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Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,

Príhovor starostu
Vážení občania,
dôležitým faktorom nášho každodenného života je životné
prostredie. Obec investuje mesačne nemalé finančné
prostriedky na likvidáciu divokých skládok a odvozu do FCC
Zohor.
V najbližších dňoch sa bude otvárať zberný dvor pri ČOV.
Je to historický moment v živote obce. Triedením odpadu,
odvozu ďalšieho odpadu na zberný dvor máme všetci
možnosť tento problém divokých skládok doriešiť. Otvorený
bude v stredu a v sobotu. Čas bude vyhlásený rozhlasom.
Platiť sa bude iba stavebný odpad a to v malých množstvách.
Nie vlečky, nákladné autá, kontajnery. Tieto si musíme
zabezpečiť s FCC Zohor. Pri ihrisku do konca roka zlikvidujeme bioodpad. Ten bude tiež pri ČOV na zbernom dvore.
Predpokladám, že ešte budú pokusy divokých skládok, preto
majme oči otvorené a informujte ma, resp. robte fotky atď.
Ďakujem, s úctou Váš starosta

boris šimkovič

žijeme v zvláštnych a neistých časoch. V závere nášho posledného príhovoru sme Vám želali množstvo zdravia a pozitívneho nastavenia mysle do
ďalších dní a týždňov. Uplynuli viac ako 3 mesiace a naše želanie voči Vám
pretrváva. Epidemiologická situácia sa nezlepšuje, v spoločnosti vládne
skepsa voči všetkému a všetkým, ľudia sa málo usmievajú.
V našej obci si život plynie vlastným tempom, situácia s koronavírusom
sa podpísala predovšetkým pod početnú absenciu kultúrno-športových
podujatí. Množstvo miestnych organizácií, spolkov a združení spoločne
s obecným úradom rieši najmä problémy spojené s dezinfekciou priestorov
a so zdravím svojich členov, resp. občanov. V auguste sme museli oželieť
oslavy Dní Uhranského somíca, aj hody sme slávili tak trocha skromnejšie.
Napriek tomu sa naša redakcia snaží byť v centre diania a sprostredkovať Vám najnovšie informácie z obce a jej blízkeho okolia. Základná
i materská škola slávnostne zahájili nový školský rok, miestna Jednota
dôchodcov Slovenska zreorganizovala svoje vedenie a využila dočasné
zníženie prísnych nariadení na exkurzie a futbalové mužstvá bojujú vo
svojich ligách okrem súperov aj s nepriazňou športového osudu.
Príjemné čítanie a pokojné prežitie záveru kalendárneho roka 2020
Vám želá,
REDAKCIA ZÁHORSKÉHO HLÁSNIKA

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. V blízkosti miestnej kompy by malo vzniknúť športovo-relaxačné zariadenie. Vedeli by ste občanom
poskytnúť podrobnejšie informácie ohľadom spomínaného strediska?
Áno, je to pravda, všetko je webovej stránke obce –
www.zahorskaves.sk
2. Čo by ste chceli ako starosta obce odkázať občanom
vzhľadom na sprísnené epidemiologické opatrenia
v súvislosti s koronavírusom?
Treba sa riadiť zdravým rozumom a nosiť rúška, dodržiavať hygienu rúk a nezdružovať sa.
3. Pokúsite sa zhodnotiť pomaly sa končiaci kalendárny
rok 2020 z pohľadu obce Záhorská Ves?

•

Pozitíva:
Multifunkčné ihrisko ZŠ, KD – výmena okien a dverí,
zberný dvor – traktor, 5 kontajnerov, váha, vlečka, nosič
kontajnerov. Kolesový nakladač, drtička, do konca
novembra nová strecha KD, jesenná deratizácia, doplnok ÚP č. 3.

•

Koordinácia a riešenie problémov v novej situácii –
Covid 19 – bez väčších problémov.

Negatíva:
•
Neustále napádanie práce OcÚ, predstaviteľov obce.
Takýto „občania“ robia hanbu našej Záhorskej Vsi pred
celým Slovenskom.
4. Medzi občanmi prevláda názor, že starosta obce
nemá záujem o vybudovanie kanalizácie. Aký je však
skutočný dôvod chýbajúcej kanalizácie v obci?
Určite to nie je pravda. Tvrdí to opozícia. Dôkaz je
neustále predlžovanie stavebného povolenia na kanalizáciu, ktoré je platné. Ďalej obce, ktoré ako my na to majú,
si musia k spolufinancovaniu brať pôžičku, našej obci to
robí 400 000 €.
Na Slovensku je množstvo miest a obcí, ktoré na to
nemajú. A tu je problém, ktorý vidím. Mal by to riešiť štát
rovnakým metrom, financiami. Nehovoriac o tom, že ak
bude kanalizácia a všetci budú mať prípojky, poplatky
budú drahšie! Budú mať na to všetci občania? Ďalej prečo,
keď sa rozkope obec kvôli kanalizácii sa nerobí všetko
naraz /elektrina, voda, plyn, kanalizácia/. Takže nie som
proti, veď sa mi podarilo vybudovať ČOV a tu som zistil
problémy. Proste štát by mal začať riešiť podľa mňa tieto
veci, lebo všetky obce musia byť odkanalizované.
ZHOVÁRAL SA MGR. DÁVID MALÍK
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základná škola

Slávnostné otvorenie školského roka v základnej škole
Brány našej školy sa opäť otvorili pre všetkých žiakov 2. septembra 2020.
O 8. 00 hodine sa žiaci 2. až 9. ročníka zhromaždili na školskom
dvore. Z bezpečnostných dôvodov stáli vo vyznačených zónach
podľa jednotlivých tried. Pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica
Pupiková srdečne privítala pedagógov, správnych zamestnancov,
žiakov, rodičov, starých rodičov a hostí - pána starostu JUDr. Borisa
Šimkoviča, pani predsedníčku ZRŠ Ing. Luciu Kňazeovú Beňovú.
Pani riaditeľka sa v príhovore poďakovala všetkým pedagógom,
žiakom a starostlivým rodičom, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh
dištančného vzdelávania v minulom školskom roku. Žiakom sa prihovoril pán starosta JUDr. Boris Šimkovič. Zdôraznil hlavne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas pobytu
v škole, ale aj mimo nej a zaprial všetkým úspešný školský rok.
O 9. 00 hodine slávnostne privítala pani riaditeľka PaedDr.
Ivica Pupiková našich milých prváčikov, ktorí sa s rodičmi zhromaždili v telocvični školy. Prihovoril sa im taktiež pán starosta
JUDr. Boris Šimkovič a zaželal prvákom veľa úspechov, pohody

a radosti v školskom roku. Pani triedna učiteľka prvákov Mgr.
Diana Ševcovová sa žiačikom prihovorila a rozdala darčeky – prvú
knihu prváka od pána starostu, pískacie tričko zo ZRŠ a sladké
i nesladké drobnosti. Prváci so svojou pani učiteľkou vykonali
slávnostný sľub prváka.
Na záver pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková zaželala všetkým žiakom a rodičom veľa zdravia, úspechov, pochvál, radosti
z dobrých známok, a aby sa škola stala miestom, kde sa budú
dobre cítiť.
ZUZANA LÁTAL
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Výlet na Bradlo a návšteva pána farára Mariána Libiča
Pri príležitosti začiatku nového školského roka
2020/2021 sa pedagogický zbor Základnej školy
v Záhorskej Vsi spoločne so správnymi zamestnancami rozhodol navštíviť a odovzdať pozdrav bývalému duchovnému otcovi našej obce Mariánovi
Libičovi.
Nakoľko duchovný otec momentálne pôsobí
v Brezovej pod Bradlom, spoločnému stretnutiu
predchádzala exkurzia k Mohyle generála Milana
Rastislava Štefánika. Symbolicky na mieste posledného odpočinku slovenského velikána predniesla
svoju reč pani riaditeľka školy PaedDr. Ivica Pupiková
a zaželala do nového školského roka všetkým zamestnancom predovšetkým pevné zdravie a mnoho síl.
Duchovný otec následne ukázal pedagogickému
zboru a správnym zamestnancom miestny kostol,
faru, ako i miesta posledného odpočinku známych
osobností slovenskej histórie.

Projektová činnosť v základnej škole
Nadácia Volkswagen nám oznámila skvelé správy - finančne
podporila naše dva projekty prostredníctvom grantového
programu Projekty zamestnancov.
V novom školskom roku vďaka úspechom v projektovej činnosti môžeme využívať novú interaktívnu tabuľu a nové žinenky
a fitlopty.
Prvý projekt:
Správne držanie tela
vypracovala a podala p.
učiteľ ka Mgr. Soňa
Landlová prostredníctvom žiadajúceho
zamestnanca Ing. Lucie
Beňovej Kňazeovej.
Druhý projekt:
Objavuj svet! vypracovala a podala p.
učiteľka Mgr. Lenka
Liščáková prostredníctvom žiadajúceho
z ames tnanc a p ani
Terézie Gedeonovej.
Všetkým, ktorí sa
zaslúžili o úspechy
v projektovej činnosti,
srdečne ďakujeme!
PAEDDR. IVICA PUPIKOVÁ

MGR. DÁVID MALÍK
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Galéria vďaky
Ž i a c i Z á k l a d n ej š ko l y
v Záhorskej Vsi vytvorili umelecké diela – portréty rodičov
a starých rodičov, ktoré boli vystavené v oknách základnej školy.
Táto žiacka Galéria vďaky, ktorú publikujeme aj
na stránkach Záhorského hlásnika, je prejavom
lásky a poďakovania za úsilie a trpezlivosť Vám,
milí rodičia a starí rodičia, pri motivácii a pomoci
svojim deťom a vnúčatám počas domáceho
vzdelávania.
Milí žiaci, poďakovanie patrí aj Vám za prekrásne portréty Vašich najmilších!
PAEDDR. IVICA PUPIKOVÁ, MGR. LENKA LIŠČÁKOVÁ
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JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
Milému stretnutiu dôchodcov v tomto roku prialo aj počasie.
Seniori sa stretli na opekačke, na prvom stretnutí v tomto roku
na rybárskom dvore. Jednota dôchodcov ďakuje aj touto cestou
rybárskej organizácii Morava za bezplatné prepožičanie priestorov dvora.

Plánovaný výlet na BIO FARMU v Stupave
sa mohol uskutočniť vďaka uvoľneniu
opatrení COVID-19. Pochutnali sme si na
výborných bryndzových
haluškách a posedeli
v príjemnom prírodnom prostredí.

Vždy koncom mája si pripomíname výročie Ľudovíta Štúra. K jeho pamätníku sme
položili kyticu kvetov, aby sme si uctili
tohto velikána slovenského národa.
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VÝZVA: SENIORI NAŠEJ OBCE, staňte sa
členmi Jednoty dôchodcov Slovenska a
tým si spríjemnite čas seniorského veku.
Činnosť našej organizácie je zameraná
na aktivity, ktoré sú nášmu veku primerané. Robíme spoločné posedenia,
výlety, prechádzky, zájazdy do divadla,
termálne kúpaliská. Pomôžte svojim
deťom, vnúčatám, urobte si potrebné
veci v domácnosti a v záhrade, ale
hlavne nezabúdajte, že čas letí veľmi
rýchlo a chceme ho využiť čo najviac v
náš prospech.

Výročné členské schôdze Jednoty
dôchodcov Slovenska sa konajú v mesiaci
marec. COVID-19 nám neumožnil dodržať
tento termín Výročná členská schôdza
našej organizácie seniorov sa uskutočnila až 9. septembra 2020, kedy bol zvolený aj nový výbor JDS v Záhorskej Vsi.
Dvakrát v roku gratulujeme jubilantom k
ich okrúhlemu životnému jubileu. Počas
výročnej členskej schôdze to boli p. Elena
Pupiková, p. Jana Ozábalová a p. Zoltán
Annuš. Pani Elena Pupiková ukončila
funkciu predsedníčky Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. Za doterajšiu
prácu v organizácii jej poďakovala nová
predsedníčka JDS p. Mária Annušová.

MÁRIA ANNUŠOVÁ,
PREDSEDNÍČKA JDS ZÁHORSKÁ VES

DUCHOVNÉ OKIENKO

80. výročie posviacky farského kostola
Presne po 80. Rokoch, ako je to zaznačené na základnom kameni, 15. augusta
sa tento rok konala veľká oslava:
Vtedy bol posvätený nový kostol,
namiesto pôvodného, ktorý stál v dnešnej
lokalite Zákostelí.
Na jeho mieste od roku 1815 stojí
kamenný kríž.
Dnešný kostol je od tohto miesta vzdialený asi 500 metrov a postavili ho na
mieste prvej jednotriednej cirkevnej školy
a potravinárskeho obchodu Konzum v
rokoch 1939 - 1940. Stavba stála 523
tisíc korún, prispeli roľníci, vedenie
Cukrovaru Uhorská Ves, ale aj remeselníci,
obchodníci a robotníci. Jeho základný
kameň vysvätili kňazi Kompánek Anton
z Uhorskej Vsi a Kolavík František z vtedajšieho Hochštetna (Vysoká pri Morave).
Projektoval ho Ing. arch. František
Florians, dozor nad stavbou bola vykonávaná pod dozorom staviteľov Šterna a
Blažka z Malaciek. Kostol bol posvätený
15. augusta 1940 otcom biskupom ThDr.
Michalom Buzalkom. Tiež bol zasvätený
sv. Michalovi a sv. Kataríne. Zo starého
kostola sa prenieslo všetko zariadenie, iba
staré lavice sa vymenili za nové.
V dnešnom kostole na hlavnom oltári je
hore obraz Boha Otca, nižšie je sv. Katarína
a pod ňou sv. Michal archanjel. Po bokoch
sv. Kataríny sú apoštoli sv. Lukáš, Matúš,

Ján a Marek. Sv. Katarína je spolupatrónkou kostola a farnosti, aj keď zvyčajne sa
používa označenie Kostol sv. Michala.
Na ľavom bočnom oltári je socha Panny
Márie, na pravom Božské srdce Ježišovo.
Pod chórom je oltárik - Pieta a oltárik so
sochou Jána Nepomuckého. Hore pod
stropom, ešte v kostolnej lodi je obraz
Posledná večera, ktorý venoval rodák
Leopold Daniels, predseda Svetového
kongresu Slovákov, ktorý zomrel v
Kalifornii r. 2003. Kostolu slúžia tri zvony,
z nich je pôvodný len „umieráčik“, dva
pôvodné vzalo vojsko na výrobu kanónov
počas 1. svetovej vojny. V roku 1923 sa
zakúpili dva nové, ktoré spolu s „umieráčikom“ slúžia dodnes.
Pôvodné zvony boli menšie, preto v
starom kostole stačili drevené nosníky, v
novom kostole v pristavanej veži sa urobila železná konštrukcia. V nej sú aj schody
na chórus.
Dnešný kostol je vynovený, opravená a
vynovená je aj pôvodná fara a hlavne, že v
nej už má obec svojho stáleho dôstojného
pastiera ľudských duší.
Tento rok vyšla hodová slávnosť priamo
na výkend. V sobotu bola slávnostná sv.
omša, kde hlavný celebrant bol p.arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Omša
sa slúžila v duchu sviatku Nanebovzatia

Panny Márie. Ďalší deň, v nedeľu slávnosť
pokračovala. Pri tejto príležitosti sme mali
možnosť zamyslieť sa nad tou skutočnosťou, že v našej obci sa nachádza Boží Dom
a čo všetko, aké veľké duchovné bohatstvo z toho plynie.
Kiežby nám toto vzácne miesto – oáza
Božích milostí, mohla slúžiť ešte po
mnoho ďalších rokov.
MGR. JOZEF KOŽUCH, FARÁR
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DUCHOVNÉ OKIENKO
V našej farnosti sme mali v júni mimoriadnu udalosť. Náš rodák kňaz zo
Záhorskej Vsi vdp. Jozef Blažek sa 21. júna
2020 dožil 50. výročia kňazskej vysviacky.
Jeho rodičia bývali vedľa kostola. Boli
nejaký čas aj kostolníci. Na jeho ceste ku
kňazstvu ho priviedol vdp. farár Drinka,
ktorý bol salezián.

Životopisné dáta: narodil sa 7.
februára 1938, Záhorská Ves, okr.
Malacky.
Po ukončení štúdia teológie na
Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 21. júna 1970 za kňaza.
Jeden rok bol kaplánom v Novom
Meste nad
V á h o m ,
dva roky v
Leviciach,
jeden rok
v ŠastíneStrážach. V rokoch
1974-1979 bol správcom farnosti Malé
Leváre v ok rese
Malacky, v rokoch
1979-1983 pôsobil v
Čermanoch v okrese
Topoľčany, v rokoch
1983-1987 v Dojči v
senickom okrese. V
rokoch 1987-1990 bol
kaplánom v Nových
Zámkoch. V rokoch
1990-1992 bol farárom
v Pečeniciach v levickom okrese, v r. 1992
v Sobotišti v senickom
Jozef Blažek a Marián Libič
okrese. V r. 1993 bol
kaplánom v Šuranoch,
v r. 1994 v Hlohovci a v
Topoľčanoch, v rokoch
1996-1997 v Modre. Od
10. apríla 1997 pôsobil
v Malackách. Od 18.
júla 2007 odišiel na
odpočinok. Po reorganizácii slovenskej
cirkevnej provincie
náleží od 14. februára
2008 Bratislavskej arcidiecéze. Toho času je
v kňazskom domove
v Nitre na Kalvárii.
Ďakovná sv. omša
bola v štvrtok 18.
júna 2020 o 18.00
hod. v kostole sv.
Michala. Slávnostným
V strede Ladislav Ostrák
kazateľom bol vdp.
Ladislav Ostrák, ktorý

Michal Srholec s manželkou

si v septembri tohto roku tiež pripomenie 50 rokov od kňazskej vysviacky.
V našej farnosti pôsobil aj vdp. Anton
Strholec, ktorý by si v máji pripomenul
nedožitých 50. rokoch kňazstva. V príhovore sa hlavný kazateľ poďakoval p.
Bohu za silu akú dal kňazom počas 50.
rokoch kňazstva. Zaiste to nemali ľahké
ale Boh dal nám milosť a silu byť mu
verný. Vďaka modlitbám veriacich ktorí
sa modlia za kňazov sme mohli vytrvať.
Pán Ježiš povedal proste a dostanete,
hľadajte a nájdete klopte a otvorí sa vám.
Chceme naďalej prosiť p. Ježiša, aby sa
v rodinách budovala úcta ku kňazstvu
ako aj k manželstvu. Je potrebná obeta
rodičov, aby mali čas na svoje deti, venovali sa im, vedeli čo prežívajú, boli pre
ne oporou. Nehanbili sa za vieru, ktorá
je pre nás veľkou posilou v čase skúšok.
Boh je verný On nás nikdy neskúša nad
naše sily. So skúškou dá aj silu, aby sme
mohli vytrvať. Nech naša matka P. Mária
nám vyprosí silu a radosť, že sme božie
deti a máme Boha za Otca. On vie o všetkom čo prežívame a teší sa z nás. Miluje
nás tak ako svojho jediného Syna Ježiša.
Nech Otcova láska k nám nikdy nezhasne.
Z nej žime každý deň. Bez nej je život iba
živorenie. Vážme si dar viery, ktorí nám
vyprosili naši rodičia a priatelia.
Chcem sa tiež poďakovať p. Bohu, že som
tu mohol pôsobiť medzi vami. Prešlo tých
5 rokov rýchlo. Veľa som sa od vás naučil
a som rád, že som vás spoznal. Budem sa
za vás modliť a tiež vás prosím o modlitby
za mňa hriešnika. Ďakujem.
MARIÁN LIBIČ
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ŠPORT V OBCI

Futbal v obci
Futbalová jeseň sa chýli ku svojmu koncu a nastáva čas bilancovania.
Súťažný ročník 2020/2021 je (podobne ako celá spoločnosť)
zasiahnutý nelichotivou epidemiologickou situáciou.
Kde však budú zimovať naše súťažné družstvá?

Hodnotenie A-mužstva
očami Petra Neráda,
trénera A-mužstva
Po prerušení minuloročnej sezóny
kvôli pandémií sa nevstupovalo do
prípravného obdobia vôbec jednoducho. Chvíľu trvalo, kým sa mužstvo
dalo dokopy a začalo sa pripravovať na
nastávajúcu sezónu. Prípravné zápasy,
ktoré sme absolvovali nám dávali dobrý
pocit a všetci sme sa tešili na samotnú
súťaž. Doteraz máme bilanciu 4 víťazstvá, 1 remíza, 3 prehry a v súčasnej
dobe okupujeme 5.miesto tabuľky.
Budem úprimný, ak poviem, že som
očakával viac a som sklamaný z prístupu
ako i hrou mužstva ako celku. Mužstvo
a hráči majú oveľa väčší potenciál ako
sa prezentuje. To, čo chalani ukázali
v príprave, nevedia preniesť do súťaže.
Chýba nám ľahkosť a radosť z hry, akoby
nám pomyslenie na body do tabuľky
zväzovalo nohy. Podceňovanie súpera
a nedisciplinovanosť nás obralo o
domáce body, trochu viac toho srdiečka
jeden za jedného, každý pre mužstvo.
Áno, akceptujem fakt, že sme súťaž
začali v oklieštenej zostave, že všetci
máme svoju prácu, ktorá nás živí ako
i svoje rodiny. Ale s takýmito problémami bojujú všetky mužstvá v súťaži.
Stále tvrdím, že toto mužstvo má svoju
kvalitu, aby hralo o popredné miesta
a o postup, ale chce to viac chcenia a
túžby. Verím, že si to hráči po doterajších výsledkoch uvedomia a pobijú sa o
najlepšie možné umiestnenie a budú sa
hrou baviť, ako tomu bolo v prípravných
dueloch. Pre vývoj mužstva ako i celého
klubu sa robí všetko tak, aby mali vytvorené čo najlepšie podmienky zo strany
vedenia ako i obce. Už to len pretaviť do
hry a ukázať, že Záhorská Ves má na viac
ako na poslednú súťaž.

Záver jesene v podaní
starších žiakov napovie
viac
Futbalové družstvo starších žiakov sa
v čase uzávierky našich novín nachádzalo na sympatickom 4. mieste ligovej
tabuľky. Viac ako na výsledky sa však
realizačný tím zameriava na iné herné
atribúty: kvalitný tréningový proces,
disciplínu a výchovu hráčov po mentálnej a športovej stránke. V tíme prevláda súdržná partia, ktorá napomáha
k úspešne zvládnutým stretnutiam. Po
dlhšej odmlke sa stretla nádejná generácia mladých hráčov, ktorá by v budúcnosti mohla doplniť už aj tak mladú
enklávu v seniorskom A-mužstve.
Práve tradícia vo výchove mladých hráčov môže byť kľúčovým atribútom pri
napredovaní nášho klubu.

Poďakovanie
Futbalový klub FC Záhorská Ves chce
poďakovať za finančnú i materiálnu
podporu pri rekonštrukcii a revitalizácii miestneho štadióna a priľahlých priestorov v kalendárnom roku
2020: starostovi obce Záhorská Ves
JUDr. Borisovi Šimkovičovi a obecnému úradu, firme Aplitec s.r.o., firme
Printing International a Ing. Jaroslavovi
Slovákovi, firme Siloking Slovakia,
firme Bowix-stavebniny, pánovi Petrovi
Nerádovi, pánovi Samuelovi Nerádovi,
pánovi Vladimírovi Poliačekovi, firme
ŠIDLO a Pavlovi Šidlovskému aj všetkým hráčom a funkcionárom, ktorí sa
v rámci svojho voľného času podieľali
na skrášlení futbalového areálu.
Poďakovanie patrí taktiež všetkým
rodičom starších žiakov za podporu
realizačného tímu a pomoc pri výchove
a doprave hráčov na ihriská súperov.
V neposlednom rade ďakujeme našim
verným a skalným fanúšikom, ktorí
stoja pri klube v dobrých aj v zlých
časoch a nezáleží im len na súčasnej
forme a výsledkoch.
Aj vďaka Vám všetkým si už o rok
budeme môcť pripomenúť 100. výročie založenia futbalu v našej obci.
ĎAKUJEME!

MGR. DÁVID MALÍK
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Stolnotenisový klub Záhorská Ves
Vážená športová verejnosť,
dovoľte mi, aby som aj prostredníctvom
obecných novín Záhorský hlásnik priblížil
súčasnú situáciu v Stolnotenisovom klube
Záhorská Ves.
Stolnotenisový klub Záhorská Ves, ktorý
som sám aj založil a 4 roky aj viedol, sa
v tomto súťažnom ročníku rozhodol nepodať prihlášku do súťaže. Hlavný dôvod
je ten, že zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva a obce Záhorská Ves nepociťujeme žiadnu snahu o pomoc. Naopak,
máme pocit, že nás považujú za záťaž.
V závere uplynulého kalendárneho roku
sme požiadali o dotáciu vo výške 500 €.
Žiadosť bola zamietnutá, ako dôvod sa
uviedla skutočnosť, že neprispievame do
kultúrno-športovej oblasti obce žiadnymi

akciami. Chcel len podotknúť, že počas
svojho podnikania som obci zaplatil na
poplatkoch takmer 70 000 €. Neviem,
akú sumu zaplatili obci minulí a súčasní
poslanci, ale poniektorí sa tvária, akoby
dali viac ako 5-násobok spomínanej sumy.
Ďalší z dôvodov, prečo sme od obce žiadali dotáciu pre náš klub, bola snaha venovať sa do budúcnosti mládeži, ktorá by
zabezpečila kontinuálnu výmenu súčasných hráčov nášho klubu. Spomínanú mládež som dotoval z vlastných finančných
prostriedkov 3 mesiace. V tom období
chodievalo 10 detí a venoval sa im ako tréner majster Európy Alexander Saprykin. Po
troch mesiacoch som rodičom týchto detí
oznámil, že mesačne budú musieť hradiť
čiastku 30 €. Deti chodiť prestali.

Najviac ma mrzí, že zo strany inej obce
prišla požiadavka na založenie stolnotenisového klubu. Dokonca zo strany spomínanej obce prišla ponuka, ktorá v sebe
zahŕňa finančnú sumu za energie, využitie
priestoru, zaplatenie profesionálneho trénera Alexandra Saprikyna a ročnú dotáciu.
Na záver by som chcel pripomenúť, že aj
pod mojou záštitou sa uskutočnil 1. medzinárodný turnaj amatérov 5 zemí, ktorý
nemal na slovenskej stolnotenisovej scéne
obdobu, o čom svedčí čestné uznanie
vo forme plakety zo strany Slovenského
stolnotenisového zväzu. Preto sa pýtam.
Nebola by škoda, aby stolnotenisový klub
v našej obci zanikol?
PETER BLAŠKA, PREZIDENT STK ZÁHORSKÁ VES

NARODENINY
K tomuto krásnemu jubileu zaželať Vám chceme,
ticho, úctu a poklonu Vám pošepneme.
Život ide ako potok, riečka, rieka,
skúsenosťou a odvahou Vás oblieka.
S pokorou sa skláňame k Vášmu veku,
odvahu a pokoj do každého kroku.
Stálu pohodu a zaslúžený pokoj želáme.

Poslednú júnovú nedeľu oslávila v kruhu
svojich najbližších 90-te narodeniny
pani Mária Schneiderová. K nádhernému jubileu jej prišiel zablahoželať
aj starosta obce Boris Šimkovič, ktorý
ju obdaroval krásnou kyticou.
MS
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ZOMOS

Brigáda ZOMOS
Dňa 6. júna sa za priaznivého počasia
zišli dobrovoľníci, niekoľko poslancov OZ
- predseda komisie pre životné prostredie,
pán Peter Lučanský, a predseda finančnej
komisie, pán Viktor Klik, členovia miestneho klubu ZOMOS a obyvatelia Malej,
Veľkej a Spojnej ulice za účelom čistenia,
kosenia a všeobecného zveľadenia spoločného priestoru spomínaných uličiek.
Materiálnu podporu poskytol pán Roman
Uherek, ktorý daroval ochranné rukavice,
a členovia dobrovoľného hasičského
zboru, ktorí zabezpečili odpadové vrecia a
ich odnesenie na zberný dvor. Účasť bola
prekvapivo bohatá a inšpirovala ďalších
obyvateľov spomínaných uličiek, ktorí sa

počas prác k upratovaniu pripojili. V priateľskej a veselej
atmosfére sa podarilo spraviť
kus práce a všetky tri uličky
boli vyčistené od odpadkov
a pokosené. Domáci všetkých prekvapili a pripravili
príjemné občerstvenie a bola
aj kávička a výborný koláčik.
Danú akciu všetci zhodnotili
ako veľký úspech a určite sa
v budúcnosti v podobnom
alebo širšom zložení opäť
stretneme pri ďalšej takejto
akcii.

Z DENNÍKA KOMÁRA KAROLA
Zdravíčko, ľudia!
S malou dušičkou a s veľkým finančným
očakávaním som prikývol na ponuku tak
trochu zradiť svoj vlastný rod a prezradiť
vám o nás trochu viac. Najskôr pár slov
o mne. Volám sa Karol a som tzv. komár
kalamiťák. Určite tušíte, že tak, ako vy
máte rôzne rasy, my komáre tiež nie sme
všetky rovnaké. Stúpencov môjho rodu
ste si užili tohto roku celkom požehnane, takže sa asi nemusím nejako zvlášť
predstavovať. Rád by som zdôraznil, že
som presvedčený vegetarián a ani pod
hrozbou trestu smrti by som nepil vašu
krv. Mám rád rastlinnú šťavu. Na krv sú
zaťažené naše nežnejšie polovičky. Áno,
áno viem, teraz by sa veľká časť z vás na
mňa oborila, že prečo si s nimi neurobíme
poriadky, ale – skúsili ste sa už niekedy
postaviť medzi vašu manželku a tabuľku
čokolády? Že nie ste samovrahovia? Vidíte,

ani ja nie. Horko – ťažko som sa na tento
svet dostal a rád by som tu nejakú dobu
pobudol. Špecialitou nás, kalamiťákov, je
trpezlivosť. Naša mama nás nakladie ako
malilinkaté vajíčka na miesta, kde vieme
aj šesť rokov čakať na ideálne podmienky,
kým nás zaleje dostatok vody, či už
z vyliatej rieky alebo intenzívnych dažďov,
a vtedy príde náš čas. Vyliahneme sa ako
larvy, ktoré postupne prejdú štyrmi štádiami, a potom konečne vyletíme. Teda,
konečne, vy to asi vidíte inak. Doteraz to
aspoň takto fungovalo. Liahneme sa totiž
veľmi rady v oblastiach popri rieke Morava,
kde majú vaše chemické hračky na našu
likvidáciu zákaz vstupu. Ibaže v poslednej
dobe už to také jednoduché nie je. Objavili
ste akúsi prírodnú vec, ktorá k nám až po
určité ochranné pásmo môže, sypete to
našim larvám do vody a im to chutí. Je
to však pre ne smrteľné. Jednoducho

umierame
na vlastnú
pažravosť.
Naša jediná
šanca na prežitie je, že si nás
všimnete až v poslednom období larválneho štádia, lebo vtedy
už neprijímame žiadnu potravu. Alebo
že prestanete behať a hľadať nás. Inak sa
budeme musieť všetci postupne stiahnuť
do ochranného pásma 5, kde na nás zatiaľ
ani táto vaša pochúťka nemôže. Toľko
o našom príchode na svet, nabudúce vám
napíšem čosi o tom, kto z vás nám najviac
chutí, koľko dokážeme preletieť, ako dlho
žijeme a prezradím tiež zopár pikošiek
o našich príbuzných, ktorí majú celkom
iný cyklus, ale ako počúvam z vašich rozhovorov, tiež vám pijú krv.

Plánované podujatia
1. november
24. december
26. december
31. december

Pamiatka zosnulých
Polnočná omša v Kostole svätého Michala
Stolnotenisový putovný pohár o starostu obce
Silvester v obci
Zmena programu vyhradená.

