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Vážení spoluobčania,
uzavreli sme školský rok 2017/2018, idú 

prázdniny – letné dovolenky. Verím, že o  deti 
bude postarané a  užijú si s  rodičmi tento čas. 
Nebudú sa flákať po obci vo večerných hodi-
nách.

Pracujeme na zabezpečení vybavenia zberné-
ho dvora, ktoré je zbytočne naťahované štátnou 

byrokraciou. Verím, že do septembra to bude 
a ukončíme trápenie s odpadom na dvore OcÚ.

Chcem Vás poprosiť naďalej o  nahlasovanie 
nelegálnych skládok a  ich pôvodcov. Veľmi mi 
pomáhate Vašimi oznámeniami k vyčisteniu ex-
travilánu. Ďakujem!

Úspešne sa nám podarilo vybudovať „ná-
mestíčko“ pri kultúrnom dome. Touto cestou 
chcem poďakovať Jožkovi Matulovi, Petrovi Lí-
movi, Slávovi Tomčíkovi, Alojzovi Gbelskému, 
Ivanovi Konečnému. Firma Bowix zabezpečila 
dlažbu a  všetko k  stavbe. Martin Višváder ka-
menivo a  firma ZEDA výkopové práce. Milan 
Bartalský st. rozvážal kamenivo. Aplitec požičal 
žabu, Bína Jindro, OcÚ vozil štrk a odvážal suti-
nu. Ešte raz ďakujem za pomoc.

V  auguste chcem pre deti otvoriť vynovené 
detské ihrisko Slniečko. Spolu s pánom Šimekom 
Ivanom sa nám podarilo zabezpečiť financova-
nie. Za obetavosť a čas, ktorý spolu s manželkou 
obetovali pre naše deti patrí môj obdiv. Oficiál-
ne otvorenie Vám oznámime rozhlasom, pretože 
výroba komponentov a  montáž neviem kedy 
presne bude hotová! Za sponzoring sa chcem 

poďakovať firme TERRA MORAVA – pánovi Hey-
mannovi, firme Aplitec – p. riaditeľovi Petrovi 
Nerádovi, firme Siloking, Ing. Slovákovi, firme 
NAFTA, TA3, Telekomu, p. Šušukovi, p. Višváde-
rovi – OcÚ. Budovanie dobrých vzťahov s týmito 
ľuďmi sa opláca, veď 16  000 € zohnať za pol 
roka, nie je maličkosť. Ešte raz veľká vďaka! 

Vážení spoluobčania, v  novembri budú voľ-
by na starostu a  poslancov v  obci. Spoločne za 
posledné 4 roky sa nám podarilo veľa dosiah-
nuť a vybudovať, za všetko Vám chcem už teraz 
poďakovať. Som nesmierne hrdý na „Uhranú“, 
pretože obec tlačíme spoločne vpred. Keď sú 
problémy, mám sa na koho obrátiť! Vďaka Vám, 
aj v  tejto ťažkej dobe, je v  obci pohoda a  kľud. 
Samozrejme neprajníkov už za tú dobu všetci 
poznáme veľmi dobre. Dôležité je si uvedomiť, 
že čestnosť a poctivá každodenná práca sa nedá 
oklamať!

Prajem Vám príjemné strávenie prázdnin 
a dovoleniek.

S úctou Váš starosta
Boris Šimkovič, 0948 550 050

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
je za nami polovica kalendárneho roka 2018. 

Predovšetkým uplynulý štvrťrok bol bohatý na 
kultúrne a spoločenské podujatia nielen zo stra-
ny obce, ale i  miestnych organizácií a  združení. 
Dobrovoľný hasičský zbor bojoval o  pohár sta-
rostu obce v halovej súťaži, brány školy privítali 
na zápise budúcich prvákov, postavili sme spolu 
máj, zaspomínali si spoločne na útek Ľudovíta 
Štúra cez našu obec. Deň detí patril Detskému 
športovému popoludniu v réžii futbalového klu-
bu, v  mesiaci jún sa naša obec naopak zmenila 
na obrovskú základňu mažoretiek vďaka MER-
CI poháru. Zapálili sme Jánske ohne spoločne 

s  našimi rakúskymi priateľmi a  žiaci materskej 
i  základnej školy s  obrovskou radosťou privítali 
vytúžené letné prázdniny. 

Nadchádzajúce leto prináša mnoho príleži-
tostí a  spôsobov na oddych a  zaslúžený relax. 
Veríme, že sa s mnohými našimi čitateľmi stret-
neme v  auguste na Dňoch Uhranského somíca. 
Podujatie, ktoré prekročilo hranice našej obce, 
a teší sa veľkej popularite aj za riekou Moravou, 
napíše tento rok už svoju 16. kapitolu! Orga-
nizátori sľubujú bohatý program rozdelený do 
dvoch víkendových dní. V  sobotu si pochutíme 
na rybacích špecialitách na rybárskom dvore, 
v nedeľu budú pripravené športové zápolenia na 

miestnom futbalovom štadióne. 
Prichádza čas dovoleniek a  slastného odpo-

činku. Pamätajte však na zásadu ostražitosti 
a dávajte pozor na svoje zdravie. Aby sme všetci 
v  dobrej kondícii nastúpili späť do svojich za-
mestnaní a  študenti zasadli do školských lavíc. 
Naša redakcia Vám k  nemu želá nikým a  ničím 
nerušený pokoj strávený v kruhu svojich najbliž-
ších a priateľov. A pokiaľ Vám budú pri ňom ro-
biť spoločnosť aj Vaše noviny, budeme len radi. 

Krásne a slnečné leto praje, 

redakcia Záhorského hlásnika

O Z N A M !
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SÚ DOSTUPNÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE 
WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ K NAHLIADNUTIU NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI

Redakcia Záhorského hlásnika by sa aj touto cestou chcela poďakovať za obojstranne korektnú a profesionálnu spoluprácu s ANBA-SK spol. 

s.r.o. Ďakujeme im za pomoc pri poskytovaní objektívnych a aktuálnych informácií na stránkach Záhorského hlásnika a želáme mnoho úspechov 

do budúcnosti.
 Redakcia Záhorského hlásnika
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Vy sa pýtate, my zisťujeme
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 zahorskyhlasnik@gmail.com. Posielajte nám svoje príspevky aj naďalej a  my ich spolu s  odpoveďou 
uverejníme vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.

1. Medzi občanmi sa objavila informácia, že 
čistička odpadových vôd nepracovala tak 
ako mala. Vyskytol sa vôbec problém? Po-
kiaľ áno, aký problém to bol a dokázala ho 
obec odstrániť?

Do ČOV (čistička odpadových vôd, pozn. au-
tora) bola vpustená žumpa, v ktorej boli auto–
oleje a  zničili baktérie. Aj takýchto „vzorných“ 
občanov máme. Je to hanba, a je veľká pravde-
podobnosť, že to bolo zo Suchohradu. Potom 
sa robila kompletná očista ČOV.

2. S letom v našej obci sa takmer každoročne 
spájajú dva negatívne javy. Premnoženie 
komárov a  pretrvávajúce suchá. Je obec 
pripravená na výskyt oboch negatívnych 
javov?

Komáre, ak sa vyskytnú, budú riešené po-
strekom. Je to zabezpečené! Suchá neovplyv-
níme. Našťastie máme už všetci centrálny 
vodovod!

3. Blíži sa leto a  s  ním spojené najväčšie 

a  najznámejšie kultúrno-športové podu-
jatie v  obci a  blízkom okolí - Dni Uhran-
ského somíca. Na čo sa tento rok môžu 
naši občania v súvislosti s uvedeným pod-
ujatím tešiť?

Na bohatý program! Verím, že príde Šte-
fan Skrúcaný. Prvýkrát bude variť firma Vlora 
Malacky. Dúfam, že počasie sa podarí, pretože 
na Jánske ohne nám nevyšlo. Ďakujem DHZ za 
fantastickú organizáciu tohto podujatia!

Dávid Malík

Staviame my máje...
Posledný aprílový deň sa pred miestnym obecným úradom uskutočni-

lo podujatie pri príležitosti stavanie máje, ktoré organizovala kultúrno-
-športová komisia v  spolupráci so starostom obce a  dobrovoľným hasič-
ským zborom.

Úvodné slovo patrilo starostovi obce Záhorská Ves JUDr. Borisovi 
Šimkovičovi, ktorý privítal prítomných občanov a  poprial im nerušenú 
zábavu a  príjemne strávené popoludnie. Ďalej nasledovalo vystúpenie 

mažoretiek MERCI pod taktovkou ich trénerky slečny Natálie Vajdečko-
vej, ktoré si pripravili choreografie od najmenších mažoretiek až po tie 
najstaršie. Po nich nasledovalo vystúpenie detí zo základnej školy pod 
vedením pani učiteliek, ktoré si spolu s  deťmi pripravili pásmo básni 
a piesní. Do tanca a na počúvanie hrala po celý čas známa hudobná sku-
pina Výr. O bohaté občerstvenie sa postaral dobrovoľný hasičský zbor.

Text, foto: Bc. Barbora Malíková

Spomienka na Ľudovíta Štúra
Slovenský buditeľ a národný dejateľ Ľudovít 

Štúr unikal z  Uhorska 31.mája 1848 pred vte-
dajšou políciou aj cez našu obec Uhorskú Ves. 
Z  toho dôvodu si každý rok naša obec práve 
v  tento deň pripomína význam a  posolstvo 
jedného z  najvýznamnejších Slovákov v  našej 
histórii - politika, básnika, spisovateľa, no-
vinára, pedagóga, zakladateľa kodifikovanej 
spisovnej slovenčiny a bojovníka proti silnejú-
cej maďarizácii za národnú a sociálnu slobodu 

Slovákov zhromaždením pri tamojšej pamätnej 
tabuli. Pred budovu, pri ktorej je umiestnená 
pamätná tabuľa, sa zišli poslanci obecného 
zastupiteľstva, aby na znak úcty a  vďaky po-
ložili ďakovný veniec a vzdali tak hold tomuto 
velikánovi. Kultúrny program si pripravili aj 
žiaci základnej a materskej školy pod vedením 
svojich pani učiteliek. 

Text, foto: Dávid Malík 
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Zápis prváčikov v ZŠ
Človek počas svojho života prekonáva určité 

obdobia a  fázy, a  ani deti nie sú v  tomto smere 
výnimkou. Tou prvou je nástup do škôlky a  tou 
druhou, taktiež zásadnou, je nástup do školy. 

Dňa 13. apríla 2018 sa v  priestoroch miest-
nej základnej školy uskutočnil zápis budúcich 
prvákov. Pedagogický zbor si pre budúcich 
prváčikov pripravil úlohy, ktoré pozostávali 

z  daných činností: vedieť povedať a  hlavne 
napísať svoje meno, rozoznať farby, zvieratká, 
narátať na prstoch do desať, nakresliť obrázok 
a  pomenovať čo sa na ňom nachádza. Každý 
budúci prvák následne musel o  sebe povedať 
niekoľko slov. Za úspešné absolvovanie všet-
kých úloh čakala na budúceho prváčika sladká 
odmena a  diplom s  jeho menom ako potvrde-
nie o úspešnom absolvovaní. Detičky, ktoré ča-

kali na zápis, mohli ísť do vedľajšej triedy, kde 
sa pohrali so svojimi rovesníkmi, pokiaľ na nich 
neprišiel rad.

Je krásne vidieť v  detských a  nevinných 
očiach čaro nepoznaného. No ešte krajšie bude 
sledovať výslednú radosť z  dosiahnutých vý-
sledkov počas nasledujúcich rokov.

Text, foto: Bc. Barbora Malíková

Deň matiek a otcov v ZŠ
Máj je mesiacom lásky, ktorá patrí aj naším milovaným rodičom, starým 

rodičom či prarodičom. A  tak si 11. mája v  priestoroch školského dvora 
miestnej základnej školy žiaci spoločne so svojimi pedagógmi pripravili 
pre rodičov pásmo piesní, básni a  tancov. Preukázali tým úctu a poďako-
vanie za všetko, čo pre nich v živote ich najbližší urobili. 

Žiaci základnej školy sa predstavili v  divadelnej inscenácii rozprávky 
Soľ nad zlato, predviedli aj tanečné vystúpenie v  podobe latinskoame-
rických tancov a  napokon spoločne zaspievali pieseň venovanú svojim 
najmilovanejším. Po kultúrnej časti programu si pripravili pedagógovia 
pre rodičov a  ich deti pásmo disciplín, kedy pre nich (po úspešnom ab-
solvovaní) pripravili sladkú odmenu. Prítomní hostia mohli zahnať hlad 
vďaka slaným a  sladkým pochutinám, ktoré si pre nich pripravilo osa-
denstvo základnej školy. Celé popoludnie sa nieslo v  uvoľnenej atmo-
sfére a na svoje si prišli všetci – od najmladších až po tých najstarších.

Text, foto: Bc. Barbora Malíková

DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
„...Žiadna mama nie je rada sama,

každú teší sladké slovko mama.
V škôlke a v škole vždy je dáka 

triedna,
ale mama tá je iba jedna....“

S  týmito slovami snáď súhlasí každý. 
Naše mamičky si zaslúžia veľké uzna-
nie a  ďakujem za všetko čo robia pre 
svoje deti, „...Hoci sú malé ako zrnko 

hrášku....“, alebo už veľké. V našej ma-

terskej škole sme 14. mája oslávili Deň 

matiek. Deti spolu s  pani učiteľkami 

si pripravili pre svoje mamičky krásny 

program plný piesní, básní a tanca. Na 

záver programu každé dieťa odovzdalo 

svojej mame vlastnoručne a  s  láskou 

vyrobený darček. Veríme, že sme všet-

ky mamičky potešili.
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HALOVÁ SÚŤAŽ
Prvú aprílovú sobotu sa v našej obci uskutoč-

nila každoročná hasičská Halová súťaž v  zruč-
nosti o  pohár starostu obce. Organizátorom 
súťaže je DHZ Záhorská Ves s podporou starostu 
obce JUDr. Borisa Šimkoviča. 

Súťaže sa zúčastnilo 32 družstiev po 4 súťa-
žiacich z  obcí  Záhorská Ves, Vysoká pri Mora-
ve, Rohožník, Veľké Leváre, Zohor, Jabloňové, 
Lozorno a Dúbravka. Rozdelení boli do šiestich 
kategórii Plameň dievčatá, Plameň  chlapci, 
Dorast dievčatá, Dorast chlapci, Muži a Ženy. 

Priebeh súťaže bol riadne nabitý energiou, 

a  to aj vďaka povzbudzovaniu tímov a  skvelej 
rodinnej atmosfére. O  občerstvenie sa posta-
ral náš hasičský zbor na čele s  pánom starším 
zbormajstrom Štefanom Szilvássym st., takže 
nikto nezostal hladný ani smädný. A  prišlo aj 
na zaslúženú sladkú odmenu pre najmenších 
hasičov a  hasičky, ale ušlo sa samozrejme aj 
starším.

Súťažilo sa o  po-
hár starostu obce, 
ktorý nakoniec aj 
získali naši muži. 

Družstvám zo Záhorskej Vsi sa podarilo vybo-
jovať 2 zlaté, 1 striebornú, 1 bronzovú medailu 
a 1 špeciálny pohár pre najmenších v kategóri-
ách Plameň chlapci, Muži a Ženy.

Gratulujeme a  prajeme veľa ďalších úspe-
chov do budúcna!

Družstvo Výsledný čas

1. Plameň dievčatá Vysoká pri Morave 28,30 s
2. Plameň dievčatá Rohožník 1 30,66 s
3. Plameň dievčatá Veľké Leváre 34,65 s

1. Plameň chlapci Záhorská Ves 1 20,44 s
2. Plameň chlapci Vysoká pri Morave 1 21,82 s
3. Plameň chlapci Jabloňové 1 24,37 s

1. Dorast dievčatá Zohor 26,93 s

1. Dorast chlapci Dúbravka 26,97 s
2. Dorast chlapci Lozorno 29,65 s

1. Ženy Zohor 22,97 s
2. Ženy Vysoká pri Morave 23,28 s
3. Ženy Záhorská Ves 2 23,62 s

1. Muži Záhorská Ves 1 17,50 s
2. Muži Záhorská Ves 2 20,25 s
3. Muži Vysoká pri Morave 23,45 s

Detské športové popoludnie
Futbalový klub F.C. Záhorská Ves v  zastúpení 

mužstva starších žiakov a ich rodičov si spoločne 
so starostom obce a  kultúrno-športovou komi-
siou pripravili pre deti pri príležitosti ich me-
dzinárodného sviatku víkendové poobedie plné 
pohybu a edukačných hier. 

Udialo sa tak presne v  sobotu 2. júna na 
miestnom futbalovom štadióne. Pre deti bolo 

pripravené zdolávanie úloh, pri ktorých mu-
seli preukázať svoju pohybovú zdatnosť a  ši-
kovnosť. Po zdolaní 7 disciplín na nich čakala 
odmena v  podobe zaslúženej medaily. Neme-
nej náročnou skúškou bola mini olympiáda, 
ktorá preverila fyzické sily aj tých najsilnejších 
účastníkov. V  tieni tribúny boli pre nich pri-
pravené ukážky kurzu prvej pomoci v  podaní 
kvalifikovanej odborníčky. 

Veľkým lákadlom sa stala tohtoročná novin-
ka – skákací hrad. Pred jeho vstupom sa ešte 
niekoľko minút pred záverom podujatia tlačili 
nekonečné zástupy malých šibalov. O  ukážku 
hasičskej techniky sa postaral miestny dobro-
voľný zbor. Jeho členovia trpezlivo a  názorne 
predvádzali funkciu jednotlivých predmetov 
z  útrob hasičského auta. Sláva a  hodnotné 
ceny čakala aj na víťazov v kreatívnom kútiku. 
Tradičnou a takpovediac populárnou zastávkou 
sa stalo maľovanie na tvár.

O  zahnanie hladu a  smädu sa postarali 

ponúkané pochutiny v  podobe vynikajúcich 
langošov, chrumkavých hranolčekov a  lákavej 
studenej zmrzliny. Organizátori pripravili pre 
prítomné deti aj bohatú tombolu, medzi cena-
mi ste mohli nájsť trebárs cyklistickú prilbu či 
kompletný brankársky výstroj. O hudbu a dob-
rú náladu sa staral počas celého popoludnia DJ 
Hanzi Slezák so synom Reném. 

Tešíme sa na nasledujúci ročník, priatelia! 
Text: Dávid Malík, Foto: Jiři Zvěřina
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Milí čitatelia Záhorského hlásnika!
Radi by sme s vami podelili o zážitky z jedného veľmi príjemného dopo-

ludnia, ktoré sme pred pár dňami v Materskej škole v Záhorskej Vsi zažili.

30. máj 2018 nebol pre predškolákov len taký obyčajný deň v mater-
skej škole, bol to deň, na ktorý sa deti už dlhšie tešili. Práve na tento 
deň sme naplánovali spoločné stretnutie s rakúskymi deťmi z Angernu. 
Tento raz išlo po veľkú vec. Zahájili sme prvý ročník športovej olympiády 
našich materských škôlok. So všetkým ako sa na pravej olympiáde patrí 
. S  oficialitami, medailami, diplomami, pohármi, stupienkom víťazov. 
Pre deti boli pripravené štyri športové disciplíny, v  ktorých si mohli 
zmerať svoje sily, šikovnosť, obratnosť i vytrvalosť. Deti súťažili v hode 
kriketovou loptičkou, v behu na 20 metrov, v skákaní do diaľky z miesta 
i  v  skákaní vo vreci, ktoré sa ukázalo pre nohých ako najtvrdší oriešok. 
Po poctivom súťažení sa deti i  dospelí občerstvili a  oddýchli si. Samo-
zrejme zostal priestor i na voľnú hru a veselé tancovanie. Kým deti šanti-
li na preliezkach a tancovali, pani učiteľky porovnávali výkony a vybrali 
víťazov. Vyhodnotili tri najlepšie dievčatá 
a troch najlepších chlapcov v každej olym-
pijskej disciplíne. Môžeme smelo povedať, 
že v Záhorskej máme veľmi šikovné a špor-
tovo zdatné deti a  sme na ne náramne 
pyšní. Podaktorí odchádzali ovešaní i  via-
cerými medailami. Najlepších dnešných 
športovcov oceňoval pán starosta JUDr. 
Boris Šimkovič spolu s  pani riaditeľkou 
Janou Soboličovou. Spomienkovú medailu 
dostal každý účastník dnešnej olympiády. 
Zhodli sme sa na tom, že sú vlastne všetci 
víťazi, pretože sa nevzdali a podali najlep-
šie výkony, akých boli schopní. 

Na základe uznanlivých slov a úsmevov 
na tvárach detí možno smelo povedať, že 

si všetci dnešný deň výborne užili. Dospelí ukázali, akí sú dobrí orga-
nizátori, a deti sa pochlapili svojimi dobrými výkonmi. Prežili sme opäť 
jeden príjemný deň plný pekných zážitkov, milých prekvapení, radosti 
i  súťaživosti. Tešíme sa na druhý ročník športovej olympiády, ktorý sa 
bude konať o rok v tomto čase na pôde materskej školy v Angerne.

Jánske ohne
Dobrovoľný hasičský zbor, starosta obce 

a obecný úrad Záhorská Ves usporiadali pre ob-
čanov Záhorskej Vsi i tento rok Jánske ohne. 

Na úvod nazrime spoločne do histórie: 
S  menom Ján sa viaže veľa magických zvykov 
súvisiacich s  letným slnovratom. Tradovalo sa, 
že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – 
zem, voda, vzduch i oheň. Preto sa zvykli počas 
najkratšej noci roka páliť jánske ohne a  vatry. 
Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali 
a spievali okolo vatier, často ich aj preskakova-
li. Dievčatá robili ohníčky týždeň pred Jánom, 
na Jána, aj po Jáne. 

V  našej obci pozostávali Jánske ohne zo za-
ujímavého programu, sprievodných súťaží pre 
deti a  dospelých, ale aj zábavných atrakcií. 
O  oficiálne otvorenie sa postaral príhovorom 
starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, nasledo-

valo vystúpenie domáceho mažoretkového 
súboru MERCI a  taktovku následne prebral 
prítomný DJ. Sprievodné súťaže boli priprave-
né pre deti i  dospelých. Súťaže pre deti pozo-
stávali z  prekážkovej dráhy, hasičského kvízu, 
hasičského limba a  preťahovania hadicou. 
Dospelí súťažiaci mali 
za úlohu uhasiť svoj 
smäd, pokálať Jánske 
polienko, trafiť klinček 
po hlavičke a  zvíťaziť 
v  preťahovaní sa ha-
dicou. Vo večerných 
hodinách nasledovalo 
losovanie tomboly, 
v  ktorej bolo prichys-
taných pre výhercoch 
až 25 cien! Vyvrchole-

ním podujatia bolo slávnostné zapálenie vatry 
a zábava trvala až do neskorých ranných hodín. 
O občerstvenie v podobe cigánskych pečienok, 
kofoly, vína, či piva sa postarali naši hasiči. Kto 
prišiel, určite neoľutoval :) 

Text, foto: Bc. Barbora Malíková
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MDD V  MATERSKEJ ŠKOLE OSLÁVENÝ 
ŠPORTOM

V rámci osláv Medzinárodného dňa detí sme 
v  našej materskej škole 4. júna usporiadali 
pre deti športové hry. Skákali sme vo vreci, 
cez prekážky, hádzali sme loptu do koša, liezli 
sme cez prekážky, udržiavali sme rovnováhu 
pomocou lopatky a malej loptičky, kráčali sme 
na chodúľoch, behali sme. Unavení, ale šťastní 

sme samozrejme oslavu spojili s tancom a spe-
vom. Za každú zvládnutú disciplínu deti dostali 
aj pečiatku na ruku. Domov si každé dieťa od-
nieslo diplom a  balíček plný sladkých dobrôt 
od sponzorov, ďakujeme. 

Bc. Ľubica Darmová

HASIČI A PENOVÁ ŠOU V MATERSKEJ ŠKOLE
Piatok 1.6. patril všetkým deťom. V  našej 

materskej škole sme Medzinárodný deň detí 
oslávili s  hasičmi. Na simulovaný požiarny po-
plach sme s deťmi museli rýchlo opustiť budovu 
materskej školy a  stretli sme sa  na školskom 
dvore. Deti boli disciplinované a  zvládli sme to 
naozaj rýchlo.

 Hasičom sme zaspievali, zatancovali a  do-
zvedeli sme sa niečo viac o  tomto nebezpeč-
nom, ale dôležitom povolaní. Deti si prezreli 
hasičské autá zvonku aj zvnútra, a  takisto ha-
sičskú techniku, bez ktorej by hasiči nemohli 
pracovať. Na tvárach detí sme videli úsmev, 
ktorý sa zdvojnásobil na záver dopoludnia. 

Deti sa dočkali penovej šou, na ktorú tak ne-
trpezlivo čakali. V  pene sa vyjašili do sýtosti. 
Ďakujeme hasičom zo Záhorskej Vsi za pekné 
dopoludnie aj za sladkú pozornosť, ktorú do-
stalo každé dieťa. 

Bc. Ľubica Darmová

ZÁCHRANÁRI V MATERSKEJ ŠKOLE
Tiesňové linky 155 alebo 112. Kto 

volá, miesto udalosti, čo sa stalo, komu 
sa stalo... To sú obvyklé otázky operač-
ného strediska záchrannej zdravotnej 
služby volajúcemu. Po podaní základných 
informácií prichádzajú na rad poskyto-
vatelia záchrannej zdravotnej služby. 
15. júna 2018 prišli do materskej školy 
po prvýkrát záchranári. Veruže mali deti 
z toho obrovský zážitok, získali vedomos-
ti o  prvej pomoci, ktoré sú prirodzenou 
zručnosťou človeka v  spoločnosti. Deti 
mali možnosť pozrieť si sanitku zvnútra, 
pani záchranárka vysvetlila a  ukázala, 
čím musí byť vybavená pri prevoze zra-

neného. Prostredníctvom figuríny si deti 
vyskúšali ako podať prvú pomoc pri za-
stavení dýchania. Odvážne deti sa stali 
na chvíľu zranenou osobou a  záchranári 
ukázali ako ju treba umiestniť na no-
sidlá. Veľkú radosť mali deti z  púšťania 
zvukového výstražného znamenia, čo si 
aj mali možnosť niektorí skúsiť. Počas 
rozprávania obohacujúcich informácií 
a  skúseností sme sa utvrdili v  tom, že 
práca záchranárov je náročná, pretože sú 
pod neustálym stresom čo najrýchlejšie 
a  najlepšie pomôcť. Klobúk dole pred 
nimi, majú náš obdiv.

Bc. Chvílová Miroslava
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Divadelné predstavenie Najlepší darček
V utorok 19. júna 2018 sa naše deti z MŠ a ZŠ 

stretli v KD v Záhorskej Vsi, aby si spoločne po-
zreli detské divadelné predstavenie o  lenivom 
kocúrovi Goliášovi a  nezbedných myškách. Di-
vadlo bolo humorne spracované, veľa sa spie-
valo a naše deti sa do deja zapájali potleskom 
i smiechom. 

O  zábavu sa postarali deti zo ZŠ v  Jakubove 
a ich divadlo SMAJLÍK. Ich herecké výkony boli 
naozaj obdivuhodné. 

Budeme radi ak nás opäť navštívia s  svojím 
novým divadlom opäť o rok. Ďakujeme za krás-
ne divadlo. 

Oľga Mikócziová

DETSKÁ OLYMPIÁDA V MALACKÁCH
Naši „predškoláci“ sa zúčastnili 13.6. 

na detskej olympiáde v  Malackách, na 
ktorej súťažili materské školy z  malac-
kého okresu. Zúčastnilo sa 9 materských 
škôl a súťažilo 68 detí.

Spomedzi Sovičiek sme vybrali tých 
najšikovnejších – Fábio Ján Aľušík, Ri-
chard Danihel, Sofia Soboličová, Amé-
lia Zelenáková, Adelka Chalmovianská, 
ktorí reprezentovali našu materskú ško-
lu. Na úvod podujatia sa všetky škôlky 
zoradili, aby vyslovili sľub, že budú 
športovať v duchu fair play. Pozreli sme 
si krátky kultúrny program a mohli sme 
začať. Deti súťažili v  týchto disciplí-
nach – beh na 40 metrov, beh na 40 
metrov cez prekážky, štafeta 4×40 
metrov, hod kriketovou loptičkou, skok 
z miesta. Deti sa snažili zo všetkých síl 

a  napokon sa nám podarilo získať 6 
medailí. Fábio Ján Aľušík získal zlatú 
medailu za beh na 40 metrov cez pre-
kážky, 2× striebornú medailu za hod 
kriketovou loptičkou, skok z  miesta, 
bronzovú medailu za beh na 40 metrov, 
Richard Danihel získal zlatú medailu za 
skok z miesta, Sofia Soboličová bronzo-
vú medailu za skok z miesta. 

Všetky deti dostali diplom za účasť. 
Víťazom srdečne blahoželáme, a  tí čo 
sa neumiestnili nemusia byť smutní, 
pretože súťažili čestne a  veľmi sa sna-
žili. Veď napokon nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa. Získali sme novú skú-
senosť a pekné športové zážitky.

Bc. Ľubica Darmová

VÝLET NA 
MEDZINÁRODNÚ 
VÝSTAVU Z KOCIEK LEGA

Deti z našej MŠ sa dňa 13.6. vybrali na výlet do Bratisla-
vy. Nešli sme však pozerať pamiatky, ale hrať sa! Navštívili 
sme výstavu Lego, kde sme si mohli pozrieť, čo všetko sa dá 
z  lega poskladať. Zistili sme, že všetko: Domy, lode, mestá, 
stromy, džungľa, rakety, autá, rozprávkové postavy, super-
hrdinovia...proste všetko na čo si zmyslíte. Najlepšia časť 
nás čakala na záver. Herné ihrisko s  tisíckami kociek lega 
všetkých veľkostí, farieb a  tvarov... Tam sme sa realizovali, 
to bolo radosti! Veríte, že sa nám odtiaľ ani domov nechcelo?

Anna Petrášová
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DEŇ OTCOV
Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmo-

sféru šťastnej rodiny dotvára aj otec. Otec je 
ako symbol istoty, na ktorého plecia ukladáme 
problémy a  ťažkosti. Šťastné sú rodiny, v  kto-
rých je otec taká osobnosť, ktorá odhodlane bu-
duje harmonickú a šťastnú rodinu. Na Deň otcov 
motivujeme naše deti, aby poďakovali otcom za 
lásku a  starostlivosť. Najideálnejším darčekom 
je spoločne strávený čas.

Stalo sa už tradíciou v  našej MŠ oslavovať 
sviatok Dňa otcov. Na úvod p. riaditeľka pri-
vítala oteckov, dedkov a  aj mamičky. Deti pri-
vítali svojich oteckov básničkami, pesničkami, 
tančekmi a  mohlo sa začať hravé súťaženie. P. 
učiteľky si pripravili zábavné disciplíny, ako 
prekážková dráha, vozenie vo fúriku, fúkanie 

do loptičky, maľovanie na 
tvár, hádzanie gumákom, 
rovnovážny klobúk, chyta-
nie rybičiek. Počas súťaže-
nia zbierali oteckovia a  deti 
pečiatky. Všetci sa zapotili 
a  dobre zabavili. Deti od-
menili oteckov pomyselnou 
medailou v  tvare visačky, 
ktorú si vlastnoručne vyrobi-
li. Krásne slnečné popoludnie 
sme zavŕšili opekaním špeká-
čikov, na ktorých si všetci po-
chutnávali. Strávili sme spoločne pekné popo-
ludnie, ktoré nám určite zostane dlho v našich 
mysliach. K  tejto príjemnej atmosfére prispel 

aj pán Bertovič, ktorý nám zabezpečil špekáči-
ky, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. 

Renáta Lenčová

ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ
V materskej škole sa konala 20.6. veľká uda-

losť, a  to hlavne pre našich budúcich prvákov. 
„Sovičky“, naši najstarší predškoláci sa lúčili so 
škôlkou. Pozvaní boli pani riaditeľka zo základ-
nej školy, pán starosta a pán farár, rodičia, pani 

učiteľky, tety kuchárky i upratovačky.
Pani učiteľky Zuzana Zábojníková a  Oľga 

Mikócziová s  deťmi pripravili naozaj krásny 
program plný básní, piesní, tanca. Nechýba-
la ani scénka s  babičkami. S  našou lektorkou 

nemeckého jazyka Mgr. Janou Báchorovou 
si pripravili krátku dramatizovanú rozprávku 
o  hladnej húseničke, z  ktorej sa napokon stal 
krásny motýľ. Všetci sme videli, že tieto deti 
sú už naozaj pripravené do základnej ško-
ly. Každá „Sovička“ vyslovila slávnostný sľub 
a  pán starosta ich symbolicky ceruzkou paso-
val za prvákov. Okrem osvedčenia deti dostali 
ako darček základnú výbavu, ktorá nesmie 
chýbať žiadnemu prvákovi. Na záver bola pre 
deti ako prekvapenie pripravená torta, ktorú 
nám upiekla pani Ščepánová. Veľmi pekne jej 
za to ďakujeme. Bola veľmi dobrá, čo napokon 
môžete posúdiť z  fotografií aj sami. Našim 
budúcim prvákom prajeme krásne leto, a  aby 
v  septembri prekročili brány základnej školy 
zdraví, s  úsmevom, radosťou. Prajeme vám 
veľa úspechov.

Bc. Ľubica Darmová

Jazykový kvet - Monika Miškerníková úspešná!
Naša jazyková kvetinka Monika Miškerní-

ková sa umiestnila v  CELOSLOVENSKOM KOLE 
(finále) v  prednese anglickej poézie na 4. 
mieste! „Jazykový kvet“ (Language flower) 
je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž 
pre deti a  mládež v  prednese a  dramatizácii 
v  cudzích jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 
2011 postupovým systémom od krajských se-
mifinále, pokračuje krajskými finále a  vrcholí 
celoslovenským kolom. V  bratislavskom kraj-
skom semifinále v  marci 2018 Monika svojím 
prednesom postúpila do krajského finále ko-
najúceho sa znova v  Bratislave v  apríli tohto 

roku. Tu získala postupové prvé miesto, čo ju 
posunulo až do júnového celoslovenského fi-
nále v Nitre. Monika súťažila v II. kategórii (2. 
stupeň ZŠ alebo ekvivalent na 8-ročných ško-
lách) popri omnoho starších žiakoch druhého 
stupňa. Aj napriek silnej konkurencii dosiahla 
4. miesto a  úspešne tak reprezentovala seba 
i našu školu. 

Patrí jej za to veľká vďaka a uznanie! Len tak 
ďalej!

Mgr. Zuzana Tichá
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ZŠ Florbal Games turnaj v Stupave
Úspech! Naši chlapci bronzoví!

V  piatok 15. júna sa naše chlapčenské mužstvo starších žiakov 
v  zložení: David Malík, Patrik Malík, Kevin Vrba, Martin Jánsky, Mário 
Brutvan, Marcel Šarközy, Matej Fejtl, zúčastnilo floorbalového turnaja 
v  Stupave. Bol to 1. ročník ZŠ Florbal Games. Naši chlapci zohrali šty-
ri zápasy. Stretli sa v  zápasoch s  mužstvami ZŠ Stupava, ZŠ Sološnica, 
ZŠ Vajanského Modra a  ZŠ Česká, Bratislava. Chlapci podali v  každom 
zápase výborný výkon. Po celodennom snažení sa dočkali medailového 
ocenenia. Naše mužstvo získalo tretie miesto a boli ocenení bronzovými 
medailami. Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu našej školy! 
Zároveň poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Baboľovi za športovú prí-
pravu našich žiakov!

Palína Janotková, Mgr.

Plavecký výcvik
Plávanie je jednou z  najúčinnej-

ších športových aktivít. Pri plávaní 
zapájame rovnomerne všetky svaly 
nášho tela, posilňujeme dýchací 
systém, imunitu, napomáhame 
k  správnemu držaniu tela. Naučiť 
sa plávať by malo byť samozrej-
mosťou každého človeka, ako keď sa 
naučíme čítať, písať, počítať. Preto 
každoročne organizujeme na našej 
škole pre žiakov prvého stupňa pla-
vecký výcvik.

Z roka na rok sa záujem detí o plávanie zvy-
šuje, čo nás, samozrejme, veľmi teší. V  tomto 
školskom roku sa plavecký výcvik uskutočnil 
od 14. do 18. mája a  zúčastnilo sa ho 33 detí. 

Niektorí najprv s  obavami a  ustráchanými po-
hľadmi prichádzali do plavárne v  športovej 
hale Malina v  Malackách, ale radosť z  pohybu 
vo vode zahnala všetky obavy. O  chvíľu sa už 

všetci veselo rozcvičovali, dýchali 
do vody, ponárali sa a  postupne 
splývali. Začiatočníkom pomáhali 
plavecké doštičky a  vodné farebné 
rezance, čo sa deťom náramne rá-
talo. Postupne si osvojovali plavec-
ký štýl kraul a prsia.

Posledný deň výcviku predviedli 
účastníci výcviku svoje zručnosti 
a  presvedčili sa, že voda je ich ka-
marát. Všetci do jedného sa naučili 
plávať. Odmenou im bolo mokré 

vysvedčenie, ktoré im pani riaditeľka Pupiková 
slávnostne odovzdala v riaditeľni školy.

Zuzana Doršicová

Bratislava a Princ Bajaja na NOVEJ SCÉNE
V  utorok 29. 5. sa žiaci 

prvého stupňa vybrali na 
vlastivednú exkurziu spo-
jenú s  návštevou divadel-
ného predstavenia. Využili 
sme cestovanie vlakom, 
ktoré ja pre žiakov zadar-
mo. Potom nás električka 
zaviezla ponad rieku Du-
naj do Sadu Janka Kráľa. 
Deti so spevom vykročili 
cez nový Starý most, aby 
sa naše oči mohli vyna-
dívať na Bratislavu ako 
na dlani. Panoráma bola 
skvelá. Mohli sme si ako 
na dlani poukazovať a  po-
rozprávať o  významných 
stavbách, udalostiach a osobnostiach, ktoré sa 
k  Bratislave viažu. Naša cesta ďalej smerovala 

za kultúrou do divadla Nová scéna, ktoré nás 
zároveň ukrylo pred dažďom. Unavené nohy 

si tu oddýchli na poho-
dlných sedadlách a  uši si 
vychutnávali akčný muzi-
kál „Bajaja“ s  deväťhlavým 
drakom chrliacim oheň. 
Deti v divadle nabrali toľko 
energie, že cestou na Hlav-
nú stanicu, Námestím slo-
body, ešte vládali obiehať 
Družbu - najväčšiu fontánu 
v Bratislave. Potom už naše 
kroky, popri Úrade vlády, 
smerovali na vlak domov. 
Hoci bolo v Bratislave dob-
re, po takej celodennej 
exkurzii je predsa len naj-
lepšie kde? DOMA!

Mgr. Zuzana Tichá
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Škola v prírode - Novoť 
Týždeň v  prekrásnom tichom prostredí Orav-

skej vrchoviny, Oravských Beskýd a  Podbeskyd-
skej vrchoviny strávili deti prvého stupňa našej 
základnej školy v  rámci školy v prírode. Zavítali 
spolu so svojimi pani učiteľkami Zuzkou Tichou, 
Zuzkou Doršicovou a  pani vychovávateľkou Ve-
ronikou Šimkovičovou do obce Novoť do miest-
neho Agropenziónu, aby spoznali a  objavovali 
krásy ďalekej Oravy. Klasické školské lavice 
a  triedy vymenili za učenie na lúke, v  lese, na 
farme, spoznávali nové miesta, pamätihodnos-
ti, ľudí, zvyky a tradície oravského regiónu.

Bolo úžasne a ubehlo to neuveriteľne rýchlo. 
Všetko, čo bolo naplánované, detičky absolvo-
vali - výlety do okolitej prírody, turistiku k vy-
hliadkovej veži so smerovou ružicou na sedle 
Beskýd, odkiaľ sa im naskytol prekrásny výhľad 
na poľskú i  slovenskú stranu vrchov, výlet na 
Oravský hrad, ktorý je jedným z  najkrajších 
hradov na Slovensku, pocestovali netradičnou 
oravskou lesnou úzkorozchodnou železnicou, 
kedysi zvážajúcej drevo. Počas prestávky si po-
zreli expozíciu v  goralskej drevenici približu-
júcu kultúru Goralov na Orave. Cesta vláčikom 
bola spestrená rozprávkovými postavičkami 
umiestnenými priamo pri koľajniciach - zaký-

vali Červenej Čiapočke, Pinocchiovi, princeznej 
i  veľkému pavúkovi - križiakovi. Navštívili 
miestnu farmu plnú zvieratiek. Vítali ich oveč-
ky, lamy, pávy, psík, morské prasiatka, kačky, 
husi a  hlavne kravy, ktoré si odvážne detič-
ky mohli skúsiť i  ručne podojiť. Nasledovala 
ochutnávka údeného i neúdeného ovčieho syra

Nevšedným zážitkom bola návšteva miest-
nej základnej školy, kde nás privítala pani 
zástupkyňa a  zaviedla na vyučovanie k  štvr-
tákom. Čakalo nás milé prekvapenie - štvrtáci 
nám zahrali divadielko, zaspievali a  spoločne 
si s  našimi deťmi zatancovali. V  rámci ani-

mačného programu deti spolu s  animátorka-
mi Maťkou, Klaudiou a  Simonkou absolvovali 
množstvo hier, súťaží, tančekov, fungovala 
denná pošta, kde deti mohli súkromne alebo 
verejne vyjadriť názory, poďakovať za pria-
teľstvá, predkladali svoje otázky. Hlavne však 
všetky aktivity nás pedagogičiek i  animáto-
riek smerovali k  ochrane, poznávaniu a  láske 
k  prírode, v  ktorej sa nachádzali. Denne sa im 
privrávala Matka Príroda, ktorej odkazy a  lis-
ty deti každý večer nachádzali v  pošte a  vy-
zývala ich k  dobrým skutkom, za ktoré sa im 
v  budúcnosti odvďačí. Celý týždeň sa o  brušká 
detí starali obetavé tety kuchárky, varili vyni-
kajúce dobroty, presne také, ktoré deti vidia na 
tanieri najradšej. Nechýbali vitamínky vo for-
me ovocia z  kuchyne, ale i  od rodičov, ktorým 
v mene všetkých detí ďakujeme. Denne konzu-
movali melóny, banány, jablká, broskyne. Pes-
tré aktivity, zábava, výlety, zážitkové učenie, 
radosť, bádanie, hľadanie, spontánnosť, letné 
radovánky – to sú slová, ktoré najlepšie vysti-
hujú našu školu v prírode. Prežili sme nevšedný 
týždeň plný zážitkov a spoznávania krás nášho 
úžasného Slovenska.

 Zuzana Doršicová

Deň matiek a Deň otcov v našej škole
Byť mamou, fyzickou alebo duchovnou je 

najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka 
a  otec privítajú na svete nový život. Toto je ich 
poslanie na celý život. Je to krásne a  náročné 
zároveň.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre nás zname-
najú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo 
pre nás urobili!

Tradícia Dňa otcov vznikla v roku 1910 v štá-
te Washington. Od tej doby popularita sviatku 
rástla až do dnešnej podoby. Otcovský vzor, 
ktorý nám naši tatkovia dávajú, vyvažuje ten, 
ktorý nám dávajú naše mamy. Už odmalička 
nás zahŕňajú láskou, nehou a opaterou. Snažia 
sa nás chrániť pred všetkým zlým, čo by nás 

mohlo postihnúť. Sú našimi opornými bodmi 
a  sú tu vždy pre nás. Takisto nám dávajú rady 
do života, poučujú nás o svete vôkol nás a ve-
dia, čo kedy povedať. Predovšetkým sa z  nás 
snažia vychovať dobrých ľudí.

Tento rok sme privítali dňa 11.5.2018 ma-
mičky a  netradične aj oteckov na oslave Dňa 

matiek a  Dňa otcov, u  nás v  škole. Deti si pre 
rodičov pripravili krátky program. Svoju vďa-
ku za láskavé mamkino a  otcovo pohladenie, 
starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť im vyjad-
rili kytičkou utkanou z básní, tančekov, piesní, 
hrou na flautičkách a  divadielkom. Po progra-
me ich obdarovali kytičkou a  vlastnoručne 
vyrobeným darčekom. To však nebolo všetko. 
Tento rok sme si pre rodičov a  deti pripravili 
aj športové popoludnie. Rodičia mali možnosť 
vrátiť sa do detstva a  spolu s  deťmi súťažiť 
v  netradičných disciplínach. Milé stretnutie 
pokračovalo príjemným posedením pri káve 
a  sladkých koláčikoch, ktoré pripravili šikovné 
ruky mamičiek našich detí. Ďakujeme!

Mgr. Adriána Kiseľová

Divadelné predstavenie k MDD v anglickom jazyku
Ku Dňu detí dostali naši žiaci milý darček 

– veselé divadelné predstavenie zaujímavé 
tým, že im ho účinkujúci herci zahrali v  an-
gličtine. Herci z  Divadelného centra v  Marti-
ne predviedli atraktívnou a hravou formou, že 
zdokonaľovať sa v angličtine dá i sledovaním 
predstavenia a  takto si zároveň v  praxi ove-
riť svoje znalosti z  anglického jazyka. Svieže 
divadielko O  zlatej rybke, ktorá plní želania, 

prepracované do dnešnej modernej doby, 
deti hravo pochopili, zapájali sa do deja, 
spievali, tlieskali, radovali sa, prežívali veselé 
cesty protagonistov za želaniami, ktoré mali 
hlavní predstavitelia Ali a Rick, na rozdiel od 
klasickej rozprávky, každý až dva a pol. Väčši-
nou sa sálou kultúrneho domu ozýval smiech, 
čo označovalo, že deti pochopili a  úspešne 
zdolali výzvu, ktorou divadelná rozprávka 

v  anglickom jazyku určite bola. Určite v  nich 
posilní sebaistotu a  vytvorí pozitívny vzťah 
k  ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Touto 
cestou ďakujeme sponzorom, ktorí finančne 
prispeli na zaplatenie divadelného predsta-
venia.

Zuzana Doršicová
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Slávnostné ukončenie školského roka
V  piatok ráno do otvorenej školskej brány 

kráčali krásne vyobliekaní školáci a  školáčky. 
Prišli si pre svoju „výplatu“. Vysvedčenie už na 
nich čakalo v triedach. No najskôr sme sa zhro-
maždili v  telocvični na slávnostnom ukončení 
školského roka. Už každoročne takto slávnost-
ne oceňujeme úspechy našich žiakov. V rezkom 
tanečnom úvode vystúpili naše žiačky, ktoré sú 
mažoretkami súboru Merci. Slávnosť zahájila 
pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková, ktorá 
privítala pána starostu JUDr. Borisa Šimkovi-
ča, pána farára Mariána Libiča a predsedníčku 
ZRŠ pani Ing. Luciu Kňazeovú Beňovú, žiakov, 
učiteľov, zamestnancov školy a rodičov. Po pri-
vítaní sa prítomným prihovoril starosta obce . 
Poďakoval pani riaditeľke za jej prácu na ria-
dení a zveľaďovaní školy. Zároveň poďakoval za 
prácu pedagógom a všetkým správnym zamet-
nancom školy. Poprial žiakom pekné a bezpeč-
ne prežité prázdniny. Pani riaditeľka vo svojom 
príhovore zhodnotila odchádzajúci školský 
rok. Srdečne poďakovala učiteľom a  všetkým 
zamestnancom školy za ich prácu a  pristúpi-
la k  oceňovaniu žiakov. Žiaci boli ocenení za 
výborný prospech, úspešnú a  vzornú repre-

zentáciu ško-
ly v  rôznych 
s ú ť a ž i a c h 
š k o l s k ý c h , 
o k r e s n ý c h , 
krajských a  aj 
c e l o s l o v e n -
ských kôl. 
Ocenení boli 
j e d n o t l i v c i , 
ale súťaže 
prebiehali aj 
medzi kolek-
tívami tried. 
O  najkrajšiu 
triedu, o  naj-
lepšiu dochádzku, o najkrajšie políčko a v zbe-
re papiera. Každý ocenený žiak dostal diplom 
a  darček. Kolektívy dostali za odmenu balíčky 
so sladkosťami. Špeciálnu cenu za usilovnosť 
dostala Andrejka Tomášková. Program sláv-
nosti pokračoval rozlúčkou deviatakov. Pre 
týchto našich žiakov niečo končí, ale niečo 
nové začína. Lúčia sa so svojimi učiteľmi, spo-
lužiakmi, ale kráčajú v ústrety novým výzvam. 

Dúfame, že sa im bude dariť. Každý deviatak 
pre spomienku dostal rozlúčkový list.

Ceny boli rozdané. Bodku za slávnosťou dali 
žiaci 1. stupňa. Spolu so svojimi pani učiteľka-
mi zaspievali piesň, ako ináč o škole. Žiaci do-
stali vo svojich triedach vysvedčenia a ....“Hurá 
na prázdniny!!“

Pavlína Janotková, Mgr.

Družobné stretnutie pedagógov na hrade Devín
Vo štvrtok, 24. mája 2018, sa pedagógovia 

našej základnej školy a  kolegovia z  družobnej 
školy Volkschule Weikendorf a  Mittelschule 
Gänserndorf zúčastnili exkurzie na zrúcaniny 
hradu Devín.

Príjemná sprievodkyňa nás oboznámila 
s  históriou hradu. Hrad má jedny z  najpohnu-
tejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi 
hradných sídel na Slovensku. 

Počasie nám prialo, a  tak sme si mohli uží-
vať výhľady z hradu z viacerých jeho častí. Tie 
najlepšie nás však čakali z  vyhliadky horného 

hradu. Vrchná vyhliadková plocha hradu, vy-
bavená i ďalekohľadom, je niečo, čo dáva hra-
du Devín neopakovateľnú pridanú hodnotu. 
Z tohto miesta sme mali neopakovateľný, kru-
hový výhľad až na ďaleké horizonty. Okolitý re-
gión zaujímavosť výhľadu len a len podčiarkol. 
Hlavným ťahákom bol výhľad na sútok Dunaja 
a Moravy, priamo pod hradom. Ten je príťažli-
vý spájaním vôd jednotlivých riek, ktoré majú 
rozdielne sfarbenie. Morava je zväčša blatis-
tejšia. Okrem toho sme si mohli vychutnať 
pohľad na Devínsku Kobylu, Devín, Rakúsko, či 

Dunaj strácajúci sa až kdesi v Bratislave.
V  diali bolo vidno kopec pri Sandbergu 

alebo pamätník obetiam komunizmu priamo 
pod hradom. Môžete si predstavovať, aké to 
tu asi bolo, keď sa tu rozlievalo prehistorické 
more, ktorého pozostatkom je práve piesčitý 
Sandberg s  vápencovými fosíliami vtedajších 
morských tvorov. Jednoducho výhľad par ex-
cellence. 

Po prehliadke hradu sme príjemné popolud-
nie ukončili posedením s  rakúskymi kolegami 
pri občerstvení. Plní nových zážitkov a  pek-
ných dojmov sme sa s našimi hostiteľmi rozlú-
čili s prísľubom, že nebolo posledné.

Mgr. Adriána Kiseľová
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Mažoretky MERCI zažívajú najúspešnejšiu sezónu v histórií
„Pamätaj, že úspech je odmena za drinu.“ 

– Sofokles

September minulého roka odštartoval pre 
naše dievčatá už siedmu súťažnú sezónu v po-
radí. Od roku 2011 ubehlo už pár pekných 
rokov. Súbor má na konte niekoľko malých či 
väčších úspechov, ale i  sklamaní. Vraví sa, že 
číslo sedem vraj prináša šťastie a  my pred vr-
cholom sezóny môžeme len potvrdiť, že nám 
ho prinieslo viac ako dosť.

Siedmu súťažnú sezónu sme roz-
behli v  troch vekových kategóriách. 
Pod vedením tréneriek sa pripra-
vovali dievčatá od 3 – 14 rokov 
a celkovo súbor čítal 50 členiek. Prí-
pravné obdobie, ktoré pre dievčatá 
znamená hlavne prípravu v  oblasti 
pohybovej techniky, práce s náčiním 
a samotnej choreografie ubehlo veľ-
mi rýchlo. Počas prípravy stihli diev-
čatá absolvovať okrem množstva 
tréningov i  niekoľko sústredení, či 
víkendových tréningov. Mohli ste 
nás vidieť i na vystúpeniach v našej 
obci, alebo na našom vianočnom 
galaprograme. Po šiestich mesia-
coch príprav sme sa postavili na 
parket a na 7.galavečeri MERCI sme 
nielenže oslávili naše siedme naro-
deniny, ale hlavne premiérovo uká-
zali naše nové choreografie, nové 
kostýmy a všetko čo sme za pol roka 
tréningov s dievčatami dokázali. 

Súťažný kolotoč nám odštartova-
la pre nás 400 km vzdialená Česká 
Lípa, ďalej sme cestovali opäť za 
hranice Slovenska do Karvinej. Tre-
ťou, pre nás najdôležitejšou súťažou 
boli Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
sa tento rok konali v  Hlohovci. Po 
úspešných majstrovstvách sme po-
kračovali v  súťažení a  navštívili sme mestá: 
Dubňany (CZ), Bratislavu a  Vimperk (CZ). Sú-
ťažili sme však aj doma. Záhorskú Ves navští-
vilo cca 500 mažoretiek zo Slovenska a  Čiech 
a  v  júni si tak zmeralo sily na súťaži MERCI 
POHÁR. Momentálne je našou jedinou sta-
rosťou a  radosťou zároveň, príprava kadetiek 
na Majstrovstvá Európy, ktoré sa konajú od 5. 
do 8.júla, v  Prahe. Ak tento článok čítate, už 
máme asi po európskom šampionáte, no a  ak 
vás zaujíma ako sme dopadli, určite to nájde-
te na našom webe, či sociálnej sieti. (FB, in-
stagram)

Záhorskú Ves tento rok reprezentovalo päť 
sólistiek, dve triá, štyri miniformácie a tri veľké 

formácie. Každá mažoretka počas roka preko-
nala samu seba niekoľko krát a na súťažiach tak 
zbierali jeden úspech za druhým. Celkovo naše 
dievčatá vybojovali 48x zlato, 18x striebro, 9x 
bronz. Stali sme sa päťnásobnými MAJSTER-
KAMI SLOVENSKA ( veľká formácia deti baton 
– Išlo vajce na vandrovku, Veľká formácia deti 
pom – Krokodíl, Mini baton deti – Farma, Trio 
deti baton – Semafor / Sofia Masaryková, Lau-
ra Strečanská, Vanessa Foltýnový/ a  sólo pom 
deti Hrozienko / Nikol Najvirt) ! Získali sme 

jeden titul PRVEJ VICEMAJSTERKY SLOVENSKA, 
ktorý v  kategórií sólo baton kadet s  choreo-
grafiou Peter Pan vybjovala Ninka Nerádová. 
Tá si tak vybojovala i  postup na Majstrovstvá 
Európy. Rovnako si postup na ME vybovali za 
titul DRUHÝCH VICEMAJSTERIEK SLOVENSKA 
dievčatá z  choreografie Chilli papričky – mini 
baton kadet a najmä i všetky kadetky vo vf ba-
ton s choreografiou Tanec s vlkmi. Kadetky tak 
prepísali históriu a  ich úspech sa zapísal veľ-
kými písmenami nielen do ich života, ale i  do 
života rodičov, tréneriek a  celej mažoretkovej 
MERCI rodiny. Kadetky tak ako jedny z  troch 
kolektívov zo Slovenska budú reprezentovať 
našu Záhorskú Ves na európskej úrovni. Postup 

získali s dievčatami zo Žiliny a Prešova, pri kto-
rých naša malá obec s  malou základňou stojí 
ako rovnocenný súper. A my tak nemôžeme byť 
viac pyšné. Či už to boli detičky alebo kadetky, 
obed naše súťažné vekové kategórie tento rok 
dokázali to, o  čom sme snívali niekoľko rokov. 
Totiž o  titule MAJSTRA SLOVENSKA o  postupe 
spoločnej formácie na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
sme snívali 7 rokov a tento rok sa nám to splni-
lo niekoľko krát !

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať najmä našim najmilo-
vanejším dievčatám za to, že sú 
naše slniečka a  najmä, najviac a  zo 
srdca ďakujeme v  mene našom aj 
v  mene dievčat a  ich rodičom! Bez 
ich podpory, nekonečnej obety, ni-
kdy nekončiacemu pochopeniu by 
sme tu neboli. No možno i  boli, ale 
určite by sme neboli tam, kde sme 
dnes. Ďalej by sme na tomto mieste 
radi poďakovali pánovi starostovi 
obce Záhorská Ves, poslancom OZ, 
zamestnancom OÚ. Ďakujeme za fi-
nančnú podporu, no i  pomoc v  kaž-
dom smere a  v  tých najobyčajnej-
ších dňoch. Ďakujeme za tréningové 
priestory, ktoré nám pomáhajú pri 
plnení našich snov. Za tréningové 
priestory ďakujeme rovnako veľmi 
a  zo srdca pani riaditeľke MŠ Zá-
horská Ves. Za ochotu a  pomoc ďa-
kujeme veľmi i  pani správkyni KD, 
ktorá nás má na ,,krku“ dennoden-
ne. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí 
nás podporujete finančne aj keď 
nemusíte! Ďakujeme za každé veno-
vanie 2% z daní. Sú to pre nás jedny 
z  najdôležitejších prostriedkov na 
realizáciu. Naše ĎAKUJEM patrí ďa-
lej Nadácii VOLKSWAGEN Slovakia za 

podporu v  rámci grantového programu. Vaša 
podpora nám veľmi pomohla!

Rovnako ako dievčatá i  naša mažoretková 
rodina cez leto prázdninuje. Potrebujeme na-
čerpať novú silu, energiu a nápady. V septem-
bri otvárame brány našej mažoretkovej rodiny 
a tak sa tešíme na všetky nové dievčatá, ktoré 
sa k  nám pridajú. V  prípade akýchkoľvek otá-
zok nás neváhajte kontaktovať !

Bc. Natália Vajdečková, Vedúca MERCI
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Zemianská Olča 2018
Tak ako po iné roky, rybári z  rybárskeho 

spolku Morava si naplánovali spoločnú ry-
bačku. Padla voľba na kaprový revír na juhu 
Slovenska v  Zemianskej Olči. Je to asi 2,8 ha 
voda, zarybnená prevažne kaprom. Je to jedno 
z  prvých boilesových súkromných revírov na 
Slovensku. Kapry tu dosahujú hmotnosť 25 kg 
– 30 kg. Preto že sú tam aj chatky na ubytova-
nie priamo pri vode, tak je to ideálne miesto 
na ryby. Chatky sa zaisťovali už vo februári, 
preto že je tam veľký záujem. Náš termín bol 
25. - 28. 6. 2018.

V nedeľu sme sa pobalili, aby sme sa nezdr-
žiavali v pondelok. Išli sme o 5.30 h. O cca 8.30 

h sme už mohli chytať ryby. Náš zámer bol chy-
tiť čo najťažšieho kapra, za čo bol odmenený 
pohárom pre víťaza. Vyhral Jano Morávek z 19 
kg kaprom, ďalej boli ulovené kapry 18,20 kg, 
16,50 kg, zopár cca. 15 kg a veľa ďalších men-
ších kaprov. Okrem toho, boli ulovené nespo-
četné množstvo pleskáčov. 

Aj keď na úlovkoch až tak veľmi nezáleží, 
podstata je v tom, že sme sa zišli sa spoločnej 
rybačke a šírili dobré meno nielen rybárskemu 
spolku Morava, ale aj Záhorskej Vsi.

Petrov zdar!
MK.

Zlaté karasy zo Štinkavy
Bolo to už veľmi dávno. Ako malý chlapci 

sme sa dohodli z  kamarátom, že sobotu ráno 
pôjdeme na ryby. V  piatok som si dal dolu zo 
stromu prúty, vybral 3 najlepšie a ostatné som 
zavesil na späť, ktoré sa sušili aby boli vyrov-
nané. Boli to aj päť metrové palice, hrubšie na 
šťuky a tenšie sa bežné ryby. Priviazal som ich 
o  bicykel, aby som sa nemusel ráno zdržiavať. 
V ruksaku som si skontroloval udice, namotané 
na „špúlke“ /namotávatko, rebríček/. Minimál-
ne päť udíc tam muselo byť pre prípad, že by 
som niektorú odrhol, čo nebol problém, lebo 
sme chodili chytať do mladého tŕstia. Ráno 
som hodil v  krabici hnojné červíky do jedné-
ho vrecka a do druhého zasa desiatu. Po ceste 
som sa zastavil pre kamoša a  hvizdom sme si 
dali znamenie, že ideme. Za 10 minút sme na 
kraji lesa. Ešte prejsť cez pole asi 200m a  už 
sme mohli „vybalovať správu“ /chystať prúty 

na ryby, naviazať udice/. Sme na Štinkave. 
Bola to taká sto metrová mokraď, z  hĺbkou 
vody asi 1,5m a blata po krk a šírkou asi 15m. 
Dookola samé tŕstie, občas voľné očko na ryby. 
„Bambusky“/dlhé bambusové prúty/ sa dali 
zohnať, ale boli úzkoprofilové a  stali dosť pe-
ňazí. Preto sme volili náhradu a  pre nás boli 
ideálne palice na lov  karasov a  lieňov. V  tej 
dobe boli ešte pravé zlaté karasy. Neraz som 
chytil karasa, že bol vyšší než dlhší. Naviazať 
udice, napichnúť hnojné červy a  nájsť vhodné 
miesto. Nastrážili sme udice a čakali, kedy za-
čnú brať. Ak ste vytiahli jedného karasa, muse-
li ste sa presunúť na iné miesto, lebo to už bolo 
poplašené a karasy sa presúvali na iné miesto. 
V trstinách bolo asi pol metra vody. Museli sme 
tíško sedieť, lebo sme boli ako na lodi. Ak sme 
sa pohli, zem sa otriasala pod nami. Museli 
sme dávať pozor aj na pijavice, ktoré vyliezali 

von. Bez gumákov sa tam nedalo ísť. Za desať 
minút sme mali plné čižmy a paličkou sme ich 
„prčkali“ dolu. Bolo že to radosti, keď začali 
brať. Každý sme mali tri-štyri také miesta, kam 
sme sa presúvali po ulovení ryby. Karasy ako 
„uhlákové lopaty“/lopata na uhlie/ a liene ako 
„gumáky“. Boli také tmavé, že boli skoro čier-
ne a  silu mali neuveriteľnú. Naše prúty mali 
čo robiť, aby sme ich vytiahli. Nie jeden prút 
zaplakal. /zlomil sa/. Keď už prestali ryby brať, 
nastal čas odchodu. Zbalili sme udice a  palice 
sme schovali do tŕstia, aby sme ich nemuse-
li stále nosiť. Do ruksaku sme si dali ulovené 
ryby a  šťastný sme išli domou. Po ceste sme 
si rozprávali dnešné príbehy. Boli sme šťastní 
a tešili sme sa na budúcu rybačku.

Petrov zdar!
 MK.

Jednota dôchodcov Záhorská Ves
Členovia Jednoty dôchodcov Záhorská Ves sa zúčastnili okresných 

športových hier vo Veľkých Levároch. Neumiestnili sa síce na popred-
ných miestach, ale z každého spoločného podujatia v rámci okresu Ma-
lacky si dôchodci odnášajú dobrý dojem. Dôchodcom nevadí zatancovať 
si pri dobrej hudbe aj v  popoludňajších hodinách a  k  tomu vynikajúce 
občerstvenie a tombola...

Poďakovanie za prípravu športových hier patrí JDS Veľké Leváre.

Naši dôchodcovia navštívili aj Pamätnú izbu Martina Benku, popred-
ného slovenského výtvarníka 20. storočia, ktorá sa nachádza v neďale-
kom Kostolišti. Svojimi pravidelnými aktivitami a záujmom o veci verej-
né tak opäť raz potvrdzujú známe klišé, že vek je len pomyselné číslo :)
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Gratulácia k 80. narodeninám kňazovi Jozefovi Blažekovi
rodákovi zo Záhorskej Vsi

Dňa 21. apríla sme sa autobusom 
vybrali do Nitry na Kalváriu kde sa 
nachádza mariánske pútne miesto. 
Kedže moji starí rodičia pochádzali 
z  Nitry pravidelne som so starými 
rodičmi navštevoval toto pútne 
miesto. Keď sme prišli do misijné-
ho domu verbistov na Kalvárii čakal 
na nás už Jozef Blažek. Po krátkom 
rozhovore sme mu zablahoželali 
k jeho 80. narodeninám. Otec Jozef 
mal veľkú radosť a  mohol zaspo-
mínať na staré časy. Má aj doteraz 
dobrú pamäť na mená po mnohých 
rokoch. Potom sme spoločne slúži-
li sv. omšu ako poďakovanie pánu 
Bohu za jeho okrúhle jubileum. Po 
sv. omši sme sa rozlúčili a  išli sme 
do blízkej reštaurácie na obed. Po-

tom sme išli autobusom na Nitrian-
sky hrad. Sprievodca nám povedal 
históriu baziliky sv. Emerána, kde 
sa nachádza niekoľko desiatok re-
likvii svätých. Boli sme v  kostole 
kniežaťa Pribinu, pozreli v podlahe 
baziliky hrob kardinála Korca, zotr-
vali sme v krátkej modlitbe, navští-
vili sme jeho pamätnú izbu, diecéz-
ne múzeum, kde boli veľmi krásne 
monštrancie a  kalichy. Keď sme sa 
vracali domov boli sme veľmi du-
chovne povzbudení a obohatení. 

Marián Libič

Milovaní bratia a sestry!
Dovoľte mi, prosím, aby som 

Vás v  mene rímskokatolíckej 
farnosti Záhorská Ves pozval na 
Novénu do kostola sv. Michala 
v  160. výročí zjavenia P. Márie 
v  Lurdoch z  príležitosti hodov 
sv. Michala. Chceme poďakovať 
Bohu za dar nášho života. Táto 
novéna je zameraná na pozvanie 
ku kresťanskej katolíckej vie-
re. Aj verejne máme dať najavo 
znak dobrej zvesti Ježiša Krista 

a  duchovné bohatstvo, ktoré 
kresťanstvo aj dnes nosí v  sebe. 
S  veľkou láskou myslím na kaž-
dého obyvateľa našej obce a far-
nosti. Členom každej rodiny zo 
srdca prajem veľa sily, zdravia, 

úspechu a Božieho požehnania.

V mene farnosti
Marián Libič, farár

Duchovné okienko

Téma: 160. výročie zjavenia v Lurdoch
Pondelok 24.9.2018 sv. omša o 18.00 hod.
P. Mgr. Jaroslav Kinka, CR farár Veľké Leváre
Utorok 25.9.2018 sv. omša o 18.00 hod.
Mgr. Ján Bujna, farár v Gajaroch
Streda 26.9.2018 sv. omša o 18.00 hod. 
Mgr. Marián Libič, farár v Záhorskej Vsi
Štvrtok 27.9. 2018 sv. omša o 18.00 hod.
Mons. prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., farár Vysoká pri Morave
Piatok 28.9.2018 sv. omša o 18.00 hod. 
Mgr. Pavol Flajžík, farár v Rohožníku, dekan
Sobota 29.9.2018 sv. omša o 18.00 hod. 
Mgr. Lukáš Šlosár, farár v Lábe
Nedeľa 30.9.2018 sv. omša o 10.00 hod. 
Mgr. Ladislav Labo, farár v Lakšárskej Novej Vsi

Záhorská Ves mení svoj 
vzhľad

V  ostatných rokoch sa nesta-

číme čudovať nad budovaním 

nových objektov v  našej dedine. 

Stačí si urobiť vychádzku sme-

rom na Vysokú pri Morave alebo 

ulicami pri kaplnkách, či ulicou 

smerom popri základnej škole do 

lesa, alebo Za sýpkou a  zistíte, že 

všade sa budujú alebo sú už po-

stavené nové obytné domy. Vedľa 

OÚ sa dokončuje novostavba novej 

hasičskej zbrojnice . Vyasfaltovali 

sa ulice Sokolská a  Cintorínska, 

buduje sa ulica Za sýpkou. Vybu-

dovalo sa krásne námestie pri kul-

túrnom dome, ktoré bude slúžiť na 

rôzne obecné podujatia, napríklad 

aké bolo pri akcii našich úspešných 

mažoretiek.

Z  obce, ktorá v  minulosti pat-

rila medzi tzv. zánikové obce,sa 

stáva moderná obec, ktorú však 

ešte čaká riešiť mnohé problémy, 

ako je napríklad vyriešiť problém 

zakázaných skládok odpadu, do-

konca dovoz odpadu z  Rakúska, 

upraviť detské ihrisko, dodržiavať 

dovoz veľkého odpadu na smetný 

dvor a podobne.

Zodpovený prístup starostu 

obce a  OZ k  riešeniu problémov 

v obci je však zárukou, že obec Zá-

horská Ves bude stále krajšou.

O.Š.

Z pera kronikára
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Kronika obce od 1. apríla do 30. júna 2018

Plánované podujatia

Narodili sa:
Ondrejková Martina
Bernáth Matúš
Claudiu Nicolas Leanca
Karovič Tobias
Vrbová Ema
Chreň Tobias

Zosobášili sa:
Ľuboš Petrovič +
 Angela Antálková

Peter Lučanský +
 Terézia Klenková

Viliam Jurkovič +
 Tatiana Veselovská

Róbert Berki +
 Nicole Nagyová

Štefan Keszegh +
 Štefánia Zemanová

Jaroslav Zeman +
 Kamila Martincová

Jozef Samuhel +
 Janetta Martincová

Opustili nás:
Uherek Adolf
Stančák František
Zeman Ján

11. – 12. 8. Dni Uhranského somíca

3. 9. Začiatok školského roka 2018/2019

29. – 30. 9. Hody v obci
Zmena kultúrnych podujatí je vyhradená!
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