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Vážení spoluobčania,

medziľudské vzťahy sú v  živote obce veľ-
mi dôležité. Vplýva to na veľmi veľa vecí. 
Dôležité je, aby pri denno-dennom zhone 
bol človek vyrovnaný a kľudný.

Som rád, že mám takýchto spoluobčanov 
a ďakujem Vám za krásnych 16 rokov, ktoré 
som mohol s Vami stráviť ako starosta.

Ďakujem Vám za dôveru, verím, že spolu 

naďalej povedieme vpred našu obec! Ďalšie 
štyri roky som tu pre Vás, spolu s  mojimi 
pracovníkmi na OcÚ. 

Do nového roku Vám prajem veľa zdravia, 
šťastia, lásky, pracovných úspechov a pokoj 
v rodinách. 

S úctou Váš starosta
JUDr. Boris Šimkovič, 0948 550 050

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
naša obec sa na sklonku kalendárneho roka 

2018 prehupla do svojej novej etapy. Voliči v ko-
munálnych voľbách rozhodli o výraznej obmene 
v rámci obecného zastupiteľstva, sedem nových 
tvári prisadne k dvom členom, ktorí svoj mandát 
obhájili. Starosta obce naopak zotrval a vstupu-
je už do svojho piateho volebného cyklu. V mene 
našej redakcie im všetkým želáme racionálne, 
pokojné a rozvážne rozhodnutia v prospech na-
šej obce a jej občanov. 

Mesiac október naša obec tradične zasvätila 
tým skôr narodeným. V  priestoroch miestneho 
kultúrneho domu oslávili naši seniori svoj svia-
tok za sprievodu rezkej hudby, bohatého občer-
stvenia a  družnej debaty. Mnohí z  nich oprášili 

frázu, že vek je len číslo, predovšetkým vďaka 
životnému elánu a neutíchajúcemu entuziazmu. 
I  keď dodatočne, dovoľte aj nám, aby sme im 
zapriali pevné zdravie a  množstvo pozitívnych 
okamihov počas ich jesene života. Dňa 17. no-
vembra sa Záhorská Ves zmenila na najväčšiu 
protipožiarnu obec na Záhorí. Dôvodom boli 
oslavy 130. výročia založenia dobrovoľného ha-
sičského zboru v  obci. V  novembri sme zapálili 
sviecu na hrobe svojich známych a  najbližších, 
ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Koncert nad-
štandardnej úrovne sa odohral v  priestoroch 
kostola sv. Michala. Pripomenuli sme ním život 
a dielo svetoznámej opernej divy Lucie Popp. 

Blížia sa najkrajšie sviatky v  roku – Vianoce. 

Hoci počasie tomu nenapovedá, kalendár nám 
každým dňom pripomína blížiaci sa čas sviatoč-
ného zhonu, vzájomného obdarovania sa v  po-
dobe darčekov, rodinných stretnutí i  sladkého 
ničnerobenia. My vám k týmto činnostiam všetci 
želáme aj skromnosť, lásku, úprimnosť a darček, 
po ktorom každý z Vás najviac túži. Pre nás je to 
zdravie našich blízkych a rodiny. Šťastné a vese-
lé Vianoce a  pokojné prežitie zostávajúcich dní 
v  tomto kalendárnom roku Vám (nielen) počas 
čítania aktuálneho čísla Záhorského hlásnika 
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

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. Komunálne voľby sú za nami. Ako hodno-
títe ich výsledky s  odstupom niekoľkých 
týždňov?

Aj takto chcem poďakovať občanom za dôve-
ru. Zaväzuje ma to ešte k zodpovednejšej práci. 
Verím, že noví  poslanci prinesú nové myšlien-
ky, ktoré spoločne zrealizujeme pre obec.

2. Živo diskutovanou témou v  obci sú túlavé 
psy. Čo môže obec v rámci tohto problému 
podniknúť a  ako možno uvedený problém 
raz a navždy vyriešiť?

Raz a navždy sa to vyriešiť nedá. Zabezpeču-
jeme zmluvne túto oblasť. Nedisciplinovanosť 
občanov, že pustia psa mimo domu a nestarajú 
sa, je na charaktere občana. Verím, že situácia 
sa vyrieši do konca februára, pretože musíme 
na 90% postaviť koterce a  ďalšie potrebné 
opatrenia vykonať. Zákon nás k tomu zaväzuje, 
no nepovie odkiaľ nato zobrať financie!

3. Rok 2018 pomaly končí. Nastáva čas bi-
lancovania. Ako by ste zhodnotili uply-
nulý kalendárny rok z  pohľadu starostu 
obce?

Urobili sme stavebnú časť zberného dvora 
(70.000,-€), detské ihrisko v  MŠ (16.000,-€), 
kúrenie v  MŠ, zastávka pri KD a  Radome, ih-
risko slniečko (18.000,-€), dokončenie letko-
vého osvetlenia, námestie pri KD (20.000,-€), 
vybudovanie hasičskej zbrojnice (60.000,-€) 
pasportizácia obce, plán hospodárskeho a  so-
ciálneho rozvoja, kúrenie v  KD (25.000,-€), 
kúpa pozemkov pri ČOV, predaj pozemku pred 
cintorínom (27.100,-€). Myslím, že mám byť 
prečo spokojný. Ďakujem občanom za otázky.

Dávid Malík
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Informácie z obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves,
ktoré sa uskutočnilo 22.11.2018 o 18,00 hod. v KD.
Novozvolení poslanci skladali sľub, volil sa 

podstarosta obce i  komisie a  taktiež sa roz-
hodlo o členoch obecnej rady. 

Novozvoleným podstarostom obce sa stal 
pán Martin Lučánsky.

Obecná rada bude zasadať v zložení:
 • starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
 • Mgr. Viktor Klik 
 • Martin Lučánsky 
 • Jaroslav Korych

K O m i s i e

KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

 • Jaroslav Korych (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky 
 • Samuel Nerád 
 • Mária Annušová
 • Stanislav Nechala
 • Bc. Natália Vajdečková (člen z  radu obča-
nov)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Peter Lučanský (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky 
 • Michal Zeman (člen z radu občanov)
 • Michal Zelenák (člen z radu občanov)
 • Peter Lím (člen z radu občanov)

STAVEBNÁ KOMISIA 

 • Peter Blaška (PREDSEDA)
 • Peter Lučanský 
 • Jaroslav Korych 
 • Pavol Antala (člen z radu občanov)
 • Róbert Horák (člen z radu občanov)
 • Štefan Polák (člen z radu občanov)
 • Miroslava Ivančíková (člen z radu občanov)

FINANČNÁ KOMISIA

 • Mgr. Viktor Klik (PREDSEDA) 
 • Soňa Kaderová
 • Peter Blaška
 • Andrej Bajtek (člen z radu občanov)
 • pani Búdová (člen z radu občanov)
 • pán Benedik (člen z radu občanov)

Podpora od BSK
Aj pomocou finančných prostriedkov z  re-

gionálnej dotačnej schémy Bratislavského 
samosprávneho kraja sa podarilo zakúpiť na 
ČOV nové zariadenie na separovanie tuhých 
nečistôt z odpadovej vody, tzv. strojne stiera-
né hrablice. BSK prispelo sumou 2000 €.

Výsledky volieb v obci Záhorská Ves vo volbách do 
orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Počet volebných okrskov . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov .

1510
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

826

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednot-
livých kandidátov na funkciu starostu obce:

l. Boris Šimkovič, JUDr. . . . . . . . . .514
2. Andrej Bajtek . . . . . . . . . . . . . . .296

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných 
platných

hlasov:
l. Martin Lučánsky . . . . . 396
2 . Jaroslav Korych . . . . . 322
3 . Peter Lučanský . . . . . 319
4 . Peter Blaška . . . . . . . 302
5. Soňa Kaderová . . . . . . 288
6. Stanislav Nechala . . . 264
7. Viktor Klik, Mgr. . . . . . 263
8. Samuel Nerád . . . . . . 258
9. Mária Annušová. . . . . 248

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu 
získaných platných hlasov:

l. Pavol Danihel . . . . . . . 245
2. Mária Bartalská, Ing.. 243
3. Pavol Kožík. . . . . . . . . 227
4. Zuzana Havrilová . . . . 215
5. Peter Schwartz. . . . . . 203
6. Rastislav Pupíl . . . . . . 164
7 . Michal Zeman . . . . . . 151
8. Pavol Janček . . . . . . . 136
9. Ivan Konečný . . . . . . . 128
10. Anna Danková . . . . . 118

V Záhorskej Vsi, dňa 12. 11. 2018
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Deň úcty k starším
Ako každoročne v našej obci, aj tento raz pat-

ril mesiac október našim seniorom. Podujatie, 
na ktorom sa stretli všetci, ktorým to zdravie 
dovolilo, sa uskutočnilo 20. októbra v  priesto-
roch miestneho kultúrneho domu. 

Kultúrno-športová komisia v  spolupráci so 
starostom obce pripravili pre seniorov bohatý 

program, ktorý pozostával z  vystúpenia hu-
dobnej skupiny Tip pochádzajúcej z obce Čáry. 
Ďalej si hostia mohli pochutiť na vysmáža-
ných rezňoch, zemiakovom šaláte a  taktiež na 
jablkovej štrúdle a  perníku. Toto občerstvenie 
zabezpečila cateringová služba Vlora z  Mala-
ciek. Po výdatnom pohostení bol priestor na 

zábavu, ktorú seniori odštartovali na taneč-
nom parkete. Na záver podujatia každý z hostí 
obdržal darček v  podobe kalendára na nový 
kalendárny rok 2019.

Mgr. Barbora Malíková

Pamiatka zosnulých
Začiatok mesiaca november sa nesie v  me-

lancholickom a pietnom duchu, keďže sa dotýka 
spomienok na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami 
a  je potrebné si uctiť ich pamiatku. Každý z nás 
si 1. novembra pripomenie svojich najbližších 
a zapáli, na znak úcty a spomienky, sviečku.

Inak tomu nebolo ani v  našej obci, kedy sa 
prvý novembrový deň v priestoroch miestneho 
cintorína uskutočnil pietny akt , ktorý usporia-

dala kultúrno–športová komisia v  spolupráci 
so starostom obce a  miestnym duchovným 
otcom Mariánom Libičom. Začiatok pietneho 
aktu sa odohral v  priestoroch domu smútku, 
kde mal príhovor starosta obce JUDr. Boris 
Šimkovič, po ňom nasledoval príhovor otca 
Mariána Libiča a v neposlednom rade prečíta-
la poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária 
Annušová zoznam zosnulých, ktorí skonali od 

začiatku tohto kalendárneho roka. Členovia 
spevokolu Uhranka svojim vystúpením prispeli 
k pietnej atmosfére spomienky. Po príhovoroch 
sa všetci zúčastnení odobrali k  hlavnému krí-
žu, kde poslanci kultúrno–športovej komisie 
na čele so starostom obce položili veniec a  na 
znak úcty sa spoločne poklonili. 

Mgr. Barbora Malíková

130. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru 
v obci

V  roku 1880 zasiahol územie dnešnej Záhor-
skej Vsi rozsiahly požiar. Škody, ktoré spôsobil 
nielen na majetku, ale najmä na životoch ob-
čanov, primali obec k  vytvoreniu hasičského 
spolku. Stalo sa tak 22. júla 1888, kedy sa usku-
točnilo prvé ustanovujúce stretnutie Uhersko-
veského dobrovoľného hasičského spolku.

Prvým predsedom sa stal vte-
dajší miestny kňaz Karol Kvaššay, 
podpredseda spolku bol richtár 
Vendelín Pavešic a pozíciu velite-
ľa zastával učiteľ Leopold Pauer. 
Spolok vtedy tvorilo takmer 40 
hasičov. Toľko k  prvopočiatkom 
dobrovoľných hasičov v  našej 
obci. 

V  sobotu 17. novembra si ich 
súčasní nasledovníci pripomenuli 
oslavami 130. výročia založenia 
DHZ v našej obci. Na úvod položili 
za účasti vyše tucta hasičských 
spolkov z  okolitých obcí a  miest 
veniec k  soche sv. Floriána, ktorá 
sa nachádza pri hasičskej zbroj-
nici, naproti miestnemu obecnému úradu. 
Následne započalo slávnostné defilé zúčast-
nených organizácií, ktoré vyvrcholilo slávnost-
ným sprievodom k Pomníku povodne. Otec Ma-
rián Libič v  kostole sv. Michala odslúžil svätú 
omšu za DHZ Záhorská Ves. 

Slávnosť sa presunula do priestorov kultúr-
neho domu, kde bolo pripravené slávnostné 
posedenie. Prítomných hostí na úvod privítal 
Jozef Grujbár, dlhoročný aktívny člen DHZ Zá-
horská Ves. Programom sprevádzala tajomníč-
ka DHZ Záhorská Ves Miroslava Ivancsíková. Po 
nej pozdravil a  priblížil stručnú históriu ha-

sičského spolku v  obci veliteľ Miroslav Vrážel. 
Slovo odovzdal starostovi obce JUDr. Borisovi 
Šimkovičovi, ktorý nezabudol vyzdvihnúť kva-
lity a neoceniteľné služby našich hasičov počas 
neľahkých životných situácií. Pamätnú stuhu 
odovzdala členom DHZ odchádzajúca pred-

sedníčka kultúrno–športovej komisie Mgr. 
Gabriela Malíková. O  dôležitosti a  význame 
osláv svedčila aj účasť významných hostí, kon-
krétne išlo o  viceprezidenta DPO Ing. Zoltána 
Tancoša, PhD., predsedu krajského výboru DPO 
SR Antona Urdoviča či predsedu ÚzO MA DPO 
SR Petra Ralbovského.

Pristúpilo sa aj k  oznámeniam 
o  udeľovaní povýšení a  k  odovzdaniu 
pamätných listov. Z dlhého radu oce-
nených vyzdvihneme predovšetkým 
dve mená – mladšieho inšpektora 
Miroslava Kocába a  nadzbormajstra 
Františka Pellera. Obaja svojimi skú-
senosťami a  činnosťou významne 
prispeli k  rozvoju a  rozmachu dobro-
voľného hasičského zboru v Záhorskej 
Vsi. Ďakovné listy si prevzali aj part-
nerské DHZ z  okolitých miest a  obcí, 
zástupcovia z  rakúskeho Angernu 
a  starosta obce. Záver patril sláv-
nostnému krstu novej knihy z  dielne 
DHZ Záhorská Ves. Krstnými rodičmi 
sa symbolicky stali dve súčasné ži-
júce legendy a  už vyššie spomínaní 

Miroslav Kocáb a  František Peller. Pamätnica 
dokumentuje históriu DHZ Záhorská Ves po 
súčasnosť a vytvára tak ucelený komplex o po-
znatkoch hasičského života v obci.

Dávid Malík 
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8. ročník koncertu Lucie Poppovej

Posledná novembrová nedeľa patrila milov-
níkom vážnej a  opernej hudby. Pri príležitosti 
výročia narodenia a úmrtia svetoznámej oper-
nej divy Lucie Poppovej, sa uskutočnil v poradí 
už 8. ročník koncertu venovaný na počesť naj-
známejšej rodáčky našej obce. 

V  popoludňajších hodinách sa stretli čle-
novia kultúrno–športovej komisie spoločne 
so starostom obce, aby na znak úcty zavesili 
pamätný veniec na priečelie rodného domu 
Lucie Poppovej. Program koncertu prebiehal 
v  miestnom kostole sv. Michala, sprevádzala 
ním predsedníčka Uhranskej perly Jana Ozá-
balová. Na úvod zazneli gospelové piesne 
v  podaní domáceho spevokolu Uhranka. Hrou 
na klavír sa predstavili Mgr. art. Michal Mes-

jar spoločne s  Romanom Matušekom. Obaja 
umelci doprevádzali speváčku a  zároveň ve-
dúcu domáceho spevokolu Uhranka Mgr. Hanu 
Staneková Dis. art. Početne zaplnené lavice 
miestneho svätostánku si mohli vychutnať 
v  jej podaní ľúbezné tóny z  dielne najznámej-
ších operných skladateľov. Umelecký zážitok 
znásobila výnimočná akustika nášho kostola. 
Na záver koncertu sa všetkým umelcom a orga-
nizátorom poďakoval starosta obce JUDr. Boris 
Šimkovič. Ocenil a vyzdvihol úroveň podujatia, 
ktorý svojim programom a  obsadením presa-
huje hranice nielen našej obce, ale celého re-
giónu. 

Medailón:
Lucia Poppová sa na-

rodila 12. novembra 
1939 v  Záhorskej Vsi. 
Pôvodne začala študovať 
medicínu, ale po druhom 
semestri odišla na  Vy-
sokú školu múzických 
umení  v  Bratislave. Bola 
žiačkou významnej slo-

venskej opernej speváčky a pedagogičky Anny 
Hrušovskej. Od roku  1963  pôsobila v  Rakúsku, 

kde sa preslávila interpretáciou Kráľovnej 
noci (Čarovná flauta) a  v  Nemecku  (Kolín nad 
Rýnom, Mníchov), ako členka Štátnej opery 
vo Viedni  účinkovala tiež v  New Yorku  a  iných 
operných mestách. V  roku  1966  debutovala 
v Covent Garden a v  roku 1967 v Metropolitan 
Opera. Vynikala najmä ako interpretka postáv 
v  dielach  W. A. Mozarta  a  Richarda Straussa. 
Bola tiež vyhľadávaná ako koncertná a komor-
ná speváčka. Hrala vo filme Jánošík I-II. Získala 
titul „Kammersängerin“ viedenskej a mníchov-
skej Štátnej opery. Počas svojej kariéry nahrala 
nespočetné množstvo opier a  piesní, medzi 
inými  Nápoj lásky  (L‘elisir d‘amore),  Figaro-
va svadba  (Le nozze di Figaro),  Príhody Lišky 
Bystroušky,  Rigoletto  a  iné. Výber z  Mozarto-
vých árií v  jej interpretácií vydalo vydavateľ-
stvo EMI v  prestížnej edícií „Great Recordings 
of the Century“. Každoročne sa na jej počesť 
usporadúvajú koncerty v  Slovenskej Filhar-
mónii  v  Bratislave -Hommage a  Lucia Popp. 
Zomrela 16. novembra 1993 v Mníchove na ra-
kovinu mozgu vo veku 54 rokov. Je pochovaná 
v bratislavskom Slávičom údolí.

Dávid Malík

Mikuláš v obci

Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Nadelí ti radosti, 
čižmu plnú sladkostí

V  piatok 7.decembra i  do našej obce 
zavítal Mikuláš, aby potešil všetky de-
tičky. Tie spolu s ním rozsvietili vianočný 
stromček. Mikuláša za všetky deti bás-
ničkou privítala žiačka ZŠ Maťka Kiseľo-
vá. O občerstvenie sa starali hasiči z DHZ 
Záhorská Ves. Každé dieťa odchádzalo so 
sladkým balíčkom. Veríme, že Mikuláš 
príde i o rok...

11.ročník súťaže vo varení guláša ,,U BLAŽEJA“
V  sobotu 8.decembra sa trávnik pri SPORT 

BAR zaplnil súťažiacimi mužstvami. Súťaže 
vo varení GULÁŠA u  BLAŽEJA sa tento rok 
zúčastnilo 11 mužstiev. Na priľahlom trho-
visku si ľudia mohli zakúpiť vianočné oplátky 
a drevené vianočné ozdoby.

Gulášoví komisári tento rok rozhodli o víťa-
zovi nasledovne:

1.miesto: Lozorskí vlci
2.miesto: Maranello
3.miesto: Oraváci

GRATULUJeme !
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PRIŠIEL KU NÁM MIKULÁŠ

Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Nadelí ti radosti, 
čižmu plnú sladkostí. 

I našu škôlku navštívil vo štvrtok 6.12.2018 Mikuláš

Filmovanie v miestnej MŠ

Dňa 3.10.2018 prišli do obce Záhorská Ves 
pracovníci fínskej televízie na čele s  pánom 
Ulfom Wikstromom, ktorý zastupuje INTERACT 
– európsku organizáciu, ktorej hlavnou úlo-
hou je podpora európskych projektov Interreg. 
Cieľom jeho návštevy bolo natočiť materiál na 
krátky film, v ktorom chce ukázať, ako funguje 
v  praxi náš medzinárodný projekt, čo prináša 

deťom, pedagógom, 
obyvateľstvu, ako 
tento projekt vní-
majú predstavitelia 
i manageri projektu.

Filmový štáb po 
natáčaní v  Rakúsku 
najprv navštívil ma-
terskú školu. Deti 
s  lektorkou pred-
viedli krátku didak-
tickú hru ( vybrali 
sme hru na robotov, 
ktorá bola zameraná 
na pantomimické 
stvárnenie jednot-

livých pokynov), pesničku s  tančekom a  mini-
dialógy zamerané na predstavenie sa. Potom 
nasledoval rozhovor s  pánom starostom JUDr. 
Šimkovičom, lektorkou Mgr. Janou Báchorovou 
a pani riaditeľkou J. Soboličovou. Každý účast-
ník sa snažil v  krátkosti opísať svoj podiel na 
projekte, svoj pohľad na význam projektu, prí-
padne víziu do budúcna.

Z  MŠ sme putovali do Základnej školy Zá-
horská Ves, kde bol filmový štáb prítomný 
na vyučovacej hodine, na ktorej sa deti spolu 
s lektorkou pokúsili o jednoduchú dramatizáciu 
príbehu O  večne hladnej húseničke a  učili sa 
spievať pesničku, zameranú na poznanie farieb 
a  pomenúvanie potravín. Potom nasledoval 
rozhovor s pani riaditeľkou PaeDr. I. Pupíkovou, 
ktorá rozprávala o  formách spolupráce detí 
s kamarátmi v partnerských rakúskych školách, 
o  vzdelávaní dospelých, o  význame projektu 
a  pod. Na záver sa k  otázkam vyjadrila i  koor-
dinátorka projektu Mag.M. Emrich,MBA, ktorá 
celý projekt zastrešuje.

Za všetkých môžem povedať, že sme hrdí, že 
sme mali možnosť prezentovať nielen medziná-
rodný projekt Interreg BIG SK – AT, ale i  obec 
Záhorská Ves. Krátky dokumentárny film, ktorý 
by mal byť pripravený koncom decembra 2018, 
sa bude premietať na európskej konferencii ako 
ukážka využitia podporného programu Interreg 
a investovania do vzdelania.

 Mgr. Jana Báchorová
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Návšteva dôchodcov 
v ,,Jeseni života“

KURZ PRVEJ POMOCI
Dňa 21.11.2018 o 16,00 hod. sa v našej škôlke uskutočnil 
KURZ PRVEJ POMOCI. Naučili sme sa správne reagovať a  poskytnúť 

prvú pomoc dieťaťu v  situáciách, ktoré pri hrách detí môžu nastať, či 
už v škôlke alebo v domácom prostredí.

Za cenné rady ďakujeme pánovi Vladimírovi Novákovi.

Čistá voda
V utorok 13.novembra a v stredu 14.novem-

bra sa v  jednotlivých triedach konal projekt 
,,Naučme deti piť čistú vodu“ pod vedením 
pani učiteľky Bc. Mirky Chvílovej. Deti si pre-
hĺbili poznatky o  význame vody pre človeka, 
rastlín a  živočíchov. Okrem teoretických zna-
lostí zažili i  niekoľko pokusov pri ktorých oni 
samy asistovali. Pozrite si fotografie:

PLAVECKÝ VÝCVIK
V  novembri 2018 absolvovali niektoré deti 

z  tried VČIELOK a  SOVIČIEK plavecký výcvik. 
Plávanie patrí k  neodmysliteľnej súčasti ľud-
ského života. Hlavným cieľom plaveckého kur-
zu bolo získanie základov plávania. Výcvik sa 
uskutočnil v  PLAVECKEJ AKADÉMIÍ - Devínska 
Nová Ves, kde sa všetkým deťom veľmi páčilo.

VIDEO ZOSTRIH nájdete na YouTube:

Materská škola Záhorská Ves

https://www.youtube.com/ 
watch?v=hKkRL7wjW5Q 

DEŇ MATERSKÝCH 
ŠKÔL

V  utorok 6.novembra sme na námestí pri 
Kultúrnym dome oslávili DEŇ MATERSKÝCH 
ŠKÔL.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli osláviť ten-
to deň po prvý krát s nami. 
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Projekt Zdravá škôlka, s témou zdravá strava
Dňa 16.10. a  17.10. sa v  našej škôlke 

uskutočnila prvá časť projektu Zdravá 
škôlka, s témou zdravá strava.

Činnosti detí boli rozdelené na dva dni. 
Prvý deň mali 1.,2. A 3. trieda divadielko 
Pažravý Ondro, kde deti videli na Ondrovi, 
aké následky má nezdravé stravovanie na 
náš organizmus. V druhej časti si deti vy-
berali z  obrázkov zdravých i  nezdravých 
potravín, triedili ich a lepili ich do správ-
neho bruška. Na záver mali deti zdravú 
hostinku, jedli jablká, mrkvu a hrušky. 

Druhý deň mali prezentáciu deti štvr-
tých tried spoločne. Ich úloha bola ťaž-

šia ako u  menších detí. Každý si vybral 
obrázok nejakej potraviny a  tie triedili 
podľa pôvodu a  druhu. Nalepovali ich na 
rôzne farebné polia. Mliečne potraviny 
a  mäso na modré pole, obilniny a  pečivo 
na hnedé pole, ovocia a zeleninu na zele-
né pole a  nezdravé potraviny a  sladkosti 
na červené pole. Na koniec museli ešte 
deti farebné polia poskladať podľa veľ-
kosti a vznikla nám pyramída, ktorú sme 
nazvali pyramída zdravia. Záver bol tiež 
zdravý, deti sa na chvíľku zmenili na za-
jačiky, pochrúmali veľké množstvo mrkvy 
a jabĺk.

PACI PAC v našej škôlke
V piatok 23.11.2018 do našej škôlky zavítalo 
spevácke duo PACI PAC.
Koncert pre našu škôlku vyhrala vo výtvarnej súťaži naša škôlkarka 

z triedy SOVIČIEK Zarka Grujbárová. ĎAKUJEME.
Deti si nielen zaspievali, ale aj zatancovali a zacvičili.

VIDEO zostrih bude dostupený o pár dní na YouTube.

,,JANKA A DANKA“
25.10.2018
 „Divadlo na Predmestí“ spestrilo deťom štvrtkové dopoludnie roz-

právkou: DANKA A JANKA. 
V hudobno – tanečnom predstavení sa deti zoznámili s „navlas“ rov-

nakými dievčatkami – dvojičkami a ich veselými príhodami.

Slávnostné otvorenie 
detského ihriska ,,Slniečko“

V  stredu 24.októbra sme sa 
všetci tešili na veľkolepé otvore-
nie vynoveného ihriska Slniečko. 
Všetky deti zo škôlky mali pred-
viesť spoločné tancovanie na 
známe detské pesničky. Avšak, 
počasie nám nedovolilo ukázať, 

čo sme sa spoločne naučili.
Otvorenie ihriska sa však ko-

nalo a  tak našich 7 predškolákov 
vyrazilo na slávnosť do neďale-
kého Kultúrneho domu. Slávnosť 
otvorili práve naši škôlkari milou 
básničkou o ihrisku.
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PREDNÁŠKA SO ZOOLÓGOM
V  stredu 28.novembra sa naše deti zúčastnili zaujímavej prednášky, 

ktorú viedol pán Svetlík, tatko našej Adélky a  Alicky. Hlavnou témou 
prednášky bola JESEŇ V ZIME. Dozvedeli sme sa ako sa zvieratká ukla-
dajú na zimný spánok. Určili sme si, ktoré zvieratká ostávajú tu alebo 
naopak odlietajú do teplých krajín. Vymenovali sme si najväčších zvie-
racích spáčov a ukázali sme si tiež ich ,,domčeky“. 

Dozvedeli sme sa ešte mnoho iného, 
ale to Vám už Vaše deti určite prezradili. 

Výchovný koncert 
EZOPOVÉ PIESNE

Pod vedením Júliusa Šošku sme 29.novembra zažili výchovný koncert 
zameraný na hudobné nástroje 

a slovenské ľudové piesne.

OBROVSKÝ ÚSPECH NAŠEJ 
ŠKÔLKY!

Dievčatá z  triedy Sovičiek sa pod vedením ich triednej pani učiteľ-
ky Zuzany Zábojníkovej zapojili do okresného kola výtvarnej súťaže 
,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a  civilnej ochrany” s  témou 
,,Veď aj ja som záchranár”. Spomedzi všetkých zaslaných prác vybral 
Okresný úrad v  Malackách - odbor krízového riadenia víťazov a  práve 
víťazné posty patrili našim dievčatám.

Dňa 30.11. sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Spomedzi 
veľkého počtu zaslaných prác sa na krásnom 3.mieste umiestnila práca 
HANKY LEŠKOVEJ. Víťazom sa na  1.mieste  stala práca NATÁLKY ZVĚŘI-
NOVEJ. Natálka dokonca so svojou prácou postúpila do celoslovenského 
finále.

Obom dievčatám srdečne GRATULUJEME a  Natálke držíme palce, aby 
zabodovala aj vo finále.
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Návšteva muzikálu Bambuľka
V  pondelok 26.novembra žiaci našej 

školy spolu s  pani učiteľkami mali mož-
nosť vidieť v  bratislavskom Istropolise 
muzikálovú podobu televízneho seriálu 
„Bambuľkine dobrodružstvá“. Kultový 
seriál z  dielne Petra Guldana a  Jána Ko-
vářa do muzikálovej podoby prerobil Ján 
Ďurovčík, ktorý si Bambuľky vyberal v ná-
ročnom konkurze až zo 600 detí. Mladé 
talenty predviedli na pódiu fantastické 
herecké a  spevácke výkony. Úlohy Bam-
buľky sa úžasne zhostila Sára Suchovská, 
dcérka našej bývalej kolegyne Denisy Su-

chovskej (Malatovej). V  postave deda Jo-
zefa sa predstavil Michal Ďuriš. Kamarátky 
Bambuľky si v  muzikáli zahrali Terezka 
Vodičková, Karolínka Tkáčová, Nelka Ná-
hla, Alžbetka Karpatová, SabinkaGrlaková 
a EsterkaHandiaková. Dievčatá si vystúpe-
nia poriadne užili. Ťažko veriť, že ani jedna 
z nich nemala s muzikálom pre deti žiadnu 
skúsenosť. Muzikál niesol posolstvo pre 
deti ako sa slušne správať. Deťom sa pred-
stavenie veľmi páčilo a odchádzali domov 
s pekným kultúrnym zážitkom.

Mgr. Adriána Kiseľová

LEGO robotický workshop
„Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 

2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách 
vysokých škôl dlhodobo „atakoval“ 3 % - 5 % 
z  celkového počtu študentov týchto škôl. Ich 
počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jed-
nej ruky. Navyše sme často počúvali informácie 
o  chýbajúcich IT odborníkoch a  samostatnou 
kapitolou boli (a  stále sú) chýbajúce ženy v  IT 
sektore. Preto sme sa rozhodli zmeniť to.“ (Aj 
Ty v IT)

 Občianske združenie Aj Ty v  IT oslovilo našu 
školu a  ponúklo spoluprácu v  horeuvedenej 
problematike. LEGO robotický workshop absol-
vovali dňa 25.októbra žiačky 7. - 9. ročníka pod 
vedením lektora, Mgr. Pavel Petrovič, z Fakulty 

matematiky, fyziky a  informa-
tiky Univerzity Komenského 
v Bratislave.

V  praktickom workshope si 
každá dvojica poskladala mo-
bilného inteligentného robota. 
Vyskúšala si, ako také roboty 
vnímajú okolitý svet, ako sa 
dajú riadiť, ako sa dajú progra-
movať a  rôzne správania aj na-
programovala. Dozvedeli sa tiež 
o tom, ako sa môžu problemati-
ke robotov venovať podrobnejšie a  zapojiť sa 
do rôznych aktivít.

Naše dievčatá boli veľmi šikovné a  veríme, 

že sa nám podarí opäť vybaviť taký zaujímavý 
a podnetný workshop aj pre ostatných žiakov.

PaedDr. Ivica Pupiková

Strieborný diplom za aktívny týždeň zdravej výživy v projek-
te „Hovorme o jedle“

V  týždni od 15. 10. - 19. 10. 2018 sme sa 
po roku opäť zapojili do celoslovenskej sú-
ťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o  jedle. 
Cieľom projektu je podporovať aktívnu účasť 
školy pri vzdelávaní detí a  mládeže o  potra-
vinách a  dobrých stravovacích návykoch ako 
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe po-
travín pri ochrane zdravia a  ich význame pre 
tvorbua ochranu životného prostredia.

Naši pedagógovia pripravili pre deti množ-
stvo zaujímavých aktivít, počas ktorých spo-
znávali, ochutnávali, učili sa, zabávali, hrali, 
písali, tvorili, kreslili a  čítali o  všetkom, čo je 
zdravépre náš organizmus, či už je to jedlo, 
pohyb, hygiena, životný štýl. V  rámci ,,fareb-
ného týždňa“ deti počas desiatovej prestávky 
konzumovali zdravé jedlá ladiace s oblečeníma 
zároveň súťažili o  najzdravšiu triedu s  naj-
zdravšou desiatou. Veľkými pomocníkmi boli 
deťom rodičia, ktorí im zdravú desiatu pripra-

vili, za čo sa im poďakovali spokojné brušká 
detí. V  rámci výtvarnej výchovy, výchovnej 
práce v  ŠKD tvorili práce s  názvom Chutné 
maľovanie. Na prvouke, prírodovede, biológii, 
triednických hodinách hospodárne nakupovali 
zdravé slovenské výrobky, ochutnávali, porov-
návali a  spoločne s  vyučujúcimi pripravovali 
zdravé nátierky. V  rámci hodín slovenského 

jazyka tvorili literárne práce s  názvom Kúzlo 
dobrého jedla.

Našim želaním je, aby Týždeň zdravej výživy 
nebol len týždeň, kedy súťažíme, ale po všet-
ky ďalšie dni, týždne, roky. Aby sa obilniny, 
ryža, zemiaky, chlieb, ovocie, zelenina, mlie-
ko a čistá voda objavili pravidelne v detskom 
jedálničku . Veríme, že práve Týždeň zdravej 
výživy ich o  tom presvedčil. Všetky aktivity, 
výtvarné a  literárne práce sme zaslali do sú-
ťaže. Ich autorom sme držali pästičky, aby 
v silnej konkurencii obstáli čo najlepšie. Naša 

aktivita bola ocenená.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 

komora a  Centrum rozvoja znalostí o  potravi-
nách n. o. udeliloSTRIEBORNÝ DIPLOMnašej 
základnej škole za aktívnu účasť v VI. ročníku 
súťaže „Hovorme o jedle“.

Zuzana Doršicová
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Žiaci 8. a 7. ročníka na návšteve vo FATlabe a EDUlabe
Dňa 4.12.2018 sa žiaci VIII.A triedy a VI-

I.A triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. 
Navštívili sme FabLab – Vedecký park UK, 
kde žiakom boli predvedené ukážky rôz-
nych výrobných a  manipulačných postu-
pov, riadených CNC programom. Spoločne 
s  odborným dozorom si žiaci vyskúšali 
činnosť technických zariadení, zistili, ako 
pracuje 3D tlačiareň a  dozvedeli sa od-
povede na zvedavé otázky z  oblasti vedy 
a techniky.

Potom sme sa presunuli na Rigeleho 
ul. do sídla Neziskovej organizácie EDU-

LAB, kde žiaci absolvovali ukážkovú 
hodinu  Fenomény sveta, zameranú 
na  tému  “Vzduch”. Žiaci si vyskúšali 
prácu s  tabletmi, praktické ukážky 
spojili so skúškami osobnej telesnej 
zdatnosti a  poskytli interview spra-
vodajskej televízii TA3, ktorá priebeh 
hodiny dokumentovala. Žiakov ukáž-
ky zaujali, aktívne  spolupracovali 
a  zostali im spomienky na prijemne 
strávený deň. 

Ing. Nikolaj Nechev

Naši štvrtáci vyhrali v projekte „Záchrana som ja

V októbri sa žiaci IV.A triedy zúčastnili druhé-
ho ročníka projektu neziskovej organizácie 
Falck a  Nadácie Allianz „Záchrana som ja“ ur-
čeného pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa. 
Štvrtáci zaslali do súťaže publikáciu (knižku) 
s príbehmi a ilustráciami tematicky zameraný-
mi na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu 
pred úrazmi a  bezpečnosť na cestách tak, ako 
vidia tému svojimi očami.

„Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci 
do základných škôl, vzdelávať žiakov v  oblasti 
prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred 
úrazmi“, hovorí za Falck, neziskovú organizá-
ciu, jej riaditeľka Jana Mračnová.  „Poslaním 
Nadácie Allianz je prispievať k  zvyšovaniu 
bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej 
účastníkov a  teda aj deti. Práve preto je nám 
bezpečnosť na cestách a  téma prvej pomoci 
tak blízka“, hovorí za Nadáciu Allianz jej ho-
vorkyňa Lucia Muthová.

Až 50 najlepších kolektívov mohlo vyhrať pre 
svoju školu automatický externý defibrilátor, 
kurz prvej pomoci pre pedagógov a  ukážky 
prvej pomoci pre celý 1. stupeň ZŠ. 

Našej škole sa vyhrať podarilo! Preto bola 
streda 5.12.2018 pre prvý stupeň a pedagógov 
nevšedná a zaujímavejšia než obvykle. Navští-
vili nás totiž záchranári so svojím kamarátom 
vtákom Falkom! Za prítomnosti záchranárov 

a ich pána riaditeľa Divízie Healthcare Stredná 
a Východná Európa Krzysztofa Kmiecika, pána 
starostu JUDr. Borisa Šimkoviča, našej pani ria-
diteľky PaedDr. Ivice Pupikovej a pani učiteliek 
prvého stupňa, spolu so svojimi žiakmi, bola 
v  úvode a  spoločnom zahájení programu štvr-
tákom vyslovená vďaka za ich snahu a  úspech 
pre školu a pani riaditeľke bol odovzdaný auto-
matický externý defibrilátor (AED). 

Po slávnostnom vyhodnotení záchranári 
a vták Falko odviedol našich žiakov na jednot-
livé stanovištia, kde si trénovali hravou a  zá-
žitkovou formou prvú pomoc, ako ju správne 
privolať a  nebáť sa zasiahnuť. Na prvom sta-
novišti mal každý žiak pripraveného svojho ka-
maráta – medvedíka, ktorému poskytol prvú 
pomoc pri zástave srdca. Rovnako si každý mo-
hol vyskúšať masáž srdca na figuríne.

Na vtákovi Falkovi pán záchranár ukázal, ako 
správne používať automatický externý defib-
rilátor a  ako dôsledne, krok po kroku, dokáže 
tento prístroj navigovať aj laika. Paralelne 
s ním si žiaci vyskúšali správne umiestniť elek-
tródy defibrilátora na svojej postavičke z  pla-
gátu. Defibrilátor v  závere zhodnotil, že vtáka 

Falka sa deťom oživiť podarilo aj bez jeho po-
moci. Žiaci teda dostali poslednú úlohu, uviesť 
toto veľké zviera do bezpečnej stabilizovanej 
polohy v spolupráci po štyroch. A hoci im ťažký 
Falko v  bezvedomí túto úlohu ani trochu ne-
uľahčil, v spolupráci všetko hravo zvládli.

Druhé stanovište nebolo o  nič menej zaují-
mavé ako prvé. Žiaci sa oboznámili s postupom 
pri poskytovaní prvej pomoci počas epileptic-
kého záchvatu na plyšovej bábike, ďalej so zá-
kladnými úkonmi zachraňujúcimi život pri du-
sení sa cudzím predmetom (žuvačka, cukrík), 
kde bola hlavnou postavou dusiaca sa figurína 
„Charlie“. Deti si na figuríne vyskúšali 5 úderov 
hranou dlane medzi lopatkami a  ak „Charlie“ 
predmet stále nevypľúval, vyskúšali Heimli-
chov manéver v  oblasti pupka figuríny. Zopa-
kovali si tiež základy oživovania, v  prípade, 
ak by sa predmet z dýchacích ciest nepodarilo 
uvoľniť. Na záver si všetci vyskúšali dať svojho 
kamaráta do stabilizovanej polohy.

Na treťom stanovišti žiaci poskytovali prvú 
pomoc pri dopravnej nehode. Oboznámili sa, 
ako privolať prvú pomoc a akým úchopom vy-
ťahujú záchranári zraneného z auta, aby bol fi-
xovaný v oblasti chrbtice. Ďalej zistili, ako tre-
ba zhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby 
v  bezvedomí vykonaním prvotného „vyšet-
renia“ (prihovoriť sa, uštipnúť) a  realizáciou 
druhotného „vyšetrenia“ (zistiť, či postihnutý 
dýcha a  nedošlo k  zástave srdca). Všetky zra-
nenia ošetrovali na figuríne veľkosti dospelého 
človeka – od poranenia hlavy a zastavenia kr-
vácania cez popáleniny a zlomeniny. 

Azda najväčší ohlas však mala simulovaná 
záchranná akcia na školskom dvore, kedy Viki 
Kňazeová privolala húkajúcu sanitku k  spolu-
žiačke „v  bezvedomí“. Záchranári zabalili našu 
zranenú do všetkých možných ochranných, 
tepelných a  fixačných obalov a  na nosidlách 
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Staroba sa dotýka každého z nás.
 Pred starobou nemožno 

nikoho ochrániť, treba po-
zerať na túto etapu v  živote 
s  nadhľadom a  s  určitou 
dávkou humoru. Aj jeseň ži-
vota sa dá prežiť s radosťou, 
treba mať len pri sebe ľudí, ktorí vedia dodať 
energiu a vzbudiť radosť do života. Túto ener-
giu si naše prijímateľky dopĺňajú spoločným 
posedením pri kávičke a spoločných rozhovo-
roch. 

 Počas letných horúčav, ktoré boli veľkou zá-
ťažou pre naše prijímateľky sociálnej služby, 
nám p. Blaška daroval veľký slnečník, za ktorý 
mu veľmi pekne ďakujeme. Naše „babičky“ 
si pod ním mohli v  ranných a  poobedňajších 
hodinách posedieť, nadýchať sa sviežeho 
vzduchu a užiť si nový deň. Ani nevieme ako, 
ale čas horúčav pominul a  pomaly sa vkradol 
mesiac október a s ním, ako každý rok, mesiac 
úcty k  starším. Veľkú radosť v  tomto období 
priniesli do zariadenia pre naše babičky deti 
z  materskej a  základnej školy svojím progra-
mom, ich veselé pesničky a tančeky im vyčari-
li úsmev a radosť na tvárach.

 Ešte sme si priadne neuvedomili, že čas ho-
rúčav a jesenných dní sa skončil, a už sa blížia 
najkrajšie sviatky v  roku. Dni predvianočných 

príprav vrcholia, naše prijí-
mateľky sociálnej služby si za 
pomoci personálu robia via-
nočnú výzdobu a  pripravujú 
malé prekvapenie pre ohlá-
sené návštevy detí z  mater-

skej a základnej školy, na ktoré sa veľmi tešia. 
 Život človeka plynie v každodenných staros-

tiach a  radostiach. Umenie dôstojne a  múdro 
starnúť je do značnej miery v rukách každého 
z nás. Záleží len na nás samých, či sa na sklon-
ku svojho života dokážeme postaviť starobe 
zoči –voči. Snom každého seniora je dožiť 
svoju jeseň života v  pokoji,  harmónii a  prí-
jemnom prostredí. Aj naše zariadenie, ktoré je 
určené pre seniorov sa snaží spríjemniť jeseň 
života prijímateľkám sociálnej služby. 

 Ako je zvykom na konci roka bilancovať 
uplynulý rok a  niečo si priať do toho nového, 
touto cestou chcem osobne poďakovať celému 
personálu o  príkladnú starostlivosť a  opateru 
o  všetky prijímateľky sociálnej služby a  hlav-
ne o štyri, ktoré nás navždy opustili. Celé Za-
riadenie opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA 
si praje do budúcna viac svetlých dní, radosti 
a spokojnosti.

 Mgr. Terézia Bothová
 riaditeľka zariadenia

GAŠTANKOVO
Vyzerá to tak, že detské ihrisko GAŠTANKOVO spája silnú komunitu ľudí. V so-

botu 8.decembra sa po prvý krát uskutočnil Mikuláš na ulici v Zákostolí, ktorého 
si tu zorganizovali susedia navzájom. Ľudia sa tu zišli v takejto veľkej zostave.

Bolo alebo bude na Vašej ulici niečo podobné? Pošlite nám fotky.

naložili do sanitky. Žiaci si po-
tom mali možnosť prehliadnuť 
sanitku na vlastné oči a nohy.

Na záver prišiel rad aj na 
pedagógov našej školy. V  po-
obedňajších hodinách sa totiž 
uskutočnil kurz prvej pomoci 
aj pre nich. Po skončení kurzu 
boli účastníkom vystavené ofi-
ciálne potvrdenia o absolvova-
ní kurzu prvej pomoci.

Samotný kurz prvej pomoci pre deti i  peda-
gógov bol poskytnutý skutočnými profesio-
nálmi – lekármi a  záchranármi s  dlhoročnou 
praxou z  oblasti pomoci ľuďom a  záchrany 
ľudských životov. Rovnako vybavenie, prístro-
je, figuríny boli na vysokej odbornej úrovni 
s možnosťou napojenia na počítač, aby zachra-

ňujúci mohol reálne vyskúšať svoje schopnosti 
pri záchrane života s reálnou odozvou figuríny 
ako postihnutého.

A  čo je to vlastne ten spomínaný automa-
tický externý defibrilátor (AED)? Ide o  zaria-
denie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej 
pomoci. Elektrickým výbojom je schopný 
obnoviť správny srdcový rytmus.  Prístroj má 

jednoduché používanie a  je 
určený aj pre laikov. Všetko je 
riadené povelmi v  slovenskom 
jazyku.  Sám analyzuje pacien-
tov  stav  a  v  prípade potreby 
použije elektrický výboj. Ublí-
žiť nemôže, jedine pomôže. 
Vo vyspelých krajinách je už 
štandardom, že na miestach 
s  vysokou frekvenciou ľudí sú 
AED k dispozícii. 

Štvrtákom patrí veľká vďaka za ich snahu po-
máhať, ktorá sa vyplatila. Budú v  nej, dúfam, 
ďalej pokračovať. Sú totiž novou generáciou 
a  budúcnosťou našej spoločnosti, do ktorej sa 
oplatí investovať. A  pomáhať predsa naozaj 
nebolí...

Mgr. Zuzana Tichá

Životné jubileum
Životné jubileum 60 rokov dosiahol v tomto 

kalendárnom roku predseda Komisie mládeže 
Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vi-
diek a dlhoročný futbalový činovník Ivan Ko-
nečný. Občana našej obce slávnostne ocenili 
pamätnou plaketou aj predseda Oblastného 
futbalového zväzu Bratislava-vidiek Miroslav 
Baxa (zľava) a predseda Bratislavského fut-
balového zväzu Juraj Jánošík (sprava). Jubi-
lantovi srdečne gratulujeme a prajeme pevné 
zdravie do ďalších rokov.
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Zelená je tráva...
Prvá polovica aktuálnej ligovej sezó-

ny je v podaní oboch našich súťažných 
mužstiev minulosťou. Hoci tabuľkové 
postavenie tomu nenapovedá, futba-
lový klub vykročil smerom k  svetlým 
zajtrajškom. K  úspechu však vedie 
tŕnistá a  nepríjemná cesta. Na konci 
však čaká zaslúžené ovocie.

Seniorský tím futbalového klubu F.C. 
Záhorská Ves už dlho neprináša svojim 
najvernejším (pravdupovediac, len skutočne 
veľmi malej hŕstke verným) priaznivcom príliš 
mnoho dôvodov k radosti. Po uplynulej súťaž-
nej sezóne nastala v  mužstve veľká hráčska 
fluktuácia. Pozitívnym momentom bol príchod 
mladých hráčov, viacerí z  nich dosiahli (alebo 
ešte len dosiahnu) plnoletosť. Ich mladícky 
entuziazmus a  elán je nákazlivý. Tréningy sa 
pod vedením nového trénerského triumvirátu 
Pavol Danihel – Peter Nerád – Peter Schwartz 
vyznačujú obrovskou intenzitou a  početnou 
účasťou hráčov. Chuť a  odhodlanie hráčom 
nechýba, k lepším výsledkom však zatiaľ muž-
stvo nepustia chyby prameniace z  mladíckej 
neskúsenosti. Najväčšou vzpruhou by bol im-
pulz smerom od fanúšikov. Necelé tri desiatky 
priaznivcov na domácom ihrisku signalizujú 
slabý divácky záujem. Pre A–mužstvo hovorí 

štatistika strelených gólov, veď sa môže popý-
šiť 5. najlepšou ofenzívou súťaže a  vo svojom 
kádri schováva aj najlepšieho strelca súťaže 
–15–gólového Františka Biháryho. Nelichoti-
vou vizitkou je však druhá najhoršia defenzí-
va. Futbalový klub však okrem súperov musí 
bojovať aj s  vlastnou nedisciplinovanosťou, 
početnými zraneniami v  kádri a  mnohokrát 
i s veternými mlynmi vejúcimi spoza zeleného 
stola. Vízia klubu však bola vytýčená správne. 
Klub vsadil na vlastných odchovancov, ktorí 
dosahovali už v  mládežníckych tímoch skvelé 
výsledky. Domáci hráči budú za svoj materský 
klub a  obec bojovať omnoho zarputilejšie než 
legionári. Stabilnými kameňmi kádra sú skú-
sení hráči, ktorí svoju úlohu zvládajú skvele. 
Ťahajú mužstvo vpred, odovzdávajú skúsenosti 
svojim mladším spoluhráčom. Tí sa musia vy-

rovnať s  vyšším tempom hry a  v  pr-
vom rade, musia neustále zodpovedne 
pracovať na vylepšení svojich výko-
nov. Budúcnosť A–mužstva však nikdy 
nebola taká ružová, akou sa javí dnes. 

O  niečo lepšími výsledkami sa môžu 
popýšiť futbalisti starších žiakov. Spo-
ločne s  mužstvo Závodu disponujú 
v  rámci ligy suverénne najmladším 
zložením kádra. Proces adaptácie, 

ktorý zažili viacerí hráči pri príchode z príprav-
ky, majú po prvej polovici sezóny úspešne za 
sebou. Do jarnej časti súťaže tak bude cieľom 
vylepšiť aktuálne 7. miesto v rámci desaťčlen-
ného ligového pelotónu. Dobrou formou oplý-
valo mužstvo predovšetkým v  závere jesene, 
ani našim mladým futbalovým nádejam sa 
však nevyhli dlhodobé zranenia, ktoré výrazne 
prehovorili do výsledkov zápasov. Podmien-
ky, ktoré vytvára obec a  futbalový klub na 
čele s  realizačným tímom sú však v  porovna-
ní s  okolitými súpermi nadštandardné. Hoci 
na prvú trojku to v  tejto sezóne zrejme stačiť 
nebude, boj o  hornú polovicu tabuľky by ne-
musel byť utópiou. Všetko sa však začína už na 
tréningu. Koľko futbalu odovzdáš, toľko ti sám 
vráti... 

Dávid Malík 

Stolnotenisový klub STK Záhorská Ves
Stolnotenisový klub STK Záhorská Ves zapo-

čal už tretí rok svojej pôsobnosti v našej obci.
V  tejto sezóne sme založili až dve súťažné 

mužstvá, ktoré tvoria nasledovní hráči: Peter 

Blaška, Ondrej Matlovič, Miroslav Moravčík, 
Pavol Danihel, Peter Juhász, Peter Szilvássy, 
MUDr. Roman Kvalténi, Stanislav Nechala, Pe-
ter Schwartz, Peter Ševcov, Tomáš Klačka, Ing. 

Jaroslav Slovák a JUDr. Boris Šimkovič. Priority 
oboch mužstiev sú dané. Zatiaľ čo A–mužstvo 
túži po postupe do 7. ligy, B–mužstvo sa snaží 
o etablovanie sa v rámci 9. ligy.

Stanislav Nechala

9. liga / Muži / KSST Bratislava
sezóna 18/19

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Stol. Centrum 9 9 0 0 142:20 27

2 Relax 9 7 0 2 105:57 23

3 Pezinok F 9 7 0 2 95:67 23

4 Sl.Grob D 9 5 0 4 90:72 19

5 DNV G 9 5 0 4 103:59 19

6 V. Biel B 9 3 1 5 84:78 16

7 Spoje Ivánka F 9 3 0 6 47:115 15

8 Záh. Ves B 9 3 0 6 72:90 15

9 Blatné D 9 2 1 6 61:101 14

10 Altius 9 0 0 9 11:151 9

8. liga / Muži / KSST Bratislava
sezóna 18/19

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 Záh. Ves A 9 8 0 1 113:49 25

2 Pezinok E 9 7 0 2 103:59 23

3 Most C 9 6 0 3 100:62 21

4 K.Ves E 9 6 0 3 89:73 21

5 Bernolákovo D 9 6 0 3 92:70 21

6 Blatné C 9 4 1 4 79:83 18

7 DNV F 9 3 1 5 84:78 16

8 Vinosady C 9 2 0 7 71:91 13

9 Čataj C 9 2 0 7 56:106 13

10
SPST Záh. 
Bystrica B

9 0 0 9 23:139 9
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Z pera kronikára

Z pera kronikára našej obce
Z histórie Záhorskej Vsi a Záhoria (pokračova-

nie zo ZH. č. 63)
Záhorská Ves bola osídlená od praveku, bolo 

tu barbarské i  slovanské osídlenie z  čias Veľ-
kej Moravy. Jej existencia je doložená v listine 
z roku 1301, uvádzanej v mnohých prameňoch, 
ako napríklad v  uvedenej Pozsony vármegyei 
és városai, Vlastivednom slovníku....

V 23 zväzkovej štatistickej práci, spracovanej 
viacerými autormi, vydanej v Budapešti 

roku 1896, sa ďalej uvádza : „ Držiteľom obce 
v roku 1301 je uvedený syn Andrása Magariho 
Tamás Magari. V  roku 1310 je tu uvedený ako 
držiteľ obce Jánoki Jakab, ktorý ako jeden zo 
služobníkov dostal do daru značný veľkosta-
tok. Neskorších držiteľov obce nepoznáme. Za 
feudalizmu to bola poddanská obec panstva 
hradu Plaveč / malackého panstva /.Až v  18. 
storočí sa dedina dostala do rúk Pálfiho rodiny 
/ pôvodne Pálffy/, majiteľom sa stal Mikuláš 
Pálfi, v rukách ho mali Pálfiovci aj v 19.storočí. 

V  rokoch 1703 – 1711 počas prechodu cisár-
skyh vojsk tieto obec vydrancovali a  vypálili. 
Dedina úplne vyhorela.V  17. storočí bola už 
obec poslovenčená – Uherszka Vesz, boli tu 
strážcovia hraníc a tridsiatková stanica / vybe-
ralo sa mýto - tridsatina z prevážaného tovaru 
/. Roku 1678 tu postavili aj katolícky kostol / 
V  Zákostelí /. Pošta a  telegrafická stanica sa 
nachádzala v  Malackách. Železničná stanica 
bola v  Angerne, na druhom brehu rieky Mo-
ravy. 

Maximilián Miksa / čítaj Mikša / Loew-Beer 
tu postavil r. 1870 veľký cukrovar, svojho času 
najväčší v Strednej Európe.“

Repa a  cukor sa transportovali cez drevený 
most nad riekou Moravou, Najskôr bola dopra-
va pomocou konských povozov, neskôr bola cez 
most vybudovaná železnička.

V ďalšom prameni / Národný štatistický úrad 
/ minister obchodu Dr. József Jekelfalussi uvá-
dza v  Peštianskej podielovej kníhtlačiarni, že 

r. 1802 mala Uhorská Ves - Magyarfalu 1776 
obyvateľov /1481 Slovákov, 15 Maďarov, 124 
Nemcov. Obec Dimburg mala 978 obyvateľov 
/ 931 Slovákov,30 Nemcov, 1 Maďar. Celkom 
bolo v  okrese Malacky 48 563 obyvateľov / 
44323 Slovákov, 3001 Nemcov, 609 Maďarov, 
6 Chorvátov, 1 Srb /.

Podľa uvedených prameňov mala Záhorská 
Ves roku 1828 112 domov a  800 obyvateľov. 
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, 
boli roľníci, pestovali zeleninu, živili sa rybo-
lovom, vyrábali úžitkové predmety z  tŕstia, 
prútia a  zeleninu i  ostatné výrobky vozili do 
Rakúska, najmä do Viedne na trhy.

Pre zaujímavosť Záhorská Ves počty obyvate-
ľov.: v rokoch 1869 – 1001 obyvateľov, r. 1880 
– 1865, 1890 – 1776, 1900 – 2570, 1910 – 
1522, 1921 – 2312, 1930 – 2526, 1940 – 2442, 
1948 – 2238, 1961 - 2231, 1970 – 2025, 2001 
– 1560, 2018 – 1927 obyvateľov.

Mgr. Oto Šimkovič

POĎAKOVANIE !
Vážení priatelia, po príchode z  dovolenky 

som bol milo prekvapený z  pekného vianoč-
ného stromčeka pred OcÚ. Po hororových sce-
nároch na facebooku, som šťastný a  hrdý na 
mojich spoluobčanov, že pochopili moje slová 
nie ja, ale my spoločne budujeme obec.

Verím, že to takto bude pokračovať naďalej 
a  ozdobovanie sa stane tradíciou. Chcem sa 
Vám všetkých spoluobčanom poďakovať za 
výzdobu stromčeka, ako aj kultúrnej komisii 
a obecným hasičom. Inak to nejde, treba dávať 
nové myšlienky na spoločné, moderné ciele 
v obci!

Rovnako chcem v  mene mojom a  aj v  mene 
obecného úradu poďakovať poslancom za kúpu 
nového obecného auta. Signalizuje to dobrú 
spoluprácu a  auto bude slúžiť na reprezenta-
tívne účely obce doma i v zahraničí.

Ďakujem Vám!
S úctou, 

Váš starosta Šimkovič Boris

Blahoželanie.
Prajeme všetkým priaznivcom rybárskeho cechu, ale aj všetkým ostaným ľudom 
dobrej vôle Veselé vianočné sviatky, plné zdravia, šťastia a  lásky v  kruhu svojej 
rodiny a známych.
Do Nového roku 2019 prajeme veľa zdravia, optimizmu a dobrej nálady.
To Vám želá Rybársky spolok Morava.

 MK.
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Duchovné okienko

130. výročie dobrovoľného hasičského zboru
Chceme sa poďakovať pánu Bohu za naše ži-

voty, že sa o nás stará. Tiež poďakovať vám za 
to čo robíte pre svoje rodiny a  pre spoločnosť. 
Chceme sa dnes zastaviť a uvedomiť si hodno-
tu vzťahov, práce, božieho požehnania. Písmo 
hovorí bez Božieho požehnania márne je naše 
namáhanie. Boh nás nekonečne miluje a prijí-
ma takých aký sme, aj keď sa nám nedarí aj keď 
prežívame ťažkosti a  námahy. To nám dáva 
silu v vnútorný pokoj. Niekto môže povedať, 
čo vlastne okrem hasenia požiarov robia. 
Čistenie studní, čistenie odtokových kaná-
lov, odčerpanie vody z  pivnice, garáže, po-
moc pri povodniach, veterné smršte, pomoc 
pri nehodách, vyťahovanie aut, kultúrne 
akcie, ukážky hasičskej techniky žiakom ZŠ. 

Dnešné evanjelium nám predstavuje sud-
cu, ktorý sa Boha nebál a  ľudí nehanbil. 
Bola v  tom meste aj vdova, ktorá k  nemu 
chodila s  prosbou: ‚Obráň ma pred mojím 
protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No po-
tom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí 
sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak 
unúva, aby napokon neprišla a  neudrela 
ma po tvári.‘ A  Pán povedal: „Počúvajte, čo 
hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni 
svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom 
i  nocou, a  bude k  nim nevšímavý? Hovorím 
vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn člove-
ka vieru na zemi, keď príde?“ 

Keď s  dôverou poprosíme Boha o  pomoc 
On nám pomôže, ak budeme vytrvalo pro-
siť. Vdova sa nenechala tak ľahko odbiť. 
Vytrvalo prosila sudcu, aby jej pomohol. 
Vedela že iba on jej môže pomôcť. Táto žena 
je pre nás príkladom. Človek sa ľahko nechá 
znechutiť nezdarom, sklamaním seba či 
druhých, nie je dobré tomu podľahnúť. Vie-
ra je dar, nie je to bremeno. Boh si ma neko-
nečne váži a cení, lebo som stvorený na Boží 
obraz rozumom a  slobodnou vôľou dodáva 
mi to odvahu a  silu. Boh mi verí a  pomáha 
mi nakoľko mu dôverujem. Modlime sa za 
posilnenie svojej viery. 

Súčasný svet vyzdvihuje vyjadrovanie názo-
rov, presadzovanie myšlienok. Kto mlčí, vyvo-
láva dojem, že mu ušiel vlak. Kto chce byť „in“, 
musí komentovať, musí aspoň zdieľať, fejsbú-
kovať, instagramovať, tvítovať...Je dôležité aj 
počúvať a  premýšľať. Je dobré prehodnocovať 
svoje úmysly, svoje konanie, či idem správne. 
Možno sa treba niečoho zrieknuť aby som mo-
hol robiť niečo dôležitejšie. Upriamenie po-

zornosti na druhého, počúvanie, premýšľanie, 
rozlišovanie, vedomie vlastnej dôstojnosti. 
Toto sú dôležité posolstvá dnešného sviatku. 
Ako ich premietnuť do našich životov? 

V  zahraničí vnímajú našu pracovitosť i  spo-
ľahlivosť a  napríklad aj schopnosť rozumieť 
technickým veciam, kapacitu rýchlo sa učiť, 
prichádzať so zlepšeniami a  novými riešenia-

mi. Ochota a pracovitosť sprevádzali náš národ 
celé generácie a  sú dôvodom na povzbudenie 
aj dnes. A k týmto vlastnostiam si dovolím pri-
pomenúť ešte jednu, na ktorú sa dnes, bohu-
žiaľ, nehľadí rovnako pozitívne ako v minulos-
ti. Je to totiž nenáročnosť a skromnosť - vedieť 
byť spokojný aj v nie najlepších podmienkach. 
Ako ľudia vravievali, že niekto je… “nielen do 
koča, ale aj do voza.“ 

Náš človek má slabosti, ale nikdy nebol syno-
nymom spupnosti, povýšenectva či arogancie. 
Dokázal vydržať, poradiť si v  nepohode, a  zá-
roveň nestratiť zmysel pre vyššie veci. Naša 
literatúra je plná takýchto príkladov! Našim 
ľuďom neraz pomohla viera a  ako to zvykne-
me hovoriť - obyčajný sedliacky rozum rozlíšiť 
podstatné od druhoradého. V tejto súvislosti je 

však na mieste obozretnosť. Totiž, tá slo-
venská pokora, skromnosť alebo aj zdravý 
rozum sa pre niektorých stali akoby príle-
žitosťou na posmech. 

V  atmosfére posledných rokov možno 
vnímať isté zhadzovanie všetkého, čo je 
slovenské. Opakované podsúvanie toho, že 
sme horší, zaostalejší, že nestíhame s mo-
derným svetom, atď. Iste, máme veľa chýb. 
Myslím si však, že akékoľvek podceňovanie 
ľudí, ktorí pochádzajú z tejto krajiny, je ne-
miestne. Nepodvoľme sa mu! Nenaskakuj-
me na vlnu pohŕdania sebou samými! 

Nenechajme sa zhadzovať a  sami nezha-
dzujme! Uchovajme si skromnosť, ale aj 
zdravé sebavedomie, optimizmus a vlastný 
pohľad. Nemusí byť vo všetkom ten pohľad 
taký istý ako majú “tí, ktorí sú na zápa-
de“ - nemusíme slepo kopírovať druhých, 
najmä bohatších a  chcieť sa im - za každú 
cenu - vyrovnať. Len aby na nás nepozerali 
cez prsty a nedávali nám pocítiť našu dru-
hotriednosť. Svet, za ktorým sa dnes toľkí 
ženú, nie je vo všetkom hoden nasledova-
nia. Najmä nie v tom, čo sa týka sebastred-
nosti. Ako bol aj sudca z dnešného evanje-
lia, ktorý myslel len na seba.

Drahí bratia a sestry! 
Neželajme si banálne veci, prostriedky 

namiesto cieľov. Ich dosiahnutie nám ne-
prinesie šťastie. Uvedomme potrebu vďač-
nosti za to, čo máme a kým sme. Odovzdá-
vajte tieto hodnoty svojim deťom, viera, 
láska, pomoc blížnemu, skromnosť, poko-
ra. Všetkým nám prajem, aby nám posol-
stvo dnešného sviatku pomohlo uvedomiť 

si, že to podstatné pre budúcnosť: nestratiť 
otvorené srdce pre druhých, neopustiť zdravý 
rozum - a  túžiť po skutočných pokladoch. Ak 
v  duchu týchto hodnôt dokážeme napredovať, 
prinesie to úžitok nám i  celej našej milovanej 
vlasti - na mnoho nasledujúcich rokov. Za to 
sa modlím a  vyprosujem štedrosť Božieho po-
žehnania

 Amen.
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 24. decembra 2018 Polnočná omša v kostole

 26. decembra 2018 Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce

 6. január 2019 Novoročný trojkráľový koncert

 9. február 2019 20. reprezentačný ples v obci

 február 2019 Fašiang v obci

Zmena programu kultúrnych podujatí je vyhradená!
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