladina rieky Morava v našej obci dosiahla len hladinu zodpovedajúcu prvému povodňovému stupňu. V susednej obci Vysoká pri Morave
však už voda spôsobila aj škody na majetku. Hladina rieky tam presiahla
niekoľkoročné rekordy. Do obci preto smeroval aj náš DHZ, ktorý ochotne
pomáhal tamojším občanom v núdzi. V obci bol vyhlásený núdzový stav,
no našťastie sa situácia upokojila a evakuácia obyvateľov nebola nutná.
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2. ROČNÍK HALOVEJ SÚŤAŽE HASIČSKÝCH 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 6. apríla
2013 usporiadal v Kultúrnom dome v Záhorskej
Vsi 2. ročník halovej súťaže hasičských družstiev. Súťaž zahájil starosta obce, ktorý poprial
súťažiacim veľa síl a športových úspechov.

Tento rok sa zúčastnilo až 17. družstiev, ktoré
boli nie len z okresu Malacky, ale zavítali k nám
aj dve družstvá z Prievozu, ktoré nechýbajú na
žiadnej súťaži. Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
ktoré boli rozdelené na kategórie dospelých, kde
si mohli vyskúšať svoje sily ženy i muži. Mladí
hasiči „PLAMEŇ“, kde boli zaradení dievčatá a
chlapci. Súťažiaci museli ukázať všetku svoju
ŽENY:

silu a zručnosti, ktoré nadobudli počas niekoľko
mesačných tréningov pod vedením ich hlavného vedúceho tímu, pretože úlohy boli naozaj
náročne. Počas celého dňa medzi súťažiaci
vládla príjemná atmosféra, pretože si mali opäť
po roku povedať svoje pekné zážitky a úspechy,
ktoré doposiaľ dosiahli.
PLAMEŇ DIEVČATÁ

Miesto

Obec

Čas

Miesto

1.

Zohor

26 s

2.

V. Leváre

28 s

3.

Prievoz

36 s

MUŽI:
Miesto

Obec

Čas

1.

V. Leváre B

23 s

2.

V. Leváre A

25 s

3.

Zohor

28 s

PLAMEŇ CHLAPCI
Obec

Čas

Miesto

1.

Záh. Ves A

16 s

2.

Prievoz A

19 s

3.

Jabloňové

20 s

Obec

Čas

1.

Studienka

27 s

2.

V. Leváre A

28 s

3.

Zohor

31 s

„Daj každému dňu príležitosť byť najkrajším“
Piatok 21. júna sa skončila jedna veľká etapa v dejinách našej základnej školy. Riaditeľka ZŠ pani Mgr.
Anastázia Šimková totiž končí svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľky školy a odchádza po vyše 25-ročnom pôsobení v štruktúrach našej školy na zaslúžený odpočinok. Kultúrny dom sa tak stal tento deň dejiskom rozlúčky
a poďakovania za všetko, čo počas svojej bohatej učiteľskej kariéry dosiahla.

Žiaci ZŠ si na tento deň pripravili program pod vedením svojich
pedagógov. Na úvod vystúpil mažoretkový súbor MERCI so svojou
choreografiou Námorníčky. Programom sprevádzala triedna učiteľka
prvákov p. uč. Šípová. Následne
starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
privítal hostí: rakúskych priateľov z
radov pedagógov a starostov okolitých rakúskych obcí, Ing. Janu
Sládečkovú - riaditeľku odboru
financovania regionálnych škôl z
MŠVVaŠ SR, členov a priateľov
ZRPŠ, poslancov OZ a prítomných
učiteľov a žiakov. Za školu preniesla
príhovor pani zástupkyňa PaedDr.
Ivica Pupíková, ktorá v mene svojom, aj v mene učiteľského zboru
a zamestnancov školy poďakovala
za vzájomnú spoluprácu a popriala
veľa šťastných dní na dôchodku. Ži-

aci jednotlivých tried si pripravili pásmo piesní, básni a tanca. Dokonca
rakúski učitelia sa prihovorili básňou
po slovensky, v ktorej vyjadrili poďakovanie za vzájomnú spoluprácu
a prežité chvíle. Z úst starostu obce
zaznel príhovor, v ktorom vyzdvihol
obrovský kus vykonanej práce, ktorý
pani Šimková vykonala, a pred ktorým on osobne sníma klobúk. Nasledovala druhá fáza programu, ktorý
opäť odštartovali mažoretky MERCI
s megaúspešnou choreografiou Cirkus. Ako ďalší sme si vypočuli príhovor pani Veroniky Annušovej, ktorá v
mene členov, rodičov a priateľov školy poďakovala a zapriala veľa šťastia a
zdravia do nasledujúcich dní. Robert
Meissl, starosta obce Angern, sa
pripojil ku gratulantom a nezabudol
spomenúť všetky úspešné projekty,

na ktorých sa spolu s našou školou
spolupodieľala aj základná škola
Angern. Na záver si slovo zobrala
odchádzajúca riaditeľka školy pani
Mgr. Anastázia Šimková. Poďakovala všetkým pedagógom, zamestnancom školy, svojim priateľom,
starostovi obce a tiež žiakom za
vzájomnú spoluprácu a chvíle,
ktoré jej naveky zostanú v pamäti.
Zároveň zaželala základnej škole a
jej žiakom veľa úspechov a zdarného napredovanie do ďalších rokov.
Nezabudla spomenúť úspešné projekty, ktoré sa zrealizovali počas
jej pôsobenia spolu s rakúskymi
školami a obcami, a pri ktorých
sa spolupodieľala pri prehlbovaní
rakúsko-slovenského priateľstva.
Prítomné publikum ju odmenilo
vrúcnym a zaslúženým potleskom.

Rozlúèka
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Základná škola
Milí čitatelia! Pozdravujeme Vás z najzápadnejšej obce na Slovensku
- zo Záhorskej Vsi. Sme členovia krúžku Novinárik, ktorý pracuje na našej ZŠ Záhorská Ves prvý rok. Píšeme o všetkom, čo sa u nás na škole
deje a verte, že je toho dosť. Prispievame do nášho obecného časopisu
Záhorský hlásnik, do detských časopisov, ktoré radi čítame a radi by
sme sa stali i Vašimi prispievateľmi.
Super zážitkom, s ktorým, by sme sa chceli s Vami dnes podeliť, bolo nezabudnuteľné vystúpenie jedinečného tanečníka Miroslava Bruisa Žilku. Možno Vám bude známy zo súťaže Česko- Slovensko má talent, kde vystupoval
so skupinou School Brothers. Počas vystúpenia nám predviedol fantastické
tanečné kreácie, ktorými okúzlil všetkých žiakov našej školy. Dozvedeli sme
sa o ňom, že úspešne súťažil aj v nemeckej šou a dokonca vyrazil dych
aj najprísnejšiemu porotcovi na svete Simonovi Cowellovi v Birminghame.
Keď sme sledovali jeho tanec, ani sme nedýchali. Vo finále nám predviedol
mesačnú chôdzu, kolotoč na ruke, pantomimické otváranie dvier, a naučil
aj nás skvelý tanec - „Čakanie na autobus“. Jeho vystúpenie bolo jedno z
najlepších, aké sme na našej škole za posledné štyri roky videli a zažili.
Mnohí by sa mu chceli podobať a okamžite skúšali jeho pohyby. ĎAKUJEME za krásny zážitok aj našej pani riaditeľke Šimkovej, ktorá ho
pre nás objednala. Dúfame, že ešte toho veľa podobného zažijeme. Už
teraz sa veľmi tešíme a určite Vám o tom napíšeme - členovia krúžku
Novinárik - Monika, Natálka, Barborka, Lenka, Miška, Andrejko, Alex,
Kevin, Janka, Dominika a Marek pod vedením p.uč. Doršicovej

so školským
rokom

Letné prázdniny sa k nám
blížia míľovými krokmi a žiaci
ZŠ si dňa 28. júna prebrali svoje
vysvedčenia, aby im tak vyšli naproti s otvorenou náručou.
Pani riaditeľka Mgr. Anastázia
Šimková v priestoroch telocvične
miestnej ZŠ privítala poslednýkrát
vo svojej funkcii všetkých žiakov
a pedagógov a bilancovala tak
uplynulý rok. Za dôležité treba
spomenúť, že najlepšiu dochádzku mali žiaci druhej a piatej triedy
spoločne s prvou špeciálnou triedou. Ocenení bolí tí, ktorí vynikli
v prospechu, dochádzke či reprezentovali školu. Našli sa však aj
takí, ktorí so svojimi známkami
spokojní neboli. Nuž, veríme, že
na budúci rok tie známky budú
ešte lepšie a výborní žiaci si aj
naďalej udržia svoj štandard. Veselé prázdniny, školáci!

Záhorský hlásnik

nakrúcania filmu a čo je ich úlohou. Naša pani učiteľka nás prekvapila a
priviedla kameramana uja Stanka Doršica. Prišiel s veľkou taškou plnou
zaujímavých vecí - veľkou profesionálnou kamerou, filmárskou klapkou,
skutočným scenárom jeho najznámejšieho filmu Tisícročná včela. A
rozprával o tom, ako vzniká skutočný film a plno smiešnych príhod z
natáčania. Otázok nebolo konca-kraja, až pani učiteľka to ukončila, že
zase niekedy nabudúce. Hneď sme rozmýšľali, aká práca by sa nám
vo filmovom štábe páčila - dievčatám najviac maskérky a výtvarníčky
a chlapcom režiséri a mikrofonisti. Určite o tom budeme rozmýšľať .Na
záver pripájame aj niekoľko fotografií.
Žiaci 4.A zo Základnej školy Záhorská Ves
Pozdravuje vás záujmový útvar Novinárik z najzápadnejšej školy na
Slovensku zo Záhorskej Vsi. Radi píšeme, fotografujeme, maľujeme o tom,
čo sme prežili, videli, čo nás zaujalo, prekvapilo, nadchlo.
Naše najnovšie zážitky patria stretnutiu s motýľom. Poviete si, čo je
na tom zvláštne, veď motýľa môžeme vidieť kdekoľvek a kedykoľvek. Ale
sledovali ste už niekedy, ako sa pomaly-pomaličky súkajú maličké motýlie
krídielká z kukly? My sme tú možnosť mali formou zážitkového učenia na
vyučovaní. Naša pani riaditeľka Šimková pre nás objednala Motýliu záhradu - sieťku, pipetu na kŕmenie a dodatočne malé húseničky. V priebehu 4
týždňov sme pozorovali, ako húseníce rástli, zakuklili , zavesili sa a peknekrásne pred našimi očami sa z každej kukly vyliahol pestrofarebný motýľ.
V sieťke - motýlej záhrade sme ich kŕmili, pozorovali, rozprávali sa s nimi.
Všetkým sme dali mená - Laura, Leo, Puco, Pepo a Bibík. Všetko to, čo
sme sa naučili na hodine prírodovedy sme teraz videli na vlastné oči- PARÁDA!!!!!!!!

AHOJTE KAMARÁTI!
Stretli ste sa už niekedy so skutočným kameramanom, ktorý natáča naozajstné filmy, rozprávky, seriály ..?.My áno. Vďaka učivu, ktoré
preberáme na hodinách čítania. Učili sme sa, kto všetko sa zúčastňuje

Vítanie jari
Vítanie jari bolo často spojené aj s vynášaním Moreny. Bola to staroslovanská bohyňa
zimy a smrti, ktorá vynesením symbolicky stratila svoju moc.
Žezlo akoby prebrala bohyňa jari Venuša, ktorá
je skôr známa ako Afrodita – bohyňa lásky a manželstva. Tradične ako každý rok deti z našej materskej školy privítali jar spolu s deťmi so susedného
Rakúska. Vítanie jari sa konalo 20.marca. Pred očami rodičov a divákov zaspievali pesničky na rakúskej
strane rieky Moravy a potom pracovníci kompy podpálili Pani Morenu a hodili ju do Moravy. Týmto naši
škôlkari privítali pani jar.

A aby motýliky spoznali krásny slnečný svet, po 4 týždňoch v našej
triede sme ich vypustili na školskom dvore medzi záhon kvetov. Zaželali
sme všetkým Babôčkam bodliakovým šťastný let a s pozdravom dovidenia sme sa s nimi rozlúčili.

Záhorský hlásnik

Deò Matiek
Dňa 13. mája sa v miestnej materskej škole konal Deň matiek. Pani
riaditeľka Mgr. Jana Soboličová privítala hojný počet rodičov, ktorí boli
svedkami milého a úprimného vystúpenia svojich najmenších ratolestí,
ktoré sa pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. „Malkáči a velkáči“ predviedli svoje umenie v pásme tancov, piesní a básní. Pripravené
bolo aj občerstvenie, ktoré pripravili deti spoločne s pani kuchárkami.

-10-

-11-

Záhorský hlásnik

Deò
Otcov

ROZLÚÈKA

Tak ako maminky oslavujú svoj deň v našej materskej škole nezabúdajú ani na
oteckov.
V pondelok 17.júna sa
konalo zábavné popoludnie
pri príležitosti DŇA OTCOV.
Oteckom detičky zaspievali a
potom s nimi zdolávali rôzne
disciplíny: skákali vo vreci,
maľovali so zavretými očami,
vozili sa vo fúriku...
Akcia vyvrcholila príjemnou opekačkou v kruhu rodičov, detí a šikovných pani
učiteliek.

Materská škola mala svoj veľký deň. 28. jún bol dňom rozlúčky
pre všetkých budúcich prváčikov. Na úvod pani riaditeľka Mgr. Jana
Soboličová privítala všetkých hostí a poďakovala všetkým sponzorom a rodičom za vzájomnú spoluprácu a pomoc, ktorú našej
škôlke poskytujú. Nezabudla poďakovať ani starostovi obce Záhorská Ves a poslancom miestneho obecného zastupiteľstva. Pásmom
básní a piesní deti poďakovali svojim pani učiteľkám, ale i kuchárkam či upratovačke. Na záver boli pasovaní ako budúci prváčikovia. Neostáva nám nič iné, len držať im palce a zapriať veľa šťastia
do školských lavíc.

Budúci prváèikovia

na návšteve Obecného úradu
Niečo sa končí a niečo sa začína. Tak to je i v prípade našich škôlkarov, od septembra budúcich prváčikov. Tí sa spolu s pani učiteľkou
a s pani riaditeľkou vybrali dňa 27. júna na miestny OÚ, kde sa prišli
popýšiť so svojím tablom a zároveň rozlúčiť sa ako škôlkari s pánom
starostom a jeho pracovným personálom.
Básňami a piesňami na seba upozornili hneď pri príchode. Nasledovala
prehliadka kancelárie starostu obce, kde sa budúci prváčikovia pokochali
pohľadom na pečať - insigniu, ktorú predstaviteľ obce nosí pri slávnostných príležitostiach. Deti si prezreli aj obradnú sieň a zasadačku OÚ. Na
ich zvedavé otázky veľmi ochotne odpovedali pracovníčky OÚ. Na záver
odniesli deti vystaviť svoje tablo do okna KD. Veľa šťastia v škole, prváci!

so školským rokom

POÏAKOVANIE
Riadite¾stvo Materskej školy v Záhorskej Vsi ïakuje pánovi Petrovi Juhászovi, Petrovi Pruškovi
a Adrianovi Višváderovi za montáž záhradného domèeka so šmyk¾avkou a hojdaèiek na školskom
dvore, ktoré zakúpili rodièia z finanèných prostriedkov rodièovského združenia. ÏAKUJEME VÁM!

DUCHOVNÉ OKIENKO
Milí čitatelia Záhorského hlásnika!

ZAČNE PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Poslednou väčšou udalosťou v našej farnosti bolo slávenie Veľkej
Noci. Na Zelený štvrtok sa slávila sv. omša Poslednej večere Pána,
kedy bola ustanovená sv. omša. Na Veľký piatok sa ako jediný deň v
roku podľa tradície neslávi sv. omša, ale sa slávia obrady umučenia
Pána. Klaniame sa svätému krížu, na ktorom v tento deň Boží Syn
Ježiš Kristus svojou smrťou vykúpil ľudstvo. Na Bielu sobotu, kedy
bdieme pri Pánovom hrobe bola v našom kostole počas dňa adorácia
(klaňanie sa) Oltárnej Sviatosti v Božom hrobe, ktorý bol slávnostne
vyzdobený tradičnými bielymi kvetmi a horiacimi sviecami. Keďže sú
zvony „zaviazané“ (ako sa aj ináč hovorí „odleteli do Ríma“) a nezvonia od Zeleného štvrtku až do večera Bielej soboty, kedy sa slávi Vigília
zmŕtvychvstania, chlapci s rapkáčmi prešli po dedine pripomínajúc
tupým zvukom rapkáča veľkosť tohto dňa.

Od septembra 2013 začne príprava na sviatosť birmovania. Môžu
sa prihlásiť deti 8. a 9. ročníka ZŠ, ako aj stredoškoláci (podmienkou
je účasť na hodinách náboženstva v škole, ktorú navštevujú), ale i dospelí. Pamätajme na to, že prijatie sviatosti birmovania je podmienkou,
aby mohol niekto prijať úlohu krstného rodiča. Mnohí, ktorí ešte túto
podmienku nespĺňajú, budú môcť po vyslúžení sviatosti birmovania
prijať na seba krásnu úlohu stať sa krstnými rodičmi.

Veľkou slávnosťou bol sviatok Božieho Tela, kedy bol celý chrám
bohato vyzdobený pestrofarebnými kvetmi a zelenými výhonkami stromov na vyjadrenie radosti z prítomnosti živého Pána Ježiša v Oltárnej
Sviatosti so svojím Telom a Krvou. Počas malej procesie v kostole deti
hádzali lupienky kvetov pred prechodom Oltárnej Sviatosti. Veriaci prijali požehnanie s Oltárnou Sviatosťou pri oltári Panny Márie i Božského
Srdca. Vyjadrujem „Bohu vďaka“ všetkým, ktorí sa zaslúžili o nádhernú
výzdobu nášho krásneho chrámu počas týchto slávnostných dní.
Čo je nové a čo sa chystá?
Najväčšou novotou v chráme je nové antependium (predná časť)
oltára, na ktorom sa slávi sv. omša. Tak dokonale ladí s hlavným oltárnou a ornamentmi, až sa zdá, že tam je odvždy. Krásnym je aj to,
že je dielom domácich majstrov zo Záhorskej Vsi, na pamiatku ďalších
generácií. Reštaurujú sa aj procesiový kríž používaný v kostole a veľký
kríž uchovávaný v miestnosti kancelárie na fare.

Výlet
Dňa 19.júna sa deti z našej MŠ a deti z Kindergarten Angern zúčastnili spoločného výletu v Bratislave. Spolu s nimi sme navštívili bratislavský hrad,
kde sme videli nádvorie a krásny výhľad na Bratislavu. Po návšteve hradu sme sa vybrali do bratislavskej ZOO. Navštívili sme rôzne pavilóny a tiež DINO
park. Slniečko nám prialo a rakúsko-slovenská spolupráca priniesla deťom krásne zážitky.

Na prelome júna a júla sa začnú dlhšie pripravované práce novej
dlažby pred kostolom. Prebieha aj reštaurovanie sôch Piety a sv. Michala, ktoré sa nachádzajú pred kostolom. Pomocou príspevku Obecného
úradu v Záhorskej Vsi sa uskutoční táto veľmi dôležitá etapa skrášlenia
priestoru pred naším krásnym chrámom. Vyjadrujem svoju vďačnosť sa
túto výbornú spoluprácu, ktorá slúži všetkým občanom Záhorskej Vsi.

Sviatosť birmovania je nazývaná aj sviatosťou kresťanskej dospelosti, lebo v nej prijímame sedem darov Ducha Svätého (múdrosť, rozum, rada, vedomosť, sila, nábožnosť a Božia bázeň). Ten, kto prijal
sviatosť birmovania má svoju vieru dobre poznať a hlavne konkrétne
žiť – denne sa modliť, prijímať sv. prijímanie počas sv. omše a pravidelne sa spovedať, aby stále žil v posväcujúcej milosti. Nesmie sa za
svoju vieru nikdy hanbiť, ale naopak, má ju vedieť vysvetliť iným a vždy
ju obrániť slovom aj skutkom pred všetkými ľuďmi.
Príprava bude spočívať v stretnutiach, ktoré budú raz týždenne
večer po sv. omši. Dátum prvého stretnutia bude uverejnený v oznamoch. Ktorý deň v týždni bude zvolený na stretnutia sa dohodne na
tomto prvom stretnutí. V tento deň prinesú záujemci aj vyplnenú prihlášku, ktorú si môžu vyzdvihnúť na fare alebo v kostole. Nevyhnutnou
podmienkou je samozrejme účasť na nedeľnej sv. omši. Počas nej
budú birmovanci sedieť v predných laviciach. Po sv. omši si prídu pre
podpis kňaza do sakrestie. Dátum sviatosti birmovania nám otec arcibiskup oznámi až počas prípravy, kedy sa ustáli program vysluhovania
vo všetkých farnostiach našej arcidiecézy. Pravdepodobný dátum sviatosti birmovania bude na jar roku 2014.
Otec Jozef Nádasky, ThLic.
Pripomínam, že táto príprava je určená aj pre všetkých dospelých, ktorí ešte neprijali 1. sv. prijímanie. Po skončení prípravy prijmú naraz 1. sv. prijímanie aj birmovanie. Krst, 1. sv. prijímanie a
birmovanie nazývame sviatosťami uvedenia do kresťanského života. Preto ak sa jedná o dospelého človeka, prijíma ich vždy naraz.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prijatia sviatostí, pokojne sa
kedykoľvek zastavte na fare.
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Èistiareò odpadových vôd

TURNAJ štyroch prípraviek

Voda patrí medzi najrozšírenejšiu látku na Zemi a je nevyhnutnou súčasťou nášho
života. Tvorí približne 70 % ľudského tela a je podmienkou čistoty, hygieny a hlavne
zdravia ľudí. Záleží od nej, či môžeme produkovať dostatok potravy. Ovplyvňuje najmä
počasie, ktoré je neustále premenlivé. Ale aj všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá a rastliny.

Ligová súťaž našej futbalovej prípravky sa síce skončila už 2.
júna, ale kolotoč zápasov sa zastavil až o necelý týždeň neskôr, a
to konkrétne 8. júna, kedy sa na miestnom futbalovom štadióne F.C
Záhorská Ves konal Turnaj 4 prípraviek. Zúčastnené mužstvá prípraviek ŠK ŽOLÍK Malacky, TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján, F.C. Zohor
a domáceho mužstva F.C. Záhorská Ves bojovali o primát najúspešnejšieho mužstva, ktorý sa udeľuje len tomu najúspešnejšiemu. Výkop prvého stretnutia bol stanovený na 14:00 hod.

Voda je síce život, ale nie je voda ako
voda a ak chceme byť zdraví, naše telo
potrebuje čoraz vyššiu kvalitu vody. S
rozvojom modernizácie a technického
rozvoju rastú nároky na kvantitu a kvalitu
vody. Priemernou spotrebou na osobu a
deň je 250-500l vody, pričom nároky na
vodu sú oveľa vyššie v priemysle a poľnohospodárstve.
V poslednom období začína byť nedostatok hodnotnej pitnej vody aj v našich
domácnostiach a predpokladá sa, že
zaopatrenie pitnej vody bude stále väčší
problém. Chemický priemysel znečistil
svojou stálou produkciou spodných a
povrchových vôd, čím prišlo k oslabnutiu ekosystému, filtrácie a regenerácie
zdrojov pitnej vody.
Našou témou je čistiareň odpadových
vôd, pretože v súčasnosti nie je v obciach
Záhorská Ves a Suchohrad vybudovaná
žiadna kanalizácia, okrem krátkeho úseku
v areáli firmy Radoma, ktorá má vlastnú
čistiareň odpadových vôd. Na túto čisti-

areň sú privádzané odpadové vody z obytných domov v areáli Záhorských strojárni a
z areálu firmy Radoma. Obce Záhorská Ves
a Suchohrad založili združenie za účelom
výstavby čistiarne odpadových vôd a kanalizačných sietí. Tieto obce nemajú doteraz
vybudovanú ČOV, ani kanalizačnú sieť.
Združenie obcí má v prvej etape pripravený projekt na ČOV, umiestnenú do obce
Záhorská Ves, v blízkosti rieky Moravy. V
prvej etape zvažujeme s dovozom fekálií
do čistiarne cisternami. Riešenie kanalizačných sietí bude v ďalšej etape. Vyčistené vody sa budú odvádzať do príjemcu
rieky Morava.
Týmto by sa mali našim občanom zabezpečiť lepšie životné prostredie a realizáciou projektu dôjde k výraznému zlepšeniu kvality vypúšťaných odpadových vôd
do príjemcu. Súčasne sa nezhorší kvalita
vody v rieke Morava v úseku pod ČOV a
nakoľko ide o hraničný tok, zlepšenie životného prostredia sa výrazne dotkne i
susedného Rakúska.

ČOV 2000 EO – Záhorská Ves je určená na čistenie splaškových odpadových
vôd produkovaných obyvateľmi Záhorská
Ves a Suchohrad. Odpadová voda je na
čistiareň privážaná fekálnym vozidlo, pokiaľ nebude v obciach Záhorská Ves a Suchohrad vybudovaná kanalizácia.
Technológia zabezpečuje odstraňovanie organického znečistenia (BSK5) i
odstraňovanie zlúčenín dusíka biologickou nitrifikáciou a denitrifikáciou. ČOV je
stavebne vybudovaná ako dvojlinková.
Každá linka môže byť prevádzkovaná samostatne.

KOMPA

následne po ich úspešnom ukončení a získaní príslušných dokladov, môžu na kompe
pracovať. Posledná plavba z nášho brehu
odchádza o 21:45 a z rakúskeho brehu o
21:55 hod.
Prevádzka kompy závisí od hladiny rieky
Morava. Premávka trajektu je pozastavená
v tom prípade, ak hladina rieky dosiahne
320 cm. Vedúcou kompy je pani Veronika

Annušová, podľa ktorej nesie kompa svoj
názov. Obyvatelia s trvalým bydliskom v
obci si majú možnosť zakúpiť kartičku,
ktorá im zaručuje celoročne sa prevážať
druhý breh.
Podmienkou je finančné vyrovnanie
náležitostí voči OÚ. Majitelia kariet počas
prepravy nadiktujú pracovníkom kompy
svoje evidenčné čísla kariet.

Naša obec Záhorská Ves je známa aj
vďaka kompe. Kompa je forma dopravy,
zvyčajne loď, ktorá sa používa na prepravu cestujúcich, niekedy vozidla, ale
aj nákladu. U nás v obci je káblový druh
trajektu, to znamená, že kábel kompy je
vedený z jedného brehu na druhý, pričom
prechádza stožiarom kompy.
Na presun cez rieku Morava sa využíva
sila malého člnového motora na benzínový
pohon. Výťažok z cestovného je neodmysliteľnou súčasťou obecného rozpočtu.
Prevádzková doba kompy je denne od
5:00 - 22:00 hod. Na kompe pracuje šesť
pracovníkov Obecného úradu. Pracujú
na dve smeny. Prvá smena trvá od 5:00
- 13:30 a druhá smena trvá od 13:30 22:00. V každej smene sú dvaja pracovníci
, pričom jeden je zodpovedný za pokladňu
a druhý obsluhuje člnový motor. Pracovníci kompy musia absolvovať lodné skúšky,

Hrací čas bol 2x15 minút a hralo sa systémom každý s každým.
Hlavný rozhodcom počas celého turnaja bol pán Pavol Danihel ml.
V konečnom sumáre všetkých zápasov rozhodovalo celkové skóre,
pretože dovedna až 3 mužstvá mali na svojom konte zhodný počet
bodov. Vďaka lepšej gólovej produktivite sa napokon víťazom turnaja stalo mužstvo F.C. Zohor, ktoré si odnieslo pohár určený pre
víťaza turnaja, ktorý im odovzdal prezident klubu F.C. Záhorská Ves
pán Peter Juhász. Naše mužstvo sa umiestnilo na poslednom 4.
mieste, a nie príliš populárne sa tak rozlúčilo so súťažnou sezónou
2012/2013. Počas celého turnaja sa podávali vynikajúce cigánske
pečienky a bolo k dispozícii bohaté občerstvenie. Negatívnym javom
bol nízky počet divákov. Treba si uvedomiť, že futbal stále potrebuje
svojich skalných fanúšikov...
Futbalová prípravka F.C. Záhorská Ves sa chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí jej počas turnaja, ale i v priebehu celého ročníka
pomáhali, a bez ktorých pomoci by to šlo len veľmi ťažko. Ďakujeme
firme Aplitec s.r.o. zo Záhorskej Vsi a pánovi Petrovi Nerádovi ako
sponzorovi pri organizovaní turnaja. Poďakovanie patrí najmä rodinám detí a to najmä rodine Biesikovcom, Pavešicovcov, Šušukovcov, Glajškovcov a Veronike Fialovej spolu s Miroslavom Lukáčkom.
Ďakujeme ešte raz rozhodcovi turnaja pánovi Pavlovi Danihelovi ml.
Poďakovanie patrí tiež klubu F.C. Záhorská Ves a prezidentovi klubu
pánovi Petrovi Juhászovi a tiež OÚ na čele so starostom obce. Našim
fanúšikom je tiež Tomáš Šimkovič, hráč rakúskeho mužstva Austria
Viedeň, ktorý nás vždy veľmi podporoval a pomáhal akokoľvek to
bolo možné. Na záver nemožno zabudnúť ani na verných fanúšikov. Všetkým patrí ešte raz jedno obrovské ďakujeme.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS TURNAJA
F.C. Záhorská Ves - TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján 1:2
ŠK ŽOLÍK Malacky - F.C. Zohor 4:2
ŠK Žolík Malacky - TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján 1:3
F.C. Záhorská Ves - F.C. Zohor 1:5
TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján - F.C. Zohor 0:6
F.C. Záhorská Ves - ŠK ŽOLÍK Malacky 1:5
KONEČNÁ TABUĽKA TURNAJA
1. F.C. Zohor 13:5 6b.
2. ŠK ŽOLÍK Malacky 10:6 6b.
3. TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján 5:8 6b.
4. F.C. Záhorská Ves 3:12 0b.

POKUS O FUTBALOVÚ RENESANCIU
A - MUŽSTVA
V minulom čísle našich novín sme informovali športovú verejnosť, že futbalové A - mužstvo F.C. Záhorská Ves sa neprihlásilo do 4. ligy skupiny B a prerušilo tak svoju činnosť.
Vyhliadky neboli ružové, ale členovia výkonného výboru a všetci
tí, ktorým záleží na futbale v našej obci, začali konať. Výsledkom
bol prvý tréning, ktorý sa konal dňa 4. júna na futbalovom štadióne.
Zišli sa tu všetci, ktorí majú záujem a najmä odhodlanie hájiť farby
nášho klubu a prispieť k jeho úspechom. Trénerom novobudujúceho mužstva sa stal pán Pavol Danihel st., pred ktorým stojí neľahká
úloha. Vytvoriť mužstvo doslova „od piky“. Vybudovať ho od základov. Naše mužstvo by malo odštartovať svoje ligové účinkovanie
od poslednej 5. ligy v polovici augusta. Všetci futbaloví priaznivci
vidia svetielko nádeje. Veria, že ťažké časy uhranského futbalu sú za
nami a uhranský futbal dokázal vstať z popola.
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Do detských izieb MERCI
sa rozkotú¾alo 251 medailí

Záhorský hlásnik

PRÍPRAVA OBČANOV NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

Plné nadšenia, nápadov a energie, s cieľom prekonať minuloročné
úspechy, sme sa presne v septembri minulého roka pustili my - mažoretky z MS MERCI do novej sezóny. Okrem zabehnutých vekových kategórií KADET 8-11 rokov a JUNIOR 12-14 rokov, u nás vznikla aj nová
veková kategória DETI, kde začali tancovať detičky od 3 do 7 rokov. Do
novej súťažnej sezóny 2012/2013 sme si pripravili 12 choreografií.

SUMA SUMÁRUM: 12 súťažných choreografií, 3 vekové kategórie,
52 nových kostýmov, 7 súťaží, 30 pódiových pódiových umiestnení 11× zlato,11× striebro, 8× bronz, 251 získaných medailí, 10 mesiacov, jedna sezóna 2012/2013

Okrem veľkých formácií sme nacvičovali tiež miniformácie, triá, duá
a sóla. Počas roka, ste nás mohli vidieť na rôznych podujatiach či už na
Dni úcty k starším, Dni matiek, pri Stavaní máje a mnohých iných...Okrem
tradičných vystúpení sa rodiny mažoretiek zúčastňovali súkromných akcií
ako Hodové strašidlá, Mikuláš, Galavečer – kde sme oslávili naše druhé
narodeniny či nedávnej grilovačky. No to hlavné, prečo trénujeme 4 krát
do týždňa sú súťaže.

POHYB BEZ BARIER - SEMIFINÁLE BRATISLAVA 13.04.2013
• Miniformácia baton deti - 1.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Miniformácia baton kadet - 4.m.
• Miniformácia baton junior - 4.m.
• Veľká formácia baton kadet - 1.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Veľká formácia pom kadet - 3.m. - POSTUP DO FINÁLE

Zúčastnili sme sa súťaží v Bratislave,Sobotišti,Galante,Prahe a v Prostějove. Dovedna sme v tejto súťažnej sezóne získali 30 medailových
umiestnení ! 11 x zlato, 11x striebro a 8x bronz. Týmto sa chceme poďakovať všetkým naším rodičom a ľuďom, inštitúciám, ktoré nás podporujú
finančne alebo len držia palce. Sezóna sa nám končí a tridsiatka mažoretiek si ide užívať letné prázdniny, hneď po letnom sústredení, ktoré absolvujeme v meste Nové Zámky, hneď prvý týždeň prázdnin. V septembri tohto
roka odštartujeme už tretiu súťažnú sezónu 2013/2014. Hneď na začiatku
septembra budeme prijímať nové členky do všetkých vekových kategórií ,
takže dievčatá od 3 do 14 rokov. Viac informácií o nás na www.msmerci.
sk alebo na našej facebookovej stránke.
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PREHĽAD UMIESTNENÍ

DETI FITTNES - SEMIFINÁLE BRATISLAVA 21.04.2013
• Veľká formácia baton kadet - 1.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Veľká formácia pom kadet - 1.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Duo baton junior (Hrbková,Biesková) - 1.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Duo baton kadet (Létalová,Matejkovičová) - 2.m - POSTUP DO FINÁLE
• Sólo baton kadet (Kočišová) - 3.m. - POSTUP DO FINÁLE
• Sólo baton kadet (Zámečníková) - 4.m.
O CENU MAŽORETIEK TAKTIK SOBOTIŠTE 27.04.2013
• Sólo baton kadet Kočišová Pavlína - 2.m.
• Sólo baton junior ml. Zámečníková Sabína - 5.m.
• Sólo baton junior ml. Hrbková Kristína - 8.m.
• Sólo baton junior st. Biesiková Barbora - 9.m.
• Duo/trio baton junior ml. Létalová/Matejkovičová - 7.m.
• Duo/trio baton junior ml. Hrbková/Biesiková - 5.m.
• Miniformácia baton kadet - 2.m. • Miniformácia baton junior - 5.m.
• Veľká formácia baton junior - 4.m. • Veľká formácia pom pom kadet - 2.m.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

KOMU SA STALO?

112
150
155
158

Meno postihnutého, pohlavie, ak
postihnutého nepoznáte, približný vek.

JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
TIESŇOVÁ LINKA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
POLÍCIA

KEDY VOLAŤ 155
Ste svedkom náhlej udalosti, pri
ktorej došlo k ohrozeniu ľudského
života. Usúdite, že zdravotný stav je
taký vážny, že Vaša pomoc nestačí. Rozhodli ste sa volať záchrannú
zdravotnú službu.

Číslo linky 155 je vždy bez akejkoľvek predvoľby.

ČO POVEDAŤ OPERÁTOROVI?
Snažte sa zachovať pokoj a vecne
odpovedať na otázky.

OBVYKLÉ KLADENÉ OTÁZKY:
Presné miesto hlásenia udalosti
KEDY VOLAŤ 155 ?
– táto informácia je nutná k rýchleVždy pokiaľ došlo k náhlemu mu a presnému dosiahnutiu miesta
ohrozeniu života, zdravia, úrazu ale- udalosti.
bo nehode s väčšími následkami.
ČO SA PRESNE STALO?
AKO VOLAŤ 155 ?
Informácia o rozsahu postihnutia,
Na bezplatnú tiesňovú linku zá- poranenia, úrazu – stav vedomia,
chrannej zdravotnej služby 155 je dýchania, rozsahu poranenia a krmožné volať z telefónu akejkoľvek vácania, pri dopravných nehodách
verejnej siete v SR (vrátane mobil- – charakter dopravnej nehody, počet
ných telefónov).
zranených.....

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE - POHYB BEZ BARIÉR 18.5.2013
• Miniformácia baton deti - 2.m., • Veľká formácia baton kadet - 2.m.
• Veľká formácia pom kadet - 1.m.
ZLATÁ PALIČKA - GALANTA - 25.5.2013
• Sólo baton kadet Kočišová - 3.m. • Sólo baton junior Hrbková - 3.m.
• Sólo baton junior Biesiková - 2.m.
• Duo baton junior Hrbková/Biesiková - 1.m.
• Trio baton junior Létalová/Matejkovičová/Strakošová - 2.m.
• Miniformácia baton kadet - 2.m., • Miniformácia baton junior - 4.m.
• Veľká formácia baton kadet - 1.m. • Veľká formácia poms kadet - 1.m.
FINÁLE DETI FITNESS PRAHA - 26.5.2013
• Veľká formácia baton kadet - 3.m., •Veľká formácia poms kadet - 3.m.
PROSTEJOVSKÁ HULKA - 29.6.2013
• Sólo baton kadet Kočišová – 4.m.
• Sólo baton kadet Zámečníková – 2.m
• Sólo baton junior Hrbková - 4.m.
• Sólo baton junior Biesiková - 3.m.
• Duo baton junior Hrbková/Biesiková - 2.m.
• Duo baton junior Létalová/Matejkovičová - 7.m.
• Miniformácia baton kadet - 5.m. • Miniformácia baton junior – 1-m.
• Veľká formácia baton kadet - 3.m. • Veľká formácia poms kadet - 1.m.

INFORMÁCIE O VOLAJÚCOM:
číslo telefónu, z ktorého voláte pre
prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch,
prípadne aj meno volajúceho.
UVIESŤ MIESTO UDALOSTI:
v byte, na pracovisku alebo inom
uzatvorenom priestore: adresa a
čísla domu, poschodie a meno pri
menovke na zvončeku, ako nájsť
dom (hlavne na sídliskách).
Na verejnej komunikácii alebo
na voľných priestranstvách:
stručný a výstižný popis miesta
udalosti, orientačný bod na okolí,
napr. typická budova na blízku,
park, križovatka, kostol, obchod,
ulička v obci, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.
/Informácie Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby SR/

berali aj na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 14. marca v
priestoroch malej sále KD a zúčastnili sa na ňom občania obce.

2. Uskutoční sa aj tento rok postrek komárov?

1. Aké sú novinky ohľadom výstavy mostu Záhorská Ves-Angern?
Táto záležitosť je stále v štádiu rokovania. Akcia sa zabrzdila, pretože zástupcova Angernu sa vyjadrili, že most by sa mal začať stavať po realizácii
diaľničného premostenia S8 medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom.
Iniciátori myšlienky výstavby mosta Záhorská Ves - Angern zabúdajú, že
práve most Devínska Nová Ves - Marchegg má byť postavený ako prvý!
Diaľničné premostenie S8 Devínska Nová Ves - Marchegg bol primárny
projekt, ktorý bol odsúhlasený aj v uznesení obecného zastupiteľstva Angernu a táto myšlienka bol primárna od začiatku rokovaní, ktoré začali už
pred 10 rokmi. V prípade, že by bol skôr ako tento most postavený práve
ten náš, denne by cez našu obec prechádzalo 6000 áut, čo je pre našu
obec a takisto pre obec Angern nemysliteľné. Po postavení diaľničného
premostenia S8 Devínska Nová Ves - Marchegg, by cez most Záhorská
Ves - Angern chodilo o 40 % áut denne menej. Touto otázkou sme sa zao-

Postrek sa má realizovať začiatkom júla. Financovať by ho mala vláda SR. Najkritickejšia oblasť je práve Záhorská Ves. Otázka zatiaľ je, či
peniaze určené na postrek pôjdu cez Obvodný úrad životného prostredia
alebo VÚC.

3. Máte v úmysle kandidovať aj v nasledujúcom volebnom
období na funkciu starostu obce? Čo všetko sa v obci ešte
plánuje revitalizovať?
Bolo by pre mňa ťažké, keby som nekandidoval, pretože by som chcel
pokračovať v rozvoji obce a prehlbovať ďalej bezpečnosť, poriadok a budovanie infraštruktúry, ako aj spolunažívanie občanov. Do týchto dní sú
vybudované a zrekonštruované veci, ktoré možno neboli tak vidieť (základná škola, materská škola, čistička odpadových vôd...). V ďalšom období
by som chcel nadviazať na budovanie vecí, ktoré občan rukolapne pocíti
- cesty, chodníky, revitalizácia celej obce ako aj odpadové hospodárstvo
(premena smetiska na výrobu elektrickej energie). Pokúšame sa tu vybudovať bioplynnú stanicu, vďaka ktorej by sa občanom Záhorskej Vsi znížili
náklady na odpad.
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Záhorský hlásnik

Pamätná kniha obce Uhorská Ves /pokraèovanie rok 1934/
ústnej tradície uvádza, že pán Šiša vykopal
hlinený krčah, v ktorom bolo viac strieborných
mincí, vraj s menom Leopolda, a tie odovzdal
na OÚ. Môžem sa nazdávať, že išlo o Leopolda
1., Habsburského, nar. 9.jún 1640 vo Viedni a
zomrel vo Viedni 5.mája 1705, bol to rakúsky
arcivojvoda, tiež uhorský a český, kráľ, rímskonemecký cisár/.
Dňa 16.augusta prišiel do Uhorskej Vsi minister pravosúdia Dr. Ivan Dérer. S hudbou v
sprievode strany soc.dem. jak politickej, tak
odborovej a robotníckej telových. jednoty prišiel
pred obecný dom, kde bol tábor ľudu. Vo svojej
reči minister povedal, že si prišiel pozrieť práce
okolo Moravy...... Reč zakľúčil vierou v lepšiu
budúcnosť. Potom odišiel do Dimburga.
Miestny odbor Matice slovenskej poriadal
tohto roku prvýkrát oslavu gen. Dr. M. R. Štefánika. Na deň tragickej smrti usporiadal krojovaný
sprievod obcou. Slávnosť sa zakľúčila na dvore
meštianskej školy. Pod protektorátom Osvetovej
komisie poriadaný bol koncert, k oslave hudobných skladateľov Bedřicha Smetanu a Antonína
Dvořáka dňa 9.júna, v telocvični školy. Na oslave účinkovali: Orchester Združenia a učiteľov.
Odbor Matice slovenskej zahral na ihrisku F.C.
Uhorská Ves historickú drámu Jánošík. 9. septembra lúčil sa s občanmi obľúbený učiteľ mešť.
školy Otomar Kubala. Odbor Matice slovenskej
ho odprevadil na stanicu. Bol preložený do Varí-

Februárové krvavé srážky vo Viedni maly
detonáciu i v Uhorskej Vsi. Premožení boli
krute prenasledovaní. Prirodzene hľadali bezpečie v najbližšom súsednom štáte. Poväčšine sa ubierali do Československej republiky. V
samotnej Uhorskej Vsi prekročilo hranicu asi
40 ozbrojených mužov, bojovníkov poraženej
strany. Ozbrojení nielen puškami ale i guľomety, prešli cez rieku Moravu a ubierali sa k
osvetlenej stanici uhranskej. Tu boli četníkmi
a finančnou strážou odzbrojení a zadržaní.
Miestna soc.dem.strana ujala sa veľkodušne svojich ideových stúpencov / v Rakúsku
bola tentokrát porazená soc. dem. strana / a
bratsky ich pohostila. Zabavené zbrane naše
úrady poslaly do Rakúska. Rakúskych uprchlíkov eskortovali do Malaciek. Počas nepokojov
rakúskych, v posledných dňoch, bola posilnená pohotovosť četníctva.
Pod obcou pri rieke Morave pokračovalo
sa na stavbe betónovej hrádze a to na úseku
od Šteinerovho až po Gábrišovi. V súvislosti so stavbou ochrannej hrádze stavaný bol
kanál pre tovarňu. Pri pozemných prácach
vykopali rohy a sčerňaté stromy, všetko
veci, roky a roky zanesené vodou. Michal
Šiša pri kopaní vápenej jamy našiel 3 kusy
strieborných mincí zo sedemnásteho storočia. Na mieste nálezu postavil si domek.
/Poznámka kronikára: Rodina Šišova podľa

PLÁNOVANÉ AKCIE (II.
20. júl
17.–18.august
29. august
5. október
6. október
19. október

OD

1.

POLROK)

Futbalový turnaj A mužstva
Uhranský somíc
Kladenie vencov SNP
Hodové strašidlá
Hody
Deň úcty k starším

KRONIKA OBCE
APRÍLA DO

NARODILI SA
Lucia Višváderová /marec/
Sebastian Pulmann /marec/
Filip Fúsek
Adam Karovič
Kamil Žvach
Tatiana Balážová
Milan Baláž
Karin Hlúchová
Richard Horváth

30.

JÚNA

ZOSOBÁŠILI SA
Zuzana Lebrová
+ Michal Ščepka
Renáta Bieliková
+ Peter Majdlen
Ružena Toráčová
+ Michal Zeman
Lenka Fornerová
+ Michal Kolarczyk
Bc. Monika Čulenová
+ Lukáš Streďanský

2013

OPUSTILI NÁS
Beáta Nechalová
Miroslav Stančák
Anna Míznerová
Helena Malíková
Jozefa Vilímová
Ľudovít Tési
Miloš Sobolič
Ing. Alexander Púszer
Mário Vallo
Peter Nerád

na po dvojročnom pôsobení v Uh. Vsi.
Dňa 28. novembra svolaná bola na 7 hod.
večer schôdza do host. Štefana Doršica, ohľadom stavby nového rím.kat. chrámu. Boli tu:
Florián Grujbar, Matej Orth, Ján Bartalský,
Leopold Bartalský, Anton Bartalský, Demián
Matejkovič, Jozef Grujbar, Michal Balaďa, Karol Bartalský, Alojz Fusek, martin Síth, Florián
Režný, Michal Pavešic, Cyril Gbelský. Všetkých
menovaných zvolal Štefan Doršic. … Celá akcia mala podnet z Odboru Matice slovenskej v
Uhorskej Vsi, ktorého členovia odhlasovali pokladničnú hotovosť 500 kč, aby tak bola sbierka zahájená a veci sa ujala celá obec.
Vážení čitatelia Záhorského hlásnika! Som
rád, že si mnohí odkladáte jednotlivé vydania
ZH, dokonca niektorí si ich dávate zviazať. Čoskoro, ak sa dožijem, Vám dám k dispozícii posledné roky z histórie našej obce do roku 1937
/tam končí naša kronika/. Naša obec si zaslúži
tú obnovu, ktorú naša generácia urobila i vďaka
mojej manželke po roku 1989. Možno aj tí, ktorí
rozhodujú o budúcnosti našej obce, sa prídu
aspoň pozrieť do nášho Uhranského múzea,
aby sa aspoň trocha dozvedeli o živote svojich
predkov a tí, ktorí čakajú len na termín výplaty,
možno sa zastavia pri Pomníku padlých a zistia,
že je tam uvedený ich starý či prastarý otec.
Mgr. Šimkovič Oto, kronikár obce

Milí spoluobčania, dovoľujeme
si Vás pozvať na

SLÁVNOSTI
UHRANSKÉHO
SOMÍCA

17.-18. augusta 2013
v priestoroch rybárskeho dvora a v priľahlých priestoroch
KD. Čaká na vás občerstvenie, sprievodné podujatia
a bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavia:
Uhranská Perla, Mažoretkový súbor Merci, Kapela Ščasný zo Zohoru, DUO YAMAHA z Radimova, Duo Linz a hostia a nebude chýbať ani domáca skupina VÝR.
Tešíme sa na Vašu účasť !

www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com
gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0904 976 532 •
• Uzávierka ďalšieho čísla: 11.september
t b 2013 •

