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Vážení spoluobčania,
na facebooku vychádzajú už rok
správy, ktoré zavádzajú a klamú občanov
Záhorskej Vsi. Robia to vedome, neoveria si
fakty, osočujú prácu starostu, OcÚ, lebo sú
za to platení. Hrajú sa na zástupcov ľudu,
občanov – kto ich zvolil? Vaši zástupcovia
sú poslanci, OZ, OcÚ a starosta.
Naposledy táto „skupina“ – facebooková
pletkáreň zavádzala a osočovala ľudí,
zavádzala ohľadom mostu v Záhorskej Vsi.
Chce ľuďom vnútiť strach, nedôveru, neistotu, aby nakoniec táto „skupina“ vystúpila ako záchranca dediny. Táto „skupina“
veľmi dobre vie, že existuje uznesenie OZ č.
25/2013, ktoré jasne hovorí, kade pôjde most
a za akých podmienok. Má byť do 7,5 t, pre
osobné autá a má ísť cez obec. Podmienkou
však je vybudovanie ciest, chodníkov, zelene,
osvetlenia, hlukových bariér a policajnej stanice v obci – zmluvne pred začatím budovania mostu. Následne bolo v Angerne referendum, ktoré túto variantu mostu zamietlo!

Ak sa má niečo stavať, robiť štúdiu, treba
najprv zrušiť platné uznesenie! Pre rakúsku
stranu je primárny projekt diaľničného
mostu Marchegg – Devínska Nová Ves,
ktorý chcú postaviť čo najskôr.
Štúdiu mostu schválilo BSK 20. 9. 2019
uznesením č. 181/2019. Podmienkou pre
plánovanie mostu je pozitívne stanovisko,
nie súhlasné, štátnej ochrany prírody SR.
Na názor Záhorskej Vsi sa nikto nepýta,
nežiada! Pritom máme platný územný plán
a uznesenie OZ!
Na rade 30. 9. 2019 sme sa dohodli
s poslancami, že prichystáme „dotazník“ a dôležitý bude názor Vás – občanov
Záhorskej Vsi. 22. 10. 2019 v KD bude OZ,
verím, že prídete.
Vážení spoluobčania, toto sú fakty a pre
obec dôležité. Preto, ak čítate nezmysly,
alebo polopravdy na sociálnych sieťach
a chcete reagovať, preverte si situáciu na
OcÚ a uveďte veci na správnu mieru.
Nenechajte sa touto „skupinou“ znechutiť.
Veľa sme už dokázali spolu a takíto nímandi
nás nemôžu zastaviť!
Občania, zvolili ste si poslancov OZ! Toto
sú Vaši zástupcovia obce Záhorská Ves.
Komunikujte s nimi. Tento krok spolupráce
chýba. Dajte poslancom úlohy a ciele, ktoré
za Vás budú presadzovať. Sú to Vaši zástupcovia v obecnom parlamente!
s úctou Váš starosta
judr. boris šimkovič, 0948 550 050

Vážení čitatelia
Záhorského hlásnika,
kalendárny rok 2019 sa chýli pomaly,
ale zato isto, ku svojmu záveru. V obci
pozorujeme postupný príchod jesene,
počasie sa však zrejme vkradlo aj do
našich životov. Letargia a melanchólia ovládla spoločnosť, v ktorej žijeme.
Všimli sme si to aj my, redaktori Vašich
obecných novín. Napriek viacerým
výzvam absentuje zo strany občanov
záujem o veci verejné.
Treba však veci uviesť na pravú
mieru. Neabsentuje záujem o klebety
a poukazovanie na veci, ktoré nám
príliš nevoňajú. Slovné spojenie „konštruktívna kritika“ vymizla z našich
každodenných slovníkov. Ak si zo
strany oponenta alebo priateľa vypočujeme nedostatky, ktoré sa týkajú
našej práce, resp. osobného života,
nedokážeme sa preniesť cez jeho
slová. Zatvrdli sme a očakávame, že sa
budeme mať lepšie bez poctivej a usilovnej práce.
Okamžitý úspech. Chcú ho všetci,
bez ohľadu na okolnosti a životy
druhých. Ľudská spolupatričnosť,
ktorá sršala slovenskými a českými
námestiami v novembri 1989, zmizla.
Práve v tomto roku si pripomíname
30. výročie pádu komunistickej diktatúry, ktorá ovplyvnila životy mnohých
občanov dnešnej republiky. Pozitívne,
ale i negatívne. Kľúče, ktoré mali symbolizovať odomknutie si dverí k lepším
zajtrajšom, niekto nemilosrdne zahodil. Ekonomické ukazovatele hovoria
o tom, že sa dnes máme v porovnaní
s minulosťou lepšie. Máme sa však
lepšie aj v oblasti medziľudských
vzťahov?
Príjemné čítanie a pokoj v duši Vám
všetkým želá,
redakcia záhorského hlásnika

OZNAM!
Všetky uznesenia obecného zastupiteľstva sú dostupné na webovej stránke obce www.zahorskaves.sk
a taktiež k nahliadnutiu na obecnom úrade Záhorskej Vsi
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vy sa pýtate, my odpovedáme
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.
● Nielen na sociálnych sieťach, ale
aj v obci sa opäť do popredia
derie otázka mostu? Vyskytli sa
nové okolnosti, ktoré by avizovali
jeho výstavbu v nasledujúcich
mesiacoch?
Ako obyvateľ obce mám svoj názor na
budovanie mostu. To znamená, že som za
most, ktorý bol plánovaný na malý pohraničný styk pre osobné autá. Obyvatelia
Angernu túto možnosť zamietli. Ako starosta obce som za to, aby sa vyjadrili občania a väčšinu budem akceptovať! Žijeme
v demokratickej spoločnosti a čudujem

sa, prečo sa BSK takto isto ako v Rakúsku,
najprv neopýta občanov Záhorskej Vsi na
ich názor. Je jedno, že ide o EÚ – peniaze!
Verím, že nakoniec o tom rozhodnú
Uhrané!
● Mesiac október patrí seniorom. Ako
sa obec angažuje pri zlepšovaní
sociálnych a kultúrnych podmienok
seniorov v Záhorskej Vsi?
Ako jedna z mála obcí máme zariadenie pre seniorov – Jeseň života. Jednota
dôchodcov Slovenska Záhorská Ves organizuje celý rok s podporou OcÚ rôzne akcie
pre seniorov. Majú bezplatné preukazy na

prechod kompou. 19. 10. 2019 o 15.00 hod.
v KD ako každý rok, robíme posedenie
s darčekmi, hudbou a občerstvením pre
seniorov. Okrem toho od OcÚ majú dennodennú podporu, ak niečo potrebujú.
● Ako hodnotíte krok, dnes už bývalého poslanca obecného zastupiteľstva Petra Blašku, ktorý sa vzdal
poslaneckého mandátu?
Vzdal to skoro, mal veľa dobrých plánov.
Nabral si toho veľa a všetko nestíhal. Je to
človek, ktorý ak niečo robí, tak na 120 %,
poslaneckú funkciu takto nezvládal vykonávať, preto odstúpil.
mgr. dávid malík

Hody v obci
Záver septembra patril hodo- alebo na deň jeho patróna. Jednoducho,
vým slávnostiam, ktoré však strá- krátko, o to však výstižnejšie. A čo všetko
cajú (nielen) v našej obci punc k hodom ešte patrí? Územne sa hody
atraktívnosti a výnimočnosti. Ako rozširovali spolu s rozvojom cirkevnej farteda prebiehali hody v našej obci skej organizácie, najmä v 18. – 19. storočí
a na začiatku 20. storočia. Dodnes prežítento rok?
vajú tam, kde pretrváva susedský život.
V obci nechýbala slávnostná svätá omša
a kolotoče v miestnej časti „V Zákostelí“.
Tie potešili najmä deti. Počasie tento rok
ukázalo svoje podoby, no i tak sa mnohí
z vás stretli v kostole, na prechádzke
vonku, či už pri spomínaných kolotočoch.
Čo sú to však hody? V Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska sa hody definujú
ako tradičná slávnosť spojená s hostinou na počesť výročia posviacky kostola

Formálne sa dotvorili v stredovekých mestách. V jednotlivých regiónoch sa dbalo,
aby patróni časovo rovnomerne pokryli
spoločensky vhodné dátumy v priebehu
celého roka, lebo s hodmi býval spojený
jarmok, na ktorom očakávali kupujúcich
a hostí zo širšieho okolia. Jednou z najdôležitejších funkcií hodov bola a dodnes
ostáva úloha vyčistiť a upraviť kostol, ulice,
domy i dvory. Deň pred hodmi prichádzali do obce komedianti. Deti mali možnosť zoznámiť sa s jarmočnou kultúrou.
V jednotlivých domácnostiach sa pieklo,
varilo, mládež pripravovala miesto povedomia obyvateľov obce, na obnovu spoločenských kontaktov a na nadväzovanie
nových známostí. Hodová slávnosť trvala
v minulosti, niekedy aj dnes, viac dní. Bola
to výročná udalosť, ktorá mala viac častí:
cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. Prvá
polovica nedele patrila kostolu, druhá
hostine a zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala domov, ale mládež

ostávala. Stretnutia pri tanci boli uznávanou príležitosťou na nadväzovanie sobášnych známostí. Dodnes je to príležitosť
na predstavenie snúbenca, snúbenice, na
návštevu svatovcov. Hody sú tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a rodákov.
Povinnosť prísť na hody majú predovšetkým deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo
obce. V mnohých obciach, obvykle tam,
kde sú dva kostoly, mávajú veľké i malé
hody. No s tým si my hlavu lámať nemusí.
Náš kostol je zasvätený sv. Michalovi,
preto oslavujeme hody – ako sa vraví na
Michala.
Veríme, že ste tohtoročné hody prežili
predovšetkým príjemne v kruhu svojich
najbližších.
mgr. dávid malík
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17. ročník Dní Uhranského somíca

materská škola

Šarkaniáda v Záhorskej Vsi

Kultúrne a spoločenské podujatie, ktoré presiahlo v uplynulých
rokoch hranice našej obce, napísalo v auguste už svoju 17. kapitolu. Dni Uhranského somíca
nedokázali narušiť ani vrtochy
počasia.
V sobotu 10. augusta sa v priestoroch
rybárskeho domu tradične niesla vzduchom vôňa vyprážaných rýb a ďalších
pochutín, o ktoré sa postarala firma
VLORA Malacky. Po slávnostnom otvorení,
ktoré úvodným príhovorom zaobstaral
starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, patrilo
pódium domácim i cezpoľným interpretom. Pásmom piesní sa nám pripomenul domáci spevokol Uhranka. Folklórny
súbor Slnečnica z neďalekých Gajar si okrem piesní pripravil aj
pásmo hovoreného slova a tanečných vystúpení.
Programom počas sobotňajšieho popoludnia sprevádzala
Michaela Adamovičová. Privítala na pódiu bratské duo 2BRA3
Šediví, ktorí okrem netradičného názvu zaujali aj známymi ľudovými piesňami. Počasie narobilo šarapatu pri vystúpení hudobnej
skupiny TIP, no našlo sa aj niekoľko odvážlivcov, ktorým neprekážala intenzívna prietrž mračien. Skupina TIP nabádala prítomných
divákov k piesni a tancu až do neskorých nočných hodín, počas
ich prestávky sa o svoju tvorbu podelil spevák KAMIL.
Leitmotívom večerného programu bola bubnová show
v podaní kolektívu CAMPANA BATACUDA. Inak brilantné vystúpenie však prinieslo na záver čiernu škvrnu v podobe slovnej
inzultácie členov skupiny jedným z podgurážených účastníkov
podujatia. Hlupáka však nájdete dnes asi všade, no nie?
V nedeľu 11. augusta sa Uhranský Somíc niesol v duchu športu
a pohybu. V priestoroch futbalového štadióna FK Záhorská Ves
sa v dopoludňajších hodinách predstavil miestny futbalový tím
žiakov, ktorý podľahol súperovi z Karlovej Vsi v pomere 1 : 6.
Súťaže technických zručností, ktoré si pripravili pre prítomných

účastníkov organizátori nedeľňajšieho
dňa, zaujali predovšetkým ženskú časť
publika a množstvo prítomných detí.
Ťahákom a záverečným bodom bohatého programu bol exhibičný duel medzi
LEGENDAMI F. C. ZÁHORSKÁ VES A OLD
BOYS SLOVAN BRATISLAVA. Zápas, inak
bohatý na množstvo streleckých príležitostí a technických fines, napokon lepšie
zvládli belasé legendy. Počas obidvoch
dní ste sa mohli povoziť na kolotočoch,
alebo nechať si namaľovať na tvár postavu
Vášho obľúbeného filmového superhrdinu či zvieratka.
Tešíme sa na ďalší ročník, priatelia!
mgr. dávid malík

Jeseň patrí vo všeobecnosti k najobľúbenejším ročným obdobiam. Na jeseň sa
listy odejú do pestrého šatu, počasie je
takisto ešte príjemné a príroda nás láka
na prechádzku. Šarkany, vyrezávané helloweenske tekvice a jesenné tvorenie
s prírodninami, ktoré nazbierame počas
prechádzky, jednoducho k jeseni neodmysliteľne patria.
Preto sme aj my v Záhorskej Vsi neváhali
a zorganizovali sme v materskej škole šarkaniádu. Pozvali sme na ňu i našich kamarátov z MŠ v Angerne a sme radi, že naše
pozvanie prijali a že sme sa 16. 10. 2019
opäť stretli. Po úvodných pozdravoch a po
desiatej si deti s pani učiteľkami trošku
zaspievali a zatancovali. Potom sme sa rozdelili do menších skupín a mohli sme začať
pracovať. Najprv som ale deťom vysvetlila,
že voľakedy si naše babičky a dedkovia
veru šarkany nekupovali v obchode, ale
si ich sami vytvárali. My sme chceli túto

tradíciu oživiť a tiež ukázať, že sme rovnako kreatívni, šikovní a zruční ako oni.
Zvládli sme to na jednotku. Naše šarkany
možno vidieť na spoločnej fotografii
sú originálne, veselé a krásne. Potom si
každé dieťa vytvorilo ešte malého šarkana,
ktorého si mohli vziať domov a skrášliť si
ním napr. svoju detskú izbičku.
Deti mali samozrejme i dostatok času
na hru, ktorú tak ľúbia a potrebujú. Okolo
obeda išli naši rakúski kamaráti domov.
Myslím, že sme spoločne zažili jeden
pekný, tvorivý, veselý jesenný deň, na
ktorý budeme radi spomínať. A sme radi,
že aj p. Boris Šimkovič, náš pán starosta,
mohol zostať krátko medzi nami a poobdivovať detské práce.
mgr. jana báchorová, lektorka nj
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Projekt INTERREG –
škola v prírode

základná škola

V rámci projektu INTERREG Bettina Jaindl a starostu
Slovakia – Austria zorganizovalo obce Weikendorf Ing.
vedenie našej základnej školy Johanna Zimmermanna.
v dňoch 7. 10. – 10. 10. 2019 jedi- Vyjadrila radosť z možnečné stretnutie žiakov 1. – 5. roč- nosti spoznať vzájomne
svoje regióny, jaz yk,
níka ZŠ Záhorská Ves a žiakov komunikovať navzájom,
Volksschule Weikendorf. Miestom nadväzovať cezhraničné
pobytu bola Škola v prírode priateľstvá.
Piesočná, ktorá sa nachádza v loka- Aktivity, hry, súťaže, konlite obce Moravský Svätý Ján.
verzáciu v oboch jazykoch
Stretnutie otvorila pani riaditeľka PaedDr.
Ivica Pupiková a srdečne privítala pani riaditeľku Volksschule Weikendorf dipl. ped.

Škola v prírode v Moravskom Svätom Jáne
Náš projekt je už vo svojej poslednej
tretine a práve v tejto etape sme pre žiakov, ktorí sa na základnej škole vo svojom
voľnom čase učia nemčinu, pripravili malé
prekvapenie. Pozvali sme deti z rakúskeho
Weikendorfu, a pre všetkých sme pripravili školu v prírode.
Na tejto škole v prírode, ktorá sa
konala v neďalekej obci Moravský Svätý
Ján, sa zúčastnilo spolu viac než 60 detí.
Išlo o deti vo veku 6 až 10 rokov, ktoré
navštevujú Základnú školu v Záhorskej
Vsi a Weikendorfe. Milé bolo, že sa na
podujatí mohli zúčastniť obe pani riaditeľky i p. Hans Zimmermann, starosta
Weikendorfu a tým aj oficiálne, navonok
podporili tento medzinárodný projekt.

Pre deti boli pripravené rozličné aktivity. Hra boli rozdelené do štyroch blokov: 1. Spoznávacie hry, 2. Jazykové hry,
3. Pohybové a uvoľňujúce hra a 4. Hra
s dôrazom na životné prostredie okolo
nás. Pri spomínaných hrách deti pracovali v zmiešaných skupinách – teda starší
s mladšími, Rakúšania
so Slovákmi. Tak mali
deti možnosť trochu
sa navzájom spoznať.
niečo spolu zažiť, spolupracovať a popri tom sa
naučiť niečo z cudzieho
jazyka, z jazyka nášho
suseda. Spolupráca
bola výborná, v šetci
krásne spolupracovali,
zapájali sa do aktivít, boli veselí a kreatívni. Žiaci zažili spolu
veľa príjemných chvíľ,
zábavy a popri tom sa

veľa naučili. A to nehovorím len o cudzom
jazyku.
Na záver patrí všetkým, čo sa podieľali
na škole v prírode, jedno veľké ĎAKUJEME
mgr. jana báchorová, lektorka nj

viedla lektorka nemeckého jazyka Mgr. Janka Bachorová, ktorá
vyučuje v rámci projektu INTERREG na
našej škole nemecký jazyk. Aktivity boli

rozdelené do troch blokov – predstavovanie sa, jazykový blok a pohybovo-zábavné hry. Hravé predstavenie svojho
mena s pohybom, vyslabikovaním v nemčine i slovenčine si deti hneď získalo, po
chvíľke sa vedeli navzájom osloviť a zároveň vedeli o svojom novom priateľovi, čo
ho vystihuje, čo rád robí, hľadali si kamaráta s podobnými záľubami. V jazykovom
bloku spoznávali a porovnávali navzájom abecedu, hľadali slová, ktoré znejú
podobne. Z modrého krepového papiera
vytvorili spoločnú rieku Moravu s vlajkami
štátov a názvami obidvoch obcí na opačných brehoch rieky. Pomocou kamaráta
z družobnej školy sa pokúsili ,,prebrodiť“
Moravu. Samozrejme, najzaujímavejší
bol 3. blok, plný zábavy a hier, spoločné
konverzačné večerné hry a súťaže, diskotéky, talentída. K tomu vychádzky do
okolitej prírody, poznávanie rastlinstva,
živočíšstva, k trojštátiu – hraničnému
bodu Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej republiky na sútoku riek
Moravy a Dyje.
Družobné stretnutie splnilo svoj hlavný
cieľ – odstraňovanie jazykovej bariéry
medzi deťmi, vzájomná komunikácia,
spoznávanie kultúr obidvoch regiónov,
nadväzovanie cezhraničných priateľstiev a radosť zo spoločného stretnutia. Kiežby bolo takýchto stretnutí čo
najviac. Ďakujeme vedeniu Základnej
školy Záhorská Ves – p. riad. PaedDr. Ivici
Pupikovej za zorganizovanie dní v znamení slovensko – rakúskych priateľstiev.
zuzana doršicová
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Európsky týždeň športu: cvičí celá škola
Aj tento rok sa v stredu 25. septembra
2019 zapojila naša škola do Európskeho
týždňa športu.
V poradí 5. ročník Európskeho týždňa
športu sa v tomto roku konal v 41 krajinách Európy. Ide o iniciatívu Európskej
komisie na podporu športu a fyzickej
aktivity v Európe. Koordinátorom projektu
na Slovensku je tak ako po minulé roky
Národné športové centrum. Táto iniciatíva má nabádať ľudí k aktívnemu pohybu
počas stanoveného týždňa, no následne

aj po celý rok. Tak sme si aj my, celá škola,
s radosťou obliekli tepláky a tričká. Vybehli
sme na školský dvor a pustili sa do cvičenia. Pomáhala nám rytmická hudba. Cviky
nám predvádzali pán učiteľ Dávid Malík
a pani učiteľky Ľubka Hájek a Adriánka
Kiseľová. Presvedčili sme sa, že šport je
zábavný.
Veríme, že aj takéto zážitky formujú človeka. A preto sa tešíme na ďalšie! Tak o rok
opäť!
mgr. pavlína janotková
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Malen ohne Grenzen – Maľovanie bez hraníc –
30. výročie od pádu železnej opony
Dňa 18. septembra 2019 sa trinásť žiakov
ôsmeho a deviateho ročníka našej školy
zúčastnilo veľkolepej akcie, ktorú organizoval región Marchfeld pri príležitosti
30. výročia od pádu železnej opony.
V roku 1989 naplánoval tento región
na Moste slobody pri obci Schloss Hof
viacdňovú verejnú akciu maľovania
so žiakmi, umelcami a okoloidúcimi
pod názvom „Malen ohne Grenzen“

(„Maľovanie bez hraníc“). Na zábradlie na
oboch stranách Mosta slobody (rakúskej
i slovenskej) sú vystavené umiestnené
niekoľkometrové plochy, na ktorých sa
tvorcovia mohli vyjadriť k danej téme
(formou slova, citátu, výpovede, vyjadrenia, slov piesne a pod.).
Naši žiaci navštívili model „železnej
opony“, nachádzajúci sa priamo pod mostom slovenskom brehu, kde i maľovanie

prebiehalo. Dievčence si ako tému pre
svoju tvorbu vybrali dúhu ako pozitívny
úkaz, ktorý symbolizuje radosť, že sme
prekonali nevľúdne obdobie. Chlapci sa
zamerali na vesmír, planétu Zem, na ktorej
sme si všetci rovní. Celý priebeh vytvárania a prezentovania prác žiakov si môžete
pozrieť na fotografiách.
mgr. soňa landlová
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Slávnostné otvorenie školského roka
v základnej škole

Póla radí deťom
Naši prváčikovia privítali vo svojej triede
hneď prvý týždeň vzácnu návštevu. S úžasom v očkách, že vidia skutočnú policajtku, počúvali tetu – kpt. Ing. Ľubicu
Dankovičovú z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave. Prišla
medzi prváčikov s veľkou taškou plnou
reflexných vestičiek, ktoré pomôžu našim
najmenším, aby boli na ceste viditeľnejší
a bezpečnejší. Porozprávala im, ako sa
správať v rôznych dopravných situáciách,
najmä pri prechádzaní cez cestu, cez priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, správne kráčať po ceste, pri ktorej nie
je chodník, bezpečne vychádzať spomedzi rôznych prekážok, ktoré sa nachádzajú

v blízkosti ciest. Veľkým pomocníkom im
bude práve táto reflexná vestička. Veľmi
ochotne a rady si ju všetci obliekli, tete
potvrdili, že dávajú veľký pozor pri ceste,
zarecitovali o tom i básničku – ,,…vľavo
sa vždy pozrieme, keď cez cestu prechádzame…“ a s poďakovaním, spoločným
odfotografovaním sa s tetou ,,policajtkou“
rozlúčili.
Póla radí deťom je preventívnym projektom, ktorý je určený pre deti predškolského veku a deti prvého ročníka
základných škôl. S predstavením projektu k našim prváčikom opäť zavítala
mjr. Ing. Ľubica Dankovičová. Hravou
formou, pomocou pracovného zošita,

vysvetlila deťom, ako sa bezpečne správať v rizikových situáciách, pripraviť sa
k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje
veci. Prostredníctvom hlavnej postavy
sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť – dopravné predpisy,
závislosti, šikanovanie, práca polície.
Póla formou príbehu vysvetľuje deťom
riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi.
Rozpráva im o dopravných predpisoch,
ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní,
alebo keď idú na prechádzku. Upozorní aj
na možné spôsoby, ako si chrániť zdravie
a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich
veku (televízia, počítače, hracie konzoly,
mobily,…). Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú
potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo šikanovania, ktorá sa môže objaviť aj
v ich triede, poukazuje na spôsoby, ako sa
môžu proti šikanovaniu v ich veku brániť.
Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou
doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo
prerozprávania poučných príbehov za
pomoci nakreslených obrázkov.
Deti práca s pracovným zošitom zaujala,
mali veľa otázok a pripomienok, vhodne
reagovali na mnohé rizikové situácie,
smelo komunikovali s „tetou“ Ľubkou
a veľa poučného si z aktivít zapamätali.
Ďakujeme mjr. Ing. Ľubici Dankovičovej
i policajnému zboru za aktívnu činnosť,
ktorou prispievajú k bezpečnosti našich
najmladších žiakov – prváčikov.
zuzana doršicová

V pondelok 2. septembra 2019 sa po
vyše dvojmesačnej odmlke opäť raz otvorili brány miestnej základnej školy. Hoci
počasie navrátilcom do školských lavíc
neprialo, všetci sa vrátili s veľkým úsmevom na perách a očakávaniami, ktoré
nový školský rok prináša.
O slávnostné otvorenie sa postarala
riaditeľka základnej školy PaedDr. Ivica
Pupiková. V príhovore privítala nových
prváčikov a zapriala všetkým žiakom,
rodičom i zamestnancom školy vzájomnú
úspešnú spoluprácu počas nasledujúcich
10 mesiacov. Následne predstavila žiakom
ich triednych učiteľov, ako i ostatných
členov pedagogického zboru a zamestnancov školy. Slovo odovzdala starostovi
obce JUDr. Borisovi Šimkovičovi, ktorý

v krátkosti zaželal všetkým prítomným
úspešné výsledky v novom školskom roku.
S organizačno–technickými pokynmi
oboznámila rodičov i žiakov zástupkyňa
školy Mgr. Pavlína Janotková. Žiaci sa
následne odobrali do tried spoločne so
svojimi triednymi učiteľmi.
Dovoľte, aby som v mene celého pedagogického zboru a zamestnancov školy
zaželal všetkým žiakom množstvo pevného zdravia, pozitívneho myslenia, tvorivej energie a neutíchajúceho nadšenia
do nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov.
Rodičom zasa želám pevné nervy a dostatok času a trpezlivosti pre svoje ratolesti.
Vitaj, školský rok 2019/2020!
mgr. dávid malík
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Záhorácke LEGO roboty
Každý z nás pozná stavebnicu Lego,
deti ju veľmi rady skladajú, stavajú rôzne
budovy, autá, postavičky. V našej škole
tiež žiaci skladali lego – Lego robota,
boli to žiaci z 2. stupňa, ktorí postavili
za necelé dve hodinky dvoch lego robotov (M. Glajšek, D. Polák, E. Meňhartová,
V. Pavešicová, K. Tóčiková), aby sa žiaci
mohli zahrať.
Dňa 19. 9. 2019 k nám zavítal tím
„Jakubovskí roboti“ so svojím pánom učiteľom Mgr. Róbertom Szekulom, aby nám
niečo povedali o projekte Záhorácke LEGO
roboty. Ukázali, ako sa s takýmito robotmi
pracuje. Prednášky sa zúčastnili žiaci
prvého aj druhého stupňa. Najprv pán
učiteľ žiakom ukázal na youtube ukážky
stavieb mega robotov. Potom vysvetlil

žiakom, aká je cesta riešenia problémov správať sa ako pes, mávať vlajkou a iné
z reálneho sveta do práce s počítačom. funkcie.
Táto cesta motivuje žiakov k vzdelávaniu
Pri práci s LEGO MINDSTORMS Education
a školskej práci. Uviedol žiakov do práce
EV3 môže vzniknúť jediný problém: Včas
s počítačom v oblasti vedy, techniky, ukončiť výučbu! Žiaci boli zvedaví, ako
technológií a matematiky. Zvyšuje sa tak sa programuje, ako sa to spustí…, ale
efektívnosť učenia a pomáha dosiahnuť
o tom sa dozvedia všetko na krúžku robosplnenie vzdelávacích cieľov a plánov. tiky, kde si môžu postaviť už sami aj iných
Žiaci sa musia učiť anglický jazyk, aby
lego robotov, naprogramovať si aj ako
porozumeli práci s robotom. Na záver si
lego robot zaparkuje do garáže, prinesie
žiaci mohli sami vyskúšať, ako taký robot kocku a iné zaujímavosti. Žiaci našej školy
pracuje. V robotoch boli už naprogramo- sa už tešia na krúžok robotiky.
vané programy, čo má lego robot vykonať.
Na záver chceme poďakovať tímu
Trošku sme si aj zasúťažili. Najprv pred- „Jakubovskí roboti“ a ich pánovi učiteľovi.
viedli „Jakubovskí roboti“ svojho robota
Projekt Záhorácke LEGO roboty finančne
a potom nášho robota, porovnali, ktorý
podporil Bratislavský samosprávny kraj –
robot bol lepší. Lego robot bol naprogra- najlepšie miesto pre život.
mgr. ľubica hájek
movaný robiť osmičku, chodiť do štvorca,

duchovné okienko

Hody sv. Michala
Hody v našej farnosti sv. Michala
sú obľúbeným sviatkom mnohých
veriacich. Ľudia sa k sv. Michalovi
utiekali od nepamäti známou
modlitbou, ktorú sa modlíme
vždy po sv. omši.
Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa
často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi
Patrón: katolíckej Cirkvi v boji proti
pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov,
obchodníkov, parašutistov, policajtov,
námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov,
krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov,
cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk,
rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri
búrke a zlom počasí.
Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov
(archanjel – mimoriadne mocný anjel).
Meno Michal znamená „Kto ako Boh?“. Je
to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým
vodca nebeského vojska porážal Božieho
odporcu – Lucifera (por. Zjv 12, 7–9). Je

zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom.
Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom
anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom
duší. Nachádza sa na viacerých miestach
Svätého Písma Starého a Nového Zákona.
Boh mu zveril v dejinách spásy veľké
úlohy. Je označovaný tiež ako dôverník
Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom
pokyny Pána.
Na základe pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
• bojovať proti Satanovi
• zachraňovať duše veriacich z moci
satana, osobitne v hodine smrti
• ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom
zákone, kresťanov a Cirkev v Novom
zákone
• sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží
súd
Modlitba: Sv. Michal archanjel, bráň nás
v boji, buď nám ochrancom proti zlobe
a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech
mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň
do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí
sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
Počas týždňa pred hodami sa nám prihovorili mnohí kňazi. Vo viere nás povzbudil
bývalý pán farár Jozef Nádasky. Povedal
nám aby sa kresťania nedali znechutiť
ľuďmi, ktorí im neprajú. Aby sme sa nedali
odradiť z dobrej cesty. Na tejto zemi za
konanie dobra nie vždy dočkáme odmeny
od ľudí. Máme istú odmenu v nebi, ktorú
nám Boh dá. Kde nabrať silu k dobru? Tú
má Boh, my ju nemáme. My môžme prosiť denne Boha, aby On svojou láskou
nás uzdravil, naplnil a premenil. Aby On
vstúpil do našich vzťahov, do našej práce.
Aby nám dal silu odpustiť, silu premôcť
sa keď sa nás zmocňuje malomyseľnosť
a smútok. Keď veci nejdú tak ako sme si
ich naplánovali. Aby sme vo viere všetky
veci ktoré nosíme vo svojom srdci denne
odovzdávali p. Ježišovi. Povedali mi: Pane
Ježišu ty sa postaraj, aj na to nemám síl. Ty
môžeš všetko. Verím ti. Boh je vždy verný
On pomôže, treba veriť.
marian libič
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šport v obci

Futbalový klub FK Záhorská Ves vstúpil
do tohtoročnej súťaže s viacerými zmenami. Na poli vedenia klubu nastali zmeny
ako i v hráčskom kádri. Výbor klubu prešiel obmenou a touto cestou by sme sa
chceli poďakovať bývalým funkcionárom
za ich čas, ktorý venovali tomuto športu,
tomuto klubu. Veríme, že aj naďalej budú
klub podporovať i keď z pozície fanúšika.
Samozrejme pomocnú ruku neodmietneme, súčasný stav totiž nie je ideálny
a práce je viac ako dosť ak máme pomýšľať nad vzostupom klubu aby sa mu prinavrátila pozícia z čias minulých. Bolo by
fajn, keby si aj bývalý hráči našli čas a zavítali na zápas či inak vedeli podporiť chod
klubu. Boli jeho súčasťou dlhé obdobie
a ich skúsenosti by mohli výrazne pomôcť
súčasnému nelichotivému postaveniu.
Klub má v súčasnej dobe dve mužstvá. Žiaci pod taktovkou Dávida Malíka
a Dominika Vajdečku a seniori pod trénerským duom Pavol Danihel a Peter Nerád.
A mužstvo po minulej sezóne opustil
najlepší strelec František Biháry (hosťovanie Čáry), Ivan Konečný (hosťovanie
Jakubov), Nikolas Zeman (hosťovanie
dorast Rohožník). Do kádra pribudol
Dávid Zelenka (hosťovanie z Gajár) navrátilec Daniel Malík (hosťovanie z Jakubova).
Zo susednou obcou Vysoká pri Morave sa
podarilo dohodnúť striedavý štart našich
mladých hráčov, ktorý tvoria dorast
Vysokej a to Gabriel Zeman, Samuel Nerád
a Kristián Višváder. Po výkonoch z odvetnej časti minulého ročníka pred nami

stojí výzva zabojovať o postup do vyššej
súťaže. Hráči ukázali kolektívneho ducha,
bojovnosť, chuť sa posunúť a tak si iný cieľ
ani nemôžeme dať. Samozrejme majú čo
do toho povedať aj súperi a samotná súťaž
ako taká.
Už prvé kolo nám ukázalo, že nič nemôžete podceniť, žiadny súboj, žiadnu
nahrávku, žiadny zápas, žiadneho súpera.
Malé Leváre nás vyškolili z kolektívneho
ponímania futbalu a prakticky nás porazili
našimi zbraňami. Ako sa vraví dobra facka
na úvod. Bola potrebná a sadla poriadne
a aj mala ten správny účinok. Od toho
zápasu sme absolvovali 4 ďalšie stretnutia z toho tri na ihriskách súpera. Bilancia
je štyri víťazstvá a štyri čisté kontá. Skóre
9–0. Mužstvo ukazuje svoj potenciál
a svojim kolektívnym prístupom získava
dôležité sebavedomie každým odohratým zápasom. Je dôležité aby sa stále

pevne držali zeme, išli od zápasu k zápasu
a neustále na sebe pracovali.
Veríme, že mužstvo bude napredovať
ďalej, mladý hráči sa zapoja do tréningového procesu a začlenia sa do kolektívu.
Máme v tíme individuality ale nič nenahradí partiu, ktorá ťahá za jeden koniec
povrazu. Na tom je kolektívny šport založený. Každý má svoje miesto, svoj prínos
pre mužstvo a to si musí každý uvedomiť,
akceptovať a využiť svoj potenciál pre
spoluhráčov čo najlepšie.
Dúfame, že spoločne sa nám všetkým
podarí posunúť klub vyššie, že deti sa
budú baviť hrou, že seniori zabojujú
o svoju šancu a že divák si nájde cestu
na miestny štadión vo väčšom množstve.
Budeme sa snažiť aby sa postupne zmenil pohľad na futbal v Záhorskej Vsi. Sme
otvorený návrhom, prínosom a privítame
každú pomocnú ruku.
peter nerád

Zo školských lavíc
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Plánované podujatia
24. november 2019

Koncert na počesť Lucie Popp

6. december 2019

Mikuláš v obci

24. december 2019

Polnočná omša

26. december 2019

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce

Zmena programu kultúrnych podujatí je vyhradená!
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