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Vážení spoluobčania,
milá mládež a deti,
dovoľte mi, aby som Vás v Novom roku
2020 ako starosta obce čo najsrdečnejšie
pozdravil a prihovoril sa Vám.
Starý rok 2019 prinášal denno – denne
veľa práce. Stále nové predpisy, zákony
a požiadavky štátu na obce, bez zaplatenia
peňazí štátom, boli veľkou skúškou pre mňa
a mojich zamestnancov. Mnohí si mysleli,
že všetko sa po voľbách zmení, ale mýlili
sa. Ukázalo sa, že naša dlhoročná poctivá

práca bola tou správnou cestou, ktorou
budeme naďalej kráčať. Morava tečie stále
rovnakým smerom a to nikto nezmení.
Verím, že toto pochopia aj moji neprajníci a konečne začneme spoločne posúvať
obec vpred. Bez pojmov ako je spolupatričnosť, úcta, vážiť si jeden druhého, odpustiť
nepriateľovi a bez lásky k blížnemu bude
v obci naďalej taká klíma ako bola v r. 2019.
Preto dajme sa dokopy, začnime kráčať
tou cestou, ktorú nám ukazuje naša staručká mamička rieka Morava. Zabudnime
na nenávisť a nepriateľstvo!
Vážení spoluobčania, mládež a deti,
verím, že to spoločne dokážeme, že rok 2020
bude potom pozitívnejší ako starý rok 2019.
Do Nového roku 2020 Vám všetkým prajem veľa zdravia, lásky, šťastia, pokoj v rodinách, dobré susedské vzťahy, ale aj veľa pracovných úspechov.
Spoločne to dokážeme, mám Vás rád a je
mi česť pre Vás pracovať!
s úctou váš starosta boris šimkovič.

Jubileum!
V mesiaci december 2019 sa
dožil náš občan Záhorskej Vsi
krásneho a nevšedného veku 90
rokov pán Karol ŠLOSÁR. Starosta
obce JUDr. Šimkovič Boris vyslovil
jubilantovi srdečné poďakovanie
za skromný, ale krásny život muža,
manžela, otca naplnený prácou
a starostlivosťou o svojich najbližších. Blahoželáme a želáme
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

Vážení čitatelia
Záhorského hlásnika,
dovoľte, aby sme Vám úvodom
nášho príhovoru zaželali do nového
kalendárneho roka 2020 predovšetkým pevné zdravie, množstvo šťastia,
úprimnej lásky od najbližších, osobných i pracovných úspechov a pozitívnej energie do každého nového dňa.
Nový rok je už tradične spájaný s rozličnými predsavzatiami. To naše znie
– prinášať objektívne a vyvážené informácie o dianí v obci a jej širšom okolí.
Nové desaťročie prináša aj nové
výzvy. Pre našu redakciu bude jednou z nich aj nahradenie odchádzajúcej redaktorky slečny Barborky
Malíkovej. Chceme sa jej poďakovať
za vyše 7-ročné pôsobenie v štruktúrach Záhorského hlásnika a zaželať jej
aj v mene Vás, čitateľov, do ďalšieho
kariérneho i osobného života množstvo pozitívnych skúseností.
Záhorský hlásnik si aj naďalej udržiava priazeň čitateľskej verejnosti
v obci aj mimo nej. Tešíme sa tejto
skutočnosti, hoci sa ozvali pochybovačné hlasy o jeho ďalšom smerovaní či dokonca možnom skončení.
Konštruktívna kritika posúva veci
dopredu. Musí byť však správne prezentovaná, rovnako ako aj správne
prijatá. Peter Rúfus, známy slovenský
herec, vyslovil myšlienku: „Hlupák sa
poučí z vlastných chýb, ale múdry človek sa poučí z chýb iných.“
Príjemné a ničím nerušené čítanie
Vám praje,
redakcia záhorského hlásnika

veronika annušová

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.

sa polnočná omša počas Šted• Prečo
rého večera nekoná tradične o polno-

tiaľ nepreukázali, že skutočne robia
všetko pre dobro obce. Ako sa na incident pozeráte s uplynutím niekoľkých týždňov?

ci, ale už o 22:30 hod. miestneho času?
Otázku treba nasmerovať na pána
farára, ktorý určuje čas omše.

•

Rok 2020 prináša nové výzvy a pred• savzatia
pre každého človeka. Aké

Rok 2019 skupina neprajníkov rozbila
život v obci. Vystúpenia občanov to
len potvrdili. Upokojenie situácie
dokážeme iba spoločnou prácou pre
obec. Ak ľudia uvidia, že to funguje
(poslanci – starosta – OcÚ), začnú
meniť svoj názor. Náprava chybných
krokov trvá väčšinou však veľmi dlho.

Jedno z posledných zasadnutí obecného zastupiteľstva uplynulého
roka prinieslo výmenu názorov medzi poslancami a občanmi. Občania vyčítali voleným zástupcom, že
nedokážu upokojiť situáciu v obci
a počas svojho mandátu údajne za-

sú predsavzatia a výzvy s ohľadom
na život v obci zo strany starostu,
obecného zastupiteľstva a obecného úradu?
Chceli by sme začať kultúrnym
domom (rekonštrukcia). Vybudovať
zberný dvor pri ČOV. O ďalších veciach
musíme rokovať s poslancami (úver,
cesty, chodníky)...
zhováral sa mgr. dávid malík

aktuality a uznesenia

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v obci Záhorská Ves pre I. polrok 2020
Dátum

Deň

Interval
zvozu
1x

Interval
zvozu
2x

14. 01. 20

Utorok

X

28. 01. 20

Utorok

11. 02. 20

Utorok

25. 02. 20

Utorok

10. 03. 20

Utorok

24. 03. 20

Utorok

07. 04. 20

Utorok

21. 04. 20

Utorok

05. 05. 20

Utorok

19. 05. 20

Utorok

02. 06. 20

Utorok

16. 06. 20

Utorok

30. 06. 20

Utorok

X

X

X

X

Interval
zvozu
4x

Rozpis zvozu separovaného odpadu
v obci Záhorská Ves pre I. polrok 2020
Dátum

Deň

PET vrecia

X

17. 01. 20

Piatok

X

X

14. 02. 20

Piatok

X

X

28. 02. 20

Piatok

X

13. 03. 20

Piatok

X

X

11. 04. 20

Piatok

X

X

24. 04. 20

Piatok

X

09. 05. 20

Piatok

X

X

05. 06. 20

Piatok

X

X

19. 06. 20

Piatok

PAP nádoby

X

X

X

X
X

X
X

X

X

vypracoval slezák
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Koncert Lucie
Poppovej
V poradí 9. ročník koncertu pri
príležitosti narodenia svetoznámej
opernej divy a našej rodáčky Lucie
Poppovej privítal v priestoroch
miestneho kostola sv. Michala talentovaných hudobných interpretov.
Programom sprevádzala Mgr. Lívia
Biesiková a Jana Ozábalová
Hŕstka miestnych občanov na čele
s predsedom kultúrno-športovej komisie
a starostom obce ešte pred slávnostným
otvorením koncertu na znak vďaky a úcty
položili kyticu kvetov k rodnému domu
obľúbenej sopranistky. Viac ako desiatka
filmových, muzikálových, sakrálnych
i operných skladieb zaznela v podaní
účinkujúcich hostí. O spev sa postarali
Mgr. Hana Staneková DiS. art, vedúca
domáceho spevokolu Uhranka. Výborne
ju dopĺňala mladá umelkyňa Isabella
Hurbanová. Na klavíri ich doprevádzali
Mgr. Rastislav Král a Roman Matušek.
Svojou umeleckou tvorbou prispel
do programu už vyššie spomínaný domáci
spevokol Uhranka. Koncert prestížneho
charakteru tak nestráca na svojom pôvabe
a čare ani po skončení 9. ročníka. Prítomní
diváci z obce i širšieho okolia sa už dnes
nevedia dočkať okrúhleho 10. ročníka.
text: mgr. dávid malík

foto: archív jednoty dôchodcov slovenska

čo sa v našej obci udialo
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Súťaž vo varení guláša
Dňa 21. decembra 2019 sa v priestoroch
SPORT BARU u Blažeja konala už tradičná
súťaž vo varení gulášu. Súťaže sa zúčastnilo dovedna 11 družstiev. Trojicu najlepších gulášov uvarili tieto družstvá:
1. miesto RYBÁRI
2. miesto VALAŠKA TÍM
3. miesto PISKAL TÍM

Oceneným tímom gratulujeme a tešíme
sa na ďalší ročník.
text: mgr. dávid malík

foto: sport café bar u blažeja
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Stolnotenisový
turnaj o putovný
pohár starostu
obce
Druhý sviatok vianočný už tradične
patrí všetkým priaznivcom stolného
tenisu. Súboje o putovný pohár
starostu obce napísali svoje ďalšie
pokračovanie a niekoľkými rekordmi
sa zapísali do športovej histórie obce.
V prvom rade, putovný pohár stratil svoj
prívlastok „putovný“. Tretíkrát v sérii ho
dokázala v amatérskej kategórii MUŽI paradoxne získať žena Zuzana Lisá a potvrdila
tak svoju hernú aj výsledkovú dominanciu uplynulých ročníkov. Vo finále zdolala
príjemné prekvapenie turnaja, bývalého
skvelého futbalového strelca Vlastimila
Patkána. Tretie miesto získal ďalší ostrieľaný harcovník Ľubomír Žvach. Do mužskej
časti pavúka sa zapojil stále len 7-ročný
Richard Danihel a stal sa najmladším debutantom v ére stolnotenisového turnaja.
V ženskej kategórii si turnaj pripísal ďalší,
no tento krát negatívny rekord. Len dve
účastníčky je najmenší počet v celej jeho
histórii! Z prvenstva sa napokon tešila
Alena Patkánová, ktorá v minisérii vzájomných duelov zdolala Luciu Masarykovú.
V detskej kategórii si prvenstvo vybojoval jej najstarší účastník Dominik Šišulák.
Tuhý boj sa zviedol o 2., resp. 3. miesto.
Len vzájomné zápasy a skóre rozhodli
o striebornej medaile pre Jakuba Daniela
Temera, bronz získal Jiří Zvěřina.
Napínavé súboje o každú loptičku
priniesla súťažná kategória MUŽI PRO.
Víťazom sa napokon stal Ondrej Matlovič,

strieborný stupienok patril Jozefovi
Grujbárovi ml. a bronz si vybojoval Pavol
Danihel ml. Spestrením popoludňajšieho
programu boli zápasy štvorhry. Víťazné
duo Ondrej Matlovič – Miroslav Vajdečka
vďaka lepšie zvládnutej koncovke nedovolilo obhájiť minuloročný triumf súťažnému
páru Jozef Grujbár ml. – Dominik Vajdečka.
Dobrú formu potvrdil Ľubomír Žvach,
ktorý so svojim tandemovým partnerom
Miroslavom Moravčíkom v boji o 3. miesto
porazili pár Stanislav Nechala – Zuzana Lisá.
Poďakovanie za dobre zvládnutú organizáciu podujatia patrí starostovi obce, futbalovému klubu FK Záhorská Ves a stolnotenisovému klubu STK Záhorská Ves.
text, foto: mgr. dávid malík
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materská škola

Deň
materských škôl
Dňa 5. 11. 2019 sme v našej MŠ oslavovali
medzinárodný deň materských škôl, spevom a tancom. I keď sme túto malú oslavu
museli kvôli nepriaznivému počasiu preložiť do priestorov MŠ, prišli nás podporiť
svojou prítomnosťou všetci pracovníci MŠ,
rodičia i starí rodičia.

Divadlo ,,Pod hríbom“
s rozprávkou O Jankovi a Marienke
Dňa 29.10.2019 navštívilo našu MŠ
putovné divadlo. Zahrali nám klasickú rozprávku O Jankovi a Marienke.
Divadlo deti zaujalo, veľmi intenzívne

prežívali tento klasický príbeh o boji dobra
a zla. Bábkové divadlo ponúka deťom
priamu interakciu s postavami príbehu
a iný rozmer ako klasické TV rozprávky.

poslania. Zarecitovali sme a zaspievali
najskôr tetám na obecnom úrade, ktoré
sa veľmi potešili darčekom a nám všetkým popriali krásne sviatky, a deťom
veľa darčekov pod stromčekom. V Jeseni
života už nás babky netrpezlivo očakávali.

Pri koledovaní a spievaní Tichej noci sa
nejednej babičke aj oči zaleskli. Babičky
dostali od detí darček, ale prekvapenie
čakalo aj na nás. Pripravili si pre nás
vlastnoručne vyrobených snehuliačikov
a malú sladkosť.

Malí koledníci…
V predvianočnom čase sme sa vybrali
s našimi predškolákmi priniesť trochu
radosti prostredníctvom kolied a malý
darček na obecný úrad a do zariadenia
Jeseň života v našej obci. Deti sa vždy
veľmi tešia na splnenie tohto dôležitého
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Plavecká akadémia
V mesiaci november sa 19 detí z triedy
sovičiek, včeličiek a lienok zúčastnilo
plaveckej akadémie. Jazdili sme 3-krát
do týždňa autobusom na plaváreň do
Devínskej Novej Vsi. Po rozcvičke sa deti
osprchovali a inštruktori plávania si ich
rozdelili do 5 malých skupín po 5 deťoch.

Postupne sa deti zoznamovali s vodou,
učili sa nadýchnuť pred ponorením,
robiť bublinky do vody, šliapať vodu,
splývať na chrbáte, ponárať sa, chytať
rybičky pod vodou... Deti strávili vo vode
vždy 2 hodiny s prestávkou na desiatu.
Po plávaní išli do sauny a vykúpaných

a šťastných nás autobus odviezol do
škôlky rovno k obedu. Deťom aj učiteľkám sa páčil pozitívny a trpezlivý prístup
inštruktorov a preto plánujeme zúčastniť sa ďalšieho turnusu kurzu plávania
v marci budúceho roku.

Zdravé zúbky
V rámci projektu sa všetky deti zúčastnili
zaujímavej prezentácie o zúbkoch. Deti
si zopakovali správnu hygienu a starostlivosť o zúbky. Vyskúšali si správne umývanie na veľkom zubatom modeli zubov.
Dozvedeli sa ako na zdravie zúbov vplýva
strava a čo sa deje na návšteve u zubára.
Nakoniec si spolu zaspievali pesničku od
Mira Jaroša – Zúbky. Prezentáciu si pripravila p. uč. Vierka Grogerová.
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Vianočná besiedka
Dňa 13. 12. 2019 sa celý kultúrny dom
V Záhorskej Vsi ponoril do atmosféry
zimnej rozprávky. Všetci diváci, dospelí aj
deti sa na chvíľu ponorili do deja čarovných rozprávkových vianočných príbehov... V dojímavom úvode nad jasličkami s Ježiškom tancovali vločky a žiarili
biely anjeli. Jakubko s Perinbabkou a deti
z triedy Včielok nasnežili a potešili nielen

Alžbetku z príbehu o Perinbabke. Potom
za zvuku rolničiek prišiel príbeh Ivana
a Nasti v divadielku z rozprávky Mrázik,
ktorý predviedli Sovičky. Celé pódium
zmodrelo pri energickom vystúpení šmoulov z triedy Lienok. Žabky nám predviedli milý príbeh s motívom Macka uška
a Kuriatka krásne zatancovali a zažiarili na
záver ako hviezdičky. Krátke ukážky piesní

Zúčastnili sme sa
výtvarnej súťaže
,,Jeseň očami detí“
… a práce našich detí boli aj ocenené!
V I. kategórii výtvarné práce boli ocenení
Ševcovová Natálka a deti zo 4. A triedy
Včeličky za kolektívnu prácu

a básní v cudzom jazyku nám predviedli
deti z anglického krúžku a nemeckého
krúžku. Vianočným vinšom a tradičnou
vianočnou piesňou Tichá noc sme našu
sviatočnú akadémiu ukončili. Dojmy
z uplynulých chvíľ sme si potom spoločne
s rodinami detí užívali pri voňavom punči
a výborných vianočných koláčikoch, ktoré
napiekli šikovné mamičky i babičky.
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základná škola

Projekt
Hovorme o jedle
Zdravie je predpokladom kvalitného
života. Pretože sa usilujeme kvalitne
a zdravo žiť, zapojili sme sa po roku
opäť do projektu HOVORME O JEDLE.
Organizátormi projektu je Slovenská
ľnohospodárska a potravinárska komora
spoločne s Centrom rozvoja znalostí
o potravinách. Záštitu nad projektom
prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Týždeň zdravej výživy bol pre nás
všetkých veľkým oživením, zaujímavou skúsenosťou a veľkou príležitosťou
dozvedieť sa znova viac o potravinách
a výžive. Absolvovali sme spoločne množstvo zaujímavých aktivít, počas ktorých sme
spoznávali, ochutnávali, učili sa, zabávali,
hrali, písali, tvorili, kreslili a čítali o všetkom,
čo je zdravé pre náš organizmus, či už je to
jedlo, pohyb, hygiena, životný štýl.
V rámci ,,farebného týždňa“ žiaci 1. stupňa
počas desiatovej prestávky konzumovali
zdravé jedlá ladiace s oblečením a zároveň
súťažili o najzdravšiu triedu s najzdravšou
desiatou. Víťazom sa stala IV.B trieda.
Okrem súťaže O najzdravšiu triedu tvorili žiaci literárne práce na tému Poznám
zdravé potraviny z môjho mesta či dediny,
výtvarné práce na tému Chutné maľovanie a fotografie na tému Očami gurmána.
Všetky aktivity priniesli úspech v podobe
udelenia STRIEBORNÉHO DIPLOMU pre
našu základnú školu a literárna práca
Emky Meňhartovej, žiačky VIII. A triedy,
bola vyhodnotená ako jedna z piatich
víťazných prác (zúčastnilo sa 407 škôl).
Projekt Hovorme o jedle poukazuje
na dôležitosť mať správne vzdelaného
a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie, aké
potraviny nakupovať a ideálne akého
pôvodu majú byť.
zuzana doršicová
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Výtvarná súťaž Ochranárik –
trojnásobný úspech žiakov ZŠ
Sekcia krízového riadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v spolupráci
s okresnými úradmi vyhlásila VII. ročník
výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE,
V LESE, V HORSKOM TERÉNE“.
Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným
európskym číslom tiesňového volania 112 vo
vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov základných a špeciálnych škôl.
Aj žiaci Základnej školy v Záhorskej Vsi sa
zapojili do tejto výtvarnej súťaže a vo svojej
výtvarnej tvorbe sa zamerali na záchranu
života v lese a v horách. Vo svojich prácach
zachytili prácu záchranárov v ťažko dostupnom teréne. Tento rok bolo do súťaže

zaslaných 145 výtvarných prác a my sme
zožali veľký úspech.
V tretej kategórii žiakov druhého stupňa
ZŠ sa naša žiačka Monika Miškerníková
(VII. A) umiestnila na krásnom druhom mieste, žiačka VIII. A triedy Ema
Adamská sa umiestnila na peknom treťom mieste a žiak IX. A triedy Dominik
Polák získal Čestné uznanie. Ich práce
postupujú do celoslovenského kola tejto
výtvarnej súťaže.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov!
mgr. soňa landlová
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Jednota dôchodcov Slovenska
Pekný zvyk v októbri majú naše deti
z materskej a základnej školy, ktoré prišli v sprievode svojich učiteliek do zariadenia JESEŇ ŽIVOTA spríjemniť chvíle
našim prijímateľkám sociálnej služby
(ako ich oficiálne máme volať, i keď pre
nás sú stále babičky) počas jesenných dní
s programom pesničiek a básničiek pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Tiež
prišiel aj p. starosta a poslanci obecného
zastupiteľstva s malými darčekmi a prianím pevného zdravia a spokojnosti. Tieto
návštevy a spomienky na starých ľudí
v našom sociálnom zariadení sú veľmi
príjemné. I keď na na starých ľudí by sme
nemali myslieť len v mesiaci október, ale
po celý rok, pretože sú súčasťou našej
spoločnosti a nepatria na jej okraj.
Jedno sobotné popoludnie mali naše
babičky milú spoločnosť, prišiel im zahrať
na akordeóne Jakubko Horáček, pri jeho
melódiách nejednej vypadli aj slzy radosti.

Pekné prekvapenie zažili aj na Mikuláša,
keď dostali malú pozornosť od p. starostu,
poslancov a tiež hasičov.
Ako sa vkráda zima a sychravé počasie
p. Bartalský nám vždy urobí bezplatne
údržbu auta, za čo mu ďakujeme.
V JESENI ŽIVOTA sú prípravy na najkrajšie sviatky v roku v plnom prúde, babičky
pomáhajú z výzdobou zariadenia, spolu
s opatrovateľkou si pečú drobné vianočné pečivo a veľmi sa tešia na deti
z materskej a základnej školy, ktoré sľúbili, že prídu v čase adventu s malým
programom. I keď nebudú všetky doma
s rodinami, personál zariadenia sa snaží
vytvoriť príjemnú a rodinnú pohodu.
A na záver prajem všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré
v novom roku.
mgr. terézia bothová
riaditeľka zariadenia
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Čas adventu v JESENI ŽIVOTA
Aj tento rok zavítal medzi seniorov JDS
v našej obci Mikuláš a obdaril prítomných
malým darčekom. Spoločné posedenie sa
nieslo v duchu dobrej nálady pri živej hudbe,
guláši, alko a nealko nápojoch. Seniori si
po druhýkrát v roku pripomenuli životné
jubileum svojich členov. Na mikulášskom

posedení pogratulovali pp.Elene Trnčíkovej,
Mariánovi Janečkovi, Karolovi Šlosarovi ml.
a Karolovi Šlosárovi st., ktorý je najstarším
členom JDS v našej obci. Aj touto cestou
mu výbor JDS ešte raz gratuluje k jeho
90.narodeninám s prianím pevného zdravia a spokojnosti. Predsedníčka okr. organ.

JDS p. Ruženka Mrázová na tomto posedení
odovzdala ďakovný list nášmu starostovi
JUDr. B. Šimkovičovi, ktorý sa podieľal pri
zdarnej organizácii okresných športových
hier, ktoré v rámci seniorov organizovala
naša JDS.
mária annušová
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duchovné okienko

Svet nepotrebuje prázdne slová, ale svedkov
Svätý Otec tu spomína svedectvo
hibakuša – ľudí, ktorí prežili atómový
výbuch v Hirošime a „ktorí podobne
ako ďalšie obete vojen udržujú živým
plameň kolektívneho svedomia, svedčiac nasledujúcim generáciám o hrôze
vojny a utrpenia, ktoré je jej dôsledkom.
„Svet nepotrebuje prázdne slová, ale presvedčených svedkov, tvorcov pokoja, otvorených pre dialóg bez vylučovania a bez
manipulácií. V skutku, nemôžeme skutočne dospieť k pokoju, bez presvedčivého
dialógu mužov a žien hľadajúcich pravdu
ponad ideológie a rozdielne názory. Pokoj
je stavbou, ktorú treba neustále budovať, cestou, ktorú konáme spoločne hľadajúc vždy spoločné dobro a usilujúc sa
dodržať dané slovo a rešpektovať právo.“

Pokoj, cesta zmierenia
v bratskom spoločenstve
„Jedine voliac si cestu úcty budeme
môcť prelomiť špirálu pomsty a nastúpiť

Denné preteky
Výbor Záhorská Ves usporiadal dňa
11. 05. 2019 denné preteky v čase od
8:00hod. do 19:00hod. pod názvom
1. ROČNÍK LOVU NA DIVOKEJ RIEKE. Preteky
sa konali na rieke Morave v Záhorskej Vsi
v úseku pod rybárkou chatou spolku Morava.
O občerstvenie sa postarala firma BENE.
Súťažiaci boli spokojní a to bolo pre nás
dôležité.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 19
tímov. 5 tímov zo Záhorskej Vsi, 4 tímy
zo Suchohradu a zvyšné tímy z okolitých
dedín. Celkovo sa ulovilo 30,66 kíl rýb.
Najväčšia ryba bola KAPOR o váhe 6,02 kíl,
ktorú vyhral Patrik KMEŤO zo Stupavy na
lovnom mieste č. 2.

na cestu nádeje,“ píše Svätý Otec.
Odvolávajúc sa na Ježišove slová z evanjelia podľa Matúša o potrebe odpustiť
bratovi, pápež zdôrazňuje: „Táto cesta
zmierenia nás volá, aby sme našli v hĺbke
nášho srdca silu odpustenia a schopnosť uznať sa za bratov a sestry. Naučiť
sa žiť v odpustení zväčšuje našu schopnosť stať sa mužmi a ženami pokoja.“
Tieto slová platia aj pre svet politiky a ekonomiky, vysvetľuje pápež
a dodáva, že „nikdy nebude skutočný
pokoj, ak nebudeme schopní budovať spravodlivejší ekonomický systém“.

Pokoj,
cesta ekologickej
konverzie
Jednou z podmienok pokoja vo svete je
podľa pápeža i ekologická konverzia. Ide
o transformáciu vzťahov medzi ľuďmi
navzájom, ako aj vzťahov človeka s inými
živými bytosťami, so stvorenstvom, a so

Stvoriteľom, ktorý je pôvodcom každého
života.

Natoľko získame,
nakoľko dúfame
„Cesta zmierenia si vyžaduje trpezlivosť
a dôveru. Nezískame pokoj, ak nedúfame,“ píše Svätý Otec. „Musíme veriť, že
mier je možný a že aj druhý človek má
tú istú potrebu pokoja, ako my. Keďže
strach je častokrát zdrojom konfliktov,
dôležité je ísť ponad ľudské strachy,
uznávajúc sa za núdznych synov a dcéry
pred Bohom, ktorý nás miluje a očakáva,
ako otec z podobenstva o márnotratnom synovi.“
Svätý Otec v posolstve vyzýva k budovaniu kultúry stretnutia, ktorá skoncuje
s tzv. kultúrou hrozby.
Z príhovoru sv. otca Františka
napísal marián libič
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1. miesto malo celkovú váhu ulovených
rýb 13,43 kíl tím z lovného miesta č. 3
Marek PODSTUPKA a Marek MIKULKA,
obaja zo Suchohradu,
2. miesto vyhral tím z lovného miesta č. 2
Patrik KMEŤO a Dušan KOSTKA, obaja zo
Stupavy s celkovou váhou 7,12 kíl
3. miesto vyhral tím z lovného miesta
č. 6 Ján BOBÁK z Kostolišťa a Stano ZÁVORA
z Gajar s celkovou váhou 4,19 kíl.
S pretekmi nám pomohli hlavne sponzori, ktorými boli:
HOBBY MALACKY, KASTA PLUS –
Pracovné odevy Malacky, BERTOVIČ
IGOR Vysoká pri Morave, BORIS

ŠIMKOVIČ, AUTODIELY DSL – Ľuboš
Masaryk, SILOKING s.r.o., Cyklobufet BENE,
Rybársky spolok MORAVA, MYREKOV s.r.o.
– p. Priehoda, APLITEC s.r.o., DREVOVÝROBA
Zedníček Gajary, Samuel NERÁD – výroba
brán, VAPESTILE s.r.o. Malacky, MASÁŽE
– Vlasta Poláková, Stavebniny BOWIX.
Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať za sponzorstvo.
Veríme, že druhý ročník bude minimálne
rovnako úspešný a prihlási sa viac domácich rybárov.
text: peter lím

foto: rybársky spolok morava
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Nočné preteky
Dňa 06. 07. 2019 výbor Záhorská
Ves usporiadal nočné preteky v čase
od 17:00hod do 08:00hod rána pod
názvom 1. ROČNÍK NOČNÉHO LOVU NA
DIVOKEJ RIEKE. Preteky sa konali tiež
na rieke Morava v Záhorskej Vsi v úseku
pod rybárkou chatou spolku Morava.
Taktiež sme sa stretli so spokojnosťou od
súťažiacich.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 11 tímov.
6 tímov zo Záhorskej Vsi, ostatné tímy
z okolitých dedín. Celkovo sa ulovilo 48,09
kíl rýb. Najväčšia ryba bola KAPOR o váhe
3,34 kila, ktorú vyhral Pavol BLAŽÍČEK zo
Stupavy na lovnom mieste č.1
1. miesto malo celkovú váhu ulovených rýb 13,84 kíl tím z lovného miesta
č. 9 Ladislav PRIEHODA zo Záhorskej Vsi
a Ladislav KANDRÁČ z Hrabošíc.
2. miesto vyhral tím z lovného miesta
č.2 Rudolf POLÁK a Matej ŠKOVIERA, obaja
zo Záhorskej Vsi s celkovou váhou 8,41 kíl.
3. miesto vyhral tím z lovného miesta
č. 1 Ivan KUBOVIČ a Pavol BLAŽÍČEK, obaja
zo Stupavy s celkovou váhou 8,08 kíl.

S nočnými pretekmi nám taktiež
pomohli hlavne sponzori, ktorými boli:
KASTA PLUS – Pracovné odevy
Malacky, AUTODIELY DSL – Ľuboš
Masaryk, Rybársky spolok MORAVA,
MYREKOV s.r.o. – p. Priehoda, APLITEC
s.r.o., DREVOVÝROBA Zedníček Gajary,
VAPESTILE s.r.o. Malacky, Stavebniny
BOWIX, Obecný úrad Záhorská Ves, WHITE
FISH – Tomáš Bukovský Malacky, PRINTING
INTERNATIONAL – Jaroslav Slovák, Zuzana
DOLINKA, MASIARSTVO STUPAVA – Dano
Horecký.

Touto cestou ešte raz ďakujeme za
sponzorstvo.
Ako na denných, tak aj na nočných pretekoch vládla dobrá atmosféra medzi
súťažiacimi a aj medzi organizátormi,
sranda a humor nechýbali, pre veľa
súťažiacich to bola prvá skúsenosť s pretekom na toku a aj pre nás ako organizátorov. Nápomocný nám boli aj bežní
členovia rybári. Poďakovanie patrí Ivanovi
ZEMANOVI, Jozefovi MATULOVI, Tomášovi
KLAČKOVI a pani Majke VALOVEJ. Tešíme
sa na ďalší ročník tento rok.
text: peter lím

foto: rybársky spolok morava

Milí rybári a rybárky, členovia OO SRZ Záhorská Ves
Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa
konala v nedeľu dňa 12. 01. 2020 sa zúčastnilo zo 129 registrovaných členov 81, čo je
62,8 % účasť, čím sa stala schôdza uznášania schopná. Schôdza sa viedla v pokojnom duchu, odprezentovali sa dôležité
zmeny potrebné pre rybolov v roku 2020.
Minútou ticha sme si uctili našich zosnulých členov.
Predseda Peter Lím privítal našich
hostí a delegátov, ktorými boli: p. starosta JUDr. Boris Šimkovič, predseda
MsO Záhorie Ing. Róbert Kadnár, p. Mária
Valová, predseda OO Jakubov Marián
Sloboda, tajomník OO Jakubov Marián
Pajpach st., hospodár Vysoká pri Morave

Anton Miškolci, člen výboru MsO Vysoká
pri Morave Martin Kavický a kronikárka
obce p. Hadrabová.
Pán starosta sa prihovoril členom
OO SRZ Záhorská Ves, poprial im všetko
dobré do nového roku, vyzdvihol pozitívne prácu výboru a spoluprácu s obecným úradom a s ostatnými spolkami.
Tajomníčka Zuzana Uherková informovala o dianí denných a nočných pretekov, ich priebehu a o výťazoch v spojení
s videoprezentáciou.
Predseda Peter Lím informoval o brigádnickej činnosti za rok 2019 a predstavil plán
na rok 2020. Informoval členov o výške

vyzbieranej sumy za neodpracované brigády a ich použitie. Oboznámil členov so
zámerom založiť 2 tímy po 3 členov, ktorí
budú kosiť trávu okolo vodnej plochy
našich revírov, hlavne v lete. Budú to mať
rátané ako brigádu, poskytnuté im budú
krovinorezy (1 kus zakúpený od MsO
Záhorie, druhý je zakúpený z neodpracovaných brigád) a potrebné náradie. Dva
týždne vopred im bude oznámené predsedom, alebo brigádnym referentom čo
treba pokosiť. Kto má záujem byť v skupine, môže sa hlásiť u presedu Petra Líma.
Oznámil konanie druhého ročníka denných a nočných pretekov, plán zorganizovať detské preteky na Štrkovisku Záhorská
Ves. Informoval o úmysle založiť detský
rybársky krúžok a o príspevku od obce vo
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Znenie zákona
381 VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018
Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia
(20) Loviaci pri love musí mať meradlo
potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
uvoľňovač háčikov, primeraný podberák
alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách
spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb
a kaprových vodách s režimom chyť a pusť
aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.
Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený
v prílohe č. 19.
výške 500,-eur na vybavenie a prevádzku
detského krúžku.
Hospodár Pavol Janček informoval
o zarybnení za rok 2019, o pôvode rýb,
náhrade po úhyne, ako aj o novinkách
v zarybňovacom pláne.
Predseda MsO p. Kadnár odprezentoval nový miestny poriadok, informoval
o nových dolných a horných mierach
rýb, o povinnosti podložky pod ryby,
o novej mape revírov, chránených území
a schválených prístupových komunikáciách k revírom MsO SRZ Záhorie. Všetky
tieto informácie nájdete na stránke MsO
Záhorie, stiahnuť si ho viete aj tu:
http://www.srz-zahorie.sk/inpage/
paragraf/
P. Martin Kavický odprezentoval povinnosť rybárskej podložky pod ulovenú rybu,
ktorá je povinná od 01.01.2020 na každom
revíry so stanovenou hornou lovnou mierou rýb, informoval o znení zákona.

NEZABUDNITE, ŽE HORNÚ LOVNÚ
MIERU MÁ AJ OSTRIEŽ (10cm) A LIEŃ
(40 cm), KTORÝMI BOLI ZARYBNENÉ
AJ NAŠE VODY, PRETO JE POVINNÁ
PODLOŽKA NA KAŽDOM REVÝRI.
Pred diskusiou bola voľba delegátov
na konferenciu MsO Záhorie. Dovolený
bol nový člen výboru OO SRZ Záhorská
Ves Jozef Matula.
V rámci diskusie sa preberali témy
o členskej základni. P. Kadnár informoval, že MsO Záhorie má v súčasnosti 2519
členov vrátane dôchodcov, ZŤP, detí
a mládeže. Priblížil dianie v SRZ, informoval o konferencii na Kamennom mlyne
v marci 2019. Bližšie sa na otázku vyjadril o vstupe k hlavnému toku Moravy
v 5. stupni ochrany.
Na podnet členov sa budeme zaoberať otázkou, či by nemohli byť brigády aj
v sobotu.
Na záver poďakoval predseda Peter Lím
za účasť svojim členom, hosťom a delegátom a zaželal im úspešnú rybársku sezónu
2020.
text: peter lím

foto: rybársky spolok morava
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šport v obci

Nové desaťročie = nové výzvy
Zimná príprava je u väčšiny futbalových mužstiev v plnom prúde.
Výnimkou nie je ani miestny futbalový spolok. Okrem boja o body
na zelenom trávniku však na funkcionárov FK čaká aj množstvo ďalších
výziev. V akom znamení sa ponesie
futbalový rok 2020?

Prípravy na storočnicu
Znie to priam neuveriteľne, ale tradícia
futbalu sa k našej obci viaže už takmer
100 rokov. V júli 2021 preto čaká na futbalový klub a jeho priaznivcov veľký
sviatok, ale i záväzok. Dôstojne si uctiť
históriu najpopulárnejšieho kolektívneho
športu v obci a pripomenúť si tých, ktorí
sa nezmazateľnými písmenami zapísali
do jeho dejín. Okrem prípravy kultúrneho
programu, odohratia prípravných zápasov a pripomenutia si slávnostného výročia však vrásky na čele funkcionárov vyvoláva skôr vzhľad futbalového štadióna
a priľahlých priestorov. Interiér šatní
a hospodárskej kabíny patrí spomedzi
všetkých účastníkov našej súťaže medzi
najzanedbanejšie. Výkonný výbor podnikol spoločne s poslancami obecného

zastupiteľstva na čele so starostom obce – sebadisciplínou, pracovitosťou, enormprvé kroky k rekonštrukcii. Na ich realizá- ným nasadením. Koncepčná práca a sveciu čakajú všetky zúčastnené strany, vrá- domitosť plnenia si úloh spočíva zasa
tane fanúšikov.
na tréneroch.

Kľúč sa skrýva
v odchovancoch
Mládež FK Záhorská Ves sa môže
pochváliť v rámci svojej súťaže nebývalou
štatistikou. Všetkých 21 hráčov spomedzi
družstva starších žiakov pochádza z našej
obce. Žiadny iný klub sa podobnou štatistikou pochváliť nemôže. Naopak, o prestup alebo hosťovanie našich hráčov je
záujem aj v neďalekých obciach. Počas
zimných mesiacov sa práve naši starší
žiaci zúčastnili zimného turnaja v športovej hale v Maline a proti súperom zvučného mena bojujú o celkové prvenstvo.
Rovnako súpiska seniorského A–mužstva skrýva vo svojich radoch drvivú väčšinu domácich hráčov. Netrápia nás teda
problémy okolitých súperov, ktorí musia
angažovať za nemalé peniaze legionárov.
Samozrejme, stávka na domácu mlaď
nie je okamžitou výhrou. Samotní hráči
si musia uvedomiť, že ponúknutú príležitosť musia využiť vlastným pričinením

Ako ďalej?
Výbor futbalového klubu sa oproti
jesennej časti ročníka posilnil. Od kompetentných ľudí cítiť rešpekt voči klubu.
Neboja sa vyhrnúť si rukávy a posunúť
miestnu značku späť na výslnie, kde
kedysi dlhé roky trónila. Potrebuje však
k tomu pomocnú ruku aj od starostu obce
a miestnych poslancov. Predvedená hra
a umiestnenie v blízkosti prvého miesta
tabuľky by mali byť vhodným lákadlom
pre fanúšikov, ktorí si cestu na štadión
stále hľadajú veľmi ťažko. Smutnou skutočnosťou je, ak na zápas detí príde viac
rodičov z inej obce, ako zo Záhorskej Vsi.
Ide o proces, ale na to, aby bol úspešný,
musia všetky zúčastnené strany ťahať
za rovnaký koniec povrazu. Len v tom
prípade nebude platiť staré známe porekadlo: „Jeden krok dopredu a dva späť.“
text: mgr. dávid malík

foto: fk záhorská ves

Stolnotenisový klub v obci
Uplynuli takmer 4 roky od doby,
kedy v našej obci vznikol z iniciatívy miestnych nadšencov stolnotenisový klub STK Záhorská Ves.
Úvodom kalendárneho roka 2020
sme spoločne s jeho aktívnym hráčom Stanislavom Nechalom zaspomínali na jeho začiatky, obzreli sa
za doterajším účinkovaním klubu aj
jeho úspechmi.

Aké boli počiatky
stolnotenisového klubu
v našej obci?

Poďme sa obzrieť
za nováčikovskou
sezónou...

„Klub bol založený v roku 2016 a bol
zaradený do 8. ligy ako nováčik súťaže.
Začiatky boli náročné. Pol roka sme hrali
a cestovali na zápasy proti súperom
na vlastné náklady, nemali sme kde hrať
ani trénovať. Situácia sa zmenila v roku
2017, keď pomocnú ruku podal starosta
obce, miestne obecné zastupiteľstvo
a poslanci obce. Začali sme trénovať
v miestnom kultúrnom dome a mohli
sme tak dôstojnejšie reprezentovať našu
obec, o čo sa snažíme doteraz.“

„Prvá sezóna bola pre nás o spoznávaní
súperov. Dovolím si však tvrdiť, že sme
obstáli viac ako obstojne. Sezónu sme totiž
ako nováčik ukončili na 7. mieste z celkového počtu 12 účastníkov. Do súťažných
zápasov zasiahli nasledovní hráči: Peter
Blaška, Peter Juhász, Roman Kvalténi,
Jozef Grujbár, Stanislav Nechala, Pavol
Danihel, Peter Szilvássy, Peter Schwartz,
Miroslav Moravčík, Jaroslav Slovák a Boris
Šimkovič.“
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A čo druhá sezóna?
Všeobecne platí, že druhá
sezóna je pre nováčikov
v akejkoľvek súťaži
náročnejšia.

Súťažná sezóna 2018/2019,
tretia v poradí, sa javí ako
prelomová, však?

„Presne tak. Vďaka iniciatíve nášho
trénera sme sa posilnili o hráča z vyš„Súhlasím, napriek tomu sme však skon- šej súťaže Ondreja Matloviča a 2 nováčili na krásnom 3. mieste! Bola to zásluha čikov – Tomáša Klačku a Petra Ševcova.
trénera Alexandra Saprykina, ktorý je Zároveň vzniklo A–mužstvo a B–mužveľkým stolnotenisovým odborníkom. stvo. Dvaja naši hráči boli účastníkmi
Od januára 2018 sme chceli postupne sústredenia v Hluku, vďaka ktorému zíszačleniť do našej organizácie aj mládež, kali nové skúsenosti a pomohli k napreale finančné prostriedky ako aj slabý záu- dovaniu aj ostatným hráčom v kolekjem zo strany rodičov nám to neumožnili. tíve. Vyvrcholením úspešnej sezóny
Podaril sa nám však iný husársky kúsok!“ bol postup A–mužstva z 2. miesta do
7. ligy! Naše B–mužstvo obsadilo
konečnú 8. priečku.“
A to konkrétne?

9. miesto spomedzi 12 účastníkov.
Do novej sezóny pribudol nový hráč
Jakub Adamkovič a momentálne pracujeme na príchode ešte jedného nového
hráča.“

Aký by bol záverečný
odkaz pre fanúšikov
s ohľadom na začiatok
kalendárneho roku 2020?

„Mrzí nás, že dôvodu nedostatočnej
podpory zo strany poslancov obce, ktorý
neschválili žiadosť o rozpočet pre náš
klub, musíme našim priaznivcom oznámiť, že medzinárodný turnaj piatich krajín
sa nebude konať v zastúpení našej obce.
Museli sme upustiť aj od opätovnej vízie
práce s mládežou.
„Úvodom kalendárneho roka 2018 sme Ako vyzerá súčasná
Tešíme sa z každej podpory a srdečne
zorganizovali medzinárodný turnaj piasezóna
z
hľadiska
pozývame našich fanúšikov na tréningy,
tich krajín, ktorého sa zúčastnili hráči
ktoré sa konajú každú stredu od 18:30
zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, výsledkov?
– 21:00 a každú nedeľu od 18:00 – 20:00
Ukrajiny a Chorvátska. Okrem atraktívnej
reprezentácie našej obce sme zazname- „A–mužstvo sa úspešne etablovalo v kultúrnom dome.“
nali pozitívne ohlasy u našich priateľov, po postupe a v 7. lige aktuálne okupuje
vybudovali sme nové priateľstvá a nadvia- 4. miesto spomedzi 12 účastníkov. B–druž
zhováral sa mgr. dávid malík
zali kontakty, ktoré pretrvávajú dodnes.“
stvo v rámci 9. ligy aktuálne okupuje
foto: archív stk záhorská ves
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Plánované podujatia
8. február

21. reprezentačný ples

22. február

Detský karneval

február

Fašiang v obci

Zmena programu kultúrnych podujatí je vyhradená!
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