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UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi Vás srdečne po-

zdraviť a v krátkosti zhrnúť 3. 
štvrťrok 2014. Verím, že ste si 
užili dovolenky a deti prázdniny. 

Na obecnom úrade sme však 
prázdniny nemali. Výberové ko-
nania a verejné obstarávania, ne-
súhlasy účastníkov stavebných 
konaní, nám práce posunuli o 
niekoľko týždňov ďalej.

Chvalabohu sa však začali a 
dnes je materská škôlka v hrubej 
stavbe hotová! Po dlhom oblie-
haní a tlakov na štátny aparát, 
sa nám podarilo získať 200 000 
Eur na výstavbu 2 km chodníkov 

z EÚ fondov. Myslím si, že získa-
vanie peňazí z EÚ fondov ovplyvnil 
aj fakt, že som nezávislý kandi-
dát. Vážne uvažujem iba z týchto 
dôvodov získať pre obec peniaze, 
môj postoj zmeniť. V politike je to 
bohužiaľ tak. Kto vládne, ten rozho-
duje. Na súhlas o začatí stavby zo 
strany ministerstva sme čakali od 
25. mája. Súhlas prišiel 8. augus-
ta. Myslím, že táto atraktívna stav-
ba napreduje. Po dokončení, bude 
jedinečná na Slovensku, hlavne ná-
mestíčka s „info-tabuľami !“ Dom 
smútku má tiež nové šaty. Treba ho 
ešte vymaľovať. 

Chcem poďakovať firme Nafta 
a.s. a firme Siloking, ktoré nám 
pomohla zabezpečiť postavenie 
nového plotu v základnej škole. Za 
celú obec patrí Nafte a.s. a Silokin-
gu veľká vďaka! Materská škôlka 
je rozostavaná a deti budú až do 
dokončenia chodiť do kultúrneho 
domu z bezpečnostných dôvodov. 
Ďakujem všetkým rodičom za po-
chopenie.

Slávnosti Uhranského somíca 
navštívilo ako každoročne veľa 

ľudí. V sobotu sa bavili na rybár-
skom dvore a v nedeľu na futba-
lovom ihrisku, kde si vychutnávali 
futbalové umenie Ondreja Krišto-
fíka, či Jozefa Schtipanitza ako aj 
bývalých futbalistov Záhorskej Vsi 
i dnešného „A“ tímu. Škoda, že ca-
tering mal pripravených málo rýb. 
Budúci rok sa to určite nestane. 
Chcem poďakovať poslancom za 
prípravu kultúrneho programu, ry-
bárskemu spolku Morava, správ-
kyni kultúrneho domu a správcovi 
futbalového ihriska, ako aj futbalis-
tom. Bol to pekný víkend! 

Čo sa týka mostu, rozhodli 
sme sa spolu s poslancami uro-
biť hlasovanie o výstavbe mostu, 
pretože Angern ohlásil túto akciu! 
Myslím si, že občania Záhors-
kej Vsi majú také isté právo ako 
rakúski kolegovia. Preto sa tento 
prieskum vykonal. Chcem touto 
cestou poďakovať všetkým, ktorí 
to pochopili a prišli vyjadriť demo-
kraticky svoj názor. 

Vážení spoluobčania, 15. no-
vembra 2014 budú voľby na sta-
rostu obce a poslancov OZ.

Chcel by som Vás poprosiť, 
aby ste si uvedomili, čo sa všetko 
v obci vystavalo, urobilo v kultúre, 
športovej oblasti, v škôlke, škole 
atď., a potom hodnotili prácu sta-
rostu a jeho zamestnancov. Nená-
visť a ohováranie ešte nič dobré 
neprinieslo, práve naopak. Treba 
sa odosobniť a vecne zhodnotiť 
výsledky práce, ktorú robíme pre 
Vás, občanov Záhorskej Vsi. 

Obec sa zveľaďuje, je stále 
krajšia, zásluhou Vás, pretože 
všetko čo sa podarilo urobiť ste 
vedeli, a súhlasili s tým. Každý 
deň sa snažím riešiť úlohy, ktoré 
som sľúbil urobiť v minulých voľ-
bách. Tieto záväzky určite splním 
a obec sa bude aj v budúcnosti 
ďalej rozvíjať vpred!

Všetko o mojich plánoch do 
budúcnosti sa dozviete vo vo-
lebnej kampani, ktorá začína 30. 
októbra 2014!
Som tu pre Vás 24 hodín denne
s úctou Váš starosta 

Boris Šimkovič 
(0948 550 050).

Príhovor redakcie
Milí čitatelia Záhorského hlásnika,

leto sa nám pomaly, ale zato isto chýli ku 
svoju koncu. Slnečných lúčov ubúda, deti sa 
vrátili späť do školských lavíc, spomienkou 
na dovolenku sú len fotky uložené v našich 
fotoaparátoch. Školákom prajeme do nového 
školského roka veľa úspešných študijných 
výsledkov, pedagógom pevné nervy a množ-
stvo kreatívnych nápadov, všetkým dohroma-
dy veľa pozitívnej energie do spoločnej práce. 
Nezabúdajme, že vzdelanie je základom mo-
dernej spoločnosti.   

Tretí augustový víkend sme oslavovali 
12. ročník Dní Uhranského somíca, ktorý 
opäť nesklamal a potvrdil, že patrí medzi ne-
oddeliteľné a navyše aj vydarené podujatia 

v našej obci. Aj on sa však nevyhol drobným 
faux-paus. Tragickým sa dá nazvať vystúpenie 
šaša Lea, ktorí svojim vystúpením deti skôr vy-
strašil a unudil, ako zaujal a potešil. Rovnako 
cateringová spoločnosť nezvládla svoju úlohu 
dokonale. Jedna z najobľúbenejších pochutín 
podujatia, somíc, chýbal už v skorých podve-
černých hodinách prvého dňa. Potešilo však 
vystúpenie domácich súborov a účastníkov, 
ako aj hosťujúcej Jadranky či Záhorienky. Viac 
sa dočítate v samotnom článku, ktorý je veno-
vaný našim slávnostiam. 

Pri príležitosti 70. výročia vypuknutia Slo-
venského národného povstania, sme si aj v 
našej obci pripomenuli a uctili pamiatku obe-
tí, dovolíme si tvrdiť, najdôležitejšej akcie slo-
venského národa vo svojich dejinách. Svojou 
účasťou a programom sme tak ukázali, že 

cítime vlastenecky. V dnešnej dobe plnej 
rôznych „pseudohistorikov“ a historických 
konšpirácií, ktoré znevažujú otázku povsta-
nia, sme si zachovali svoju tvár. Viac infor-
mácií, nájdete rovnako, na nasledujúcich 
stránkach našich novín.

Nielen tieto, ale i ďalšie témy a zaujíma-
vosti sa dozviete v novom čísle Záhorského 
hlásnika. Na záver Vám chceme poďakovať 
za Vaše reakcie a vyjadrenú podporu aj na 
sociálnej sieti Facebook. Ste pre nás správ-
nou motiváciou do našej redaktorskej práce. 
Svoje podnety nám aj naďalej môžete zasi-
elať na e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@
gmail.com.  

Prajeme Vám príjemné čítanie,
Redakcia ZH

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 30. 6. 2014 

Uznesenie č. 64/2014 – OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad. Zodpovedný: p. Danihelová, 
Za: 7 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 1 (p. Hanzlovič F.) Neprítomný: 1 
(JUDr. Repár M.) 

Uznesenie č. 65/2014 – OZ schvaľuje použitie prebytku po vylúčení 
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 0,00 Eur, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

Zodpovedný: starosta obce. Za: 7 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 1 (p. 
Hanzlovič F.) Neprítomný: 1 (JUDr. Repár M.) 

Uznesenie č. 66/2014 – OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kon-
trolóra k záverečnému účtu za rok 2013. Zodpovedný: hl. kontrolór Za: 8 
poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 (JUDr. Repár M.) 

Uznesenie č. 67/2014 – OZ schvaľuje financovanie kamery na Kultúr-
nom dome a Pomníku Povodne v sume 2.740 Eur z rezervného fondu. 
Upraví sa položka 01116/713003/46 o sumu 2.740 Eur. Zodpovedný: 
p. Danihelová Za: 8 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 
(JUDr. Repár M.) 
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Uznesenie č. 68/2014 – OZ na svojom zasadnutí súhlasí s odpreda-
jom časti obecného pozemku parc.č. 957/3 ostatné plochy v kat. území 
obce Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná 
na LV 1097, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, 
IČO: 00305219. Podľa geometrického plánu č. 11/2014 sa odčleňu-
je od parc. registra „E“ č. 957/3 do novovytvorených parc.č. 957/5 
výmera 20 m2 a do parc.č. 957/6 výmera 2 m2 za cenu 1,00 Eur/m2 
t.j. spolu 22,00 Eur kupujúcemu Václav Sobolič, nar. 1. 9. 1959, by-
tom 900 63 Jakubov 582, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí – z dôvodu hodných osobitného zreteľa 
z dôvodu, že pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeli-
teľný celok so stavbou rodinného domu a priľahlého pozemku. Nákla-
dy spojené s prepisom hradí kupujúci. Zodpovedný: starosta obce.
Za: 8 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 (JUDr. Repár M.) 

Uznesenie č. 69/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia počet 5. Za: 8 
poslancov Proti: 0, Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 (JUDr. Repár M.) 

Zapísala: Michaela Danihelová

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 23.07.2014 
Uznesenie č. 70/2014 – OZ opravuje znenie celého uznesenia č. 
65/2014 zo dňa 30. 6. 2014: 
1. OZ schvaľuje záverečný účet obce Záhorská Ves za rok 2013, ktorý 
vykazuje: V bežnom rozpočte príjmy 1.105.514,28 Eur, výdavky 1 008 
696,90 Eur a prebytok 96 817,38 Eur. V kapitálovom rozpočte príjmy 34 
508,00 Eur, výdavky 207 656,10 Eur a schodok 173 148,10 Eur. Príjmo-
vé finančné operácie 126 560,02 Eur, výdavkové finančné operácie 31 
052,47 Eur a prebytok finančných operácií vo výške 95 507,55 Eur. 
2. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií 
vykázaný vZáverečnom účte obce Záhorská Ves za rok 2013 v sume 
76 330,72 Eur, ktorý bol v bežnom roku vysporiadaný z rezervného 
fondu obce. Zodpovední: Danihelová, starosta obce. Za: 6 poslancov 
Proti: 0 Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci 
/p. Vajdečka, p. Biesik/ 

Uznesenie č. 71/2014 – OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 
obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby posky-
tované obcou Záhorská Ves (ako právnická osob) s platnosťou od 1. 
9. 2014. Zodpovední: p. Schneiderová, starosta obce. Za: 7 poslan-
cov Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 poslanci /p. Vajdečka, p. 
Biesik/ 

Uznesenie č. 72/2014 – OZ berie na vedomie Správu nezávislého audi-
tora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013. Zodpovedný: 
starosta obce. Za: 7 poslancov. Proti: 0. Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 
poslanci /p. Vajdečka, p. Biesik/

Uznesenie č. 73/2014 – OZ schvaľuje, že starosta obce môže schvaľo-
vať rozpočtové opatrenia len do výšky 400 Eur. Zodpovedný: starosta 
obce. Za: 6 poslancov Proti: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Matejov/ 
Neprítomní: 2 poslanci /p. Vajdečka, p. Biesik/ 

Uznesenie č. 74/2014 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie zo dňa 
23.07.2014: 

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 2. úprava Rozdiel 
dotácia BSK na oplotenie školy 0,00 2 500,00 2 500,00

Preplatenie škody Peugeot 0,00 3 964,19 3 964,19

Nájom pozemkov First Farm 2 300,00 8 950,00 6 650,00

Hrobové miesta 0,00 7 000,00 7 000,00

SPOLU - bežné príjmy 1 237 540,00 1 284 420,83 46 880,83

SPOLU - kapitálové výdavky 2 000,00 2 000,00 0,00

SPOLU - finančné operácie 204 000,00 204 000,00 0,00 

Úpravy vo výdavkovej časti    
Nadstavba MŠ  100 000,00 266 000,00 166 000,00 

SPOLU - kapitálové výdavky 149 550,00 329 940,00 180 390,00

SPOLU - finančné operácie 30 835,00 30 835,00 0,00 

Za: 6 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprí-
tomní: 2 poslanci /p. Vajdečka, p. Biesik/ 

Uznesenie č. 75/2014 – OZ schvaľuje, že navýšenie výdavkov na nad-
stavbu materskej škôlky o výške 166.000 Eur bude použité z rezervného 
fondu. Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 1 
poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Vajdečka, p. Biesik/ 

Uznesenie č. 76/2014 – OZ schvaľuje darovanie pozemkov po delimi-
tačnom procese zo Slovenského pozemkového fondu na obec Záhorská 
Ves v znení: Parc. č. 405/3 o výmere 589 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha, parcela registra „C“ a parc. č. 405/4 o výmere 316 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, parcela registra „C“, v katastrálnom území 
Záhorská Ves, zapísaných na LV č. 1097, ktorých vlastníkom je obec 
Záhorská Ves zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, 
IČO: 305219 obdarovanému JESEŇ ŽIVOTA príspevková organizácia, ul. 
Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 30857007. Správne poplatky 
spojené so zápisom, -vkladom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti hradí 
v plnej výške darca. Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov Pro-
ti: 0, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. 
Vajdečka, p. Biesik/ 

Uznesenie č. 77/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 7. Za: 
6poslancov Proti: 0. Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 
2 poslanci /p. Vajdečka, p. Biesik/ 

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 27. 8. 2014 
Uznesenie č. 78/2014 – OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 
8.335,00 Eur /s DPH/ na stabilizovanie chodníka v mieste zjazdov do 
rodinných domov v projekte Náučný chodník.

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 3. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy  1 237 540,00 1 284 420,83  0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2 000,00 2 000,00 0,00

Náučný chodník spevnenie vjazdov 0,00 8 335,00 8 335,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 212 335,00 8 335,00

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 3. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné výdavky 732.305,00 748.191,64 0,00

Náúčný chodník spevnenie vjazdov 0,00 8.335,00 8.335,00

SPOLU - kapitálové výdavky 149.550,00 338.275,00 8.335,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00 0,00     

Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 
1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PHDr. 
Brukkerová/ 

Uznesenie č. 79/2014 – OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 
3.398,40 Eur /s DPH/ na odvodnenie komunikácie v projekte Náučný 
chodník. 

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00  1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy  2.000,00  2.000,00  0,00

odvodnenie komunikácie chodník 8.335,00 11.733,40 3.398,40

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 215.733,40 3.398,40 
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Úpravy vo výdavkovej časti:  Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné výdavky 732 305,00 748 191,64 0,00

odvodnenie komunikácie chodník 8 335,00 11 733,40 3 398,40

SPOLU - kapitálové výdavky 149 550,00 341 673,40 3 398,40

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30 835,00 30 835,00 0,00 

Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdr-
žal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, 
PHDr. Brukkerová/  

Uznesenie č. 80/2014 – OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 
2.632,14 Eur /s DPH/ na spevnenie krajnice dlažobnej kocky za obrub-
níkom v projekte Náučný chodník.

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 5. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00 1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2.000,00 2.000,00 0,00

Spevnenie krajnice chodník 11.733,40 14.365,54 2.632,14

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 218.365,54 2.632,14

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 5. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné výdavky 732.305,00 748.191,64 0,00

Spevnenie krajnice chodník 11.733,40 14.365,54 2.632,14

SPOLU - kapitálové výdavky 149.550,00 344.305,54 2.632,14

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00 0,00   

Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdr-
žal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, 
PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 81/2014 – OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 6.081,02 
Eur /s DPH/ na úpravu terénu v okolí 1. Kaplnky v prípade potreby. 

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 6. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00  1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2.000,00 2.000,00 0,00

Spevnenie krajnice chodník 14.365,54  20.446,56  6.081,02 

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 224.446,56  6.081,02 

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 6. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné výdavky 732.305,00 748.191,64 0,00

Spevnenie krajnice chodník 14.365,54 20.446,56  6.081,02 

SPOLU - kapitálové výdavky 149.550,00 350.386,56 2.632,14

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00 0,00    

Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov, Zdr-
žal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, 
PHDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 82/2014 – OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výš-
ke 20.446,56 Eur na projekt Náučný chodník. Predmet použitia:

a/ stabilizovanie chodníka v mieste zjazdov do rodinných domov 8.335,00 Eur
b/ odvodnenie komunikácie 3.398,40 Eur
c/ spevnenie krajnice dlažobnej kocky za obrubníkom 2.632,14 Eur
d/ úprava terénu pri 1. Kaplnke 6.081,02 Eur 

Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 1 po-
slanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 83/2014 – OZ súhlasí s navýšením kapitálových výdavkov 
na nadstavbu Materskej skôlky vo výške 16.000 Eur. 

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 7. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00  1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2.000,00 2.000,00 0,00

Nadstavba MŠ  20 446,56  36 446,56  16 000,00 

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 224.446,56  16 000,00 

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 7. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné výdavky 732.305,00 748.191,64 0,00

Nadstavba MŠ 166.000,00 182.000,00 16.000,00 

SPOLU - kapitálové výdavky 149.550,00 366.386,56  16.000,00 

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00  0,00   

Zodpovedný: starosta obce Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdr-
žal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, 
PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 84/2014 – OZ schvaľuje požitie Rezervného fondu vo 
výške 16.000 Eur na nadstavbu Materskej škôlky. Zodpovedný: starosta 
obce Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec /p. 
Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 85/2014 – OZ schvaľuje navýšenie výdavkov v rozpočte 
pre FC Záhorská Ves vo výške 4.000 Eur. 

Zodpovedný: starosta obce Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 
0 poslancov Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 86/2014 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie: Rozpočet 
po úprave bude nezmenený.

Úpravy v príjmovej časti: Pôvod. rozpočet 8. úprava Rozdiel
 0,00 0,00 0,00 
SPOLU - bežné príjmy 1.237.540,00  1.284.420,83 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 2.000,00 2.000,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 204.000,00 240 446,56 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 8. úprava Rozdiel
FC BR navýšenie 10 000,00 14 000,00 4 000,00

Zníženie výdavkov Rekonštrukcia

cesty Moravská 9 600,00 5 600,00 -4 000,00

SPOLU - bežné výdavky 732.305,00 748.191,64 0,00

SPOLU - kapitálové výdavky 149.550,00 366.386,56  16.000,00 

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30.835,00 30.835,00  0,00

Zodpovedný: starosta obce. Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal 
sa: 0 poslancov Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PHDr. Brukkerová/ 

Uznesenie č. 87/2014 – OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k PHSR obce Záhor-
ská Ves na roky 2012-2015, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia, 
t.j. 27.08.2014. Zodpovedný: starosta obce. Za: 6 poslancov Proti: 0 
poslancov Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ Neprítomní: 2 poslanci 
/p. Matejov, PHDr. Brukkerová 

Uznesenie č. 88/2014 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 11. Za: 
7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomní: 2 
poslanci /p. Matejov, PHDr. Brukkerová/ 

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth 

UNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 8. 9. 2014
Uznesenie č. 89/2014 - OZ schvaľuje vykonanie Verejného prieskumu 
názorov občanov Záhorskej Vsi na výstavbu mostu v obci a prevádzku 
kompy, ktorý sa uskutoční dňa 21.09.2014 v čase od 07:00 hod. do 
14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. Zodpovedný: starosta obce, 
Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítom-
ný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/
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Uznesenie č. 90/2014 - OZ súhlasí so znením textu sprievodného listu 
k prieskumu názoru občanov obce Záhorská Ves na výstavbu mostu v 
obci a prevádzku kompy. Zodpovedný: starosta obce Za: 7 poslancov, 
Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 
1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 91/2014 - OZ súhlasí s realizáciou projektu „Napojenie 
bytových domov na ČOV“ v Záhorskej Vsi podľa predloženého projektu 
investora Prvá teplárenská a.s., Nám. Sv. Martina 9, Holíč a s podmien-
kami zmluvy uzatvorenej medzi oboma stranami. Za prípadné navýšenie 
nákladov za spotrebu vody a nákladov na odpad obyvateľom bytoviek 
zodpovedá v plnom rozsahu Prvá teplárenská a.s.. Obec Záhorská Ves 
sa od prípadného navýšenia cien dištancuje v plnom rozsahu. Zodpo-
vedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 
poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 92/2014 - OZ schvaľuje navýšenie nákladov na úpravu 
fasády spodnej časti škôlky /pôvodnej/ bez zateplenia za cenu 23,77 
m2 a celková cena max. 2.101 Eur s DPH. Úpravu vykoná spoločnosť 
GAMA-ART, s.r.o. Zodpovedný: starosta obce. Za: 7 poslancov, Proti: 0 
poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, Neprítomný: 1 posla-
nec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 93/2014 - OZ berie na vedomie ústnu žiadosť p. Klačan-
ského k uzatvorenej Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 20.12.2011 
- pozemok pare. č. 4318/102 o výmere 462 m2 v k.ú. Záhorská Ves 
okres Malacky na LV č. 1097. Zodpovedný: starosta obce, Za: 6 poslan-
cov Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 2 poslanci /p. Matejov, JUDr. Repár/ 
Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/ .

Uznesenie č. 94/2014 - OZ schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultač-
ných služieb a poradenských služieb so spoločnosťou CNS EuroGrants 
s.r.o., sídlo: Bratislavská 264, 908 01 Kúty, IČO: 45421153. Dohodnutá 
zmluvná cena je 4.200 Eur s DPH. Zodpovedný: starosta obce, Za: 7 
poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/, 
Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 95/2014 - OZ ruší Uznesenie č. 50/2014 zo dňa 5. 5. 
2014. Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, 
Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/, 

Uznesenie č. 96/2014 - OZ schvaľuje prenájom obecných pozemkov 
spoločnosti Bowix, s.r.o., Kostolište, IČO: 35760664 za 1.500 Eur/rok 
na dobu neurčitú. Ide o nasledovné pozemky registra „E“ v katastrálnom 
území obce Záhorská Ves: 

Parc. č. 1628 3.812 m2 TTP
Parc. č. 1638 583 m2 TTP
Parc. č. 1637 737 m2 TTP
Parc. č. 1639 2.967 m2 Ostat. plocha
Parc. č. 1641/1 1737 m2 Vodné plochy
Parc. č. 1642/3 13.588 m2 Orná pôda
Parc. č. 1621/1 1.715 m2 Ostat. plocha
Parc. č. 1626/1 526 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc. č. 1626/2 467 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc. č. 1627 144 m2 TTP
Parc. č. 1640/1 432 m2 Orná pôda
Parc. č. 1642/2 263 m2 zastavané plochy a nádvoria

Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdr-
žal sa: 0 poslancov Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 97/2014 - OZ schvaľuje, aby Obec Záhorská Ves uzavrela pre 
stavbu „Záhorská Ves, elektrická NN prípojka a Záhorská Ves, prekládka 
VN vedenia“ s budúcim oprávneným Západoslovenskou distribučnou a.s., 

Čulenova 6, Bratislava zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelách 
č. reg. „E“ 4329/1 a 4329/2 v k.ú. Záhorská Ves , predmetom ktorej bude 
zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti budúceho povin-
ného Obec Záhorská Ves, ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, 
strpieť na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v 
Geometrickom pláne na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva 
uloženia inž. sietí na p.č. „E“ 4329/1, p.č.4329/2 a p.č.reg „C“ 4328/83 
a 4328/92 vypracovanom zhotoviteľom MM Geo, Michal Zapletal, Radlin-
ského 2751, Malacky , ktorý vyhotovil Michal Zapletal dňa 22.8.2014 pod 
číslom 49/2014 nasledovné: 

a) zriadenie a uloženie NN prípojky a VN prípojky

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, mo-
dernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej 
odstránenie;

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými doprav-
nými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným 
a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na 
výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b). Vecné 
bremená budú zriadené na dobu neurčitú.

Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal 
sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 98/2014 - OZ schvaľuje vstup obce Záhorská Ves do Ob-
čianskeho združenia Dolné Záhorie pre aktivity integrovanej stratégie re-
gionálneho rozvoja v okrese Malacky za účelom zaradenia do Miestnych 
aktivít skupín /MAS/ Ministerstvom pôdohospodárstva SR s možnosťou 
čerpania zdrojov z OP pre rozvoj vidieka. Zodpovedný: starosta obce. 
Za: 7 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlo-
vič/, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 99/2014 - OZ schvaľuje podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpi-
sov, že bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom vo-
lebnom obvode utvorenom pre celú obec. Zodpovedný: starosta obce, 
Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 
1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 100/2014 - OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám hospo-
dárenia a nakladania s majetkom obce Záhorská Ves. Zodpovedný: sta-
rosta obce, Za: 7 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec 
/p. Hanzlovič/, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 101/2014 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Záhorská Ves na 2. polrok 2014. Zodpovedný: hl. kont-
rolór obce, Za: 7 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. 
Hanzlovič/, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 102/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čer-
pania rozpočtu za 1. polrok 2014. Zodpovedný: hl. kontrolór obce, Za: 8 
poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 
poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 103/2014 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly evi-
dencie prevádzky v MI a Spinnigu a výber poplatkov za 2. štvrťrok 2014. 
Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal 
sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/

Uznesenie č. 104/2014 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 15. 
Zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal 
sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /PhDr. Brukkerová/,

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth 
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre vo¾by poslancov Obecného zastupite¾stva pre vo¾by poslancov Obecného zastupite¾stva 

v Záhorskej Vsi 15. novembra 2014 v Záhorskej Vsi 15. novembra 2014 
Miestna volebná komisia v Záhorskej Vsi podľa § 18 zákona SNR č; 346/1990 Zb; o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 
zaregistrovala týchto kandidátov: 

 1.  Mária Annušová, 67 r., učiteľka, Pri hrádzi 18, Záhorská Ves, SMER – SD 
 2.  Andrej Bajtek, 50 r., SZČO, V Jertáši 25, Záhorská Ves, NOVA, SaS, SIEU, SDKÚ – DS 
 3.  Mária Bartalská, Ing., 65 r., projektantka, Hlavná 248, Záhorská Ves, SMER – SD 
 4.  Peter Bartalský, 46 r., SZČO, Hlavná 174, Záhorská Ves, SMER – SD 
 5.  Peter Biesik, 43 r., finančný poradca, Školská 1, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 6.  Pavol Danihel, 35 r., SZČO, Hlavná 14, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 7.  Pavol Danihel, 64 r., dôchodca, Šancová 1, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 8.  Stanislav Grujbár, 29 r., SZČO, Hlavná 31/B, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 9.  Zuzana Havrilová, 33 r., SZČO, Sokolská 19, Záhorská Ves, KDH 
 10.  Gabriela Malíková, Bc., 43 r., zdravotná sestra, Pri prvej kaplnke 5, Záhorská Ves, nezávislá kandidátka 
 11. Peter Matejov, 50 r., SZČO, Kasárenská 74, Záhorská Ves, KDH 
 12. Norbert Miček, 51 r., zámočník, Hlavná 138, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 13. Stanislav Nechala, 51 r., invalidný dôchodca, Hlavná 31/A, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 14. Rastislav Pupík, 42 r., produkcia STV, Pri prvej kaplnke 25, Záhorská Ves, SMER – SD 
 15. Milan Repár, JUDr., 64 r., dôchodca, Povodňová 15, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 16. Milan Tomášek, 50 r., elektromechanik, Hlavná 143, Záhorská Ves, SMER – SD 
 17. Marián Vašina, 35 r., operátor výroby, Školská 1, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 18. Ľubomír Žvach, 56 r., robotník, Hlavná 31/B, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 

 V Záhorskej Vsi  Michaela Danihelová 
 Dátum: 24. septembra 2014  predseda volebnej komisie 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre vo¾by starostu obce pre vo¾by starostu obce v Záhorskej Vsi 15. novembra 2014v Záhorskej Vsi 15. novembra 2014 

Miestna volebná komisia v Záhorskej Vsi podľa § 23 zákona SNR č; 346/1990 Zb; o voľbách do orgánov samosprá-
vy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 

 1. František Hanzlovič, 48 r., SBS, Hlavná 104, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 2. Peter Nerád, 39 r., finančný agent, Továrenská 1, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 3. Ľuboš Pollák, 52 r., kuchár, Kasárenská 1, Záhorská Ves, nezávislý kandidát 
 4. Boris Šimkovič, JUDr. 52 r., starosta, Povodňová 20, Záhorská Ves, SMER – SD 

 V Záhorskej Vsi  Michaela Danihelová 
 Dátum: 24. septembra 2014  predseda volebnej komisie
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V predchádzajúcich číslach našich 
novín sme v tejto rubrike predstavova-
li inštitúcie a budovy obce. V terajšom 
čísle sme našu pozornosť upriamili na 
nezmazateľnú časť histórie, prevažne 
našich starých rodičov – Spartakiádu.

Spartakiáda sa dá označiť ako zá-
kladná a rekreačná telesná výchova. 
(ZRTV). V Záhorskej Vsi cvičili Spar-
takiádu ženy aj muži. O tom, že im to 
šlo, svedčí ich účasť na každej kona-
nej Spartakiáde. Prvá spartakiáda sa 
konala v roku 1955 a potom následne 
každých 5 rokov okrem roku 1970. Po-
sledná konaná bola v roku 1985. Každá 
dedina mala svojich cvičencov a svoju 
vedúcu, ktorá to riadila. V našej obci 
boli vedúcimi žien pani Anna Bláhová, 
pani Jana Pavešicová a poslednou bola 
pani Jana Davidová. Mužov viedli páni 
Jozef Bláha, pán Ján Ozábal a posled-
ným bol Peter Danihel.

Prinášame Vám rozhovor s občiankou 
Záhorskej Vsi, ktorá si pamätá ešte na 
začiatky a bola úzko spätá s touto maso-

,,Od kompy po Syslúv vàšek...“

2. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť a na-
cvičovať práve Spartakiádu?

Veľmi ma bavilo gymnastické cvičenie a 
rada som sa zúčastňovala týchto verejných 
cvičení. Okrem nacvičovania spartakiády 
sme sa združovali v telocvični na kondič-
ných cvičeniach, kde sme samozrejme 
okrem cvičenia popletkovali, pospomínali, 
posťažovali, pochválili a tak ďalej. Veď to 
poznáte...

3. V akých vekových kategóriách ste na 
týchto 4 Spartakiádch cvičili?

Vždy som cvičila v najstaršej vekovej ka-
tegórií a to ŽENY. Z našej obce vždy chodili 
iba dospelácke družstvá a to ŽENY a MUŽI. 
Čo sa týka financovania ( dresy, cestovné, 
obytovanie, strava) nám hradilo ROH zo zá-
vodu Strojstav, pod ktorou hlavičkou sme aj 
fungovali.

vou organizáciou. Zúčastnila sa prevažne 
všetkých Spartakiád - pani Klementína 
Ozábalová. 

1. Koľko krát a v ktorých rokov ste sa 
Spartakiády zúčastnili?

Spartakiády som sa zúčastnila 4 krát a 
to v rokoch 1955, 1960, 1965 a 1975.

4. Ako prebiehal nácvik? V kých fázach.

Prvou fázou bol nácvik doma – 2x týž-
denne po dve hodiny. Takýmto tempom sme 
išli pol rok. Následne boli okresné zrazy, kde 
sa zocvičovali všetky dediny, ktoré dosi-
aľ samostatne nacvičovali. Po okresných 
zrazoch nasledovali krajské zrazy, kde sa 
vyberali tí najlepší cvičenci, ktorí následne 
postúpili do Prahy. Tam sa týždeň pred vy-
puknutím každodenne konalo zosúlaďovanie 
cvičencov z Celého ČESKOSLOVENSKA. 
Konalo sa to na Strahove. Počet cvičencov 

bol približne 12 000 ľudí a v hľadisku sedeli 
ďalšie tisíce obdivovateľov. V dňoch hlav-
ného vystúpenia sa na Strahovskej ploche 
vystriedali všetky kategórie : deti s rodičmi, 
mladšie žiatstvo, staršie deti, dorast, uč-
ňovská mládež, ženy, muži, vojaci...

5. Ktorú spartakiádu si najviac zo všet-
kého pamätáte a prečo ?

V roku 1975 počas nášho hlavné-
ho vystúpenia začalo pršať, ale poriad-
ne. Zmokli sme do poslednej nitky a od 
dojatia sme aj plakali. Lebo ľudia nás aj 
počas dažďa povzbudzovali, tlieskali a 
štadiónom sa ozývalo hlasné BRAVO. No, 
každá spartakiáda bola niečím zvláštna, 
výnimočná a krásna. Škoda, že dnes už 
takéto masové vystúpenie, ktoré nám zá-
videl pomaly celý svet zaniklo... 

Text: Vajdečková, 
(foto: súkromný archív)

Spartakiáda

p. Ozábalová, fotka z roku 1975, fotené doma
v Záhorskej Vsi

FOTKA zo Strahova, rok 1985 
Horný rad z ľava: pani A. Meňhárová, I. Pupíková, J. Davidová, M. Višvaderová, J. Šestáková
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míra Marcinových a Václava Soboliča. Na scéne sa násled-
ne predstavili v prvom pásme svojho vystúpenia mažoretky 
MERCI, ktoré už tradične patria medzi stálice domácich, a 
dovolíme si tvrdiť, že aj zahraničných podujatí. Úvodným 
slovom všetkých privítal starosta obce Záhorská Ves JUDr. 
Boris Šimkovič, ktorý zaželal všetkým príjemnú zábavu pri 
dobrom jedle a občerstvení.

Pre najmenších bol pripravený šašo Leo z neďalekej obce 
Gajary, ktorý k nám zavítal aby potešil najmä naše malé ra-
tolesti a predviedol nám svoje umenie s balónikmi. Práve vy-
stúpenie šaša Lea bolo inak chybičkou krásy počas celých 
slávností. Poniektoré deti boli z vystupujúceho klauna doslo-
va vystrašené, jeho "umenie" s balónmi bolo založené na jed-
nom triku a s pribúdajúcim časom nudil aj tých najväčších 
priaznivcov klaunov. Veru, nečudujeme sa, že pri odchode z 
pódia nezaznel ani len chabý potlesk... 

Nasledovalo spevácke vystúpenie známej speváčky, bý-
valej televíznej rosničky, držiteľky trojnásobného bronzového 
Slávika Jadranky Handlovskej. Svojimi piesňami, nadšeným 
elánom a príjemným vystupovaním nás všetkých aspoň na 
krátky okamih preniesla na slnkom zaliate pláže Jadranu, a 
dala nám pocítiť bezstarostnú atmosféru slnečného Balkánu. 
Jej vystúpenie sa tak pokojne môže zaradiť medzi tie najú-
spešnejšie, ktoré naše slávnosti vo svojej ére zažili.

Predstavil sa i domáci spevokol Uhranka pod vedením 
novej umeleckej vedúcej pani Mgr. Hany Stanekovej. Hos-
ťami Uhranky boli slečna Alžbeta Ihringová a pán Mário 
Janský so svojím synom Martinom. Alžbetka i Martin 
spolu so svojím ockom ukázali, že tradície a zvyky ne-

Ako každý tretí augustový víkend, i tento rok sa u nás 
v obci konali v dňoch 16.-17. augusta Dni Uhranského 
somíca. Niesli sa v duchu dobrej zábavy, krásnych a 
ľubozvučných piesni, ktoré chytili za srdce nejedného 
účastníka, výborných rybacích špecialít a bohatého 
občerstvenia.

Program 12. ročníka odštartovala ukážka Klubu vojen-
skej histórie, ktorá sa konala o 12:00 hod. v priestoroch 
rieky Moravy. Členovia klubu predviedli fingovaný zásah 
proti narušiteľom štátnej hranice. Akcia bola určite známa 
pre tých skôr narodených a mnohí z prítomných divákov 
zalovili vo svojej pamäti na časy nedávno minulé. Auten-
tickosť akcii dodávali zvukové efekty, ale aj profesionálny 
herecký výkon členov Klubu vojenskej histórie. Predkrm v 
podobe tejto scénky bol zárukou kvalitného popoludňajšie-
ho programu. Po skončení fingovaného zásahu sa účast-
níci slávností mohli premiestniť do priestorov Rybárskeho 
dvora, kde sa na svoje vystúpenie pripravovala kapela Duo 
Linz a hostia, ktorá už od 12:00 hod. hrala do tanca i na 
počúvanie známe ľudové a moderné piesne.

Oficiálne otvorenie našich slávností bolo stanovené na 
15:00 hod. tradičnými fanfárami našich poľovníkov zo 
združenia Rozkvet v podaní pánov Štefana Mičeka, Slavo-

12. 12. ročník ročník 
Dní Uhranského somícaDní Uhranského somíca
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vymierajú ani medzi našou mlaďou a posolstvo ich sta-
rých mám otcov v našich žilách stále koluje. Hosťkami 
boli aj mažoretky MERCI, ktoré sa predstavili pásmom 
úspešných choreografií z uplynulej sezóny. Uhranka nám 
predstavila nový repertoár svojich skladieb, podelila sa s 
nami o hrdosť a lásku, ktorú cítia voči rodnému kraju. Po-
vedzme si úprimne, vieme si predstaviť Uhranský Somíc 
bez Uhranky? 

Z dôvodu nevyspytateľného počasia sa tombola pre-
sunula na skoršiu hodinu. To však neznamenalo, že by 
hodnota cien klesla. Praktické veci, v podobe cestovných 
tašiek, ale i drobností ktoré rovnako potešia, našli svojich 
víťazov. Nuž, niekto má šťastie v hre, iní zasa v láske, preto 
nezúfajme, veď tombola je tu zasa o rok, priatelia.

V nedeľu sa Uhranský somíc presunul do priestorov 
futbalového ihriska v Záhorskej Vsi, na ktorom sa odo-
hrali dva priateľské zápasy. Prvý zápas odohrali starší 
žiaci FK Záhorská Ves proti účastníkovi II. ligy ŠK De-
vinská Nová Ves. Naše mladé futbalové talenty prehrali 
vysoko 11:2. 

Druhý zápas odohralo domáce A- mužstvo proti All 
Stars Záhorská Ves, ktorých výber sa skladal z býva-
lých aktívnych hráčov zo Záhorskej Vsi, ale aj bývalých 
ligových futbalistov. Tento zápas sa skončil víťazstvom 
5:3 pre mužstvo All Stars Záhorská Ves. A nastavil zrka-
dlo voči domácim hráčom, len čo je pravda!

Čas je neúprosný a ani sa nenazdáme a už tu bude 
v poradí 13. ročník Dní Uhranského somíca. Ten toh-
toročný mal svoje "muchy", a tak uvidíme, ako si or-
ganizátori poriadia s prípravou toho nasledujúceho. 
Tešíme sa na budúci ročník, priatelia! 

Text: Barbora Malíková
Foto: Barbora Malíková, Natália Vajdečková

Reprezentatívnu dychovú hudbu zo Záhoria zastu-
povala na našich slávnostiach ľudová kapela Záho-
rienka zo Stupavy. Jej známe polkové piesne, obo-
hatené aj o české skladby roztancovali prítomných 
divákov, iní, tí skôr narodení si zakrepčili aj posediač-
ky. Hlasivky však použili rovnako všetci a poriadne si 
to užili. Za búrlivého potlesku na scénu opäť prišla ka-
pela Duo Linz a hostia, ktorí hrala prítomným účastní-
kom až do neskorej noci. Moderátorom podujatia bol 
Dávid Malík. O reprodukovanú hudbu a ozvučenie sa 
počas obidvoch dní staral pán Rado Jánoš so svojim 
bratom Jarom. 

Po celý deň boli k dispozícii sprievodné podujatia, 
či už to bol predaj remeselníckych výrobkov, alebo ná-
všteva expozície Uhranského múzea. Pochutnať sme 
si mohli aj na zákuskoch, ktoré si pre naše mlsné ja-
zýčky pripravil Klub jednoty dôchodcov. Cateringová 
spoločnosť pani Zuzany Kurkovej sa starala o dobré 
jedlo aj občerstvenie, i oni však svoju úlohu nezvládli 
bezchybne. Počas podvečerných hodín chýbala na-
jvyhľadávanejšia špecialita podujatia - somíc. Záver 
patril ohňostroju, ktorý tak slávnostne ukončil prvý 
deň našich slávností.
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„Mesteèko„Mesteèko
PPrvákovo“rvákovo“

70.70.VÝROÈIE SNPVÝROÈIE SNP
v našej obci

Dňa 29.augusta o 17:00 hod. sme si v našej obci pri-
pomenuli 70 rokov od vypuknutia najväčšej slovenskej 
vojnovej akcie proti vtedajšiemu fašistickému Nemecku - 
Slovenského národného povstania. Pri pomníku padlých sa 
zišli poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom 
obce JUDr. Borisom Šimkovičom, aby vzdali hold a česť pa-
miatke padlým hrdinom. 

Pozitívnou správou je určite vyššia účasť občanov na spomí-
nanom výročí v porovnaní s uplynulými ročníkmi. Poslanci obec-
ného zastupiteľstva položili na pomník veniec a poklonili sa na 
znak úcty voči ľuďom, ktorí mali silu, odhodlanie a odvahu posta-
viť sa za svoj národ a vybojovať preň slobodu. Členky spevokolu 
Uhranka svojimi vlasteneckými piesňami navodili patričnú atmo-
sféru, ktoré si spomínané výročie zaslúži. Na záver žiačka 6. trie-
dy, slečna Lenka Valentová, básňou od Fraňa Kráľa - Partizánska 

Dobré ráno, milá škola,
prišiel šťastný deň,

keď s taškami prichádzame
do tých tvojich stien.

Do tých čistých tried a lavíc,
do tých známych dvier.
Leto ušlo z kúpaliska,

prišiel september.

Dobré ráno, školské múry,
biele paláce!

Vraciame sa oddýchnutí
znova do práce.

s patričnou dávkou hrdosti a vďaky pozdravila padlých hrdinov. 
Nezabudnime na posolstvo, ktoré nám naši predkovia zanechali, 
pretože k nemu viedla dlhá a tŕnistá cesta, ktorá je navyše pozna-
čená krvou obetí a slzami sirôt. Vážme si našu slobodu, aby ich 
obeť nevyšla navnivoč...

 Text, foto: Barbora Malíková 

Školáci sa ani nenazdali a september 
bol tu. Prázdniny ubehli veľmi rýchlo a 
opäť stáli v škole pekne vyobliekaní, 
nastúpení, ale s úplne inými pocitmi 
ako na konci júna, keď odchádzali na 
letné prázdniny.

Pani riaditeľka aj pán starosta všet-
kých privítali, predstavili triedne pani 
učiteľky a zaželali veľa úspechov v no-
vom školskom roku.

Pre väčšinu žiakov to nebolo nič nové, 
no ako to býva zvykom najviac to preží-
vali prváčikovia a ich rodičia. Tradičný 
slávnostný príchod v sprievode deviata-
kov sa z dôvodu nepriaznivého počasia 
tento rok nekonal, no to im na zážitku z 
ich prvého školského dňa neubralo.

Do prvého ročníka nastúpilo až 21 
žiakov. Menovite Marek Baláž, Nikolas 

Baláž, Lucia Brezinová, Andrej Fejtl, 
Alexander Giertl, Diana Karovičová, 
Alex Keszegh, Veronika Klasová, Car-
men Kopiarová, Christopher Minárik, 
Nina Nerádová, Alexandra Noseko-
vá,Viktória Olejková, Alexander Pilo, 
Adela Pláštiková, Vanessa Poláková, 
Damián Slovák, Adam Šišulák, Alica 
Vašinová, Lucas Zábojník a Štefan 
Žvach.

Ich triednou pani učiteľkou sa stala 
Mgr. Ľubica Szilvássyová. 

Všetkým žiakom, no najmä prváči-
kom, ktorí už teraz majú za sebou ich 
prvé čiarky, prajeme veľa trpezlivosti, 
úspechov a krásnych chvíľ prežitých v 
,,MESTEČKU PRVÁKOVO“.

Text, foto: Vajdečková



-11- Záhorský hlásnik

FESTIVAL 

PETRŽALSKÁ BARETKA 2014

-

-
-

-
-

-

Teplákového bálu

- -
           

        -
      29.9.2014    

 

      
 

 

    -

      
     

retku        
      

a na  



-12-Záhorský hlásnik

Keď sa blíži koniec školského roka a vo 
vzduchu už cítiť leto, ťahá nás to von bez 
ohľadu na to, či sme malí a či veľkí. Plánu-
jeme exkurzie, výlety, pobyt v prírode... 

V nasledovných riadkoch by sme sa s 
vami chceli podeliť o náš spoločný výlet do 
Rakúska. Keďže sme v júni ukončili dvojroč-
ný cezhraničný projekt Interkulturálne vzde-
lávanie detí, žiakov a pedagógov IB – KSE 
a na konte zostali nejaké peniažky, rozhodli 
sme sa po dohode s p. Ing. Vandou Ho-
merovou, koordinátorkou tohto projektu, že 
celé naše snaženie uzavrieme výletom. Pani 
riaditeľka ZŠ Záhorská Ves PaedDr. Ivica Pu-
piková s pani riaditeľkou VS Angern Kathrin 
Hofecker naplánovali pre svojich žiakov výlet 
do Viedne, ktorý sa uskutočnil 11. 6. 2014. 
Vyrazili sme autobusom hneď ráno, lebo ces-
ta do Viedne trvá viac než hodinu. Po ceste 
sme vybrali ešte kamarátov z Rakúska a išli 
sme rovno k Technickému múzeu. Technické 
múzeum vo Viedni ponúka množstvo inter-
aktívnych exponátov, ktoré ukazujú princípy 
fungovania fyziky, optiky, mechaniky. Naklo-
nená rovina, kladky, elektrické výboje, mlyn-
ské kolesá, magnetizmus a oveľa viac si deti 

JEDEN DEÒ 
v Záhorskej Vsi

SK/AT je výstavný projekt, ktorý vzniká spoluprácou študentov 
fotografie z bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (ateliér O 
fotografii, Mgr. art Silvia Saparová, ArtD.), viedenskej Akademie der 
bildenden Künste (Klasse für Kunst und Fotografie, Prof. Martin Gutt-
mann) a voľných výtvarníkov Pavla Trubena a Martiny Šimkovičovej.

Má za cieľ skúmať súčasný stav rakúsko-slovenskej hranice: pome-
novať aktuálne stereotypy, otvoriť diskusiu o nich a položiť otázky, či tieto 
stereotypy pretrvávajú, alebo sú už iba súčasťou našej historickej pamä-
ti. Projekt pozostáva zo spoločnej exkurzie, voľnej tvorby účastníkov a 
dvoch spoločných výstav vzniknutých prác: jednej vo Viedni a jednej v 
Bratislave, v októbri a novembri tohto roku. 

V rámci exkurzie k projektu sme navštívili 8. septembra 2014 Záhor-
skú Ves. Našu návštevu sme začali rozhovorom so starostom obce JUDr. 
Borisom Šimkovičom, ktorý nám poskytol nielen svoj pohľad starostu 
na život hraničnej obce, ale aj mnoho cenných osobných postrehov. Po 
tomto stretnutí sme mali možnosť v zasadacej sále uskutočniť ešte jednu 
prezentáciu pre účastníkov workshopu: Jürgen Rendl prezentoval svoj 
projekt Stadlnova - fiktívne predmestie medzi Bratislavou a Viedňou. 

Návšteva Uhranského múzea zaujala viacerých študentov nielen vďaka 
expozícii objektov, ktoré z rôznych hľadísk približujú históriu obce, ale 
aj osobným zanietením pani Jany Dávidovej, ktorá nás výstavou spre-
vádzala. Ako úzko sú jednotlivé exponáty výstavy prepojené s osobnými 
príbehmi obyvateľov obce bolo inšpiratívne aj pre rakúskych účastníkov 
exkurzie. Voľná prechádzka obcou, jej prírodným okolím a prevezenie sa 
kompou do susedného Angern an der March zavŕšili jeden deň v Záhors-
kej Vsi. Študenti teraz pracujú na svojich dielach na výstavy, vychádzajúc 
aj zo spoločnej exkurzie. Za čas strávený v Záhorskej Vsi by sme sa na 
tomto mieste chceli ešte raz poďakovať. 

Za Vysokú školu výtvarných umení a Akademie der bildenden Künste Wien, 
Martina Šimkovičová, spoluorganizátor exkurzie

Výlet Výlet do sveta technikydo sveta techniky
vyskúšali na vlastnej koži. Ďalšie poschodie 
je venované energii a jej využívaniu, od par-
ných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. 
Zaujímavá bola hlavne pre chlapcov zbierka 
parných lokomotív z čias Rakúsko-Uhorska. 
Najvyššie poschodie je venované dnešnému 
fenoménu – komunikácii. Z Technického mú-
zea sme prešli do parku zámku Schönbrunn. 
Tu sme sa pokochali a keďže bolo poriadne 

horúco a nám ubúdalo síl, tak sme si tu hlav-
ne oddýchli v tieni stromov. Tí najvytrvalejší 
prešli ešte k Neptúnovej fontáne. Po krátkom 
občerstvení sme smerovali rovno do Mc Do-
naldu, na ktorý sa deti od začiatku tešili. Tu 
sa nielen najedli a napili, ale hlavne vybláznili 
na preliezkach.

Unavení, opálení, ale myslím, že hlavne 
plní zážitkov a spomienok, sme okolo pol pi-
atej dorazili domov na Slovensko. Dúfame, 
že všetci boli spokojní.

Mgr. Jana Báchorová
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Začiatok jesene tradične patrí školákom. Druhým septembrom sa začal aj v našej 
základnej škole nový školský rok. Počasie nám neprialo, a tak sa zahájenie školského 
roka konalo v telocvični. Jesenné slniečko sa skrývalo, ale všetkých zahrialo srdečné 
privítanie pani riaditeľky. 

Deň ústneho zdravia v ZŠ
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september ako 

Európsky deň ústneho zdravia. Základom ústneho zdravia je do-
konalá ústna hygiena a správna výživa. K ústnej hygiene v prvom 
rade patrí zubná kefka a pasta, s ktorými sa mnohí žiaci našej 
školy až do piatku nekamarátili, pretože ani len netušili, akí sú to 
fantastickí kamaráti, ktorí im pomôžu pri bolesti zúbkov.

Preto sme sa v piatok, 12. septembra rozhodli, že žiakom 1. - 4. 
ročníka našej ZŠ ukážeme, čo všetko sa so zúbkami deje, keď sa o ne 
nestarajú. V Deň ústneho zdravia si všetky deti priniesli do školy zubné 
kefky a pasty. Hneď ráno si s pani učiteľkami v triedach prečítali rozpráv-
ku o maškrtnej Katuške, ktorá až pri bolestiach zúbkov zistila, na čo slúži 
zubná kefka a ospravedlnila sa jej, že na ňu v kúpeľni tak dlho zabúdala. 
Po rozprávke a rozhovore o nej sme si všetci spolu na interaktívnej tabuli 
pozreli DVD Veselé zúbky, zaspievali si pesničku o Zubožrútovi:

Zubožrút, Zubožrút, čo tu u nás chceš? 
Zubožrút, Zubožrút, ajajaj!

Zubožrút, Zubožrút, strašiť deti vieš,
nechceme ťa, rýchlo od nás utekaj!

V rozprávkovom príbehu žiakom Zubožrút predviedol ako sa mu v 
zubnom povlaku a špinavom zúbku dobre robí domček - zubný kaz. 
Nebol na neho práve príjemný pohľad. Zubná lekárka na DVD deťom 
ukázala správny spôsob čistenia zúbkov. Všetko to, čo si naše detičky 
vypočuli a pozreli, si po desiatovej prestávke vyskúšali, aby ich náho-
dou nenavštívil Zubožrút. Zúbky si čistili vo svojich triedach pod dozo-

rom svojich pani učiteliek a ako sa priznali mnohé po prvýkrát v živote.

 Na záver si pre zapamätanie, poučenie i zábavu vyfarbili obrázok s 
potrebami pre zubnú hygienu - bežnou a jednozväzkovou zubnou kef-
kou, zubnou niťou, zubnou pastou a ústnou vodou. Pohmkávali si pritom 
pesničku o Zubožrútovi, akoby ho naozaj chceli vystrašiť a odohnať.

 Celé dopoludnie prebiehalo v radostnej, zábavno - poučnej atmo-
sfére. Naším cieľom bolo vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov, 
starostlivosť o ústnu dutinu a naučiť ich hravou formou vytvoriť si z 
čistenia zúbkov návyk na celý život. Všetky aktivity, ktorým sa naši pr-
vostupniari v piatok spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami venovali, 
boli určite účinnou cestou k správnej ústnej hygiene a žiadny Zubožrút 
už nebude mať šancu usadiť sa v detských ústočkách.

Zuzana Doršicová

Novinky  zo základnej školy

Žiakov čakalo niekoľko príjemných 
prekvapení. Škola sa od septembra pýši 
vďaka Obecnému úradu v Záhorskej Vsi 
novými bránami, opraveným múrikom a 
novým plotom. Každý návštevník areálu 
školy si určite všimne aj nové lavičky, na 
ktorých si môžu žiaci posedieť počas veľ-
kej prestávky a rodičia pri čakaní na svoje 

ratolesti. Školský dvor postupne prechádza 
viacerými zmenami a dúfame, že čoskoro z 
neho bude útulné miesto, skrášlené kvetmi 
a kríčkami, na ktorom budú žiaci aj učitelia 
radi tráviť čas. 

Okrem exteriéru školy sa zmenil aj interi-
ér. V prváckej triede nahradili starý nábytok 

nové skrinky. Tento školský rok do prvej 
triedy nastúpilo dvadsaťjeden žiačikov. 
Čaká ich novinka. V rozvrhu hodín im pri-
budla aj jedna hodina anglického jazyka do 
týždňa. Anglický jazyk sa vyučuje v kaž-
dom ročníku našej školy. 

Nakoľko naša škola každý rok zazna-
menáva športové úspechy, pribudla vo 
vstupnej hale školy ďalšia vitrína na víťaz-
né trofeje.

ZAŽELAJME SI DO ĎALŠÍCH 
ŠKOLSKÝCH DNÍ VEĽA ÚSPECHOV, 

ZDRAVIA A ŠŤASTIA!

Mgr. Zuzana Kamenská, PhD.
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ako som sa dozvedel od šéfredak-
tora Záhorského hlásnika pána Dávida 
Malíka, je o uverejňovanie starých foto-
grafií o našej obci veľký záujem. Priznám 
sa, že ma mrzí, že tie fotky dostávam od 
pána Sirotu z Jakubova a nie od našich 
„Uhranú“,ktorí sa „chvália“, že „ šak 
aj my to máme na našej húre“. Pokiaľ 
chcete zachovať pamiatku pre Vaše deti, 
kľudne mi prineste staré fotografie, ja ich 
na počkanie odskenujem a v priebehu 5 
minút Vám ich vrátim. Zatiaľ mi fotografie 
dalo k dispozícií pomerne málo Uhranú, 
možno ich aj niekedy vymenujem.

Pozrite sa dnes na tri fotky, ktoré 
dokumentujú obraz našej Uhorskej Vsi 
v časoch, keď sa nám ani nesnívalo o 
našej budúcej Záhorskej Vsi.

 Foto číslo 1 : Fotka je z roku 1900. 
Je tam napísané „ Űdvőzlet Magyarfal-
váról“ a „Gruss aus Ungereigen“, čiže 
Pozdrav z Uhorskej Vsi v maďarčine i v 
nemčine /Tak sa naša obec nazývala/. nemčine /Tak sa naša obec nazývala/. 

DUCHOVNÉ OKIENKODUCHOVNÉ OKIENKO
ČAKÁ NÁS DÔLEŽITÝ DEŇ ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI 18. OKTÓBRA 
2014 BUDE SVIATOSŤ BIRMOVANIA

V tento deň čaká našu farnosť a obec veľmi dôležitá udalosť. Prvýkrát 
v histórii našej novej Bratislavskej arcidiecézy náš navštívi náš o. arcibis-
kup, aby vyslúžil sviatosť birmovania. Na čo slúži sviatosť birmovania?

Apoštoli z vôle Pána Ježiša nielen učili a krstili veriacich, ale udeľovali 
pokrsteným aj sviatosť birmovania. Modlitbou a vkladaním rúk zvolávali 
na nich Ducha Svätého, tak ako ho oni sami prijali na Turíce (50. deň po 
zmŕtvychvstaní).

Krst a birmovanie veľmi úzko súvisia. Vo sviatosti krstu Duch Svä-
tý nás robí deťmi Božími a členmi svätej Katolíckej Cirkvi. Vo sviatosti 
birmovania nás Duch Svätý obohacuje siedmimi darmi Ducha Svätého, 
aby sme svoju vieru lepšie poznali a životom ju smelo vyznávali. Bir-
movanie v nás tiež robí plnším a dokonalejším božský život, ktorý sme 
dostali vo svätom krste.

Preto je birmovanie sviatosťou kresťanskej dospelosti, ktorou nás 
Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista, aby sme vo svete príkladným 
životom a vernosťou k Cirkvi svedčili o Bohu.

Dnes biskupi ako nástupcov ia apoštolov vkladaním rúk pomažú bir-
movanca krizmou (olivový olej zmiešaný s balzamom) na čele vyslovuj-
úc pritom slová: „Prijmi znak daru Ducha Svätého. Amen.“

Túto sviatosť možno prijať len raz v živote. Predtým je nutné sa dobre 
vyspovedať.

AKÉ SÚ ÚČINKY SVIATOSTI BIRMOVANIA? 
1. udelí nám sedem darov Ducha Svätého, 
2. urobí nás dospelými členmi svätej Cirkvi,
3. vtlačí nám do duše nezmazateľný znak,
4. upevní nás v spojení s Ježišom Kristom. 

BIRMOVANIE UDEĽUJE DUŠI 7 DAROV DUCHA SVÄTÉHO:
1. Darom múdrosti nám Duch Svätý pomáha, aby sme v Bohu videli 

najvyššie dobro a svoje šťastie. 
2. Darom rozumu chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla.
3. Dar rady nám pomáha nájsť správne riešenie problémov svojich i 

cudzích. 
4. Dar sily nám pomáha žiť podľa našej viery aj cez ťažkosti.
5. Darom poznania hľadáme a prijímame pravdu. 
6. Dar nábožnosti nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom.
7. Dar Božej bázne nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou 

prijímali Božiu vôľu.

otec Jozef Nádaský, farár

Na snímke vidieť úpravu hlavnej cesty cez 
dedinu, ešte nie betónky / flostra/. Sedlia-
ci na vozoch, ktoré ťahali voly a boli plné 
kamenia, spevňovali cestu, ktorá bola 
„samé blato“. Obyvatelia mali boty zabla-
tené pri akejkoľvek, najmä dažďovej ceste 
dedinou. Fotku vydal Restaurant Steiner a 
pozdrav je zo 6. októbra 1900.

Orientácia: doľava od vtedajšieho ob-
chodu Geldkopfa /budova so schodami 
do dverí a vľavo s tabuľou/, popri ohrádke 
sochy /asi sv. Antoníčka/ je dnes cesta na 
železničnú stanicu, popri potravinárskej sa-
mobsluhe a trhovisku. Pri pohľade vpravo 
sú domy dnes už prestavané – Bartalskí, 
Danihelovi, potom bol krajčír Kaman, holič 
Támer a ďalej už je dnes stojaci Obecný 
úrad Záhorská Ves. Ako vidieť dom p. Bin-
číka ešte nestál, boli tam stromy.

Foto číslo 2 : Foto je z roku 1904. Je 
na ňom hlavná ulica dediny pri pohľade z 
miesta, kde sa vpravo odbočuje do Zá-
kostelá / oproti novopostavenému domu 
rodiny Ježovej /. Po odbočení do Zákos-
telá boli pri pohľade vpravo domy dnes už 
nejestvujúce, napríklad Soboličovci. Dnes 

druhej svetovej vojne sa pomník upra-
voval, nakoniec ho previezli na dnešné 
miesto a sú tam aj mená padlých počas 
druhej svetovej Vojny. Bohužiaľ, potom-
kovia si svojich predkov ani neuctia, hoci 
obec cestou OZ a starostu obce kladie 
vence vďaky ako pri oslobodení našej 
obce, tak i pri výročiach pripomínajúcich 
si ich pamiatku.

Mgr. Oto Šimkovič

Vážení čitatelia
Záhorského hlásnika,

je tam dom L. Mičeka, potom Zdravotné 
stredisko ďalej domy až ku kostolu. Naľavo 
je bývalý hostinec Steiner – to je prvý dlhý 
dom, za ním sú obchody Winter, židovský 
/tempel – posvätné miesto – dnes je tam 
podnik Inter... /ďalej bola trafika Žaluď - Mu

..

ller, oproti dnešnému kostolu, ktorý vtedy, 
ako vidieť, ešte nestál. Dnes je namiesto 
týchto domov bývalá materská škôlka, 
vpredu s pamätnou tabuľou Ľudovíta Štú-
ra, ktorý utekal pred zatykačom Uhorských 
úradov cez drevený most v Uhorskej Vsi, 
potom je prechod k rieke Morave, ďalej 
Kultúrny dom Záhorská Ves, pizéria, spo-
mínaný podnik...

 Foto číslo 3 : Foto je zroku 1929. Po-
mník padlých stál pred obchodom „ Schne-
iderová, obchod so zmiešaným tovarom“ . 
Dnes tam stojí dom rodiny Patkanovcov. 
Vedľa, pri pohľade na pomník vľavo, viedla 
a dnes tiež vedie cesta do Zákostelá. Tam 
napríklad vyhorel dom Soboličovcov. Po-
mník bol biely, každý z padlých hrdinov 1. 
svetovej vojny okrem dát narodenia a smr-
ti, mal aj fotografiu / Je tam aj môj stareček 
– tretí napravo hore – František Juriga. / Po 

g
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Pamätná kniha obce Uhorská VesPamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokraèovanie rok 1936, str 143//pokraèovanie rok 1936, str 143/

Ešte minulého roku bol na verejnej draž-
be predávaný majetok Jána Tikla, miest-
neho pekára. Na dražbe Tiklov majetok 
kúpil miestny pekár Mendl. 22.V. exekútor 
Urbanovič previedol súdne vysťahovanie 
pekára Jána Tikla. Najatí robotníci z Ma-
laciek vyviezli zariadenie Jána Tikla na 
obecné miesto pri urbariarskej váhe a odti-
aľto odvážali veci do miestnosti vykázanej 
na obecnom dome /pri kovárni/. Po dobu 
sťahovania celý čas prepŕchalo. Jána Tikla 
s 3 deťmi ponechali v jednej z miestností 
evakuovaného domu. Skoro ráno dňa na-
sledujúceho prišiel nový majiteľ Mendl i so 
svojím švagrom Jánom Tomáškom a chceli 
začať piecť. Miesto pečenia došlo k vražde. 
Po predchádzajúcej výmene rečí neznáme-
ho obsahu a za neznámych okolností Ján 
Tikl so synami zaútočil na Mendla a jeho 
švagra Tomáška. Mendl ušiel, keď Bedrich 
Tikl vytiahol revolver a namieril. Ján Tomá-
šek hľadal útočište v pekárni. Ani tu nebol v 
bezpečiu, jak sa ukázalo, lebo Ján Tikl aj so 
synami i sem vnikol a Tomáška ovalil seke-
rou. Bedrich dorazil raneného Tomáška ra-

nou z revolvera. Okolití obyvatelia a súsedia 
prišli už k dokonanej vražde. Mladý Bedrich 
Tikl zavolal si priateľa Lazara a vybrali sa na 
tramp. Ubierali sa smerom na Hochštetno, 
ale mladý Tikl ani slovíčkom sa nesveril pri-
atelovi o tom, čo bol pred krátkou dobou vy-
konal. Četníci prišli na miesto vraždy a ihneď 
uvedomili okolie, aby bol zadržaný Bedrich 
Tikl. Asi za hodinu až dve zadržali hochš-
tetskí finančníci hľadaného a bol dopravený 
domov. Na četníckej stanici všetci traja boli 
vyslechnutí. Po skončenom vyšetrovaní boli 
vzatí do väzby.

Tohto roku mali sme príležitosť oslavovať 
prvý ráz narodeniny druhého prezidenta dr. E. 
Beneša. Slávnosť sa poriadala v miestnosti. V 
hostinci Jána Ozábala zišlo sa obecenstvo na 
oslavu poriadanou miestnou osvetovou komi-
siou. Slávnostným rečníkom bol vdp. Antonín 
Kompánek. Zaspievané boly sborové piesne 
a prednesené príležitostné oslavné recitácie. 
Hymnou štátnou bola slávnosť ukončená.

/Vážení čitatelia Záhorského hlásnika, blíži 
sa ukončenie doslovného odpisovania z na-

šej „Pamätnej knihy obce Uhorská Ves“, 
ktorú zapísal múdry, krasopisne píšúci 
celú kroniku, roduverný Slovák, človek, 
ktorý sa neskrýval so svojimi názormi a 
vážil si každého spoluobčana. Som rád, že 
som mohol jeho odkaz aspoň trocha odo-
vzdať aj Vám, ktorých si veľmi vážim. Preto 
chcem upozorniť všetkých, ktorí si odkla-
dajú jednotlivé vydania Záhorského hlásni-
ka, že uverejňovanie z Pamätnej knihy obce 
Uhorská Ves ukončím v roku 2015.

Je mi jasné, že čitatelia ZH si všim-
li mnohé odlišnosti v pravopise. Ja som 
všetko podrobne opísal tak,ako je to v 
kronike. Tí starší si pamätajú, že chlapi sa 
písali boli / napr. chlapi boli dobrí/, ale ženy 
boly/ ženy boly dobré / a mnoho ďalších 
rozdielov od dnešného pravopisu. Preto si 
vážim autora, že tak dobre ovládal vtedajší 
pravopis.

V ďalšom vydaní dám k dispozícii stále rok 
1936. To je už strana 144 a v Pamätnej knihe 
je ešte zapísaných12 strán, teda do strany 
156, čo je už naozaj malý počet strán./

Mgr. Šimkovič Oto, kronikár obce

QUO VADIS,QUO VADIS,
uhranský futbal?uhranský futbal?

V uplynulom čísle našich novín sme informovali o práve skončenej 
sezóne futbalového A-mužtsva FK Záhorská Ves. Lúčili sme sa prianím, 
aby hráči počas letnej prípravy nabrali potrebné sily a do nového roč-
níka tak vstúpili plní optimizmu a chuti do tejto najpopulárnejšej hry na 
svete. Ako teda vyzerala letná príprava našich futbalistov počas letných 
prázdninových mesiacov júl a august?

Nuž, nazvať sa dá všelijako, len nie úspešnou. Poniektorí hráči si totiž 
nedokázali počas celých dvoch mesiacov nájsť cestu na štadión a akoby 
sa po nich zľahla zem. Tréningová účasť žalostne slabá, počet hráčov by 
sa dal zrátať na prstoch jednej ruky. Samozrejme, česť výnimkám a srdcia-
rom, ale tých je bohužiaľ, veľmi málo. Odohrali sa len tri prípravné zápasy, 
pretože vo vzduchu stále visela otázka dostatočného počtu hráčov. I tieto 
spomínané zápasy sa odohrali viac-menej v oklieštenej zostave. No a her-
ný prejav mužstva v nich určite nenadchol, ani nepotešil. Ako aj mohol ? 
Veď bez tréningov sa nedá predsa hrať futbal. A to ani keď účinkujete v 
poslednej súťaži!

Vynorila sa nám teda otázka. Prečo podobná situácia nastala? Spomí-
name si, že na konci uplynulej sezóny sa na záverečnom posedení A-muž-
stva stretlo viac ako 17 hráčov. Všetci unisomo tvrdili, že sa chcú pobiť o 
postup do vyššej súťaže, budú chodiť na tréningy a urobia všetko preto, 
aby bolo naše mužstvo konkurencieschopné a úspešné. Lenže, sľuby sa 
sľubujú a blázni sa.... ale veď to poznáme, no nie? Nelichotivá situácia sa-
mozrejme, nie je len v našom klube. Nemáme v mužstve profesionálnych 

hráčov, ktorých jedinou povinnosťou je hrať futbal. Zdrojom obživy a peňazí 
je v prvom rade práca, a tá sa predovšetkým v dnešnej dobe váži dvojná-
sobne. Ďalším faktorom je rodina a trávenie času so svojimi najbližšími.

Netreba však hľadať výhovorky do nekonečna. Pokiaľ vás niečo baví, 
vždy si nájdete na to čas. Mnohí by nám mohli závidieť trénera, ktorý svo-
jim zanietením a pracovitosťou mohol koučovať mužstvá vo vyšších ligách. 
Áno, konečne tu máme trénera, ktorý môže byť vzorom pre hráčov. Lenže 
na druhej strane nemáme hráčov, ktorí by jeho filozofiu a koncepčnú prácu 
nasledovali. Športu musíte obetovať všetko, oddať sa mu celý a on vám to 
raz vráti. V opačnom prípade vám nastaví zrkadlo. A to je momentálne u 
nášho A-mužstva poriadne pokrivené a škaredé. 

Kam len kráčas, uhranský futbal? Kde sú tie časy, keď si nedeľu čo 
nedeľu rozdával radosť mnohým skalným fanúšikom guľatého čuda? Dnes 
ho nahradili žabomyšie vojny v kabíne, neochota pracovať pre mančaft a 
víťazstvo individualizmu nad kolektívnosťou. Všetci si želáme len jedno, 
nájdi konečne správnu cestu, pokiaľ nebude neskoro...

Text: Dávid Malík 
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Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce 
na otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich no-
vín. Ďakujeme Vám za Vaše otázky, ktoré smerujete na 
našu e-mailovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. 
Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej a my ich spo-
lu s odpoveďou uverejníme vždy v nasledujúcom čísle 
Záhorského hlásnika.

1. V poslednej dobe vzbudil záujem ľudí problém 
s vývozom fekálií. Mnohí obyvatelia sa pýtajú, prečo 
sa musí na vývoz čakať až tak dlho. Uvediem menší 
príklad: Obyvateľ obce prišiel na OÚ nahlásiť a zapla-
tiť vývoz fekálií. Najbližší voľný termín bol až o vyše 
mesiac. Prečo je to tak? 

Tým, že sa zvýšil počet rodín, ktoré vyvážajú žumpy /
cca o 50 %/ nastal tento problém. Ten, kto príde jeden, 
alebo dvakrát do roka nahlásiť vývoz žumpy, je potom 
prekvapený, že musí čakať mesiac. Momentálne rieši-
me spustenie druhej komory na ČOV. Týmto by sa mala 
zlepšiť aj frekvencia vývozu žúmp. Chcem však poprosiť 
občanov, ktorí sa dostanú s vývozom žumpy do tiesne, 

nech mi zavolajú! Dôležité je, aby to nebolo v piatok po-
obede, alebo cez víkend. Určite pomôžeme ak to bude 
nutné, veď nebude to prvýkrát. Kapacitne je ČOV prijať 
viac fekálov. 

2. Komunálne voľby sa blížia, viete povedať, koľko 
ľudí, do týchto chvíľ, sa bude pokúšať o poslanecký 
mandát a koľko o kreslo starostu obce ?

Na kreslá poslancov je do dnešného dňa /10. 9./ 16 
kandidátov a na starostu traja.

3. Čo nové v súvislosti s výstavbou mosta na trase 
Záhorská Ves - Angern ? 

Situácia okolo mostu sa komplikuje hlavne v súvis-
losti so zvýšeným počtom vozidiel, ktoré by prechádzali 
cez Angern a našu obec. Ľudia majú oprávnené obavy. 
A názory občanov sa oproti minulosti podľa môjho ná-
zoru na most zmenili. Nie je pripravená infraštruktúra zo 
strany štátu, ako aj ďalšie nevyriešené otázniky /vjazd 
do obce, polícia v obci/. Z tohto dôvodu sme sa roz-
hodli spolu s poslancami získať aj názor občanov na 
tento problém. 21. 9. 2014 od 7.00 do 14.00 hod. sa 
vyjadríte a demokraticky rozhodnete o ďalšom postupe 
spolu s občanmi Angernu, ktorí v rovnakom čase majú 
podobnú akciu u nich. V každom prípade som presved-
čený, že aj bez mostu, či s ním sa bude Záhorská Ves 
budovať a rozvíjať smerom vpred!

Text: Dávid Malík

KroniKa obce
od 1. júla do 30. septembra 2014

NarodIlI sa:
Kočnárová Kristína

ZosobášIlI sa:
Tatiana Višvaderová + Štefan Zábojník

Monika Žúborová + Peter Demian

Lucia Brennerová + Tomáš Pulmann

Miroslava Unucková + Henrich Chvíla

opUsTIlI Nás:
Drahoš František

Stehlík František

Mikulášková Alžbeta

Matejkovič Emil

Matulová Berta

Eva Poláková

Andrej Bajtek 
Tlač & Reklama

+421 911 477 105
bajtek.andrej@gmail.com

V Jertáši 375/25
900 65 Záhorská Ves

Andrej Bajtek - ANBA
Tlač & Reklama

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

PLÁnoVanÉ aKcie V našej obci
4.- 5. október Hody
18. október deň úcty
6. december Mikuláš

24. december polnočná omša
26. december štefanský pingpongový turnaj
 o pohár starostu obce
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