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OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SÚ DOSTUPNÉ 

NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK

Príhovor redakcie
Milí čitatelia Záhorského hlásnika! Svi-

atky pokoja nám pomaly, ale isto klopú na 
dvere a zvestujú tak najkrajšie dni v roku. 
Pri pohľade do kalendára nastáva okamih 
bilancovania. Čo sme za rok prežili, získali 
alebo naopak stratili. 

Uplynulo už viac ako 365 dní od komu-
nálnych volieb. Noví poslanci obecného 
zastupiteľstva spoločne so staronovým 
starostom obce mali dostatok času na 
vzájomné spoznanie sa. V nasledujúcom 
období sa však už od nich očakávajú reál-
ne a viditeľné výsledky. Výzvy ktorým čelia 
si vyžadujú vysokú dávku trpezlivosti a 

osobného nasadenia. Držme im preto palce, 
aby uvedené ciele naplnili.

Október už tradične patril našim seniorom. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 
stretli naši starý rodičia v priestoroch kultúr-
neho domu. Čakalo ich bohaté občerstvenie, 
dobré vínko, kultúrny program a tí čipernejší 
si mohli zakrepčiť na tóny ľudovej hudby.

November začal pietnou spomienkou na 
všetkých zosnulých. Ani tento rok nechýbalo 
spoločné stretnutie nás všetkých na miest-
nom cintoríne. Horiace plamienky sviečok 
dokazovali smrteľnosť ľudského bytia. Neza-
budli sme však ani na našu slávnu opernú 
divu Luciu Popp. Koncert, ktorý sa už tra-

dične stal neoddeliteľnou súčasťou tohto 
mesiaca opäť prilákal množstvo občanov 
do kostola sv. Michala.

Detské očká rozžiaril dedko s dlhou bie-
lou bradou, drevenou palicou, odetý v čer-
venom kabáte... A veru neprišiel sám !

Po zasadnutí k štedrovečernému stolu 
si užívajme vzácne chvíle strávené v kruhu 
svojich najbližších. Nech vo Vašich rodi-
nách vládne pohoda, láska a mier. A mi-
mochodom nezabudnite na to, že Ježiško 
odmení len tých najposlušnejších. 

Šťastné a veselé Vianoce praje
redakčná rada Záhorského hlásnika!

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil. V poslednom štvrťroku 2015 ako aj po 

celý tento rok sa robilo v obci na plné obrátky. Hodnotím to v rubrike „Vy sa pýtate“  
v tomto hlásniku.

Dôležité je, že sme schválili rozpočet na rok 2016 a splnili plány v roku 2015. 
Chcem Vám popriať krásne vianoce, veľa zdravia, šťastia a lásky v novom roku 2016. 
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami a za všetko, čo ste v starom roku urobili pre 
obec, Vám zo srdca ďakujem!

S úctou, Váš starosta Boris Šimkovič
t.č. 0948 550 050

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM
24. októbra o 15:00 hod sa v priestoroch kultúrneho domu 

uskutočnilo stretnutie našich seniorov, aby všetci spoločne oslá-
vili mesiac úcty k starším. Stretnutie otvorila príhovorom poslan-
kyňa obecného zastupiteľstva a členka kultúrno-športovej komisie 
pani Mária Annušová, ktorá tak privítala všetkých dôchodcov a 
zaželala im príjemnú zábavu.

Slova sa následne zhostil starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, 
ktorý okrem privítania poprial účastníkom pevné zdravie a úsmev na 
tvári. Kultúrny program otvoril svojim vystúpením mažoretkový sú-
bor MERCI, ktorý si pripravil tri choreografie z jednotlivých vekových 
kategórií. Materská škôlka si pod dohľadom svojich pani učiteliek 
pripravila pásmo tanca, básní a piesní. A v neposlednom rade aj žiaci 
prvého stupňa miestnej základnej školy potešili dokonca krátkymi di-
vadelnými vystúpeniami na motívy známych slovenských rozprávok. 
Do tanca a na počúvanie hrala kapela Duo Linz, ktorá svojimi meló-
diami pobádala prítomných hostí nielen do spevu, ale i do tanca. 
Celé popoludnie sa nieslo v znamení smiechu, ďakovných úsmevov 
a spomienok na mladé časy prítomných seniorov. 

Staroba skutočne nie je choroba. Presvedčili sme sa o tom i tento 
rok. Užívajme si život so svojimi najbližšími a vážme si našich sta-
rých rodičov, ktorí nám neváhajú podať svoju pomocnú ruku a sú tu 
pre nás v dobrom aj v zlom.

Text, foto: Barbora Malíková
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5. ročník festivalu 
Lucie POPP

V nedeľu 22. novembra sa v kostole sv. Michala rozozvučali krásne 
tóny na počesť našej rodáčky Lucie Popp. Umeleckým riaditeľom 
celého festivalu bol Mgr.art Július Šoška. V programe vystúpil 
spevácky Zbor Uhranská perla, ktorý chcel svojím vystúpením na 
festivale prispieť k nehynúcej tradícií vokálneho umenia, ktorej 
nositeľom bola naša rodáčka. 

Zaspievali piesne :

• G.F.Händel – Anticorum

• G.Bepi de Marzi – Signore delle cime

• Swig low, sweet chariot 

Tohtoročným hosťom bol spevácky zbor Apollo z Bratislavy. Ten 
svoj repertoár zameriava na účastnú sakrálnu slovenskú tvorbu. V 
minulosti naštudoval a interpretoval rozsiahle skladby od vynikajú-
ceho slovenského skladateľa Pavla Kršku. Súčasťou repertoáru zbo-
ru je aj sakrálna zborová tvorba z obdobia gregoriánskeho chorálu, 
renesancie, romantizmu a súčasnosti, rovnako ako ľudové piesne 
a koledy v zborovej úprave. V roku 2003 zbor nahral CD Moleta s 
doelami Antona Brucknera. Zbor pravidelne spieva na omšiach v Ju-
zuistskom kostole a v iných bratislavských kostoloch. Každoročne 
usporadúva benefičné koncerty v prospech Detskej onkologickej kli-
niky v Bratislave. Spolupracuje so sólistami Hudobnej fakulty VŠMU 

PAMIATKA ZOSNULÝCH
S príchodom novembra prichádza deň, kedy si zaspomíname na našich blízkych, ktorí 

už nie sú medzi nami. Pri tejto príležitosti sa v našej obci, konkrétne 31.októbra, uskutoč-
nila na miestnom cintoríne pietna spomienka na všetkých zosnulých.

Hoci medzi nami už viacerí naši blízki byť 
nemôžu, s láskou v srdci na nich stále spomí-
name. Pietnu spomienku zahájila poslankyňa 
obecného zastupiteľstva a členka kultúrno-
-športovej komisie Mária Annušová. V dome 
smútku prečítala menoslov tých, ktorí opustili 
svet živých v uplynulom kalendárnom roku 
2015. Prihovoril sa i starosta obce Záhorská 
Ves JUDr. Boris Šimkovič, ktorý odovzdal 
slovo otcovi Mariánovi Libičovi. Smútočnou 
piesňou dotváral pietnu atmosféru kultúr-
ny spolok Uhranská perla. Pokračovalo sa k 
hlavnému pomníku, kde poslanci obecného 
zastupiteľstva na čele so starostom obce 

položili veniec a na znak úcty sa pokloni-
li. Neprejde deň, aby si každý jeden z nás 
nepripomenul vo svojom srdci človeka, na 
ktorého s úctou spomína. Uchovajme si 
preto v srdci spoločné spomienky na našich 
zosnulých príbuzných a s láskou na nich 
spomínajme. Česť ich pamiatke!

Text, foto: Barbora Malíková

ako aj so zahraničnými zbormi. Je spoluorganizátorom festivalov 
zborovej hudby v Bratislave.

Divákov na festivale potešili piesňami:

• Schola Gregoriana Bratislavavensis

• Gregoriánske spevy z Graduale Triples

• Introitus: Ad te levavi anima mea

• Alleluia: Oportebat pati Christum

• Communio: Qui manducat carmen

• Introitus: OMnes gentes

• Hymnus: Ave maris stella

Text, foto: Vajdečková
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Stretnutie s MIKULÁŠOM
Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary. 

Nadelí ti radosti,

čižmu plnú sladkostí.

Starosta obce, členovia kultúr-
nej komisie spoločne s obecným 
zastupiteľstvom opäť po roku pri-
pravili pre všetky deti stretnutie 
s Mikulášom. Akcia sa konala v 
piatok 4. decembra už tradične 
pred Obecným úradom. Mikuláš, 
Anjelik a Čert prišiel pred všetky 
nedočkavé deti v sprievode spolu 
s mažoretkami.

Viacerí sa tešili aj na slávnostné 
rozsvietené vianočného stromče-
ka, ktorý tento rok venoval bývalý 
poslanec pán Repár. V programe 
vystúpili deti zo základnej školy a 
už spomínané mažoretky Merci. 
Po ukončení programu boli už pri-
pravené pre všetky prítomné deti 
mikulášske balíčky.

Text, foto: Vajdečková 
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DEŇ STARÝCH  
RODIČOV V ZŠ  
V ZÁHORSKEJ VSI

V októbri sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
dostali, spolu s inými starými rodičmi žiakov, pozvanie do 
ZŠ v Záhorskej Vsi. 

Stretli sme sa v telocvični, kde nám žiaci prvého stupňa 
predviedli hudobno-dramatické pásmo, ktoré si pripravili 
za pomoci svojich triednych učiteliek a pani vychováva-
teľky ŠKD. Program pokračoval v učebni informatiky, kde 
sme si pozreli webstránku školy a hlavne galériu fotografií 
z akcií školy. 

Čerešničkou tohto úžasného popoludnia (vlastne veče-
ra, lebo zo školy sme odchádzali až po 19.00 h, hoci sa 
program začal už o 16.00 h) bola návšteva triedy nášho 
vnúčika. Pani učiteľka Doršicová spolu s rodinou Havia-
rových pripravili pre nás pohostenie - kávu, čaj, koláčiky, 
ovocie. Spoznali sme sa so starými rodičmi spolužiakov 
nášho vnuka a zaspomínali si na naše školské časy. 

JEDNOTA DÔCHODCOV ORGANIZOVALA V DECEMBRI VÝLET NA VIANOCNÉ TRHY 
DO NEĎALEKEJ BRATISLAVY. POSLALI NÁM TIETO SPOLOČNÉ FOTKY.

Ja som ZŠ Záhorská Ves navštevovala 9 rokov, môj 
manžel, ktorý pochádza zo Suchohradu, 5 rokov (od 5. 
triedy). V tom čase bolo v škole zapísaných oveľa viac detí 
ako dnes, každý ročník mal dve triedy - Áčku a Béčku - a 
na prvom stupni sa vyučovalo na smeny - jeden týždeň 
doobeda, druhý poobede. Každé ráno pred vyučovaním sa 
žiaci zhromaždili na školskom dvore a dali si spoločnú roz-
cvičku. V triedach sa kúrilo v kachliach, drevo a uhlie pri-
chystal školník, no v každej triede si žiaci prikladali sami. 
Okrem vyučovania sa veľký dôraz kládol aj na mimoškol-
ské aktivity - krúžky, či nácvik spartakiády. 

Odvtedy sa mnoho vecí v škole i v spoločnosti zmeni-
lo, no naša škola stále stojí a pomáha vychovávať ďalšie 
generácie. Úprimne nás teší, že okrem materiálneho za-
bezpečenia a renovácií sa škola opäť rozmáha aj po strán-
ke „duchovnej", čo dokazujú mnohé realizované aktivity a 
ponúkané krúžky, za ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna 
bratislavská škola. 

Aj ostatní starí rodičia si zaspomínali na svoje školské 
časy v iných kútoch Slovenska.

Ďakujeme za pozvanie a príjemné chvíle.
Starí rodičia Búdoví
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PROJEKT 
„Moja najobľúbenejšia 
rozprávka“

Základná škola Záhorská Ves v októbri vytvorila medzinárodný projekt 
cez portál eTwinning, čo je komunita európskych škôl, učiteľov a žiakov. 
Tento program využíva moderné informačné a komunikačné technológie na 
vytváranie partnerstiev európskych škôl. 

Naša škola si našla päť zahranič-
ných partnerov, ktorí sa s nadšením 
zapojili do projektu nazvaného Moja 
najobľúbenejšia rozprávka (My fa-
vourite children story). Celý projekt 
je po anglicky, lebo partnerské školy 
na prvom stupni sú zo Španielska, 
Poľska, Gruzínska a Turecka a na 
druhom stupni je naším partnerom 
škola z Rumunska.

Úlohou žiakov je prerozprávať svo-
ju najobľúbenejšiu rozprávku do ang-
ličtiny, samozrejme, v zjednodušenej 
podobe, urobiť ilustrácie a dať príbe-
hu formu rozprávkovej knihy.

Tieto knihy si partnerské školy na 
konci januára 2016 vymenia a potom 
si každá škola nacvičí divadielko na 
motívy zahraničnej rozprávky – a to 
všetko po anglicky. Videá divadielok 
sa potom uložia spolu s fotkami a na-

skenovanými knihami na stránku pro-
jektu, aby sa týmto projektom mohli 
inšpirovať ostatné školy.

Okrem prerozprávania rozprávok 
je súčasťou našich aktivít aj výroba 
vianočných pozdravov, naspievanie 
slovenskej a anglickej koledy, výro-
ba veľkonočných pozdravov a aspoň 
dva listy, ktoré si žiaci medzi sebou 
za školský rok vymenia, aby sa lep-
šie spoznali a precvičili si gramatiku 
a slovnú zásobu vo forme klasickej 
korešpondencie.

Na prvom stupni je do projektu za-
pojená IV. A trieda, ktorá sa rozhodla 
preložiť a zilustrovať rozprávku Dlhý, 
Široký a Bystrozraký (sami si prelo-
žili názov do angličtiny The Long, the 
Wide and the Sharp-Eyed) a na dru-
hom stupni sa zapojila V. A trieda s 
rozprávkou Janko Hraško (ktorej ná-

zov preložili Johny Littlepea). Žiaci 
si pri vypracúvaní projektu rozširujú 
slovnú zásobu, učia sa pracovať so 
slovníkmi, vyjadrovať svoje myšlien-
ky, zároveň si pri preklade precvičujú 
gramatické formy, ktoré preberajú 
na hodinách. Projekt je alternatívna 
forma výučby, ktorá nesupluje, ale 
dopĺňa klasické hodiny. Deti sa pro-
jektu venujú raz za týždeň, ale radosť 
z tvorby ich motivuje pracovať na ho-
dinách efektívnejšie, takže stihneme 
prebrať látku a zároveň si ju precvičiť 
na texte, ktorý si sami zvolili.

Projekt je ešte len na začiatku a 
zatiaľ žiaci vyrobili niekoľko ilustrácií, 
preložili názvy, urobili si obálku - prvú 
stranu textu. Pracujú s nadšením a 
veľmi sa tešia na rozprávku, ktorá im 
príde od zahraničných kamarátov.

 Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.
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AKO KUBO
NAŠIEL POKLAD
18.11.2015

Vždy sa s deťmi tešíme, keď do našej materskej školy 
zavíta návšteva. Tentokrák nás opäť navštívilo Straža-
novo bábkové divadlo s predstavením Ako Kubo našiel 
poklad.

Kubo bol mládenec nie veľmi usilovný a už aj jeho 
mama bolo z neho nešťastná, pretože stále len vylihoval. 
Našťastie to s ním dopadlo dobre, aj sa polepšil, aj poklad 
našiel, dokonca aj nevestu. Všetko sa skončilo dobre, tak 
ako to už v rozprávkach býva. Na záver si naše deti mohli 
vyskúšať ako sa hrá s bábkou – marionetou.
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MIKULÁŠ 
4. december 2015

Po roku si k nám opäť našiel cestu Mikuláš, s čertom i anjelikom. 
Všetci sme ho netrpezlivo očakávali. Privítali sme túto vzácnu návšte-
vu tak, ako sa na škôlkarov patrí. 

Aby sme si zaslúžili balíčky plné sladkostí so Včielkami a Sovičkami 
sme zarecitovali pekné básničky a zaspievali pesničky, a keďže sa už 
blížia Vianoce zaspievali sme si aj jednu koledu. Mikuláš sa potešil a 
jeho pomocník anjelik porozdával balíčky všetkým deťom. Tí čo v škôlke 
práve neboli, si balíčky našli vo svojej triede, keď prišli. Aj čertík Bertík 
na nás bol dobrý, nikoho si so sebou nechcel zobrať.

Na koniec Lienky pekne zaspievali a zarecitovali, a dokonca pridali 
aj jednu anglickú básničku o snehovej vločke. Ešte sme sa rýchlo spolu 
s Mikulášom, čertom a anjelikom odfotili a rozlúčili sme sa, lebo už na 
nich čakali ďalšie deti.
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ZELENÁ JE TRÁVA...
Kalendárny rok 2015 sa nám pomaly, ale zato isto chýli ku koncu. Na futbalových trávnikoch nastáva pre zmenu obdo-

bie mieru, ticha a pokoja. Ešte pred vypuknutím jarných bojov o body nás čaká dlhá, a pre mnohých hráčov, neobľúbená 
zimná časť sezóny. Poďme sa s odstupom času pozrieť na výkony a výsledky našich mužstiev v jednotlivých súťažiach.

SENIOROV ČAKÁ „HORÚCA“ ZIMA

Zlatá stredná cesta. Pojem, ktorý u mnohých vyvoláva 
pocit uspokojenia a spokojnosti. K nej však majú naši futba-
listi rozhodne ďaleko. Aspoň pri pohľade na ligovú tabuľku. 

Po polovici odohraných duelov získali dovedna 13 bo-
dov a okupujú tak piate miesto 10-člennej skupiny. Bilancia 
vstrelených a inkasovaných gólov vyznieva mierne v náš 
prospech. Pozitívnym impulzom do jarnej časti sezóny je 
však skutočnosť, že na prvú priečku strácame „len“ šesť 
bodov. V jarných ouvertúrach navyše privítame doma všet-
kých konkurentov v boji o postup.

Treba však zlepšiť predovšetkým koncovku. Vo všetkých 
zápasoch sprevádza našich futbalistov jeden dôležitý faktor. 
Obrovské množstvo nepremenených gólových príležitostí. I 
pri pohľade do srdca obrany sa vynára niekoľko otáznikov. 
V priemere takmer 2 inkasované góly na zápas nie sú prí-
liš dobrou vizitkou mužstva. V zimnej príprave bude preto 
dôležité popracovať predovšetkým na mentálnej stránke 
mužstva. Emócie a nedisciplinovanosť ešte nikomu úspech 
nepriniesli. Každý zápas z pohľadu nášho mužstva môže byť 
v druhej polovici sezóny kľúčový. Tímu chýbajú v určitých 
momentoch lídri. Objaví ich tréner počas zimnej prípravy?

CIEĽOM JE CESTA

Sezóna ako cez kopirák. V rovnakej fáze minulej sezóny 
sa naše mladé talenty vyhrievali na pomyselnom striebor-
nom stupienku. Rovnako ako je tomu i tento rok. Mali tak 
nakročené k celkovému víťazstvu v súťaži. Jarné boje však 
nezvládli najmä v jej závere. Tentokrát odchádzajú do obdo-

bia vianočných sviatkov predsa len s pozitívnejšou náladou. 
Hoci získali v ôsmich ligových dueloch až 19 bodov, majú 
zároveň o jeden odohratý zápas menej. Všetko tak majú vo 
svojich vlastných rukách. Líder má pred nimi len minimálny 
náskok.

Spoliehať sa navyše môžu na širokú paletu strelcov, me-
dzi ktorými sa ukrýva aj najlepší kanonier súťaže. Viacerí z 
nich sú navyše v denníku skautov ako potenciálne posily pre 
väčšie kluby. Svoje rezervy však ešte rozhodne majú. Predo-
všetkým tréningová morálka musí byť oveľa väčšia. Najväč-
šou motiváciou zasa víťazstvo. Ich potenciál je obrovský, no 
stále ukrytý. Mnohí ho dokážu naplniť, pokiaľ prekonajú svoje 
vlastné prekážky na ceste za úspechom. Dôležitá je cesta a 
prvý krok býva najťažší. 

Družstvo futbalovej prípravky, ktoré sme Vám v krátkos-
ti predstavili v predchádzajúcom čísle našich novín, ukon-
čilo svoje prvé futbalové tréningy ešte v októbri. Zlepšenie 
a progres je však viditeľný u mnohých už dnes. V priebehu 
niekoľkých týždňov vylepšili chlapci predovšetkým koordi-
novanosť pohybov a kontakt s futbalovou loptou. Ustálil sa 
počet zhruba 14 chlapcov, medzi ktorými nájdeme aj deti zo 
Suchohradu.

Na slávnostnom ukončení sezóny, ktoré pripravili členovia 
realizačného tímu, odzneli slová chvály a motivácie do nasle-
dujúceho obdobia. Chémia funguje nielen medzi trénermi a 
hráčmi, nenahraditeľnú zložku tvoria aj rodičia. Držme preto 
všetkým trom stranám palce, aby vybudovali ďalší úspešný 
mládežnícky tím, ktorý bude hrdo hájiť farby našej obce na 
domácich aj súperových ihriskách!

Text: Dávid Malík
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Pamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokračovanie str. 151-152/

Spolok vojenských vyslúžilcov gen. dr. 
M.R. Štefánika zadovážil si krásny spolkový 
prápor, ktorý bol 7.júna za veľkej slávnosti 
posvätený. Početné uniformované sbory 
zúčastnili sa posviacky a dodaly jej les-
ku. Pri kostole bola odslúžená sv. omša. 
Po službách božích posvätený bol prápor. 
Prednesené boly reči vojenských a civilných 
rečníkov. Zatĺkaním klincov do žrdi nového 
prápora sa obrady pred kostolom zakľúčily. 
Krstnou matkou bola pi. Ivaničová. Pred po-
mníkom padlých na zavŕšenie slávnosti bola 
okázalá defilírka uniformovaných sborov.

Osv. p. biskup Michal Bubnič udelil svi-
atosť birmovania 13. júna. Birmovka bola 
tichá, bez slávnostného uvítania. Pred 
kostolom osv. p. biskup za asistencie du-
chovenstva odslúžil tichú sv. omšu. Ľud 
spieval bez hudby. Po sv. omši a po kázni 
udelil osv. p. biskup sviatosť birmovania. 
Slávnostný obed nebol. Zato na uhostenie 
osv. p. biskupa obec venovala 1000 kč.

 Parceláciou prešly grófske pozemky do 
vlastníctva ľudu. Les pánsky zostal v celist-
vosti vzdor tomu, že o parcelácii občianstvo 
uchádzalo sa o prídel 300 honov.

Dnes zaznačiť načim nového majiteľa 
ing. Alexandra Polanského, ktorý kúpil cirka 
600 k.j. od Pálfyho, lepšie rečeno od agrár-
nej banky, lebo celý majetok bol zadĺžený 
a následkom toho zabavený. Nový majiteľ 
uzavrel všetky cesty do lesa, ačkoľvek tieto 
boly vždy verejne prístupné.Tohoročné žňa 
boly lakomé. Raže na predaj sa urodilo málo. 
Zato žita boly výdatné a chválené. Jačmeň bol 
chuďučký, ovse priemerne. Po veľkej vode 
očakávala sa hojná úroda sena. Voda však 
dlhým pobytom na lúkach tieto poškodila, 
takže skludzeň sena zostala iba normálna. 
Obilný monopol vydal i toho roku obilné kni-
žočky a zastúpený bol až troma komisionár-
mi. Obilné skladišťa mali: Ignác Grossmann, 
Ján Műller a Tenermann. Ceny všetkých dru-
hov sa zvýšily.

Ovocinári mali slabý rok. Časté dažde 
v dobe kvetu poškodily budúcu úrodu. 
Marhule poziably, na mladé broskové 
stromovie prišla neočakávaná pohroma. 
Slivky obrodily podpriemerne, miesta-
mi ani nebolo slivák. Veľmi sa rozmohlo 
zbieranie liečivých rastlín. Liečivé rastliny 
sušili a odkupovali Jozef Polák a Jozef Já-
noš. Odvážali ich do Rakús. Kapusta sa 
neosvedčila. Húsenky urobily veľkú ško-
du. Miestami zostaly s kapusty iba stonky. 

Úroda zemiakov bola všetkých druhov 
krásna a výdatná. Vinohradníkom sv. Ur-
ban štedre požehnal. Nemoc ošípaných 
po domácnostiach ešte stále šarapatila, 
vzdor všetkým zverolekárskym zákrokom.

/Ukážka z Pamätnej knihy obce Uhorská 
Ves je písaná vtedajším pravopisom/

 Mgr. Oto Šimkovič, kronikár obce

DUCHOVNÉ OKIENKO
Pápež František vyhlásil od 8.12. do 20. 11.2016 mimoriadny 

Svätý rok milosrdenstva. Rád by som sa vám prihovoril prostredníc-
tvom časopisu Záhorsky Hlásnik.

V nedeľu 29.novembra sme začali adventné obdobie, v ktorom sa 
duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava 
výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok milosrden-
stvaa skončí 20. novembra 2016 na slávnosť Krista Kráľa. Každý z nás 
vie, čo znamená, keď dostaneme od ľudí druhú šancu, potom čo sme 
ich sklamali, keď nám prejavia milosrdenstvo. O čo viac je silnejšie keď 
nám ponúknutú šancu na odpustenie ponúka sám Boh. Jeden z neprí-
jemných pocitov, ktorý sprevádza život človeka, je pocit viny. Nenašli by 
sme azda nikoho, komu je tento pocit cudzí. Pocit viny, ktorý nasleduje 
po zlom skutku je často veľkým bremenom. Pýtame sa sami seba, kto 
nám odpustí? Mám na to zabudnúť? Čo mám robiť, keď ma ťaží svedo-
mie. Odpoveď nám dáva Ježiš. On povedal: kto ľutuje hriechy bude mu 
odpustené. Nemusím už platiť ja, Ježiš na kríži už zaplatil za môj hriech. 
Čo mám urobiť? Ak som katolík a bol som na 1. sv. prijímaní môžem ísť 
na sv. spoveď. Boh je ten, ktorý sa teší z môjho návratu. On ma chce 
pozdvihnúť, navrátiť mi moju ľudskú dôstojnosť. Môžem znova osloviť 
Boha otec a ja som jeho adoptívnym božím synom. Ježiš je preto pre 
každého z nás veľkou nádejou, pretože prišiel, aby nás zbavil bremena 
hriechu a viny.Náš Spasiteľ ma1 ľudí zranených hriechmi obzvlášť v lás-
ke. Dokonca mu niektorí vyčítali, že prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 
nepochopili túžbu Božského Srdca, ktoré chce priviesť k spáse všetkých 
ľudí a dáva šancu i tým najhriešnejším. Dalo by sa povedať, že práve 
tých najnehodnejších najviac zahŕňa svojou pozornosťou. Sväté písmo 
o tom svedčí na mnohých miestach.

 Márnotratnému synovi sa dala prednosť pred cnostným bratom. 
Stratenú ovečku si vzal dobrý pastier na ramená a deväťdesiatdeväť 
ostatných nechal na poli. Stratený a znovu nájdený peniaz bo1 príleži-
tosťou na oslavu. Spasiteľ umýva nohy apoštolom, priateľsky sa správa 

k ženám, ktoré národ nenávidí, zasahuje na obranu cudzoložnice, aby 
nebola ukameňovaná. Božie milosrdenstvo sa najviac prejavuje tam, 
kde je najviac biedy. Bohu záleží na každom človeku.Najväčší hriešnici 
sú často najlepšie pripravení k obráteniu. Sú si vedomí svojej nehod-
nosti i viny a ostro cítia prázdnotu vo svojom vnútri. Neúnavne hľadajú 
niečo, čo by naplnilo túto prázdnotu. A potom stačí jeden okamih, v 
ktorom spoznajú Božie milosrdenstvo, aby sa navždy pevne primkli k 
Bohu. Pozrite len na apoštola Matúša, či Máriu Magdalénu alebo apo-
štola Pavla – bývalého prenasledovateľa kresťanov.

Nebezpečenstvo však hrozí tým, ktorí si myslia, že sú spravodliví. 
Predstava určitej bezúhonnosti pred Bohom, ktorú prináša pýcha živo-
ta. Je to veľká bariéra. Takýto človek si myslí, že je pri Bohu, pritom ale 
iba živorí, stavia si vzdušné zámky a len s námahou sa núti k láske k 
Bohu. V takejto situácií môže byť hocikto z nás.

Jedna loď sa potápala. Cez chodby bežal námorník a reval: „Všetci 
na palubu! Loď sa potápa!“ Bežal aj okolo kuchyne. Kuchár tam kľudne 
piekol kurčatá a povedal: „Musím najprv urobiť svoju prácu!“ A potom 
sa potopil aj so svojimi kurčatami.

Božie milosrdenstvo nás volá k obráteniu. Boh nám chce odpustiť 
a tak nám darovať nový život, aby sme mu úplne patrili. Mnohokrát sa 
však podobáme tomuto kuchárovi, ktorý chcel najprv dokončiť svo-
ju prácu. Nereagujeme na Božie volanie k obráteniu. Veď máme toľko 
povinností...Boh nám však svoje odpustenie neustále ponúka. Božie 
milosrdenstvo sa prejaví až vtedy, keď začneme ľutovať, že sme pošlia-
pali svoj vzťah k Bohu.Zahľaďme sa dnes, zajtra, každý deň na kríž, kde 
je ukrižovaná Láska. Pouvažujme nad tou golgotskou tragédiou, aby 
sme zbúrali tú bariéru, ktorá je medzi nami a Božím milosrdenstvom. 
Tak budeme schopní uznať svoju nehodnosť a urobiť rozhodný krok k 
obráteniu. A náš nebeský Otec, bohatý na milosrdenstvo, nás zbaví 
bremena našich vín láskyplným odpustením. 

Marián Libič 
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Od kompy po Syslúv vŕšek...
V pravidelnej rubrike našich novín sa 

tentokrát zameriame na zvyky a obyčaje 
našej obce, ktoré sprevádzali obyvateľov 
počas posledných dní v roku. Čitateľom 
Záhorského hlásnika sa pokúsime pred-
staviť prežitie vianočných sviatkov, ktoré 
charakterizovali kultúrny život občanov 
Záhorskej Vsi v minulosti. Dokážete aj Vy 
nájsť na nasledujúcich riadkoch paralely 
s dnešnými tradíciami? 

Adventné obdobie začínalo štvrtou ne-
deľou pred dátumom narodenia Ježiša 
Krista. V obci sa začali piecť vianočné ob-
látky, veriaci chodili na večerné modlitby 
po domoch a spievali adventné piesne.

Po domoch chodili predovšetkým deti 
- Betlehemci - odeté v bielych košeliach, 
s krížom na čiapke a spievali náboženské 
piesne. Ľudia slávili sviatok svätej Barbory 
(4.december) a svätej Lucie (13. decem-
ber). Na Luciu sa ženy a dievky zahalili do 
bieleho odevu, nesmeli rozprávať a ometali 
steny a kúty izieb husím krídlom, aby vy-

hnali všetko zlo. Na ochranu príbytkov pred 
zlými ľuďmi kreslili posväteným cesnakom 
krížiky na dvere.

Štedrý deň trávila celá rodina spoločne, 
postila sa a jedla len striedmo na obed. 
Večer úderom piatej hodiny všetci zasad-
li k vianočnému stolu, na ktorom nechý-
bal med, oblátky, svätená voda, anjelský 
chlieb, koláče a víno. Uprostred stola stála 
misa so šošovicovou polievkou (neskôr 
prevládala skôr rybacia), vysmážaný kapor 
so zemiakovým šalátom a pupáky.

Po modlitbe Otčenáš a Zdravas, gazdiná 
požehnala všetky kúty v dome svätenou 
vodou a hodila do nich orechy, aby tak 
docielila v rodine hojnosť pre všetkých. 
Večera začínala prípitkom, potom prišli 
na rad oblátky potreté medom a nakoniec 
gazda rozrezal jablko, ktoré symbolizovalo 
celistvosť a súdržnosť rodiny. Rozbíjanie 
orechov na škrupiny (symbol pevnosti v 
rodine) a jadrá (symbol zdravia) bolo po-
sledným aktom pred konzumáciou jedla. 

Po domoch opäť chodili koledníci a vin-
šovali všetkým ľuďom dobrej vôle. Oby-
vatelia obce sa zišli na polnočnej omši.

Prvý a druhý sviatok vianočný sa nie-
sol v znamení návštevy kostola, resp. 
svojej rodiny či blízkych. Silvester za-
počal omšou v kostole sv. Michala, kde 
veriaci poďakovali Bohu za celý rok. V 
podvečerných hodinách začali tanečné 
zábavy a zachovalo sa i veselé privítanie 
nového roka s vinšom: ,,Vinšujem vám 
nový rok, aby vám slépky dobre nosili, 
kvočky dobre sedzeli, krávy dobre dojili, 
prasátka sa dobre darili a v zdraví ste to 
šecko užili!” 

Uvedené informácie pochádzajú z kni-
hy Mgr. Ota Šimkoviča - V objatí rieky 
Moravy. Chcel by som sa mu aj touto 
cestou poďakovať za podklady k napísa-
niu môjho článku a vnuknutie inšpirácie.

Text: Dávid Malík

Naša obec  
sa sústavne skrášľuje...

čo si mnohí spoluobčania ani nevšímajú. Veď napríklad nový 
plot na cintoríne odstránil starý, často zneužívaný niektorými 
spoluobčanmi.

Mňa najviac prekvapila stavba chodníka popri škole až po 
vstup do našej obce z Malaciek. Profesionálna stavba chodníkov 
cez obec od prechodu do Rakúska / i ten je už vystavaný na úrov-
ni / po školu ma tiež potešila, ale od profesionálnej firmy som 
dobrú robotu očakával. No to, že naši chlapci, pracovníci Obecné-
ho úradu v Záhorskej Vsi, sa profesionálom vyrovnajú, ba sú ešte 
tvorivejší, to sa radujem dvojnásobne.

 Môj obdiv patrí mladým pracovníkom Františkovi a Dominikovi 
Šušukovým, ktorý nedbajúc na vrtochy počasia usilujú o to, aby 
ich chodník, od školy až na Syslový vŕšek, bol do Vianoc hotový.

Väčšinou sú to oni, ale aj skupiny ľudí, ktoré dbajú na čistotu 
v obci a denne odstraňujú nečistotu z cintorína, ulíc, atď. Aj tých 
vidieť ako nakladajú odpad na vlečku.

 Všetci prispievajú k tomu, že v Záhorskej Vsi je čisto, upra-
vene. Samozrejme nejde všetko naraz. Preto ešte raz patrí vďaka 
tým, ktorý dbajú na čistotu v obci, triedia odpad, pomáhajú si 
upraviť okolie svojich príbytkov.

A tí, ktorí namiesto po chodníkoch chodia naďalej po hlavnej 
ceste, provokujúc vodičov áut, ktorých nemalé množstvo jazdí z a 
do Rakúska, tých skôr či neskôr čaká možno až tragický koniec. 
Možno až potom si uvedomia svoje zlé konanie.

Kronikár obce
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• www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0908 028 265 •

• Uzávierka ďalšieho čísla: 12. marec 2015 •

KRONIKA OBCE
od 1. októbra do 31. decembra 

Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na otázky 
Vás, občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďakujeme Vám za 
Vaše otázky, ktoré smerujete na našu e-mailovú adresu zahorsky-
hlasnik@gmail.com. Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej a my 
ich spolu s odpoveďou uverejníme vždy v nasledujúcom čísle Záhor-
ského hlásnika.

1. Uplynul približne rok od posledných komunálnych volieb. Ako 
hodnotíte prvý rok v staronovej funkcii z Vášho uhla pohľadu a čo 
hovoríte na prácu poslancov? 

Rok 2015 hodnotím veľmi kladne. Po ťažkých začiatkoch opozícia 
pochopila, že to nie je o intrigách, ale o každodennej tvrdej práci. 
Práve práca nás spojila a začalo sa makať. Boli aj problémy, ale zdra-
vý rozum vždy zvíťazil. Vyčistili sa pozície i vzťahy. Spoločne sme 
vybudovali pre obec v r. 2015:

• ZŠ – chodník dlažba, nádvoria
• Chodník Syslov vŕšek - dlažba
• Plot cintorín
• Schody dlažba MŠ
• Autá – 815 Tatra hasiči, prívesný vozík, VW Golf, Kia – Jeseň 

života

• Hydroizolácia v zdravotnom stredisku /časť/, v školskom byte /
komplet/

• Rekonštrukcia v zdravotnom stredisku - WC
• Rekonštrukcia strechy OcÚ
• Cesty – II. kaplnka, kompa
• Výsadba javorov – odstránenie tují
• Kamerový systém v rámci obce bol vylepšený
• Kríže – pri vstupe do obce, kaplička pri studničke
• Plot pri kostole 

Toto hovorí za všetko.

2. Počas prvého verejného zasadnutia obecného zastupi-
teľstva novozvolených poslancov zaznela z ich úst veta, že sa 
vzdajú poplatkov za členstvo v komisiách. Po určitom období sa 
však situácia zmenila a poplatky za členstvo v komisiách dnes 
poberajú. I keď je to otázka skôr na poslancov, mohli by ste obča-
nom, ako starosta obce vysvetliť, prečo sa rozhodli zmeniť svoje 
pôvodné stanovisko? 

To musia vysvetliť tí, ktorí to prehlásili. Viem, že niektorí z po-
slancov pomohli finančne naším mažoretkách, a pri reštaurovaní 
kultúrnych pamiatok.

3. Kedy sa bude konať v obci v poradí 16. reprezentačný ples a 
čo môžu jeho účastníci očakávať od organizátorov?

16. Reprezentačný ples sa bude konať 6. 2. 2016 od 19.00 hod. 
Lístky sú už v predaji. Bude atraktívnejší, chystáme prekvapenia. 
Chcem zdôrazniť, že ples v Záhorskej Vsi, robíme v prvom rade pre 
Uhranú. Teším sa na Vás, ak prídete neobanujete!

Text: Dávid Malík

NARODILI SA:

Malík Peter

Zeman Dávid

Fúseková Lilien

Rigová Nela

Danihel Tomáš

Elisa Kasami

ZOSOBÁŠILI SA: 

Lucia Mičeková 

+ Ing. Ladislav Hruška

OPUSTILI NÁS:

Matlovič Ján

Matula Bernard

ANBA-SK
Tlač & Reklama

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

sp
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• 20.december 2015 Vianočné trhy v obci (KD)

• 24.december 2015 Polnočná omša

• 26.december 2015 Stolnotenisový turnaj o pohár  
 starostu obce (KD)

• 31.december 2015 Silvestrovský turnaj v malom 
 futbale (areál FK)

• 6.január 2016 Novoročný trojkráľový 
 koncert (kostol)

• 6.február 2016 16.reprezentačný ples 
 obce (KD)

• Február 2016 Obdobie fašiangov

Čo	sa	chystá	v	našej	obci?


