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OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBO-
VEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU 

NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI.

Príhovor redakcie

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika!

Kalendárny rok 2016 sa nám pomaly 
prehupol do svojej druhej polovice, čoho 
jasným dôkazom je nielen čoraz sychravej-
šie počasie, ale i kultúrne podujatia spojené 
s mesiacmi október - december. Záhorský 
hlásnik vychádza v tomto štvrťroku o čosi 
neskôr, ako ste boli zvyknutí. Tí, ktorí pravi-
delne sledujú i našu internetovú stránku už 
vedia, že prechádzame procesom postupnej 
aktualizácie našich obecných novín. Snažíme 
sa o aktuálny a objektívny prehľad všetkých 
udalostí, ktoré sa priamo i nepriamo dotý-

kajú Záhorskej Vsi a jej blízkeho okolia. Zároveň 
však nezabúdame ani na technologický pokrok, 
ktorý kráča v ruke v ruke so súčasnou dobou. 
Prosíme Vás preto o trpezlivosť a zároveň Vám 
ďakujeme                                    za porozumenie 
ohľadom drobného meškania aktuálneho čísla.

Počas uplynulých letných mesiacov sme boli 
svedkami tradičných obecných letných slávnos-
tí pod názvom Uhranský Somíc. Kultúrno-špor-
tová komisia nám spoločne s obecným úradom 
a organizátormi podujatia pripravila vystúpenia 
mediálne známych tvári zo Šlágr TV. Nedeľu vy-
plnilo športové popoludnie s mládežníckymi vý-
bermi miestneho futbalového klubu a mužstva 
seniorov. 

Započal nám nový školský rok. Pr-
váčikovia s veľkým úsmevom na perách                              
a s ešte väčšími očakávaniami po prvýkrát 
zasadli do školských lavíc. Naopak, pre niek-
torých študentov pôjde o posledný rok stráve-
ný na miestnej základnej škole. Nielen obom 
spomínaným triedam, ale všetkým žiakom, 
a predovšetkým učiteľom, želáme mnoho 
úspechov a tvorivého elánu do nastávajúcich 
mesiacov.

Na úvod zrejme všetko, želáme Vám prí-
jemné chvíle strávené pri čítaní Vašich obec-
ných novín!

redakčná rada Záhorského hlásnika 

tože sa neuskutočnilo vybudovanie 
nového lovného revíru „Pri obrázku“. 
I obec dala na to 5 000 Eur, ktoré jej 
boli vrátené do rozpočtu. V júli sme 
začali budovať nový kamerový sys-
tém, ktorý budeme postupne zdoko-
naľovať /10 000 Eur/.

Ďalším problémom, na ktorý Vás 
chcem pripraviť je odpad. Prestalo sa 
vyvážať mimo zberných miest, za to 
je to obrovské množstvo každý týž-
deň. Verím, že kamery určia pácha-
teľov. Je to daň za neschopnosť štátu 
urobiť radikálny rez a venovať tomuto 
problému väčšiu pozornosť. 

Chcem vyzvať všetkých rodičov, 
aby kontrolovali svoje deti, pretože 
môžu byť vonku len do 21.00 hodiny! 
Máme v obci problémy s maloletými 
a mladistvými, na ktorých sa už pý-
tajú aj orgány činné v trestnom ko-
naní. Rodičia spamätajte sa! Chcete 
mať z detí kriminálnikov ?! 

Teším sa na  všetkých dôchod-
cov, ktorých privítame 22.10.2016 
v KD pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. 

Na koniec môjho príhovoru, by 
som chcel apelovať na opozíciu 
tejto obce! Chcem zdôrazniť, že je 
ľahké kritizovať, ukážte víziu, ciele, 
čo inak robiť atď. Do dnešného dňa 
nemám žiadne návrhy, či myšlienky 
k rozvoju obce.  Chcem podotknúť, 
že sa chystá ďalší rozpočet  2017! 
Preto ďakujem poslancom a ľuďom, 
ktorým záleží na Záhorskej Vsi, za 
ich doterajšie návrhy a pomoc. Bu-
dem Vás v roku 2017 potrebovať! 
Žiadosti do rozpočtu sa prijímajú na 
OcÚ v podateľni v úradných hodi-
nách. 

S úctou Váš starosta

Boris Šimkovič, 

t.č. 0948 550 050

Začal sa školský rok už s novým 
multifunkčným ihriskom v areáli ZŠ 
/20 000 Eur/, svietiacim signalizač-
ným prechodom /10 000 Eur/ a v MŠ 
otvoríme ešte do zimy dopravné 
ihrisko /cca 10 000 Eur/. V ZŠ máme 
prvýkrát otvorené dve prvé triedy. 
Chcem poďakovať týmto za svedo-
mitú prácu riaditeľkám ZŠ a MŠ, ako 
aj učiteľom a pracovníčkam OcÚ, 
pretože naše obecné školstvo ras-
tie, o čom svedčí zvýšený počet detí 
v MŠ a ZŠ. Podotýkam, že nejde len 
o rómske deti. 

Rozšírili sme detské hracie a od-
dychové priestranstvá. Pri pošte, 
v Slniečku i na futbalovom ihrisku 
sú nové prvky pre deti. Futbalisti 
postúpili do V. ligy, uvidíme ako to 
zvládneme. 3.10. sa začne II. fáza 
stavby nového hasičského stánku 
vedľa OcÚ.

Problémy vidím u rybárov, pre-

Vážení spoluobčania!

Prázdniny a dovolenkové obdo-
bie je za nami. DHZ usporiadal 1. 
ročník Jánskych ohňov pri kom-
pe – vďaka mladému vedeniu pod 
velením p. Lučánskeho Petra. Ďalší 
ročník Uhranského somíca navští-
vilo v sobotu a v nedeľu rekordný 
počet návštevníkov. 

Milí naši čitatelia,

do redakcie sa nám dostala fotografia od pani Lucie 
Kolníkovej. Tá sa snaží vypátrať mená ľudí na tejto 
fotografii. Ak ste náhodou niekoho spoznali, napíšte 
nám na zahorskyhlasnik@gmail.com alebo volajte 
na 0918 593 160. Veríme, že spoločnými silami od-
halíme našich predkov.

Pomôžte !
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APLIKÁCIA ZÁHORSKÁ VES
Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej Záhorskej Vsi? Mobilná aplikácia Záhorská Ves zdarma do Vášho telefónu.

Leto je už definitívnou minulosťou a školské brány sa tak po dvojmesačnej od-
mlke opäť otvorili všetkým žiakom základných i stredných škôl. Miestna základná 
škola sa úderom 9:00 hod. zhromaždila v priestoroch telocvične, aby tak privítala 
staré, no predovšetkým nové tváre z radov žiakov, ale i učiteľov.

Riaditeľka základnej školy PaedDr. Ivica Pupiková privítala všetkých 
so širokým úsmevom a popriala veľa energie a radosti do nastávajúcich 
týždňov a mesiacov. Krátkym príhovorom pozdravil zhromaždených ži-
akov a rodičov starosta obce, ktorí svoje slová smeroval najmä do radu 
prváčikov. Medzi nové tváre v učiteľskom zbore patrí Mgr. Ľubica Juríko-
vá a Mgr. Adriána Kiseľová. Obe sú zároveň triednymi učiteľkami dvoch 
prváckych tried. Áno, čítate dobre, počet prváčikov je tento školský rok 
tak vysoký, že sa po vyše šestnástich rokoch otvorili opäť raz dve prvé 
triedy!

Neostáva nám nič iné, ako zaželať nielen prvákom, ale všetkým žia-
kom a študentom veľa zdravia, elánu, entuziazmu a tvorivých nápadoch 
do nasledujúcich dní. Rodičom prajeme predovšetkým trpezlivosť a do-
statok času na venovanie sa svojim deťom. Pedagogickému zboru, kto-
rý patrí v posledných rokoch medzi najskúsenejšie a najetablovanejšie 
zoskupenia      v rámci celého okresu, bude zasa potrebovať množstvo 
pozitívnej nálady a kreativity. Počas dvojmesačného voľna sa dovŕšila 
realizácia nového športového ihriska, dokončili sa i ďalšie úspešné pro-
jekty. Základná škola tak momentálne patrí medzi moderné inštitúcie. 
Veríme, že okrem nového šatu sa bude podobne ako minulý rok môcť 
pýšiť úspechmi svojich žiakov a učiteľov.

Text, foto: Dávid MalíkText, foto: Dávid Malík

Hlavné funkcie aplikácie:
•  Automatické okamžité upozornenie na novú 

správu priamo na Vaše mobilné za riadenie for-
mou vlastnej ikony (erbu Záhorskej Vsi) v lište 
notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné no-
tifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

• Kontakty na samosprávu a iné subjekty v 
Záhorskej Vsi.

• Odpočet dní do predmetného dňa.

• Identifikácia neprečítaných správ.

• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových 
správach sa nestratia a budú doručené hneď 
ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné 
dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľ-
kosť.

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako 
čo najefektívnejšie informovať svojich občano-
vodianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť 
informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci 
alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z 
miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverej-

nené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj 
častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je. 

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s 
operačným systémom Android alebo Apple, 
odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z 
Google Play (Obchod Play) alebo App Store 
aplikáciu IZáhorská Ves‘. Formou bleskových 
správ budete informovaní notifikácia mi o vý-
padkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných 
športových či spoločenských akciách. Pokiaľ 
nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej uli-
ci, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek 
mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité 
aktuálne informácie na jednom mieste stále po 
ruke, aplikácia Záhorská Ves je tu pre Vás. 

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia 
má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne 
prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní 
aplikácie v Google Play alebo App Store stačí 
zadať kľúčové slová Izahorska ves‘. Snahou au-
torov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú 
aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
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Keď ešte chodili do školy naši starí ro-
dičia a prišiel čas rozmýšľať o budúcom 
povolaní, tak ich rodičia im často hovo-
rili dobre známu vetu: „Remeslo má zlaté 
dno.“   

Pretieklo veľa vody v Morave a prišlo 
k zmenám v našom živote. Okolo nás je 
veľa techniky, veľa počítačov, automatov, 
prístrojov – pomocníkov. Už malé deti 
ovládajú tablety a počítače. Obývačku za 
nás povysáva robot – vysávač, trávnik 
poleje automatické zavlažovanie. Obcho-
dy sú plné oblečenia, aj v zime si môžeme 
kúpiť melón alebo paradajky. Keď sa nám 

Išlo v poradí už o 71. výročie udalosti, ktorá 
sa nezmazateľnými písmenami zapísala do de-
jín slovenského národa. Zapojením sa do pro-
tinacistického odboja sa Slovensko prihlásilo 
k víťazným mocnostiam, aby tak poukázalo na 
svoju príslušnosť k tvoriacim sa štátom po-
vojnovej Európy. Hoci povstanie bolo neskôr 
nemeckým vojskom kruto potlačené, ešte i 
dnes vyznieva ako hrdinský čin protinacistic-
kého hnutia. 

Okrem úvodného príhovoru starostu obce 
JUDr. Borisa Šimkoviča, ktorý vyzdvihol od-
vahu a obetovanie vlastného života v dobro 
národa, sme si vypočuli aj národnostné piesne 
domáceho spevokolu Uhranka. Interpretáciou 
piesne Kto za pravdu horí dokázali rozcítiť srd-
cia prítomných účastníkov pietnej spomienky. 
Žiačka 8. ročníka základnej školy, slečna Len-
ka Valentová, predniesla báseň na počesť vlas-

Vybudovanie uèebne
techniky v ZŠ

KTO ZA PRAVDU HORÍ...KTO ZA PRAVDU HORÍ...

niečo pokazí, vyhodíme a kúpime nové. 
Už to vyzerá tak, že stlačíme tlačidlo a je 
všetko hotovo. Veru nie! Ak chceme, aby 
nám vyrástla paradajka, musíme ju zasadiť. 
Ak si chceme kúpiť nové nohavice, musí 
ich niekto ušiť. Ak sa nám pokazí kúrenie, 
potrebujeme zohnať kúrenára.  Tu ale na-
stane problém. Dobrých remeselníkov je 
málo ako šafránu. Je správnym krokom 
vrátenie predmetu technika do škôl. Na 
hodinách techniky sa žiaci učia ručným 
prácam s rôznymi materiálmi a pomôcka-
mi, obrábajú políčka, zbierajú vlastným úsi-
lím vypestovanú úrodu. Získavajú dôležité 

zručnosti, ktoré im pomáhajú pri ďalšom 
rozhodovaní sa o svojom budúcom povo-
laní. 

Ak chceme žiakov zodpovedne vzde-
lávať aj na tomto predmete, bolo treba v 
našej škole vybudovať učebňu techniky. 
A tak sme sa dali do budovania. Sute-
rénne priestory prešli sanáciou. Najskôr 
sme sa potrápili s odpadom, nasledova-
la vodoinštalácia, elektroinštalácia, nové 
omietky, maľovka, nová podlaha, osvet-
lenie, pracovné stoly. Na vybavenie nára-
dím sme vypracovali projekt a z Nadácie 
Volkswagen nám boli poskytnuté financie 
na zakúpenie náradia do učebne techniky. 
Výsledkom tohto nášho snaženia je novo-
tou voňajúca učebňa techniky, ktorá čaká 
na svojich žiakov. 

Všetko si môžete pozrieť aj na webovej 
stránke školy: zszahorskaves.edupage.
org

Mgr. Pavlína Janotková

teneckých hrdinov. Nasledoval slávnostný akt 
kladenia vencov na pomník padlých bojovníkov. 
Za zvuku miestneho rozhlasu sa málo početná 
skupinka pozostalých pomaly roztrúsila...

Len krátke obhliadnutie sa za udalosťou zo 
strany autora článku. Skutočne išlo o tak „nepo-
pulárnu a nedôležitú“ pietnu spomienku, na kto-
rej sa zúčastnili okrem uvedených prítomných 
len dvaja obyvatelia obce?!

Text, foto: Dávid Malík

Obec Záhorská Ves si na čele so starostom obce a členmi kultúrno-športovej komisie 
pripomenulo výročie Slovenského národného povstania a pietnou spomienkou tak vzdalo 
hold všetkým padlým účastníkom protinacistického režimu.
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DNI UHRANSKÉHO
SOMÍCA

Podobne ako každý rok sa v tretí augustový 
víkend pripravovali v našej obci slávnosti pod 
názvom Uhranský somíc. Tohtoročné slávnos-
ti pripadli na 13. - 14. august a konali sa v 
priestoroch Rybárskeho spolku Morava a fut-
balového štadióna FC Záhorská Ves.

Prvý deň sa začal ukážkou fingovaným zá-
sahom ozbrojených zložiek proti narušiteľom 
štátnej hranice. Išlo o krátku ukážku členov 
Klubu vojenskej histórie pohraničnej stráže v 
našej obci, ktorí priblížili predovšetkým star-
ším ročníkom situáciu pri hraniciach z čias 
minulého režimu. V priestoroch Rybárskeho 
domu a priľahlého okolia sa nachádzal stán-
kový predaj, ktorý začínal  v dopoludňajších 
hodinách. Na pravé poludnie zaznela reprodu-
kovaná hudba, ktorú mali pod palcom bratia 
Rado a Jaro Jánošovci. Oficiálne otvorenie 
bolo naplánované o 15:30 hod. Slávnostným 
sprievodom ho otvorili mažoretky MERCI so 
svojimi choreografiami pod vedením tréneriek 
- slečien Natálie Vajdečkovej, Natálie Meszá-

rošovej a Kristína Hrbkovej. Program ďalej po-
kračoval vystúpením domáceho ženského Spe-
vokolu Uhranka, ktorý vedie Hanka Staneková. 
Svojou návštevou nás poctila skupina Aramis, 
ktorú poznajú najmä pravidelné diváci tele-
víznej stanice Šlágr TV. Skupina Aramis si pre 
nás pripravila repertoár slovenských a českých 
oldies hitov. Po nich prišli na pódium manželia 
Osičkovci z Lanžhotu a so svojou cimbálovkou, 
aby nám zaspievali známe moravské ľudovky. 
Posledné vystúpenie sobotňajšieho programu 
patrilo skupine Bečkovi chlapci z Malaciek, ktorí 
hrali do skorého rána mix ľudoviek a moderných 
skladieb. Po celý deň nás programom sprevád-
zal známy hudobník a moderátor Šlágr TV Franta 
Uher. Počas celého dňa bolo pre občanov Zá-
horskej Vsi pripravené bohaté občerstvenie vo 

forme rybacích špecialít, cigánskych pečienok 
a chutných maškŕt z kuchyne PAPA Grill bratov 
Perneckých. 

Druhý deň obecných slávností sa niesol 
v duchu športu. Odohrával sa totiž v priesto-
roch futbalového štadióna FC Záhorská Ves. V 
dopoludňajších hodinách bolo pre účastníkov 
podujatia pripravené občerstvenie vo forme 
rybacích špecialít a cigánskych pečienok. O 
hudbu sa postaral DJ Jozef zo Stupavy so svo-
jim synom. Program bol spojený aj s futba-
lovými stretnutiami -  mládežníckej kategórie 
našej prípravky a A-mužstva.

Text: Barbora Malíková, foto: Natália Vajdečková

V pondelok 26. septembra sa žiaci našej základnej školy zúčastnili 
Európskeho dňa jazykov, ktorý organizovala Rada Európy v koordinácii 
s jazykovými inštitútmi na Slovensku. Pozvanie sme dostali od Goetheho 
inštitútu v Bratislave a radi sme ho prijali. Hlavnou myšlienkou Európ-
skeho dňa jazykov je povzbudzovať žiakov, študentov a dospelých Eu-
rópanov k učeniu sa cudzích jazykov, lebo aj vďaka jazykovej zručnosti 
je možné dosiahnuť väčšie interkulturálne porozumenie a zoznámiť sa 
s bohatstvom kultúrneho dedičstva Európy. Toto podujatie asi najlepšie 
vystihuje príslovie: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Pripravili sme si krátky program, v ktorom sme chceli prezentovať 
multilinguálne zručnosti našich žiakov, a preto sme nacvičili básne Re-
náty Berkyovej v troch jazykoch: v rómčine, slovenčine a angličtine. 
Okrem básní Koláč a Chlieb od spomínanej autorky sme predstavili aj 
báseň Podoba       od rómskej autorky Ivany Cickovej. Na záver programu 
žiaci zaspievali pieseň Mamo. Účinkujúci žiaci zožali veľký potlesk nielen 
od divákov, ale aj od organizátorov podujatia. Predviedli, že sú šikovní 

a talentovaní.
Keďže naša škola nasledovala hneď po uvítacích príhovoroch, napätie 

bolo naozaj veľké. Tréma a obavy však rýchlo pominuli. Po vystúpení 
s nami urobila rozhovor redaktorka RTVS a krátky rozhovor s našimi 
šikovnými žiakmi vysielal aj Slovenský rozhlas. Ak si chcete vypočuť 
krátku ukážku programu a rozhovor, navštívte stránku: https://slovensko.
rtvs.sk/clanky/vzdelavanie/116826/skolaci-predviedli-romcinu. 

Po vystúpení sme sa zapojili do aktivít, ktoré pre žiakov základných 
a stredných škôl pripravili organizátori. Žiaci dostali test s otázkami 
o každom jazyku alebo krajine, ktorá mala na Európskom dni jazykov 
stánok. Zastúpenie bolo neobyčajne rozmanité, nechýbalo Slovinsko, 
Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Rusko, Francúzsko, Španiel-
sko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko ani severské krajiny. Zastúpená 
bola aj rómčina.

Našu školu na tomto jedinečnom podujatí reprezentovali šikov-
ní recitátori a speváci: Cynthia Balážová, Bianca Reháková, Marianna 
Brutvanová, Rebecca Gbelská, Mário Brutvan, Marek Šušuk, Amanda 
Danielová, Janka Demeterová, Natália Toráčová, Kristína Toráčová a Do-
minik Malík. Ešte raz im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšie 
vystúpenia.

Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.

VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZŠ NA VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZŠ NA 
EURÓPSKOM DNI JAZYKOVEURÓPSKOM DNI JAZYKOV
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V júni 2016 sa vedeniu našej základnej školy podarilo dokončiť 
školské multifunkčné ihrisko, ktoré sme naozaj veľmi potrebovali. 
Presun na ihrisko je oveľa bezpečnejší než presun na obecný šta-
dión a žiakom a vyučujúcim sa tým ušetrí množstvo času. Žiaci na 
ňom môžu hrať okrem minifutbalu aj volejbal, vybíjanú, bedminton či 
tenis. Povrch tvorí umelá tráva, ktorá bola vybratá tak, aby spĺňala 
podmienky na realizáciu väčšiny športov. 

Zháňanie financií a dobudovanie ihriska však stálo veľa úsilia a tr-
pezlivosti. Multifunkčné ihrisko, ktoré má vydržať desiatky rokov, je 
finančne nákladné, a preto by ho nebolo možné dokončiť bez projek-
tu, ktorý pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková poslala na Úrad vlády 
SR, odkiaľ škola dostala dotáciu vo výške 10 000 eur. No to neboli 
jediné financie, ktoré sa na vybudovanie ihriska použili. Zo zdrojov 
školy boli zabezpečené bránky, ochranné siete, volejbalový a teniso-
vý set. Prispela aj obec, ktorá zabezpečila materiál na podklad a ná-
ter mantinelov a následne podklad vybudovala. Tým sa však cesta 
nekončí. Okolo ihriska škola plánuje dostavať bežeckú trať, aby sa 
naši žiaci mohli venovať aj atletike a rozvíjať svoje športové nadanie 
aj v ostatných oblastiach.

Vďaka výstavbe športového areálu sa zvýšila kvalita výučby teles-
nej výchovy a rozšírili sa možnosti voľnočasových aktivít našich ži-
akov. Mať takýto multifunkčný areál, žiaľ, nie je samozrejmosť. Preto 
sme radi, že naša škola sa môže hrdiť okrem vynoveného školského 
dvora aj novým ihriskom.

Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.

NOVÉ MULTIFUNKÈNÉ 
IHRISKO ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY



-7- Záhorský hlásnik



-8-Záhorský hlásnik

Text: Dávid Malík

FUTBALOVÁ JESEÒ V PLNOM PRÚDE
Ligový ročník 2016/2017 je uprostred svojej jesennej časti. Po prvýkrát v histórii nášho futbalového klubu sa na trávniku predstavia hneď štyri 

mužstvá! K mužstvám seniorov, starších žiakov a futbalovej prípravky pribudli tento rok aj dorastenci, ktorí tak nadviazali na postupný progres na-
jpopulárnejšej hry na svete aj v našej obci.

Z kaluže do blata a späť

Družstvo seniorov sa po minuloročnom postupe stretáva s kvali-
tatívne vyspelejšími súpermi ako v rovnakej fáze sezóny pred rokom. 
Už úvodné zápasy nasvedčovali, že káder, ktorý sa až na drobné 
úpravy prakticky nezmenil, bude mať v širšej konkurencii odlišné pri-
ority než doposiaľ. Po tretine súťaže reálne bojuje o záchranu. Taká 
je skutočnosť, ktorá nie je ružová a môže miestami dokonca bolieť. 
Pozitívnym aspektom je prítomnosť nového trénera, ktorým sa stal 
známy a skúsenosťami ostrieľaný Jozef Nemčovič z Malaciek. Na-
stavme si však zrkadlo. Pokiaľ sa samotní hráči nebudú chcieť zmeniť 
a obetovať svoje egá v prospech kolektívneho úspechu, môže prísť 
i ten naslovovzatý odborník. Ak chceme hľadať príčiny neúspechu, 
začnime od seba samých. Pokiaľ sa tak nestane, čaká nás smutný 
návrat späť do ligového suterénu...

Na rozcestí

Na pomedzí juniorského a seniorského futbalu sa ocitla partia 
mladých hráčov, ktorí pod vedením dvojice Samuel Nerád st. - Dávid 
Malík okupujú tesne pred skončením prvej časti ročníka 9. miesto z 
celkového počtu 15 účastníkov. Veľa či málo? Je to skutočne reálny 
odraz ich možností? Odpovede na tieto otázky sa zrejme dozvieme 
až v jarnej časti. Na nováčika to nie je rozhodne zlý výsledok, hoci 
v niektorých zápasoch prišiel v priebehu pár minút totálny kolaps. 
Psychika mladých hráčov býva mnohokrát veľkým strašiakom a pre 
naše mužstvo nie je výnimkou. Prísľubom je skutočnosť, že mládež-
nícke mužstvo dorastu sa v budúcnosti môže stať liahňou nových 
nádejí pre naše A-mužstvo. Hráči sa tak ocitajú na rozcestí. Úlohou 
realizačného tímu je ukázať ten správny smer. 

Dva razy do tej istej rieky nevstúpiš (?)

Úplne opačné problémy ako mužstvo seniorov momentálne riešia 
hráči starších žiakov. Hoci v predchádzajúcom čísle sme upozorňo-
vali, že nastala veľká fluktuácia hráčov (do mužstva dorastu sa posu-
nulo hneď sedem chlapcov a prišlo dvanásť novicov), vyzerá to tak, 
že horné priečky tabuľky budú okupovať i v tejto sezóne. Po siedmich 
ligových kolách majú na svojom konte plný počet bodov a patria 
medzi najlepšie hodnotené mužstvá v rámci jesenných štatistík. Uka-
zuje sa, že stabilita a poctivá práca dokáže zaručovať úspech. Viacerí 
hráči majú svoje vlastné neľahké osudy, no napriek tomu sa odvážne 
bijú týždeň čo týždeň o čelo ligového pelotónu. Dokážu prekročiť svoj 
minuloročný tieň, keď im prvé miesto ušlo len o horšie skóre? 

Na záver tí najmenší

Naša najmladšia futbalová mlaď, družstvo futbalovej prípravky, 
síce nehráva majstrovské zápasy, no tréningový plán ako i prípravné 
zápasy sú v plnom prúde. Potešiteľnou správou je, že ich rady sa 
neustále rozširujú. Od pôvodne hravých tréningov až k prvým gólom 
a víťazstvám. Aj tak by sa dala charakterizovať cesta našich najmen-
ších a najmilších klubových reprezentantov. Ich nadšenie, elán a 
uvoľnenosť by mohli byť motiváciou pre ostatné družstvá v rámci 
klubu. Na domácom trávniku sú navyše hnaní hlasivkami svojich ro-
dičov a početnou fanúšikovskou základňou. Neostáva nám nič iné, 
len zaželať realizačnému tímu veľa trpezlivosti a energie pri výchove 
našich mladých futbalových nádejí.

TeTeTeTextxtxtt: : :: DáDáDávivivivid dd d MaMaMaMaaalílílílílílílíl kkkkkk

j p j
rerealalizzizačača énéhhoho ttímímuu jeje uukákáázazazaťť ť tetetennn sppsps rárávnvnyy smsmer.
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DUCHOVNÉ OKIENKO

Má sviatok 15. september. Sedembolestnú Pannu Máriu si 
uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách 
je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria 
Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna 
Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je po-
pretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem 
v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia 
hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária 
vo svojom živote prežila. Sú to:

•  Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu   
prenikne meč“)

•  Útek do Egypta pred kráľom Herodesom,   
ktorý chcel zabiť malého Ježiša

•  Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
•  Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
•  Ukrižovanie a smrť Ježiša
•  Snímanie z kríža
•  Ježišov pohreb

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 
15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy 
sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. 
Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v 
roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Pan-
na Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národ-
nou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika 
minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. 
V tomto roku Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czo-
bora, majiteľa šaštinského panstva, dala zhotoviť sochu Se-
dembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných 
trápeniach. Angelika prosila o pomoc Sedembolestnú práve 
pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kap-
lnky, ktorá tu stojí podnes. Za baziliku minor bola vyhlásená 
pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 
riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za 
hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na 
Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú 
hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v 
bolestiach a utrpení každodenného života.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, 
PATRÓNKA SLOVENSKA
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Aj my, Uhrané, si užívame a hodujeme. Tohtoročné hodovanie vyšlo na prvý októbrový víkend. V kosto-
le sv. Michala sa v nedeľu konala hodová slávnosť a do obce zavítali už tradične i kolotoče. Čo sú to 
však hody? V Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska  sa píše: „HODY - je to tradičná slávnosť spojená s 
hostinou na počesť výročia posviacky kostola alebo na deň jeho patróna.“ Jednoducho, krátko, o to však 
výstižnejšie. A čo všetko k hodom ešte patrí? Čítajte...

HODYHODY

Územne sa hody rozširovali spolu s rozvojom cir-
kevnej farskej organizácie, najmä v 18. – 19. storočí 
a na začiatku 20. storočia. Dodnes prežívajú tam, kde 
pretrváva kontinuita teritoriálneho, susedského života a 
kde pôsobia ako spoločensky integrujúci zvyk. Formál-
ne sa dotvorili v stredovekých mestách. V jednotlivých 
regiónoch sa dbalo, aby patróni časovo rovnomerne 
pokryli spoločensky vhodné dátumy v priebehu celého 
roka, lebo s hodmi býval spojený jarmok, na ktorom 
očakávali kupujúcich a hostí zo širšieho okolia. Presun 
hodov do jesenného obdobia s dostatkom potravín je 
relatívne nový jav. Súvisí s rekatolizáciou v 18. storočí, 
najmä s prienikom mariánskeho kultu, s cyklom hos-
podárskeho života v dedinskom prostredí i s výstavbou 
protestantských kostolov, kde obyčajne spájali posvi-
acku so vzdávaním vďaky za úrodu.

Jednou z najdôležitejších funkcií hodov bola a do-
dnes ostáva inštitucionalizovaná príležitosť na upevňo-
vanie lokálneho povedomia obyvateľov obce, na obno-
vu spoločenských kontaktov a na nadväzovanie nových 
známostí. Hodová slávnosť trvala v minulosti, niekedy 
aj dnes, viac dní. Bola to výročná udalosť, ktorá mala 

viac častí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. Prípra-
va hodov bola príležitosťou vyčistiť a upraviť kostol, uli-
ce, domy i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do obce 
kramári a komedianti. Deti mali možnosť zoznámiť sa s 
jarmočnou kultúrou. V jednotlivých domácnostiach sa 
pieklo, varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. 
Prvá polovica nedele patrila kostolu, druhá hostine a 
zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala 
domov, ale  mládež ostávala. Stretnutia pri tanci boli 
uznávanou príležitosťou na nadväzovanie sobášnych 
známostí. Dodnes je to príležitosť na predstavenie sn-
úbenca, snúbenice, na návštevu svatovcov. Hody sú 
tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a rodákov. 
Povinnosť prísť na hody majú predovšetkým deti a 
súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. Na hody sa oby-
čajne pozývajú i priatelia z vojenčiny a zo zamestnania. 
V mnohých obciach, obvykle tam, kde sú dva kostoly, 
mávajú veľké i malé hody.

Literatúra: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska
Text: Vajdečková

UHRANSKÉ  HODYUHRANSKÉ  HODY
Už od 25.septembra do 2. októbra 2016 pozýval 

veriacich náš pán farát Mgr. Marián Libič do kostola 
sv. Michala na novénu / deväťdenná pobožnosť /, kde 
témou bola „ Milosrdenstvo a odpustenie“.

V týchto termínoch slúžili u nás omše od 25. sept. 
do 2. októbra „ Mons. Ján Formánek, pápežský prelát, 
ThLic. Jozef Nádaský z Vajnor, Mons. prof.ThDr Jozef 
Krupa, PhDr. z Vysokej pri Morave, brat Richard z re-
hole  milosrdných bratov z Bratislavy, ThLic. Inž. Peter 
Mášik- Sedembolestná P. Mária Bratislava, Mgr. Lukáš 
Šlosár z Lábu, Mgr. Marián Libič zo  Záhorskej Vsi a 
Mons.doc.ThDr. Jozef Haľko, PhD. biskup i za účasti p. 
dekana P. Flajžíka z Rohožníka.

Všetkým poďakoval v závere omší starosta obce 
JUDr. Boris Šimkovič a v mene veriacich in odovzdal 
kytice.

Aj záverečná kázeň p. biskupa sa niesla podobne 
ako aj ostatné kázne kňazov v duchu „ Milosrdenstva 

a odpustenia“.
Po záverečných pohosteniach  sa dostalo úcty a po-

hostenia aj p. biskupovi, o čo sa postarali dve krásne 
krojované členky Uhranskej perly spolu s rodinou Alice 
Matejovovej a Klaudie s Lenkou z našej ZŠ.

Mladá generácia, hlavne tí menší šarvanci, sa už 
nemohli dočkať, až ich rodičia alebo starší súrodenci 
zoberú na kolotoče, čo sa mnohým aj splnilo, lebo aj 
starí rodičia  im                           venovali nejaké to euro.

V dedine temer pred každým domom stáli autá rôz-
nych poznávacích značiek, čo svedčí o tom, že súdrž-
nosť uhranských rodín sa v čase hodov upevňuje.

Tešíme sa na ďalšie Michalské hody a dúfam, že sa 
ich dožijeme v pokoji a mieri a že dodržíme tému nové-
ny : „ Milosrdenstvo a odpustenie“.

Mgr. Šimkovič Oto, kronikár obce  
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PAMÄTNÁ KNIHA OBCE UHORSKÁ VES
/ POKRAÈOVANIE STR. 154 – 155 /

  Úvodom chcem upozorniť čitateľov Záhor-
ského hlásnika, že je to už predposledná časť 
Pamätnej knihy obce Uhorská Ves. Posledné 
texty zverejním v nasledujúcom vydaní ZH. 
Tí, čitatelia, ktorí si všetky časti našej kro-
niky odkladajú alebo jednotlivé čísla, kde sú 
úryvky kroniky našej obce dávajú zviazať do 
knižôčky, nech na to pamätajú.

      Uvádzam text na str. 154-155, časť/ :

      Ťažko opísať ako zapôsobila. Výmluvne hovorily 
početné smútočné zástavy ako na verejných tak aj 
na súkromných budovách. V deň pohrabu 21.sept. 
Miestna osvetová komisia usporiadala panychidu. 
O 9 hod. sišlo sa občianstvo k pomníku padlých. 
Pred pomníkom bola osvetlená busta prezidenta 
Osloboditeľa dr. T.G.Masaryka, zahalená čiernym 
flórom. Na štyroch pilónoch horely grécke ohne. 
Uniformované zbory držaly čestnú stráž. Program 
panychídy bol: Schneider Trnavský, Otokar Fischer 
recitácia, J.Zelenka odbor učit.: Masaryk náš vzor 
preslov. Dievčenský zbor mešť. školy : Bethoven – 

Anjel lásky.  Nakoniec štátna hymna. Na stĺpe bol 
pripevnený megafón, z ktorého obecenstvo malo 
možnosť vyslechnúť celý pohrab. Počas pohrabu 
boly sviečkami okná  osvietené a smútočne ozdo-
bené. Celý deň bol dňom hlbokého smútku. Obec 
Uhorská Ves poslala tri kondolenčné telegramy ro-
dine p. prez. Osloboditeľa, vláde čsl. Republiky, p. 
prez.dr. E.Benešovi. Spolok vojenských vyslúžilcov 
vyslal dvoch delegátov na pohrab vzdor tomu, že 
v rádii vystríhali, aby ľudia nechodili. Ako delegáti 
boli Ján Ozábal a Róbert Ichmann.

     Rieka Morava 18. sept. Opäť vystúpila z ko-
ryta, kukurica, repy a otavy opäť sa dostaly pod 
vodu. Občania uchytali z poľa čo sa dalo, aj na 
loďkách vyvážali repu a kukuricu . Dosť bolo tých, 
ktorí sa kojili nádejou, že voda odíde. Voda narobi-
la strašných škôd. Poškodení boli i ťahači štrku z 
riečišťa Moravy. V dobe stavebného ruchu museli 
stáť so založenými rukami a trpezlivo čakať až voda 
opadne. Voda sa stratila behom dvoch týždňov.

      Definitívne ukončenie v budúcom vydaní 
ZH. O.Š.

preslov. Dievčenský zbor mešť. školy : Bethoven –
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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: 15. december 2016 •

KRONIKA OBCE OD 1. júla DO 30. septembra 2016

Záhhoorrssskkkýý hlásnik

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.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA V NAŠEJ OBCIPLÁNOVANÉ PODUJATIA V NAŠEJ OBCI
22. 10.   DEÒ ÚCTY K STARŠÍM22. 10.   DEÒ ÚCTY K STARŠÍM
20. 11.   KONCERT LUCIE POPPOVEJ20. 11.   KONCERT LUCIE POPPOVEJ
5. 12.     MIKULÁŠ5. 12.     MIKULÁŠ
10. 12.  VIANOÈNÉ TRHY10. 12.  VIANOÈNÉ TRHY
26. 12.  SVÄTOŠTEFANSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O 26. 12.  SVÄTOŠTEFANSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O 
 PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
31. 12.  SILVESTROVSKÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE31. 12.  SILVESTROVSKÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE

NARODILI SA

Tobias Šebesta 

Alexander Rűcker

Silvester Šarkőzy

Lukáš Vrábel

Richard Chvíla

Samuel Skřivánek

Nicole Nagyová

ZOSOBÁŠILI SA

Jozef Grujbár 

+ Renáta Kollerová

OPUSTILI NÁS

František Valent

Anton Kadera
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