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Príhovor starostu

Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,

Milí spoluobčania, srdečne Vás pozdravujem a prajem Vám veľa
zdravia.
Momentálne problémy v obci s Covidom sú veľmi náročné pre
OcÚ a pre mňa. Zodpovednosť za obec je veľká.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú v tejto náročnej dobe.
Aj napriek všetkému otvárame zberný dvor za 400 000 €. Máme
novú strechu na KD za 100 000 €, či novú hasičskú zbrojnicu. Sú to
veľké hodnoty a je byť na čo hrdý. Ďakujem hlavne mojím kolegy‑
niam z OcÚ za to, že sme to aj v tejto dobe dotiahli tak ďaleko.
Chcem sa preto pozastaviť nad ľuďmi, ktorí v tejto dobe, aj
napriek takýmto výsledkom sa snažia hanobiť našu, moju prácu.
V čase, keď ľudia zomierajú, sa snažia zneucťovať, udávať, očierňo‑
vať, teda urážať. Riešia to pod rúškom pomoci a vnášania pravdy
do našej práce a života.
Dosiahli však pravý opak, ľudia to vidia a neuznávajú takéto
správanie. Nič to neprinesie.
Žiadam preto túto „skupinu“, aby si uvedomili, že nie podne‑
covanie nenávisti, udávanie nič neprinesie, iba rozširovanie zla
a hádania sa. Za dva roky budú voľby, tam nech sa táto skupina
ukáže, ale teraz žiadam, aby ste nás nechali pracovať a vnášali do
obce pohodu, solidaritu, spolupatričnosť, lásku a takého hodnoty
života.
Verím, že práve takéto veci chýbajú v našom spolunažívaní
a treba ich šíriť medzi nami.
Iba dobro, nie zlo, posunie našu spoločnosť, aj obec ďalej aj
v boji proti Covidu a rozvoji našej milovanej obce – Záhorskej Vsi!
S úctou k Vám všetkým

pred vyše rokom sme Vám na stránkach našich obecných novín
želali pevné zdravie v neľahkom pandemickom období a obrov‑
skú dávku trpezlivosti do ďalších týždňov a mesiacov. Rok sa
s rokom stretol a náš apel a povzbudivé slová musíme zopako‑
vať. Uplynulých (nielen) 365 dní naplno odhalilo bezbrannosť
a krehkosť ľudského bytia, pominuteľnosť jestvujúceho a silu
nášho ducha. Spoločenský život vrátane kultúrnych, športo‑
vých a voľnočasových aktivít sa scvrkol na osobné minimum.
Pravidelnými „stretnutiami“ sa stali celoplošné testovania
naprieč celým Slovenskom, v našej obci nevynímajúc. Príslušníci
miestneho dobrovoľného hasičského zboru spoločne s členmi
odberových tímov a ich pomocníkmi nám pravidelne vypĺňajú
víkendové popoludnia a my neustále veríme, že išlo o jedno
z posledných podobných stretnutí. Dovoľte nám, aby sme im
v našom príhovore vyjadrili obrovskú vďaku a úctu, pretože ris‑
kujú vlastné zdravie, ako i zdravie svojich rodín a blízkych, aby
urobili svet zdravším a bezpečnejším miestom.
Dianie v obci sa zastavilo podobne ako po celom svete.
Napriek tomu výchovno‑vzdelávacie inštitúcie v podobe mater‑
skej a základnej školy žijú svojim bežným (alebo online) živo‑
tom. Viaceré príspevky a fotografie v čísle Záhorského hlásnika,
ktorý práve držíte v rukách, budú preto pochádzať z prostredia
pedagógov a žiakov. Nemali by sme zabúdať, že podobne ako
v prípade lekárov a zdravotných sestier, aj význam učiteľského
povolania sa predral do popredia vďaka koronavírusu.
Príjemné čítanie Vám želá,

VÁŠ STAROSTA BORIS ŠIMKOVIČ, T.Č. 0948 550 050

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 nasledu‑
júcom čísle Záhorského hlásnika.
1. Ako hodnotíte prácu členov DHZ, zdravotníkov
a dobrovoľníkov počas pravidelných víkendových
testovaní na COVID-19?
Všetci, ktorí pracujú okolo testovania, to majú náročné! Veľa
riskujú a patrí im veľké ďakujem!

2. Občania upozorňujú na odpad v intraviláne aj extraviláne obce. Chystá obec upratovanie alebo brigádu?
Áno, chystáme sa robiť jarné upratovanie. Občania sú
nedisciplinovaní, veď máme zberný dvor a nechápem,
prečo devastujú prírodu.

3. Prečo stále nepremáva kompa medzi Záhorskou
Vsou a Angernom?
Kompa nepremáva, pretože ma starosta Angernu informoval,
že je otvorené len pre poľnohospodárov od 8.00 -11.00
a od 15.00-18.00 hod. Preto sme sa dohodli, že pokiaľ to
nepovolia pre všetkých, tak to otvárať nebudeme. Spojil
som sa s veľvyslanectvom Rakúska a s pani veľvyslankyňou to riešime.
ZHOVÁRAL SA MGR. DÁVID MALÍK
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materská škola
Aj keď ste mali v posledných mesiacoch pocit, že je všetko zatvorené
a spomalené, my v našej škôlke sme
nespomalili ani na chvíľku, nezastavili sme ani na jeden deň. Naša
škôlka vydržala tieto ťažké chvíle,
zostali sme zdraví a boli sme tu pre
vaše deti po celý čas, aj keď kvôli
sprísneným opatreniam spočiatku
len pre deti rodičov, ktorí museli
pracovať.
Spoločne sme prekonali zimné
mesiace, spálili sme Morenu, privítali
sme jar, intenzívne sme sa pripravovali na Veľkú Noc, a zúčastňovali sme
projektov, ktoré sa prelínajú témami
výchovy a vzdelávania počas celého
roka: Rozprávkový chodníček,
Zdravé zúbky, Policajt Róbert.
Dúfame, že pozitívny trend zlepšujúcej sa situácie pretrvá, zostaneme
zdraví a privítame v našej škôlke
všetky deti.

2%

2 % pre škôlku
Venujte nám prosím 2 % zaplatenej dane. Venujete ich svojim
deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj, zlepšenie prostredia,
v ktorom trávia značnú
časť dňa.

2%

22 % %

ĎAKUJEME
Tlačivo Vyhlásenie
o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby nájdete na
webovej stránke obce.
Minulý rok vďaka 2 %
z Vašich daní pribudla
deťom na školskom dvore
lezecká stena v hodnote
3.040 €. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli
a prispejú.

VAŠE PANI UČITEĽKY

zápis detí do mš

Zápis detí
do Materskej školy v Záhorskej Vsi
Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje
rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský
rok 2021/2022 s nástupom v septembri sa uskutoční bez
osobnej prítomnosti detí.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú do 31. mája 2021 s tým, že vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca dieťaťa doručiť
elektronicky na adresu m
 aterskaskola@zahorskaves.sk,
alebo osobne za dodržania epidemiologických opatrení
v čase prevádzky materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove
materskej školy alebo stiahnuť z internetu na stránke
školy.
Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací
program obohatený o výučbu nemeckého jazyka formou krúžku a dôkladnú prípravu na vstup do základnej
školy.

Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, po výtvarnej,
literárnej i hudobnej stránke a výrazné talenty reprezentujú školu na okresných prehliadkach. Množstvom
zaujímavých aktivít po celý rok podporujeme u detí ich
všestranný rozvoj a podnetným prostredím spríjemňujeme ich pobyt v materskej škole.
Uprednostňované budú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Žiadame rodičov, aby dodržali čas podania žiadostí.
Z organizačných dôvodov nezaručujeme prijatie detí
po tomto termíne.
V Záhorskej Vsi 25. 3. 2021
JANA SOBOLIČOVÁ, RIADITEĽKA MŠ ZÁHORSKÁ VES

Materská škola, Hlavná 569/91, 900 65 Záhorská Ves
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Policajt Róbert
Cestovanie
hromadnou dopravou
V rámci dopravného projektu, ktorým nás v materskej škole sprevádza
postavička Policajta Róberta, sme
vo februári cestovali hromadnou
dopravou. Každá pani učiteľka vo
svojej triede si najprv však s deťmi
zopakovala ako správne jazdiť na
bicykli, čo potrebuje správny cyklista vedieť a ako sa správať pri cestovaní v aute.
Cestovanie hromadnou dopravou má tiež svoje pravidlá, čo sme s deťmi zistili počas prezentácie. Cestovali
sme vlakom, autobusom i električkou a naši škôlkari
už poznajú základné pravidlá správania sa cestujúceho v hromadnej doprave. Na príkladoch sme si tiež
ukázali, ako sa správať na zastávke či stanici. Na záver
sme sa zahrali na cestovanie vlakom a prechádzali sme
dokonca cez tunel. Nezabudli sme ani na to najdôležitejšie pravidlo, a to, že bez cestovného lístka cestovať
nemôžeme. Veríme, že keď z našich škôlkarov budú raz
školáci a budú cestovať či už vlakom, autobusom alebo
električkou spomenú si nato, čo sa raz v škôlke naučili.

MORENA
V piatok 19. 3. 2021 bolo v Záhorskej Vsi veľmi studené počasie, chvíľami padal sneh, chvíľami popŕchalo….nad počasím vládla pani zima. Ale
boli to posledné záchvevy studenej pani v tomto roku. Morene sa skončila jej dočasná vláda nad prírodou a nastal čas odovzdať žezlo… Dali
sme jej to najavo aj my a v duchu tradícií našich predkov sme vyšli k rieke
Morave a Morenu sme za spevu našich detí upálili a hodili do vody…
Každoročne sa táto akcia koná v spolupráci s Kindergarten Angern, čo
sa kvôli opatreniam nedalo zorganizovať, ale naši malí rakúski priatelia
i tak prišli a zdravili nás svojim spevom z druhého brehu Moravy.
Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti…Je zosobnená
zimou, na jar končí jej vláda. Mala sestru nazývanú Živa, ktorá bola bohyňou jari a života. Vynášanie Moreny a jej upálenie, alebo utopenie starý
je pohanský rituál. Morena sa vynášala v smrtnú nedeľu dva týždne pred
Veľkou nocou.
Práve tejto ťažkej dobe malo vynášanie Moreny pre nás všetkých hlbší
význam, nielen zachovanie tradície a ukončenie zimy, ale skutočnú nádej
v ukončenie tohto kolotoča choroby, smrti a zúfalstva… nádej na začiatok nových, krajších, veselších dní a návrat do skutočného, obyčajného
života.

VEĽKÁ NOC
U NÁS V MŠ
Do posledných chvíľ vládol frmol, zdobenie, prípravy na sviatky jari. Z každého kúta našej škôlky
dýcha atmosféra Veľkej noci. Dnes však naše triedy na
chvíľu utíchli, stoličky sú prázdne, hračky odpočívajú,
škôlka sa vyprázdnila. Rozutekali sme sa všetci domov,
aby sme si upratali, napiekli, ozdobili domčeky, a tešili
sa zo sviatkov a prítomnosti svojich blízkych.
Želáme všetkým rodičom, priateľom a priaznivcom
krásne a pokojné sviatky, tento rok netradične radšej
menej šibačov a čo najviac zdravia!
DETI, PANI UČITEĽKY A CELÝ PERSONÁL
MATERSKEJ ŠKOLY V ZÁHORSKEJ VSI.
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PROJEKT „VESELÉ ZÚBKY“
Dňa 19. 1. 2021 sa v našej materskej škole uskutočnil
projekt,Veselé zúbky“. V každej triede si pani učiteľky
pripravili pre svoje deti zaujímavé a v prvom rade inšpirujúce poznatky o tom, ako je dôležité a potrebné sa
o svoje zúbky starať, aby sme ich mali zdravé a silné.
Deti sa oboznámili aký je rozdiel medzi zdravými
a nezdravými potravinami, ktoré škodia našim zúbkom,
ako často je dôležité si zúbky čistiť, akou technikou je
potrebné s zúbky čistiť. Na záver si deti s pani učiteľkami
vymodelovali tvar zubnej protézy, ktorá mala v sebe
obsiahnuté všetko zdravé, čo by mala mať.
MGR. BARBORA MALÍKOVÁ

ROZPRÁVKOVÝ CHODNÍČEK
Aj v druhom polroku šk.r. 2020/2021 sa napriek súčasnej epidemiologickej situácie realizoval v našej MŠ projekt „ROZPRÁVKOVÝ
CHODNÍČEK“, ktorého hlavným cieľom je podporovať rozvíjajúcu
sa predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť detí. Dôležitou
súčasťou tohto projektu je rozprávka, prostredníctvom ktorej sa
deti stretávajú s obrazmi duchovného sveta, v ktorom vnútorne
žije.
Pri plnení jednotlivých cieľov projektu sa u detí formoval
kladný vzťah ku knihe a k literatúre. Deti sa dozvedeli užitočné
informácie o tom ako kniha vzniká, akou dlhou cestou si musí
prejsť, aby sa dostala až ku nim do rúk, ako sa s ňou pracuje, kto
je autor a kto ilustrátor. Popri plnení jednotlivých úloh tohto cieľa
si detičky vyrábali svoje vlastné knihy, na ktoré boli vo finálnej
podobe neskutočne hrdé.
Ďalším cieľom bolo vytvárať situácie, v ktorých deti využívali prvky hudobno‑dramatickej improvizácie a hudobno
‑dramatickej interpretácie. Prostredníctvom rozprávky „DOMČEK,
DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA“ si deti rozvíjali tvorivú dramatizáciu.
Už tradičným vyvrcholením
tohto projektu býva každoročná „ROZPRÁVKOVÁ NOC“
v mesiaci marec – mesiac
KNIHY. Bohužiaľ napriek veľkej túžbe, či už zo strany detí
alebo samotných pedagogických zamestnancov MŠ sa nám
pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu nepodarilo realizovať záver tohto projektu.
Veríme, že sa v čo najbližšom
čase situácia zlepší a v budúcom školskom roku sa bude
táto krásna akcia s množstvom
nezabudnuteľných zážitkov
môcť uskutočniť.
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základná škola

Zberný dvor - výtvarná súťaž v ZŠ
Naši milí žiaci sa po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom Zberný dvor, vyhlásenou
pánom starostom JUDr. Borisom Šimkovičom
a obecným zastupiteľstvom OcÚ Záhorská Ves.
Separovanie odpadu je nevyhnutná a veľmi
dôležitá súčasť nášho každodenného života. Žiaci
všetkých ročníkov našej školy sa svojimi krásnymi
výtvarnými prácami veľmi aktívne a intenzívne
zúčastnili tejto súťaže. Vytvorili nové kódy separovaného odpadu pre našu obec pod vedením pani
učiteľky Mgr. Sone Landlovej a pani vychovávateľky Zuzany Látal.
Poslanci obecného zastupiteľstva vybrali a ocenili víťazné výtvarné práce týchto žiakov:
Zberný dvor - Monika Miškerníková, VIII.A
Nerecyklovateľný odpad - Marija Durdevič,
VIII.A
Plasty - Vanesa Šušuková, VI.A
Sklo - Jakub Justin Šimko, V.A
Papier - Veronika Klasová, VII.A
Bioodpad - Nina Nerádová, VII.A
Plechovice - Mário Galba, VI.A

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže
a zároveň prispeli svojou aktivitou k zveľaďovaniu našej obce!
ZUZANA LÁTAL

Jeseň očami detí
dvojnásobný úspech žiakov ZŠ!
Ako každý školský rok i tento sa žiaci
našej školy zúčastnili výtvarnej súťaže pre
ZŠ, MŠ a ŠKD z celého okresu pod názvom
„Jeseň očami detí“, ktorú organizuje CVČ
Malacky.
Žiaci znázornili jeseň prostredníctvom
rôznych výtvarných techník vo svojich
výtvarných prácach. V nich lepili, strihali,

otláčali, kreslili, vyfarbovali, plietli, ale
aj šili. S príchodom jesene sa mení celá
príroda, ktorá je odetá do pestrofarebných šiat a práve túto pestrosť sa deti
snažili zachytiť, čo sa im aj podarilo.
Výsledkom ich snahy sú dve ocenenia.
Cenu v II. kategórii získala kolektívna
práca žiakov 1. ročníka pod vedením pani vychovávateľky Veroniky

Šimkovičovej a cenu v III. kategórii získala
kolektívna práca žiakov VII. A triedy
pod vedením pani učiteľky Mgr. Sone
Landlovej.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej
tvorbe!
MGR. SOŇA LANDLOVÁ

–7–

ZŠ Záhorská Ves – najlepšia v okrese!
Ako som pomohol svojmu kamarátovi
alebo spolužiakovi, ktorý je niečím iný
Koordinátor ochrany detí pred násilím
kamarátku, ktorý bol niečím iný (slabší,
pôsobiaci na ÚPSVaR v Malackách pod
menší, chorý, iný…).
záštitou Národného koordinačného streSúťažné diela boli ocenené v nasledudiska pre riešenie problematiky násilia na
júcom školskom roku v kategóriách: 1.
deťoch a ÚPSVaR Malacky, v spolupráci
kategória - výtvarné dielo (1. - 2. ročník),
s Centrom voľného času Malacky, so spo- 2. kategória - výtvarné dielo (3. - 4. ročločnosťou TESCO a Slovenským červeným
ník), 3. kategória - literárne dielo – próza
krížom, miestnou organizáciou Malacky (5.- 9. ročník) a 4. kategória - literárne dielo
v minulom školskom roku vyhlásili lite- - poézia (5.-9. ročník).
rárnu a výtvarnú súťaž na tému: Ako som
Na túto tému sa zamysleli aj Veronika
pomohol svojmu kamarátovi alebo spolu- Klasová (VII.A), Filip Kňaze (VI.A), Nina
žiakovi, ktorý je niečím iný.
Nerádová (VII.A), Viktória Olejková
(VII.A), Jakub Daniel Temer (VI.A), Viliam
Ústredným cieľom súťaže bolo dostať Tesár (VIII.A), Adriana Tesárová (VII.A),
do povedomia cieľovej skupiny žiakov Lucas Zábojník (VII.A) a Jiří Zvěřina
základných škôl, že každé dieťa má ľudské (VIII.A), žiaci druhého stupňa Základnej
práva, ktoré sú deklarované v Dohovore školy Záhorská Ves, ktorým odborná
o právach dieťaťa. Úlohou žiakov druhého
porota udelila uznania a odmeny za ich
stupňa základných škôl bolo vo forme
literárne práce a školu vyhlásila za najpoézie alebo prózy opísať dobrý čin, pro- úspešnejšiu v okrese. Škole bol udelený
stredníctvom ktorého niekomu pomohli
voucher na školenie prvej pomoci zdarma
v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom, pre celú školu, ktoré zabezpečí Slovenský
pričom išlo o spolužiaka, kamaráta, Červený kríž. Organizátori súťaže ocenili

aj pedagógov, pani učiteľky slovenčiny,
ktoré žiakom dali vietor do plachiet kreativity, Mgr. Anitu Belkovú a Anu Filko.
Pre pandemické opatrenia sa odovzdávanie ocenení neuskutočnilo osobne, hoci
by si to naši literáti zaslúžili. Vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo v komornej
atmosfére v CVČ Malacky za účasti spoluorganizátorov a riaditeliek základných
škôl.
Tento 1. ročník okresnej výtvarnej
a literárnej súťaže bol realizovaný vďaka
Národnému projektu Podpora ochrany
detí pred násilím.
ANA FILKO

Nadácia Volkswagen Slovakia
ZŠ získala grant!
Začiatkom marca 2021 zasadala hodV zmysle rozhodnutia Komisie sme
notiaca komisia Nadácie Volkswagen
dostali radostnú správu, že Nadácia
Slovakia rozhodujúca o podpore žiadostí Volkswagen Slovakia náš projekt
o grant na projekty v rámci grantového „Lepšie vzdelávacie výsledky a motiváprogramu „Projekty zamestnancov“.
cia žiakov“ podporí.

Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lenke
Liščákovej za vypracovanie projektu
a pani Ing. Lucii Kňazeovej - Beňovej
za podporu a pomoc pri vypracovávaní
projektu!

PAEDDR. IVICA PUPIKOVÁ
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Projekt
Hovorme o jedle

ZŠ získala
strieborný
diplom!

Projekt RMS - Európsky dialóg s mládežou:
účasť našej ZŠ
Vybrané triedy 2. stupňa Základnej školy
Záhorská Ves v spolupráci s OZ Protect
work sa v novembri a decembri 2020
zapojili do projektu RMS (Rada mládeže
Slovenska) - Európsky dialóg s mládežou
za účelom mapovania možností participácie mladých ľudí a analýzy bezpečnosti a prístupnosti virtuálnych nástrojov
a informácií pre všetkých mladých ľudí.
Zrealizovali sme konzultácie s mládežou
vidieka, počas ktorých sme diskutovali
o využívaní virtuálnych online komunikačných nástrojov. Rozprávali sme sa
o dostupnosti informácií, o kritickom
myslení, o pozitívach a negatívach, ktoré

využívanie online priestoru so sebou
prináša. Zarážajúce bolo, že hoci online
priestor vytvára pre mladých ľudí neskutočné možnosti na sebavzdelávanie, na
pestovanie svojich koníčkov, na zapojenie
sa do verejného života ap., mnohí žiaci
však už v tomto veku mali osobné skúsenosti s kyberrizikami. Je tu teda pre školu
i pre rodiny potrebný priestor na rozhovory o kritickom myslení, o nebezpečenstve internetu, kyberšikane a pod.
Mladí ľudia tiež diskutovali o možnostiach zapájania sa do občianskeho života,
rozvoja participácie. Mládež vo všeobecnosti je podľa našich žiakov hybnou

silou spoločnosti
a potrebuje väčší
priestor na aktívnu
občiansku participáciu, kde by mohla využiť svoj talent,
zdieľať svoje názory, predstavy a pod.
Názory našich žiakov, ich postrehy budú
zakomponované do tvorby medzinárodných dokumentov, ktoré mapujú život
mladých ľudí.
Ďakujeme žiakom za otvorené vyjadrenie svojich názorov, skúseností, postrehov
a návrhov!
MGR. JANA BÁCHOROVÁ

Rozvojový projekt:
„Čítame radi“ – úspech ZŠ!
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v spolupráci
so Združením vydavateľov a kníhkupcov
Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na
podávanie žiadostí o rozvojový projekt
„Čítame radi“.
Výzva bola určená všetkým verejným,
cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych
kníh, resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.

Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí
o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí a tých od neoprávnených
žiadateľov ich zostalo 1397. Vzhľadom na
vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na
základe rozhodnutia výberovej komisie
vymenovanej ministrom školstva, vybralo
471 projektov škôl, z okresu Malacky 7
škôl a medzi nimi aj naša: Základná škola

Záhorská Ves s maximálnou dotáciou:
800,– eur. Úspešné školy získali spolu
348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho
výberu.
Knihy už majú svoje miesto v škole a tešia
sa na čitateľský „apetít“ našich žiakov!
PAEDDR. IVICA PUPIKOVÁ
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Našim učiteľom
Nie som spisovateľ ani žurnalista. Som
manželka a v prvom rade matka školopovinného dieťaťa. Rada by som touto cestou napísala svoj postreh, prejavila svoj
názor.
28. marec je Deň učiteľov. Deň, ktorý
bol v minulosti rovnako tak dôležitý
a významný ako MDŽ. Deň, ktorý si
z môjho pohľadu zaslúži špeciálnu

pozornosť, náležitý rešpekt a úctu. Je
mi nesmierne ľúto, že troška nazvime
to „zapadol prachom“. Nepríde mi to fér
a už vonkoncom nie správne. V časoch
môjho detstva sme si Deň učiteľov vedeli
uctiť kvietkom. Bola to milá pozornosť nás
detí venovaná pedagógom. Pedagógom,
ktorí aj dnes vzdelávajú, formujú a vedú
k samostatnosti naše deti. Deti - naša

prítomnosť a rovnako tak aj naša budúcnosť. Vyučovanie v terajšej dobe náročnej pre nás všetkých prebieha formou
dištančného vyučovania. Deti sa učia
pomocou PC príp. mobilov, čo prináša
nové poznanie pre nás rodičov. Občas
sa prichytím pri tom, že počas doobedňajšieho vyučovania sa medzi bežnými
domácimi povinnosťami zastavím pri dverách detskej izbičky, alebo si len tak sadnem k synovi a tíško počúvam vyučovanie.
Vyučovanie pútavé, zaujímavé, vedené
hravou formou. V myšlienkach sa vraciam
do svojho detstva a spomínam na svojich
učiteľov aj ja. Áno aj ja som mala milovanú
pani učiteľku na strednej škole. Sme doteraz v kontakte a 30 rokov jej píšem nielen
vianočný pozdrav. Jednoducho neviem na
ňu zabudnúť. Zanechala vo mne svojou
láskavosťou, prístupom, pochopením nás
mladých hlbokú stopu. Rovnako tak viem,
že raz bude spomínať aj náš syn…
A preto prosím všetkých rodičov nezabúdajme na našich učiteľov. Nezabúdajme
na ľudí, ktorí sprevádzajú detstvom naše
deti. Pedagógov, ktorí sa s láskou starajú
o ich vzdelávanie a formovanie osobnosti.
Patrí im naša obrovská vďaka, rešpekt
a úcta nielen 28. marca, ale počas celého
roka.
S HLBOKOU ÚCTOU ANNA TEMER

ŠPORT V OBCI

Odklad osláv 100. výročia organizovaného futbalu v obci
Milí športoví fanúšikovia,
neľahká pandemická situácia nepraje
žiadnemu amatérskemu športovému
odvetviu, a tomu najpopulárnejšiemu na
svete – futbalu – nevynímajúc. Pravidelné
tréningy a majstrovské zápasy našich mládežníkov a seniorov sú tak stále v nedohľadne. Tréningová činnosť sa presunula
do online priestoru a každý správny športovec o seba individuálne dbá a netrpezlivo vyčkáva pozitívne správy v súvislosti
s dianím (nielen) vo futbalovom svete.
Ďalšou smutnou správou je odklad
osláv 100. výročia organizovaného futbalu v našej obci. Nakoľko neľahká pandemická situácia to neumožňuje, rozhodli sme sa oslavy 100. výročia nášho

milovaného klubu presunúť na budúci
kalendárny rok. Berieme na zreteľ význam
a úctu, aký si tento okrúhly míľnik zaslúži.
Oslavy chceme zorganizovať spoločne
s našimi priateľmi, funkcionármi, hráčmi,
no predovšetkým, s fanúšikmi. Veríme,
že v nasledujúcom kalendárnom roku
2022 nebudú v ceste stáť žiadne prekážky
a všetci spoločne si dôstojne a pompézne
uctíme 100 rokov organizovaného futbalu
v Záhorskej Vsi.
Ďakujeme za Vašu podporu a prajeme
množstvo pevného zdravia a pozitívnej
energie v neľahkých časoch!
VÝBOR FC ZÁHORSKÁ VES
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ZOMOS

Predstavujeme vám
Rubrika o susedoch tak trochu inak.
Predstavujeme vám zaujímavé osobnosti
z našej obce a ich inšpiratívne činy, aktivity a záujmy.
Vážení občania Záhorskej Vsi,
určite ste v posledných týždňoch
postrehli aktivity našej obyvateľky Lenky
Balážovej. Dovoľte nám, predstaviť vám
Lenku trochu bližšie, a to nielen ako veselú
okatú susedu
, ale i ako zamestnankyňu organizácie Zdravé regióny.

☺

Lenka je človek s otvoreným srdcom,
ktorej záleží na Záhorskej Vsi a jej obyvateľoch. „V Záhorskej Vsi som sa narodila,
prežila detstvo a môžem povedať, že tu
vidím i svoju budúcnosť. K mojim záľubám
patrí hudba a tanec, ktoré sú obrovským
relaxom. Mám silný vzťah k deťom, čo je
opäť dôvodom, pre ktorý som vo svojom
zamestnaní spokojná,“ zdôvodňuje svoju
prácu Lenka.
Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou
organizáciou Ministerstva zdravotníctva
SR, ktorá vykonáva činnosti vedúce k zlepšeniu všeobecnej situácie v sociálne znevýhodnených komunitách v oblasti zdravia. Asistenti podpory zdravia sú obvykle
členmi miestnej komunity s rodinnými či
priateľskými väzbami, poznajúci problémy
i radosti miestnych. A čo nám o sebe ešte
povedala Lenka samotná?

„Profesijne som sa dlhšie hľadala, vykonávala som i ťažšie manuálne práce u najväčšieho zamestnávateľa v regióne, kým
som pred tromi rokmi začala pracovať ako
asistentka podpory zdravia pre Zdravé
Pandémia covidu v posledných týžregióny,“ prezradila nám Lenka. „K tejto
dňoch výraznejšie zasiahla i obyvateľov
práci som pociťovala obrovský rešpekt našej obce. Lenka s úsmevom dodáva:
a spočiatku som mala obavu, či ju zvlád- „Rada by som dodatočne poďakovala
nem. Ukázalo sa, že povaha práce mi veľmi
i touto cestou všetkým skvelým ľuďom
sedí, cítim sa užitočne a spokojne, keď
nielen zo Záhorskej, ale i Suchohradu,
môžem ľuďom pomáhať, o to viac, keď
ktorí podali pomocnú ruku a ukázali, že
ide o ľudí, medzi ktorými som vyrastala. naša komunita je súdržná a že spolupatSamozrejme, na istote mi pridali i školenia, ričnosť ešte nie je zabudnutým slovom.
ktoré som po nástupe absolvovala. Vidím Zároveň sa opäť potvrdilo, že pomoc
sa v tejto práci vo svojich predstavách
môže rovnako potrebovať, ako i poskyti naďalej, nakoľko mi poskytuje nielen tú
núť ktokoľvek z nás. Choroba ani núdza si
základnú odmenu, t.j. mzdu, ale i pocit nevyberajú podľa pôvodu, rasy či akejkoľnaplnenia a užitočnosti, keď vidím vďačné
vek inej nepodstatnej kategórie a rovnako
úsmevy „mojich“ klientov. To sú tie chvíle, ja som tu pre každého z nás, kto moju
z ktorých čerpám energiu a motiváciu do
pomoc bude potrebovať.“
ďalšej činnosti.“ Lenkinou prácou je pomáhať občanom, ktorí sa ocitnú v nešťastAj my Lenke ďakujeme za jej prácu, ktonej životnej situácii, predovšetkým čo sa
rou prispieva k zlepšeniu života obyvazdravotného stavu týka, preto je aj v čase
teľov našej obce, a už teraz sa tešíme na
pandémie obzvlášť aktívna. Pomáha pri
aktivity, pri ktorých sa stretneme.
testovaní obyvateľov našej obce, ale aj pri
distribúcii potravín a základných životných
ZDENKA MEŇHARTOVÁ
potrieb pre tých, ktorí sa ocitli v karanténe.
OZ NAJZÁPADNEJŠIA

Plánované podujatia obce
Nakoľko pandemická situácia neumožňuje organizáciu kultúrno‑športových podujatí,
rozhodli sme sa neuvádzať ani pravdepodobné dátumy konania tých nasledujúcich.
Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke Záhorského hlásnika alebo na
webovej stránke obce.
Uzávierka nasledujúceho čísla 31. august 2021.
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ZOMOS
Z DENNÍKA KOMÁRA KAROLA
Zdravíčko, ľudia!
Tak ako? Už som vám chýbal? Lebo
vy mne hrozne! A teda, úprimne, najmä
mojej starej, je akási rozmrzelá a už si
brúsi sosák na letnú sezónu. Že už ste
na nás aj zabudli? No, to by bola pre nás
veľmi potešivá správa. Ale ako som sa
dozvedel z dobre informovaného zdroja,
zas tak celkom nie. Vo vašom obecnom
rozpočte svieti suma štyri tisíc Eur, vraj
na boj s komármi. No neznie to voči
nám veľmi priateľsky. Ale uvidíme ešte,
ako ju využijete. A stará prišla posledne
z babského stretka s tým, že máte i zopár
nových dobrovoľníkov na monitorovanie našich liahnisk. Vy to asi myslíte
vážne, však? No, tak uvidíme, kto z koho,
stav rieky Morava a zatopenie jej okolia
zatiaľ vyzerá, že my, komáre, začíname
s riadnym náskokom. Keď už som tu i tak
všetko indiskrétne vykecal, prezradím
vám ešte, že vaša VUC vyčlenila pre tento
rok na boj s nami sedemdesiat tisíc Eur,
z ktorých bude hradená i aplikácia BTI
vo vašej oblasti, pokiaľ vaši monitoristi
zvládnu svoju časť úlohy a nahlásia liahniska v pravý čas. A v kuloároch sa šepká
i o veľkom cezhraničnom projekte spoločne s Rakúskom, ktoré má už celkom
slušné skúsenosti i výsledky a v rámci
toho projektu by mohlo do celej tejto

vojny proti nám pribudnúť vcelku dobré
technické vybavenie. To, čoho sme sa
najviac báli, že sa „vašim“ podarí zmena
legislatívy a BTI bude bežné dostupné
komukoľvek z vás, sa našťastie zatiaľ
nestalo. A to je dobre! Pre nás, pre
komáre . Boli by ste vo veľkej výhode
a pri predstave, že by ste si sami dokázali
ošetriť každú jednu malú vodnú plochu
v záhrade a že monitoristi by okamžite
mohli miesto hlásenia liahnisk priamo
zasiahnuť, ma polievajú mdloby. Ešteže
to u vás všetko toľko trvá.

☺

Ale aby ste nepovedali, že chceme
s vami hrať nefér a užívať náskok, ktorý
nám dáva tento rok príroda a meškanie,
ktoré vám dávajú vaši zákonodarci – pripomeniem vám zopár zásadných maličkostí, ktoré tieto rozdiely vyrovnajú. Tam
vonku, kde sa hrá hlavný zápas, tam to
majú pod palcom monitoristi (mimochodom vcelku zábavná partička to je a radi
prijmú medzi seba kohokoľvek ďalšieho),
ale dôležité miniboje máte v rukách vy
sami – pozrite sa okolo seba vo vašej
obci – všetky plochy vykosené, upravené?
Vo vysokej tráve a neupravenej náletovej džungli sa cítime veľmi dobre .
A teraz – pozametajte pred vlastným prahom – ako to vyzerá na vašich záhradách?

☺

Prejdite si ju
celú s otvorenými očami –
staré pneumatiky, nezakrytá
nádoba pre dažďovú
vodu, miska pod kvetináčom, formičky
do piesku, do ktorých napršalo. To
všetko nám robí neskutočnú radosť. Že
taľafatky? Verte, že nie. Sme schopní
vychovať stovky detičiek v jednej maličkej nádobke. Ahá, že čo s nami, keď nás
nájdete? Za toto ma asi vylúčia z komárej
asociácie, ale poradím vám – jednoducho
vyliať. Lacné a účinné.
Ďalším vašim náskokom by mohli byť
naši prirodzení nepriatelia. Hmyzožravé
vtáky – lastovičky, belorítky a spol.
a netopiere. Tak si ich hýčkajte, jedna
lastovička je schopná za deň zjesť také
množstvo komárov, koľko sama váži.
A keď si založia rodinu, sú schopné svojim deckám naservírovať aj dvadsaťtisíc
komárov denne! Ale ako som u vás videl,
toto by nemal byť problém, vo vašej obci
sa hniezda týchto príšer aktívne odstraňujú. Ďakujem za všetky komáre!
Posledne som vám sľúbil i nejakú tú
pikošku, tak teda pridám. Dám vám
návod, ako rozpoznáte komára kalamiťáka od bežného komára. Ale je to trochu
trápne. Takže len od 18 plus, o.k.? Musíte
nám pozrieť na zadok. Nie, nerobím si
srandu a prilepím vám sem aj obrázok.
My, kalamiťáky, ho totiž máme taký špicatý dvojitý a kolegovci nekalamiťáci ho
majú oblý. Takže, keď sa nám dostanete
k tejto strategickej časti tela, ľahko si overíte, kto z nás vás obšťastňuje svojim bzučaním a odsávaním.
Takže, čo som vedel, som vám vykecal,
kocky sú hodené, začíname…

oblý zadoček

špicatý
zadoček

ZDENKA MEŇHARTOVÁ
OZ NAJZÁPADNEJŠIA

