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Vážení čitatelia Záhorského hlásnika, 
aktuálne číslo Vašich obecných novín nesie prívlastok "mimo-
riadne". Mimoriadna je totiž aj situácia, v  ktorej Záhorský 
hlásnik vychádza. Nechceme omieľať nepríjemné informácie 
spojené s pandémiou koronavírusu, s ktorými sa určite stretá-
vate denne niekoľkokrát. V poradí druhom tohtoročnom čísle 
sme sa snažili zachytiť život v obci a v jeho blízkom okolí počas 
tzv. núdzového režimu. Oslovili sme miestne spolky, organizá-
cie a inštitúcie, ktoré sa snažia využiť súčasný nelichotivý stav 
na pomoc iným. Aj touto formou tak chceme oceniť ich prínos 

a poďakovať sa im.
Záverom nášho príhovoru si dovolíme menšiu úvahu. Pokiaľ si človek 

dokáže aj z negatívnej skúsenosti odniesť cenné ponaučenie a nájde kúsok 
dobra aj pre iného človeka, jeho život bude lepším. Dnes máme možno čas 
na to, na čo sme ho nemali pred vypuknutím celého tohto šialenstva. Keď 
šialenstvo pominie, nedovoľme, aby spoločne s ním pominul aj čas na to 
dôležité a užitočné, čo sa momentálne v živote mnohých z nás nachádza. 

Príjemné čítanie a predovšetkým pevné zdravie do ďalších dní Vám želá,
redakcia záhorského hlásnika 

Vážení spoluobčania, 
milá mládež a deti,

Koronavírus nás zasiahol naplno! Každý jeden z nás sa ho 
bojí a verí, že sa mu vyhne!

Na začiatku sa mnohí smiali, dnes už nosia rúška a pocho-
pili vážnosť situácie. Byť doma, zatvorený, obmedzovaný, 
odtrhnutý od svojich koníčkov a  práce, je určite náročné. 
Verím, že túto pliagu spoločne porazíme zodpovednosťou, 
hygienou, nosením rúšok a izolovaním sa. Verím, že aj eko-
nomický život začne čoskoro fungovať v štáte, lebo hrozí zlá 
budúcnosť. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo tieto 
opatrenia akceptujú, ale hlavne pani doktorke Chmelovej 
a  sestričke p. Režnej, poštárkam, všetkým pracovníkom 
predajní, ktoré majú otvorené a slúžia pre nás. Hasičom zo 
Záhorskej Vsi, pánovi Darmovi – všetkým veľké ďakujem! 
Obzvlášť patrí veľká vďaka mojim zamestnancom obecného 
úradu, sú v denno-dennom kontakte s Vami, pomáhajú a ich 
zásluhou tiež funguje obec ako má.

ZŠ, MŠ – robia čo môžu a verím, že sa im to v budúcnosti vráti.
Naša „Jeseň života“ – zariadenie pre seniorov išlo prakticky 

do uzavretého režimu. 24 hodín sú tam všetci zatvorení a sna-
žia sa ako sa dá. Návštevy neexistujú a roboty je viac – obrov-
ská vďaka – klobúk dole!

Futbalisti, členovia výboru začali renovovať ihrisko, lebo sa 
nehrá. Verím, že sa podarí vyjsť im aj finančne v ústrety (mate-
riál, dvere..). Ďakujem im za ich aktivitu.

Šičky, ktoré začali s rúškami a urobili ich cca 2000 ks, makali 
aj v  noci – sú to p. Gedeonová, Kaderová Soňa, Slezáková 
Katka a  Šimkovičová Veronika. Pomáhali im p. Slováková, 
Annušová, Poláková, Višváderová – Ďakujeme. Moje veľké 
ďakujem patrí aj nemenovaným šičkám doma, ktoré rozdá-
vali rúška taktiež zadarmo!

Za pomoc ďakujem firme Global rest s.r.o., Aplitec s.r.o., 
Siloking Slovakia s.r.o., ktoré sa zaujímali čo obec potrebuje 
a ako môžu pomôcť.

Vyzývam Vás všetkých k  zodpovednosti a  disciplíne! 
Najhoršie je, že nevieme, čo ešte príde!

Je to nová situácia, určite sa stanú aj chyby, ale robme 
tak, aby sme sa aj po týchto „dňoch“, mohli pozrieť jeden 
druhému do očí! Iba spoločne to prežijeme, len zodpovednos-
ťou a disciplínou sa vrátime k normálnemu životu.

Verím Vám a pre Vás urobím všetko, čo bude v mojich silách!
s úctou váš starosta

 boris šimkovič

2019-nCOV je nový koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil 31.12.2019 
v Číne. COVID 19 je skratka CORONAVIRUS DISEASE 2019, teda ochorenie 
spôsobené koronavírusom v roku 2019.

Napriek mnohým dohadom zatiaľ jednoznačne nevieme z akého zvie-
raťa sa vírusom SARS-COV 2 nakazil prvý pacient. Informácie o tom, že 
zdrojom bola netopieria polievka sú zatiaľ nepotvrdené.

Patrí do veľkej skupiny koronavírusov, ktoré spôsobujú ochorenia od 
bežnej nádchy až po závažné respiračné ochorenia.

Vírus sa prenáša z  človeka na človeka kvapôčkovou cestou (kýchaním, 
kašlom, slinami) alebo orofekálnou cestou (stolicou). Po infikovaní sa môže 
prvý príznak objaviť za 2 až 14 dní.

Ľudia, ktorí ochorejú na koronavírus, majú tendenciu najprv pociťovať 
menšie ťažkosti, ako bolesť hlavy, mierny kašeľ, miernu horúčku, asi týždeň.

Počas druhého týždňa sa stav alebo zlepšuje, alebo sa náhle pohorší, 
nástup može byť veľmi prudký.

Je doležité vedieť, že vo väčšine prípadov sa nedá ochorenie COVID 19 
na základe príznakov rozlíšiť od chrípky. Pre rizikové skupiny – starší ľudia 
a ľudia so zníženou imunitou, je tak ochorenie nebezpečnejšie ako chrípka.

Preto je doležité v prípade príznakov, aj ked sú mierne, ostať doma.
Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, môžu chorobu roznášať, 

preto dávajte si pozor, dodržiavajte hygienu a noste rúška.
Kvapôčky navyše zostávajú vo vzduchu, najmä v nevetraných priesto-

roch až niekoľko hodín, pozorovaním sa zistilo, že na chirurg. rúškach vírus 
prežíva 7 dní, teplota ktorá efektívne vírus ničí je až 56 °C

Ako sa chrániť pred ochorením?
• Dôkladná dezinfekcia povrchov, klučiek, mobil.telefónov. Účinné sú 

dezinfekčné prostriedky s obsahom aspoň 62 % alkoholu.
• Umývanie rúk mydlom a teplou vodou.
• Nosenie rúška s ochranou nosa a úst, nosenie rukavíc.
• Podľa možnosti zotrvávať v domácom prostredí (hlavne staršie osoby).

Ak zhodnotím situáciu v našej obci, môžem povedať že ľudia pochopili 
závažnosť a silu nového vírusu, prípadne ťažkosti konzultujú telefonicky, 
zbytočne nenavštevujú ambulanciu, rešpektujú doporučené postupy. 
Viem, že je problem sa telefonicky ihneď dovolať do ambulancie, telefo-
nicky vybujeme aj E-recepty, čo si vyžaduje pri väčšom počte aj viac času.

Prvý týžden sme zaznamenávali denne okolo 120 neprijatých hovorov, 
napriek tomu že sme takmer celú dobu telefonovali.

Situácia sa už stabilizovala a verím že spoločne každý svojím zodpoved-
ným prístupom, rešpektovaním nariadení a doporučení zdoláme hrozbu, 
ktorú nám vírus SARS-Cov 2 priniesol a čoskoro budeme pracovať v zabeh-
nutom režime.

Prájem nám všetkým pevné zdravie!
mudr. božena chmelová
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Oslobodenie obce
Pred 75 rokmi naša obec tiež zažívala ťažké časy. Vojaci Červenej 

armády prišli do obce 6. apríla 1945 vo večerných hodinách 
a  v  nasledujúcich dňoch bola Záhorská Ves pod mínometnou 
paľbou nemeckej armády.

Okupácia znamenala ten najhorší osud prevažne v Osvienčime 
pre 69 členov židovských rodín. Ďalší naši obyvatelia zahynuli aj 
pri samotnom oslobodení.

Pamiatku všetkých obetí a  oslobodenie Záhorskej Vsi sme si 
dnes uctili položením kvetov k pomníku padlých.

Vážme si slobodu, správajme sa k sebe úctivo.

zdroj: fb za lepšiu záhorskú ves

Poďakovanie

Obrovské ĎAKUJEME krajčírkam, ktoré šili rúška a  rozdávali 
sa občanom našej obce. Ide o  pani Godeonovú, p. Kaderovú 
a p. Višvaderovú. Poďakovanie patrí aj p.Vráželovi, Mgr. Klikovi, 

p.Tomáškovi, p.Nechalovi – za pomoc členov hasičského zboru 
pri zvládaní opatrení proti COVID-19.

zdroj: annušová

Majitelia pohostinstva Daure v  našej obci sa chcú touto cestou 
poďakovať obci (starostovi) za dodanie RÚŠOK pre zamestnancov 

potravín, čím zabezpečili väčšiu ochranu všetkým občanom 
v Záhorskej Vsi proti nákaze koronavírusu. 

čo sa v našej obci udialo

ĎAKUJEM
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Vážení čitatelia Záhorského hlásnika.
Dovoľte mi, aby som sa Vám v  tomto 

pre všetkých zložitom období prihovo-
rila. Prežívame niečo, na čo nebol nikto 
pripravený. V piatok 6. marca sa zvyčaj-
ným spôsobom zatvorila škôlka a v pon-
delok sa už rozhodnutím krízového štábu 
neotvorila. Ani vo sne nás nenapadlo, že 
aktivity, ktoré máme až do júna napláno-
vané začneme odvolávať.

Deti tak nedokončili kurz plávania 
a prvýkrát po 29 rokoch sme neprivítali 
jar pálením Moreny. Akcia bola naplá-
novaná na 20. marca. Deti prišli aj o roz-
právkovú noc strávenú v materskej škole 
a učitelia o slávnostné prijatie u starostu 
pri príležitosti dňa učiteľov. V rámci pro-
jektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania 
v pohraničnom regióne SK-AT“ sme mali 
s deťmi 22. apríla navštíviť Kindergarten 
v Angerne a spoločne sa s deťmi pohrať. 
13. mája sme mali absolvovať spoločný 
výlet na hrad Devín a aktivity projektu 
by sme 3 júna ukončili medzinárodnou 
športovou olympiádou. Bohužiaľ aj tieto 
akcie sú nenávratne preč. V tomto období 
by sme sa naplno venovali nácviku 
programu na deň matiek a rodiny, ktorý 
by bol 15. mája v  kultúrnom dome. 
Vyzerá to tak, že aj deň otcov napláno-
vaný na 22. júna tiež nebude. Museli sme 
odvolať divadielka a aj bublinkovú šou, 
ktorou sme chceli deťom spestriť ich 
sviatok. Veľmi nás mrzí, že budúci prváci 
prídu o svoje pasovanie a dojemnú roz-
lúčku, pokiaľ zostanú brány škôl zavreté 
až do septembra. Aj pamätná fotografia 
na konci školského roka bude chýbať 
v mnohých albumoch.

I keď pandémia korona vírusu zasiahla 
do života nás všetkých, najdôležitejšie 
je zdravie a životy, ktoré sa zatvorením 
inštitúcií zodpovedné orgány rozhodli 
chrániť. Všetkým nám chýbajú deti 
a typický škôlkarský život a celý kolektív 
sa veľmi teší na jeho obnovenie a návrat 
do našej krásnej škôlky. Život sa však 
nezastavil a  v  máji prijímame žiadosti 
o prijatie nových detí do materskej školy 
na školský rok 2020/21, ktorý dúfame, 
v  celej paráde zahájime 2. septembra 
2020 bez rúšok.

jana soboličová

riaditeľka mš záhorská ves

Zápis detí do Materskej školy 
v Záhorskej Vsi

Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej 
Vsi oznamuje rodičom , že zápis detí do 
materskej školy pre školský rok 2020/2021 
sa uskutoční podľa pokynov Ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky bez osobnej prítomnosti detí. 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie sa budú podávať od 
30. apríla 2020 do 31.mája 2020 s tým, že 
vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca 
dieťaťa doručiť elektronicky na adresu 
materskaskola@zahorskaves.sk, osobne 
za prísnych hygienických opatrení vždy 
v stredu od 10:00 do 11:00 hod v budove 
Materskej školy v  Záhorskej Vsi alebo 
v podateľni Obecného úradu v Záhorskej 
Vsi. Žiadosť o  prijatie dieťaťa do mater-
skej školy si môžete vyzdvihnúť v stredu 
v budove materskej školy, v podateľni OÚ 
alebo stiahnuť z  internetu. Potvrdenie 
o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní 
prihlášky nevyžaduje, bude potrebné 
doložiť ho pred nástupom do MŠ.

Materská škola ponúka deťom školský 
vzdelávací program obohatený o výučbu 
nemeckého jazyka formou krúžku 
a dôkladnú prípravu na vstup do základ-
nej školy.

Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, 
po výtvarnej, literárnej i  hudobnej 
stránke a  výrazné talenty reprezen-
tujú školu na okresných prehliadkach. 
Množstvom zaujímavých aktivít po celý 
rok podporujeme u  detí ich všestranný 
rozvoj a podnetným prostredím spríjem-
ňujeme ich pobyt v materskej škole.

Uprednostňované budú deti 5-6 ročné 
a  deti s  odloženou povinnou školskou 
dochádzkou. Žiadame rodičov, aby dodr-
žali čas podania žiadostí Z organizačných 
dôvodov nezaručujeme prijatie detí po 
tomto termíne.

V Záhorskej Vsi 17. 4. 2020
jana soboličová

riaditeľka mš záhorská ves

Zdravá škôlka
V rámci projektu zdravá škôlka sa deti 

zúčastnili zaujímavej prezentácie ,,Evička 
nám ochorela“ v ktorej si upevnili a pre-
hĺbili vedomosti o chorobách, liečení 

ale hlavne o prevencii pred chorobami, 
a správnej životospráve. V druhej časti 
aktivity sme sa zahrali na lekárov a vyro-
bili sme si lekársky kufrík.

materská škola

projekt
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Príhovory deťom a rodičom
Keďže v tejto situácii zostali zatvorené aj materské škôlky 
zo dňa na deň, prinášame vám milé deti a rodičia, 
pár slov a pozdravov od učiteliek všetkých tried v MŠ.

Milé naše včielky, 
aspoň takýmto spôsobom na diaľku 

vám posielame pozdrav, veľmi nám chý-
bate. Tešíme sa na deň, keď sa budeme 
môcť opäť stretnúť, keď sa budete opäť 
môcť pohrať s kamarátmi v našej triede, 
v našej škôlke. 

myslíme na vás, vaše pani učiteľky 
 tánička a ľubka

Milé deti, sovičky....
Táto situácia nás všetkých nečakane 

vytrhla z  nášho prostredia, z  kolobe-
hu našich dní. Zo dňa na deň sme ostali 
všetci zavretí doma, my bez vás a vy bez 
nás, svojich učiteliek a aj spolužiakov, ka-
marátov. Nemôžeme sa spolu hrať, spo-
lu sa učiť nové veci a  hlavne, pretože 
ste predškoláci, pripravovať sa spolu do 
školy. Veľmi nám chýba vaša spoločnosť, 
váš džavot, smiech a  zvedavé otázky.... 
Chceme vás aspoň takto pozdraviť, po-
priať vám pekné nasledujúce dni, plné 
pekných okamžikov s vašimi rodičmi a sú-
rodencami, veľa sa hrajte, kreslite, behaj-
te v prírode alebo v záhrade, dávajte si na 

seba pozor a dúfame, že sa nám podarí 
ešte sa vidieť a objať, než pôjdete mnohí 
v septembri do školy.

vaše pani učiteľky anička a zuzka

Milé naše žabky. 
Vaša trieda ostala prázdna a je v nej ne-

zvyčajné ticho. Veľmi chýbate všetkým 
hráčkam aj pani učiteľkám. Myslíme na 
vás a  prajeme vám hlavne veľa zdravia. 
Dúfame, že sa čoskoro vidíme a budeme 
si môcť užívať zase spoločne chvíle a učiť 
sa nové veci. Poslúchajte doma rodičov 
a robte im radosť a nie nervy, učte sa a ob-
javujete nové veci aj doma s rodičmi, ako 
spolu s nami, keď sme v škôlke. 

pozdravujú vás vaše pani učiteľky  
vierka a barborka

Milé deti, rodičia z III. triedy Lienok
Aké symbolické. Na jednej strane máme 

COVID a  na druhej strane, sa nám po-
núka možnosť užiť si chvíle so svojimi 
najbližšími, najviac ako sa dá. Viem, že 

je to za veľmi ťažkých 
ž i votných p o dmie -
nok. Možno práve pre-
to, aby sme si najviac  
vážili tieto chvíle.

V  tejto situácii sme 
prvýkrát vy aj my. 
Chýba nám osobný kon-
takt s deťmi, chvíle strá-
vené s  deťmi pri hrách, 
rôznych ak tiv itách. 
Triedu, kamarátov chce-
me držať v kontakte as-
poň formou facebooko-
vej skupiny MŠ Lienočky. 
V tejto skupine Vám po-
núkame rôzne nápady, 
námety na činnosti, hry, 
prezentácie. Niektorí 
rodičia pridávajú fotky 
detí pri rôznych činnos-
tiach, výsledky ich práce, 
video- hovory. Pre nás 

to veľa znamená, boli by sme radi, keby 
sa k  nám pridali viacerí rodičia so svoji-
mi deťmi. Snažíme sa hľadať riešenia, ako 
vám pomôcť Vaše deti zabaviť a aby ste 
im hravou formou boli nápomocní v ich 
rozvoji.

Na záver Vám prajem veľa krásnych, ne-
zabudnuteľných chvíľ, ktoré prežijete 
v zdraví v kruhu rodiny. 

p. učiteľky renátka a nikol

Milé kuriatka,
Naša škôlka zostala opustená. Triedy 

prázdne, hračky bez pohnutia a dvor bez 
detského džavotu. Zostali sme z dňa na 
deň doma. Bez každodenného kontaktu 
s vami, deti. Chýbate nám. Momentálna 
situácia, ktorá ohrozuje životy ľudí po 
celom svete, nám umožňuje zamyslieť sa 
nad ľudskými a  morálnymi hodnotami 
ako je zdravie, láska, zodpovednosť, spo-
lupráca, podpora. Rodičia trávia viac času 
so svojimi deťmi. Sme vďační, že máme 
prírodu, kde čerpáme novú energiu. 
Dúfame, že tieto slnečné dni prinesú len 
pozitívne správy. Veríme, že to dokážeme 
spoločne prekonať a  čoskoro sa opäť 
všetci stretneme.

p. učiteľky mirka a liana
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Karneval
Karneval už prišiel sem, splnil sa nám veľký sen.
Janko bol požiarnikom, Peťko zasa lekárnikom,

Kvetka detská sestrička, princeznička Anička.
Škôlku sme si vyzdobili, cesto sladké zamiesili, 
na šišky a fánky sladké, chutili aj malej Katke.
Muziku sme nachystali, spievali aj tancovali.

Zabavili sme sa všetci, veľké aj malé deti.

Dňa 12. 2. 2020 sa v našej škôlke konal veselý farebný deň, keď 
nikto z nás nebol tým, kým je bežne, ale každý bol tým kým chcel 
byť ....tak sa stretli spolu hrdinovia, spidermani, včielky, princezné, 
hasiči, lekári, čarodejníci...a  aspoň jedeň deň v  roku si spolu 
zaspievali a zatancovali si, aby sa potom zase na rok schovali do 
svojich skrýš, rozprávok a čarovných príbehov.

Divadielko 
O snehuliakovi

Dňa 25.2. 2020 nás navštívila lienka 
Makulienka so svojim kamarátom sne-
huliakom, ktorý bol však veľmi chorý, 
stále sa zmenšoval a ztenčoval.... a lienka 
Makulienka spolu s  našimi deťmi ho lie-
čili.... a nakoniec sa im ho podarilo vylie-
čiť...zimou! 

Na tento napínavý príbeh deti poze-
rali so zatajeným dychom a  všemožne 
sa snažili lienke pomáhať a  zapájali sa 
do záchrany snehuliaka. Nakoniec našim 
šikovným deťom lienka za pomoc dala 
pekný obrázok na vyfarbenie.
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základná škola

SME DOMA
Drahí kolegovia,  

vážení rodičia, milé deti!

Dovoľte mi, v  tejto pre nás všetkých 
novej a  náročnej situácii, napísať zopár 
riadkov. Celosvetová koronakríza neobišla 
ani Slovensko a našu obec. V neštandard-
nej situácii musia kompetentní na všet-
kých úrovniach prijímať neštandardné 
opatrenia. Sú to opatrenia nepopulárne, 
ale nevyhnutné. Sú to opatrenia potrebné 
pre ochranu nás všetkých. 

Nás sa bytostne dotýka zatvorenie škôl. 
Rozhodnutie prišlo na začiatku druhého 
školského polroka, hoci deti čakalo ešte 
niekoľko mesiacov zasadania do školských 
lavíc a  nadobúdania nových poznatkov. 
V  danej chvíli to však nie je možné, no 
pokračovať je potrebné. Pre dobro našich 
detí je našou povinnosťou odovzdávať im 
nové poznatky, učiť ich nové veci všetkými 
možnými prostriedkami.

Nová situácia do našich životov prináša 
veľa inakosti a  vyžaduje si nové riešenia, 
ktoré všetci za veľmi ťažkých podmienok 
ešte len hľadáme. Práve preto je nevy-
hnutné byť k  sebe navzájom ohľadu-
plní, pomáhať si, komunikovať na úrovni 
a spoločne hľadať riešenia, ktoré pomôžu 
nám všetkým, no najmä našim deťom. Ich 
spokojnosť je predsa naším spoločným 
záujmom. Možno mnohé nerozumejú, čo 
sa deje, musia sa učiť za neštandardných 
podmienok odlúčené od spolužiakov 
a  je to pre nich ťažšie, než si my, dospelí, 
myslíme. 

Vážení rodičia, venujte sa svojim deťom, 
odovzdávajte im Vašu zrelú múdrosť, aby 
napredovali a  novú situáciu úspešne 
zvládli. Väčšina z Vás je neskutočne empa-
tická a  aj napriek svojej profesionálnej 
záťaži vytvárate pre svoje deti výborné 
a  podnetné podmienky pre domáce 
vzdelávanie. 

Milé deti, milí žiaci, buďte trpezliví, sna-
živí, Vaša snaha sa Vám vráti. Pri starost-
livom vypracovávaní domácich úloh si 
upevňujete zodpovednosť a  viete, že 
získané vedomosti budete v  budúcnosti 
potrebovať. Som veľmi rada, že ste sa Vy, 
Vaši rodičia a  Vaši pedagógovia zapojili 
do „mapovania“ Vašej práce v domácom 

prostredí. Pred pandémiou sme sa videli 
skoro každý deň, čo nám teraz chýba 
a vďaka fotografiám vo fotoalbume Sme 
doma vidíme, ako sa máte, ako rastiete! 
Ďakujeme aj za milé videá! (https://zsza-
horskaves.edupage.org/)

Drahí kolegovia, vážim si Vašu obeta-
vosť, vytrvalosť, inovatívnosť a trpezlivosť, 
s  akou komunikujete s  rodičmi a  našimi 
deťmi, vážim si Vaše nadšenie hľadať a rie-
šiť! Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), 
konkrétne portál Učíme na diaľku a inter-
net ponúka množstvo aktivít, z  ktorých 
si vyberáte a  samozrejme musíte selek-
tovať, aby vyučovanie bolo produktívne 
a prínosné. 

Ďakujem všetkým Vám, kolegom, 
rodičom i žiakom, ktorí k novovzniknutej 
situácii trpezlivo a  nekonfliktne pristupu-
jete už od začiatku! Zároveň Vás prosím, 
aby ste tak zotrvali i naďalej. Verím, že spo-
ločnou prácou, vzájomnou pomocou, pod-
porou a porozumením to zvládneme.

Nová situácia priniesla aj nové opatrenia 
MŠVVaŠ SR, ktoré v skratke predkladáme. 
Informácie sa podľa situácie menia, takže 
v  období vydania tohto čísla Záhorského 
hlásnika, môžu byť niektoré údaje zmenené.

1. Zápis do 1. ročníka ZŠ
a) Zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v  základných školách na 
školský rok 2020/2021 sa uskutočnil 
v termíne od 15. apríla 2020 do 30. 
apríla 2020 elektronickou formou.

b) Zákonný zástupca dieťaťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami doloží vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie najneskôr do štyroch týž-
dňov od skončenia mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania. 

c) Ak zákonný zástupca požiada 
o  odklad začiatku plnenia povin-
nej školskej dochádzky, súčasti žia-
dosti zákonného zástupcu, ktorými 
sú odporučenie všeobecného lekára 
pre deti a  dorast a  odporučenie prí-
slušného zariadenia výchovného 
poradenstva a  prevencie, zákonný 

zástupca doručí dodatočne, najneskôr 
do štyroch týždňov od skončenia 
mimoriadneho prerušenia škol-
ského vyučovania. 

d) Základná škola podľa školského 
zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky 
osobné údaje o  deťoch a  o  iden-
tifikácii zákonných zástupcov die-
ťaťa. Overenie údajov poskytnutých 
zákonnými zástupcami sa uskutoční 
do dvoch týždňov od skončenia 
mimoriadneho prerušenia škol-
ského vyučovania.

e) V prípade, ak má riaditeľ školy k dispo-
zícii všetky požadované dokumenty, 
rozhodne o  prijatí dieťaťa do 30. 
júna 2020. V prípade, ak nemá riadi-
teľ školy k  dispozícii všetky požado-
vané dokumenty, rozhodne o prijatí 
dieťaťa najneskôr do šiestich týž-
dňov od skončenia mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania.

2. Hodnotenie žiakov ZŠ
a) Priebežné hodnotenie sa počas 

prerušeného vyučovania v školách 
nerealizuje formou klasifikácie. 

b) Pri priebežnom aj záverečnom hod-
notení sa prihliada predovšetkým 
na osobitosti, možnosti a  indivi-
duálne podmienky na domácu prí-
pravu počas prerušeného vyučovania 
v školách. 

c) Vo všetkých ročníkoch základ-
nej školy sa v  čase mimoriadnej 
situácie môže realizovať záverečné 
hodnotenie aj formou slovného 
hodnotenia. 

d) V prvom ročníku sa v čase mimoriad-
nej situácie priebežné aj záverečné 
hodnotenie realizuje formou slov-
ného hodnotenia. 

e) V čase mimoriadnej situácie nemôže 
byť žiak zo žiadneho predmetu hod-
notený stupňom prospechu nedosta-
točný alebo dosiahol neuspokojivé 
výsledky, t.j. nemôže opakovať 
ročník, okrem pripadov, uvede-
ných v bode f) a g). 

f) V čase mimoriadnej situácie je vo výni-
močných prípadoch možné určiť pred 
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postupom do vyššieho ročníka pre-
skúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, 
ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 
požiadavky vyučovania na diaľku 
a dosiahli neuspokojivé výsledky za 
obdobie pred prerušením vyučo-
vania. Preskúšanie je možne najskôr 
dva mesiace po obnovení vyučovania 
v školách alebo do 31.8.2020. O preskú-
šaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

g) V  čase mimoriadnej situácie žiaci 
druhého stupňa ZŠ, ktorí v  1. pol-
roku dostali známku nedostatočnú 
z  dvoch a  viac predmetov alebo 
boli neklasifikovaní, môžu absol-
vovať komisionálne skúšky najne-
skôr do 31.8.2020.

3. Prihlášky na vzdelávanie na SŠ
a) Prihlášky na vzdelávanie v stredných 

školách na školský rok 2020/2021 sa 
budú podávať riaditeľovi základnej 
školy do 15. mája 2020.

b) Potvrdenie o  zdravotnej spôsobi-
losti sa nebude vyžadovať.

c) Riaditelia základných škôl odošlú 
prihlášky na vzdelávanie na strednej 
škole na školský rok 2020/2021 na 

príslušné stredné školy do 21. mája 
2020. 

d) Riaditelia stredných škôl zverejnia 
údaje podľa § 65 školského zákona do 
28. apríla 2020. 

e) Prijímacie skúšky do stredných škôl na 
školský rok 2020/2021 sa uskutočnia 
počas jedného kalendárneho týždňa, 
a to najskôr dva týždne od skončenia 
mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania.

f) Prijímacie skúšky do stredných škôl 
na školský rok 2020/2021 na nenapl-
nený počet miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do tried prvého ročníka, 
sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 
a najneskôr do 30. júna 2020. 

g) Prijímacie skúšky do stredných škôl 
na overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania na školský 
rok 2020/2021 sa uskutočnia počas 
jedného kalendárneho týždňa, a  to 
najskôr jeden týždeň od skončenia 
mimoriadneho prerušenia vyučova-
nia; konkrétne termíny pre jednotlivé 
stredné školy určia odbory školstva 
okresných úradov v sídle kraja v spolu-
práci s riaditeľmi stredných škôl.

4. Škola v prírode (ŠvP)
Príspevok na ŠvP poskytuje štát v zmysle 

platnej legislatívy na žiaka prvého až štvr-
tého ročníka základnej školy a základnej 
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

-vzdelávacími potrebami.
Žiaci 4. ročníka, ktorí mali naplánovanú 

ŠvP v  období mimoriadnej situácie od 
marca 2020, môžu čerpať príspevok na ŠvP 
organizovanú do konca kalendárneho roka 
2020 z dôvodu spočinutia lehôt.

paeddr. ivica pupiková, riaditeľka zš

emka slezákováemka slezáková
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Výtvarná súťaž „Záchrana osôb z vodnej 
hladiny“ – viacnásobný úspech!

Okresné riaditeľst vo Hasičského 
a záchranného zboru v Malackách v spolu-
práci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR v  Malackách dňa 
6. apríla 2020 informovalo Základnú školu 
v  Záhorskej Vsi o  výbornom umiestnení 
našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže 
detí vo výtvarnom prejave na tému 

„Záchrana osôb z vodnej hladiny“. Žiaci 
sa vo svojej tvorbe zamerali na záchranu 
osôb počas povodní.

Z našej základnej školy sa umiestnili v III. 
kategórii títo žiaci:

Ema Adamská (VIII.A) na 1. mieste,
Dominik Polák (IX.A) na 2. mieste,
David Parádi (V.A) na 3. mieste.

Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme 
veľa tvorivých úspechov a  ďakujeme za 
perfektnú reprezentáciu školy!

Ďakujeme aj Monike Miškerníkovej 
(VII.A) za peknú výtvarnú prácu!

mgr. soňa landlová

Veľkonočné obdobie v ZOS JESEŇ 
ŽIVOTA v tieni koronavírusu

Ako sme sa tešili po vianočných sviatkoch 
na príjemné jarné počasie s  pobytom na 
čerstvom vzduchu, tak sme zostali zasko-
čení novou skutočnosťou. Od 6.marca 2020 
prišlo nariadenie od Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva pre sociálne služby, 
ktoré zatvára naše zariadenie pre návštevy 
a  rodinných príslušníkov pre celosvetové 
šírenie nebezpečného koronavírusu COVID-
19. Po oboznámení rodinných príslušníkov 
a prijímateľov sociálnej služby, že nemôžu 
prísť za nimi na návštevu, nastalo ticho na 
duši a smútok v očiach. V čase keď sa blížia 
veľkonočné sviatky a  prijímateľky sa tešia 
na návštevu rodiny či priateľov musia zostať 
v zariadení a  izolované od okolitého sveta 
nie je to príjemné. Personál sa snažil vytvoriť 

atmosféru aspoň veľkonočnou výzdobou 
a  prípravou tradičných pokrmov v  tomto 
období aby spríjemnil pobyt pre prijíma-
teľky v  uzatvorenom prostredí. Kontakt 
s rodinou pre prijímateľky sme zabezpečili 
prostredníctvom telefónnych rozhovo-
rov a  mobilnou aplikáciou WhatsApp, aby 
sme zmiernili ich pocit stiesnenosti a obáv 
o zdravie rodiny, ktorá nemôže prísť za nimi. 

Naše prijímateľky patria k  ohrozenej 
skupine pre toto ochorenie a  preto sa na 
personál zariadenia kladie veľký dôraz na 
dodržiavanie hygieny, či už je to používanie 
rúšok, časté umývanie a dezinfekcia rúk ale 
aj zvýšené používanie dezinfekčných pro-
striedkov v celom zariadení. Ale aj prijíma-
teľky musia dodržiavať zvýšené hygienické 

opatrenia. Tiež obec dva krát zabezpečila 
dezinfekciu celého zariadenia. Nedostatok 
rúšok, ktoré sa nikde nedajú zohnať, nám 
zabezpečil p. starosta Boris Šimkovič, kto-
rému ďakujeme. 

V  tejto neľahkej dobe sa celý personál 
zariadenia snaží zabezpečiť pre prijíma-
teľky príjemnú atmosféru, aby si nemysleli, 
že sú len zatvorené v zariadení a nikto na 
nich nemyslí a nemá záujem o ich život. 

Nikto nevie kedy táto situácia skončí a či 
sa nás nedotkne. Pevne veríme, že koro-
navírus začne ustupovať a  my všetci sa 
budeme môcť vrátiť do života bez obme-
dzení a strachu z tejto nebezpečnej infekcie.

Ďakujem celému personálu za dodržia-
vanie zvýšených hygienických opatrení 
a  tlaku nepodliehať panike z  oznamov 
v médiách a o počte nakazených. 

mgr. terézia bothová – riaditeľka zos

jeseň života



– 12 –

Hasiči 
v nasadení aj pri 
koronavíruse

Z  pohľadu hasiča je každé ročné obdo-
bie rizikové. Zimnú vykurovaciu sezónu 
vystrieda jarné vypaľovanie tráv, prvé 
výlety a  opekačky, no tento rok začal 
predsa len o čosi inak. 

Prvý výjazd DHZ v tomto roku bol ohlá-
sený koncom marca a smeroval k požiaru 
suchej trávy na ulici Moravská. Naša jed-
notka asistovala profesionálnym hasičom 
pri likvidácii požiaru. Okrem bez preháňa-
nia rekordného času výjazdu a to 6 minút 
od ohlásenia požiaru, bol tento zásah 
ešte čímsi výnimočný. Bol prvým, kde si 
hasiči museli chrániť zdravie rúškami pred 
novým vírusom.

V súvislosti s pandémiou Covid-19 nám 
hasičom pribudli nové úlohy a  výzvy. 
Pomáhali sme zabezpečiť verejný 
poriadok a  organizovanosť vydávania 
ochranných rúšok, ktoré pre obyvateľov 
zabezpečila obec. Asistovali a  naďalej 
asistujeme pri dodržiavaní ochranných 
opatrení v  miestnych obchodoch, ale aj 
pri vyplácaní sociálnych dávok na pošte. 
Naša pomoc bola využitá aj pri rozdávaní 

potravinových balíčkov v hmotnej núdzi 
od Bratislavskej arcidiecéznej charity 
alebo pri zabezpečení priebehu obec-
ného zastupiteľstva.

Všetky tieto úlohy sme dokázali plniť 
vďaka včasnému zabezpečeniu ochran-
ných pomôcok, dezinfekčných roztokov, 
nasadeniu veliteľa pri prijímaní preventív-
nych opatrení a  dovybaveniu zásahovej 
jednotky. Z  dotácie Ministerstva vnútra 
SR boli zakúpené okrem iného ochranné 
obleky a respirátory, ako aj 2 kusy moto-
rových chrbtových postrekovačov. Tie sú 
použiteľné ako na hasenie požiarov, tak 
na dezinfekciu. Tú sme už s  profesionál-
nym dezinfekčným roztokom začali v obci 
vykonávať. Dezinfikované boli vstupy 
do Jesene života, obchodov, lekárne, 
pošty i  Obecného úradu, ako aj detské 
ihriská. Sme schopní dezinfekciu vykonať 
kedykoľvek a navyše obci ušetriť nemalé 
náklady. 

Obzvlášť nemilým prekvapením pre nás 
bol zásah pri požiari skládky bioodpadu 
pri futbalovom ihrisku. Vďaka rýchlemu 
výjazdu sa zabránilo rozšíreniu požiaru, 
avšak došlo k  veľkému zadymeniu obce. 
Obrovská kopa bohužiaľ obsahovala aj 
iný ako rastlinný odpad v  rôznom štá-
diu rozkladu a tým pádom vytrvalo tlela. 

Zásahovú jednotku zamestnávala na Bielu 
sobotu od rána do neskorého večera. Na 
pomoc musela byť privolaná termovízia 
na identifikovanie tlejúcich ložísk a tieto 
následne hasené za pomoci ťažkého 
rozhŕňača.

Radi by sme preto aj touto cestou ape-
lovali na všetkých obyvateľov. Prosíme, 
rešpektujte pokyny úradov, chráňte 
svoje zdravie i  zdravie iných nosením 
rúšok a dodržiavaním hygieny. A prosíme, 
chráňte aj nás, dbajte na prevenciu pred 
požiarmi. Všetkým výjazdom, ktoré sme 
mali v tomto roku, sa dalo zabrániť.

Svoj čas venujeme miesto svojich rodín 
ochrane života, zdravia a majetku v obci.

Ďakujeme za vašu podporu,
Vaši hasiči.

viktor klik

dobrovoľný hasičský zbor
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Uhorská – Záhorská Ves a Záhorie  
ako súčasť Bratislavskej župy 
 - pokračovanie zo ZH č. 65

Židovský cintorín bol už za prechodu 
frontu narušený fašistickými vojskami, 
mali ho ako cvičiste a po skončení II. sveto-
vej vojny, kríže z pravej žuly rozkradli určití 
ľudia a na tom mieste vybudovali poľno-
hospodárske družstvo a potom rôzne iné 
podniky. 

Už po I. svetovej vojne sa na Záhorí 
vybudovala cestná a  železničná sieť. 
Bratislavskou župou bolo spravovaných 
202397 km štátnych silníc. Na Záhorí boli 
v prevádzke železnice: Uhorská /Záhorská/ 
Ves – Zohor cez Dúbravu a  Hochštetno, 
Devínske Jazero – Stupava, Zohor – 
Plavecký Mikuláš, Kúty – Uhorská Skalica, 
Kúty – Trnava, Jablonica – Brezová pod 
Bradlom, Skalica – Veselí nade Moravou. 
Autobus premával medzi Bratislavou 
a  Stupavou. Zo Záhorskej Vsi premával 

menší autobus do Malaciek, majiteľom 
bol Martin Danihel zo Záhorskej Vsi.

Ľud na Záhorí opisuje Dr. Štefan 
Ružička: „Záhorie obývajú Záhoráci. Je 
to charakteristický slovenský kmeň so 
svojskou rečou a  svojskými mravmi. Je 
to ľud bodrý, pracovitý, šetrný, preto ich 
nazývajú niekedy aj slovenskými Škótmi. 
Keď je treba udatný až fanatický obhajca 
svojej domoviny. Záhorák je triezvy až 
otvorený v  náhľade na vecné problémy. 
Má veľmi blízko moravskému Slovákovi.“ 
(Almanach k  dvojročnému jubileu ČSR 
1938. Vydal spolok záhorských akademi-
kov v Malackách)

Po maďarskom útlaku, po roku 1918 bol 
na Záhorí, aj v Uhorskej – Záhorskej -Vsi 
záujem o národné, mravné, vzdelanostné 
a  sociálne povznesenie ľudu. Svedčí 

o  tom aj bohatá organizovanosť v  celej 
župe. Založilo sa veľké množstvo spolkov 

– rybárske boli štyri, včelári mali 19 spolkov, 
poľovníci 6, vinohradníci 14 spolkov, hos-
podárskych bolo 15, záujmových bolo 29, 
vzdelávacie boli 3, z oboru živočíšnej pro-
dukcie 10 a rastlinnej 9.

Z  obyvateľstva najviac bolo rímskoka-
tolíckeho vyznania, menej evanjelikov, 
Židov a  iné. Pri niektorých dedinách na 
Záhorí v  biednych chalupách žili Cigáni. 
Živili sa hudbou a obchodovaním s koňmi.

Podľa sčítania ľudu v  roku 1921 mal 
okres Malacky 30 obcí a  48104 obyvate-
ľov. Z toho bolo Slovákov a Čechov 45 768 
(95,14 %), Nemcov 803 (1,73 %), Maďarov 
344 (0,72 %), iných 1 189 (2,41 %).

Z  celkovej plochy Slovenska zaberalo 
v roku 1930 Záhorie 5,3 % územia. Hustota 
obyvateľov na Záhorí v roku 1930 bola 79 
obyvateľov na 1 km2. 

mgr. šimkovič oto

Z jeho knihy 
„Najzápadnejšia na Slovensku“

Čo robiť počas tohto obdobia?
Očakávanie Veľkej noci je pre nás kres-

ťanov skôr časom odriekania a sebazapie-
rania. Ale napriek tomu máme zopár vecí, 
ktoré by sme si priam mali dovoliť.

Je to ťažké pre každého z  nás, že sa 
nemôžme stretať. Môžeme si zavolať, 
prejaviť tým svoju blízkosť. Prípadne sa 
spýtať či niečo nepotrebuje. Navzájom 
sa povzbudiť, že raz toto obdobie skončí. 
Neznamená to ale, že máme sedieť so 
zalomenými rukami a nič nerobiť.

Môžeme mať viac času pri čítaní kníh, 
aby sme sa duchovne obohatili a mysleli 
na iné veci. Ktorí majú záhradu, môžu sa 
jej viac venovať. Pre veriaceho človeka je 
tu Boh, ktorý je stále s nami prítomný aj 
v týchto časoch. Jemu dôverujeme, že nás 
ochráni a dodá silu to vydržať.

Kresťania pred veľkou nocou chodia 
k sv. spovedi. Nemôžme teraz chodiť na 
spoveď, ale môžeme si vzbudiť doko-
nalú ľútosť, že ľutujeme svoje hriechy, že 
sme nimi urazili dobrotivého Boha. Boh 
nám v tom okamihu odpúšťa. Potom keď 

bude príležitosť ich aj vyznám vo sviatosti 
zmierenia.

Môžeme si vzbudiť úmysel na duchovné 
sv. prijímanie.

Modlitbou:
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej 

Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne sku-
točne prítomný. Klaniam sa Ti a milu-
jem Ťa nadovšetko. Z  lásky k  Tebe 
ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem 
sa hriechov chrániť. Moja duša túži 
po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne 
prijať nemôžem, príď aspoň duchovne 
so svojou milosťou do môjho srdca. 
Objímam Ťa a  spájam sa celkom 
s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od 
Teba odlúčil. Amen.

Vytvorme si čas, keď odložíme telefón, 
a vychutnajme si pokoj a stíšenie pri Bohu. 
Uvidíte, že takýto čas vás naplní radosťou 
a pokojom.

 Spoznávajme Boha vo Svätom písme. 
Mohli by sme prečítať tisícky výborných 
kníh, avšak čítaniu Svätého písma sa nič 

nevyrovná. Nájdime si počas tohto obdo-
bia čas predovšetkým na čítanie Biblie, 
veď v nej nájdeme živé Božie slovo, ktoré 
dokáže meniť naše srdcia; dokáže nás 
pretvárať a  dať nám odpoveď na obdo-
bie, ktoré práve prežívame. Nebojme sa 
objavovať aj tie pasáže, ktorým celkom 
nerozumieme. A, samozrejme, nebojme 
sa k čítaniu Biblie pozvať aj svoju rodinu.

 
Očakávanie Ježišovho zmŕtvychvstania
Počas pôstnych dní sa akosi viac zamýš-

ľame nad Ježišovým krížom a  utrpením. 
Určite mnohými ťažkosťami prechádza 
aj každý z nás. Avšak nezabúdajme na to, 
že s krížom prichádza aj zmŕtvychvstanie. 
Nech sa deje čokoľvek, po každom utrpení 
raz Boh zotrie naše slzy a  prinesie vytú-
ženú radosť zo spásy. Aj uprostred našich 
krížov sa už teraz tešme na nebo, kde nás 
oslávený Kristus čaká.

Za všetkých sa modlí a praje požehnaný 
veľkonočný čas

marian libič

kronika obce

duchovné okienko
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Z prostredia FC Záhorská Ves
Pandémia 
koronavírusu 

naplno zasiahla aj športový svet, 
futbal na Slovensku nevynímajúc. 
Príslušné oblastné futbalové zväzy 
prerušili odvetnú jarnú časť sezóny 
až do odvolania. Členovia miestneho 
futbalového klubu však napriek 
tomu nezaháľajú. Práve naopak, na 
futbalovom štadióne to vyzerá ako 
v úli. Na budúci rok sa totiž blíži 
100. výročie založenie futbalu v obci 
a kompetentní chcú privítať fanúšikov 
vo vynovených alebo aspoň čiastočne 
zrekonštruovaných priestoroch. Viac 
už prezradil prezident klubu Peter 
Schwartz:

,,Na úvod, vítaná je každá pomocná ruka. 
Či už ide o pomoc fyzickú alebo finančnú. 
Rozhodli sme sa využiť súčasné športové 
vákuum a za prispenia pomoci zo strany 
starostu obce a  miestnych poslancov 

odvrátiť havarijný stav nášho futbalo-
vého štadióna. Práce prakticky prebie-
hajú od konca marca, za ten čas sa nám 
podarilo odstrániť staré pne, zasypať 
jamy a  vyrovnať terén, zmizlo aj zábrad-
lie za zadnou bránkou, čím sa vytvoril 
priestor pre prípadnú tréningovú plochu. 
Zvyšok zábradlia sa zbrúsilo a  naniesli 
sme nový náter bielej farby. Pred rekon-
štrukciou sú aktuálne kabíny, na ktorých 
sú však už vymenené okná, striedačky 
ako aj hlavná tribúna. Čaká nás aj výmena 
dverí. Brigáda započala odprataním zby-
točností a harabúrd, ktoré sa za tie roky 
na štadióne nahonobili. Do budúcnosti 
klub uvažuje nad požiadaním dotácie na 
závlahu a samotné ošetrenie trávnika. 

Pracujeme však aj v  administratívnej 
oblasti. Vytvorili sme nové logo klubu 
a  chceli by sme sa vrátiť k  pôvodnému 
historickému názvu FC Záhorská Ves. 
O pomoc sme požiadali aj kompetentné 
orgány a  momentálne čakáme na ich 

vyjadrenie. Aktualizujeme aj archív foto-
grafií a  článkov o  našom klube. Nájdete 
nás aj na známej sociálne sieti Facebook, 
názov fanpage znie FC Záhorská Ves. 
Nedávame si žiadne konkrétne dátumy, 
kedy chceme práce dokončiť. Dbáme na 
kvalitu odvedenej práce, nie kvantitu. Teší 
ma, ako prezidenta klubu, že iniciatíva 
vzišla tak zo strany mladých ľudí, ako aj 
skúsených funkcionárov. Klub chceme pri-
navrátiť na úspešnú cestu a to po všetkých 
stránkach – infraštruktúry, ekonomickej, 
administratívnej a najmä športovej.

Všetkým fanúšikom, ale i  občanom 
želám v  mene nášho futbalového klubu 
v  týchto zložitých časoch predovšet-
kým pevné zdravie, mnoho trpezlivosti 
a pozitívneho očakávania do ďalších dní. 
Nezabudnite športovať a  hýbať sa, záro-
veň však dodržiavajte pokyny odborní-
kov a lekárov. Verím, že sa všetci čoskoro 
v hojnom počte stretneme pri napínavých 
futbalových zápoleniach!“ 

rozhovor uskutočnil: mgr. dávid malík

foto: archív fc záhorská ves

šport v obci
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STK Záhorská Ves Momentálne je súťaž predčasne ukončená, 
naši hráči prerušili tréningy a  netrpezlivo 
čakajú na uvoľnenie opatrení.

Ocenenie
Obrovský úspech zaznamenal vo svojej 

individuálnej kariére aj rodák z našej obce 
a  v  súčasnosti hráč prvoligového českého 
volejbalového mužstva VK Jihostroj České 
Budejovice. Peter Ondrovič sa v  každo-
ročne vyhlasovanej ankete Volejbalista roka 
umiestnil na skvelom 7. mieste a  zaradil 
sa tak medzi TOP10 najlepších volejbalis-
tov Slovenska za uplynulú sezónu! Petrovi 
srdečne gratulujeme a prajeme mu v  jeho 
klubovej aj reprezentačnej kariére predo-
všetkým pevné zdravie a čo najprenikavejšie 
individuálne aj tímové úspechy :)

mgr. dávid malík

foto: svf
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