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UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Príhovor redakcie
Milí čitatelia ZH,

po trojmesačnej odmlke sa Vám opäť priho-
várame, aby sme Vám priniesli sumár všet-
kého, čo sa za posledný štvrťrok v našej obci 
udialo. Okrem už tradičného reprezentač-
ného plesu, ktorý i tento rok naplnil vysoké 
očakávania verejnosti, sme sa stali svedkami 
znovuzrodenia fašiangovej veselice. Masky 
lemovali ulice Záhorskej Vsi a vo večerných 
hodinách sa rozlúčili s pani Basou.  Rovna-
ko, ako sa prebúdza jar a v prírode všetko 
kvitne, nastalo aj prebudenie spoločenského 
života, podujatiami to v obci len tak srší. 

Marec býva mesiacom kníh. Nie sme si istí, či 
toto tvrdenie platí i v našej obci. K dispozícii 
máme knižnicu, ktorá sa nachádza v priesto-
roch KD, no záujem o využívanie jej služieb 
naďalej klesá. Či už ide o staršiu alebo pre-
dovšetkým mladšiu generáciu, uchováva si 
len hŕstku najvernejších čitateľov. Prečo je 
tomu tak? V prvom rade je treba, aby si dieťa 
vybudovalo vzťah k čítaniu doma. Pedagógo-
via navyše nemajú dostatok času ani pries-
toru, aby sa popri vlastných učebných os-
novách venovali v škole aj dlhšiemu tráveniu 
času pri knihách. Hoci oceňujeme ich zápal, 
deti treba ku knihám viesť intenzívnejšie doma 
aj v škole. Kniha býva totiž našim najlepším 

priateľom a práve vďaka nej si rozširujeme 
našu slovnú zásobu a všeobecné obzory.

Skončil sa nám štyridsaťdňový pôst, oslavu-
jeme sviatky Veľkej noci. V domácnostiach sa 
gazdinky stretávajú pri zdobení kraslíc a veľko-
nočných vajíčok. Šibači pletú alebo oprašujú 
svoje korbáče, aby ženy náhodou neoprašiveli. 
I keď tradície Veľkej noci pomaly ustupujú, stále 
sa nájde zopár občanov, ktorí si tie svoje ucho-
vávajú. Veríme, že popri množstve šibačov a 
oblievačov si nájdete čas aj na prečítanie prvé-
ho tohtoročného Záhorského hlásnika. Želáme 
Vám príjemné čítanie a šťastne prežité Veľko-
nočné sviatky!

Redakcia ZH 

Vážení spoluobčania, do-
voľte mi, aby som Vás srdečne 
pozdravil a tento príhovor ve-
noval životnému prostrediu.

Veľmi dobre viete, že špi-
na a neporiadok nepatria ku 
kultúrnemu občanovi. Každý z 
nás sa rád zdržuje v čistom a 

ste si uvedomili, že možnosti na 
vývoz všetkého druhu odpadu v 
obci máte!

Vážení spoluobčania, v obci 
sme umiestnili tabule „Pozor, 
deti“! Je neuveriteľné, že ich 
už štvrtýkrát skupina vandalov 
poškodila a postŕhala dole! Po-
dobne ako so špinou, nikto nič 
nevidel a nepočul, pritom je to 
pri Vašich obydliach.

Veľký problém vidím aj v 
tom, že ešte stále sa niektorí 
bojíte zatelefonovať, alebo po-
vedať, kto konkrétne vozí špi-
nu, alebo poškodzuje majetok 
obce. Pritom to vidíte, ale bojíte 
sa. Nepoviete! Žiadam Vás, aby 
ste si napísali číslo auta, meno, 
alebo odfotili ho, proste všetko, 
čo by pomohlo, takýchto ľudí 

usvedčiť! Ja nemusím pou-
žiť Vás ako svedka, ak si to 
neprajete. Ak zmeníme tento 
prístup, určite sa situácia s 
odpadom zlepší.

Vážení spoluobčania, chcem 
sa Vám ešte raz poďakovať za 
600 hlasov, ktoré ste mi dali 
vo voľbách, bolo to najviac čo 
som vo voľbách na starostu 
obce obdržal. Je to pre mňa 
veľká výzva ešte viac pracovať 
a hľadať možnosti rozvoja na-
šej obce. Verím, že spoločne s 
Vašou podporou vybudujeme 
ďalšie úspešné stavby v našej 
obci! Ďakujem Vám!S úctou

Váš starosta 

Boris Šimkovič
/Tel. č. 0948 550 050/ 

zdravom prostredí. Avšak niek-
torí z nás sa tvária, akoby boli z 
inej planéty. Miesto do odpado-
vého koša hádže odpad na zem, 
miesto do ČOV vypúšťa žumpu 
do záhrady. Máme triedený od-
pad – nerešpektujeme ho. Ob-
čania s trvalým pobytom majú 
50% zľavy, ani to nestačí?

Ďalší problém je s vývozom 
bioodpadu. Sú dva kontajnery – 
jeden pri futbalovom ihrisku a 
druhý pri Radome a vlečka na 
špinu pri FC. Je neuveriteľné, že 
máme to zadarmo a lístie, trá-
va, konáre sú všade za našimi 
záhradami – česť výnimkám. 
Obecný úrad nemá zatiaľ záu-
jem ísť smerom udeľovania pe-
ňažných pokút. Verím, že aj ten-
to príhovor pomôže k tomu, aby 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 12. 1. 2015
Uznesenie č. 1/2015 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2015 zodpovedný: hl. kontrolór obce. Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov 
Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 0 poslanec

Uznesenie č. 2/2015 - OZ schvaľuje Všeobecné záväzne nariadenie obce 
Záhorská Ves c. 1/2U15 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. zodpoved-
ný: starosta obce. Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 3/2015 - OZ schvaľuje odmeňovanie všetkých poslancov v 
komisii 15 Eur/1 zasadnutie. Termín od 01.01.2015. Za: 5 poslancov, Proti: 
2 poslanci /p. Bajtek, p. Bartalský/, Zdržal sa: 2 poslanci /p. Danihel, p. Ing. 
Bartalská/ Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 4/2015 - OZ schvaluje Dodatok č. 3 „O požiarnom poriadku 
obce Záhorská zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslan-
cov, Zdržal sa: 1 poslanec /p. Bajtek/ Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 5/2015 - OZ berie na vedomie Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 
Povodňový plán záchranných prác“ obce Záhorská Ves. zodpovedný: sta-
rosta obce, Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 2 poslanci /p. 
Bajtek, p. Danihel/ Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 6/2015 - OZ schvaľuje: a/ to, že obec ide vypracovať Komu-
nitný plán sociálnych služieb na roky 2015-2019 b/ zostavenie riadiacej 
skupiny, ktorej členmi su: p. Annušová Mária, p. Stanislav N chala B c. 
Gabriela Maliková, p. Zuzana Havrilová a p. Rastislav Pupík. zodpovedný: 
starosta obce, Za: 9 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov 
Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 7/ 2015 - OZ schvaľuje počítačom riadenú rozhlasovú ústred-
ňu s možnosťou nahrávania a plánovania prehrávania za 600 Eur /vrátane 
DPH/ firmou MV Audio s.r.o., Slovinec 34, Bratislava, IČO: 47166401, zod-
povedný: starosta obce, Za: 9 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 
poslancov Neprítomný: 0 poslancov, 

Uznesenie č. 8/2015 - OZ schvaľuje prenájom priestorov pre rodinne cen-
trum Štuplíci v Záhorskej Vsi na dobu určitú od 01. 02. 2015 do 31. 01. 
2016 za cenu - záloha na energie 49 Eur/mesiac /plyn, voda, el. energia.../ a 
nájom priestorov 1Eur/mesiac. Za: 5 poslancov, Proti: 2 poslanci /p. Annu-
šová, p. Nechala/ Zdržal sa: 2 poslanci /p. Malíková, p. Pupík/ Neprítomný: 
0 poslancov

Uznesenie č. 9/2015 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 8., Za: 9 po-
slancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov Neprítomný: 0 poslancov,

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth 12.01.2015
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 2. 2. 2015
Uznesenie č. 10/2015 - OZ ruší uznesenie č. 8/2015 zo dňa 12.01.2015. 
zodpovedný: starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 
0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bartalská/

Uznesenie č. 11/2015 - OZ schvaľuje zvýšenie tvorby Fondu oprav pre byto-
vý dom „21 BJ“ Záhorská Ves, Hlavná č. 31 na 0,70 Eur/m2 od 01.01.2015. 

zodpovední p. Poláková. starosta obce, Za: 8 poslancov, Proti: 0 poslancov, 
Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bartalská/

Uznesenie č. 12/2015 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia Počet: 2., Za: 7 
poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov, Neprítomní: 2 poslanci 
/Ing. Bartalská, p. Bartalský/

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth 03.02.2015
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Vážení občania, se-
parovaný zber komunál-
neho odpadu je jediným 
riešením zníženia množ-
stva komunálneho odpa-
du, a preto sa separácia 
stáva stále aktuálnejšou 
témou. Z pohľadu obča-
na nie je správne, keď 
neumiestňuje separova-
né zložky komunálneho 
odpadu do zodpoveda-
júcich zberných nádob, 
pretože sa tým stráca 
zmysel separácie komu-
nálneho odpadu. 

Napriek značnému 
úsiliu obce o zlepšenie 
životného prostredia v 
intraviláne obce, ale aj 
jeho okolia, dochádza k 
porušovaniu týchto ten-
dencií. V našej obci je 
po technickej stránke 
zabezpečené všetko, aby 
bol odpad likvidovaný tak 
ako sa patrí. 

Komunálny odpad, 
plasty, papier, sklo sa 

SEPAROVANÝ ZBERSEPAROVANÝ ZBER
vyvážajú pravidelne 2 x do 
mesiaca . Pri ihrisku a pri 
ČOV máme kontajnery na 
biologický odpad. Pri ihris-
ku je pristavená aj vlečka na 
rôzny odpad. Elektroodpad 
môžete priniesť na obec-
ný úrad kedykoľvek počas 
stránkových hodín. Každý 
deň robia poriadok aj naši 
verejnoprospešní zamest-
nanci obce. 

Už niekoľkokrát sme 
Vás upozorňovali, aby ste 
triedili odpady z domác-
ností a dávali do nádob 
odpad, ktorý tam skutočne 
patrí. Stále sme zo strany 
vývozcu odpadu A.S.A. 
Zohor upozorňovaní o ne-
dostatočnom separova-
ní odpadu. Naša obec sa 
snaží prispieť k tomu, aby 
sa naše životné prostre-

die neznečisťovalo a viac 
chránilo. Vyzývame Vás, 
nedovoľte, aby sa nám v 
obci rozmnožovali divoké 
skládky odpadu. Keď nie-
koho uvidíte, upozornite 
ho alebo ho oznámte na 
OÚ, aby sme mohli vyko-
nať nápravné opatrenia, 
aby naša obec vyzerala 
čisto.
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POÏAKOVANIE.
V mene detí, rodičov i zamestnancov MŠ ďakujem pánovi sta-

rostovi JUDr. Borisovi Šimkovičovi a poslancom OZ, že v roku 2014 
urobili rozhodnutie, ktorým obohatili túto obec o prekrásne priesto-
ry, v ktorých sa všetky deti predškolského veku môžu pripravovať na 
vstup do základnej školy.

Ďakujem pánovi starostovi, že sa nedal odradiť a i cez mnohé 
prekážky stavbu začal i dokončil. Ďalej ďakujem zamestnancom OÚ, 
úradníčkam osobitne pani Antaličovej za trpezlivosť v boji s admi-
nistratívnymi prekážkami, pracovníkom verejnoprospešných prác a 
rodičom za pomoc pri sťahovaní, pánom Dominikovi a Ferkovi Šu-
šukovým za maľovanie tried. V neposlednom rade ďakujem zamest-
nancom MŠ pani Vierke Višváderovej, Martine Polákovej, Slávke 
Horskej, Tatiane Juhászovej, že v časoch prestavby chránili majetok 
pred poškodením a všetkým učiteľkám patrí poďakovanie za uprato-
vanie a zveľaďovanie priestorov.

Za úspešným dielom je práca mnohých menovaných i nemeno-
vaných. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ

VIANOCE V MŠVIANOCE V MŠ
Obdobie Vianoc, je pre veľa ľudí najkrajšie obdobie v roku, na-

jmä však pre deti. Je to čas radosti, spokojnosti, lásky, ľudského 
porozumenia.

Aj taká nevinná detská dušička cíti to dobro a tiež chce potešiť a 
prispieť k príjemnej atmosfére Vianoc.

Priestory MŠ prevoňala vyzdobená vianočná jedlička, roztan-
cované snehové vločky, ktoré nás aj sprevádzali celým kultúrnym 
programom. Deti spríjemnili vianočnú atmosféru peknými piesňami, 
básňami a tancom. Popriali všetkým prítomným príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspaechov v novom roku.

NAŠA ŠKÔLKA

Bola jedna malá škôlka,
deti do nej chodili.
Zrazu bolo detí veľa

a veľmi sa tlačili.

Rozmýšľali hlavy múdre,
nerobili okolky.

Aby mohli všetci dobre,
ďalej chodiť do škôlky.

Postavili škôlku krásnu, 
Všetkým deťom pre radosť.

I keď mali vôľu jasnú, 
natrápili sa však dosť.

Ďakujeme všetkým vám,
za novučkú školičku.

K učeniu a novým hrám, 
už s úsmevom na líčku.

Jana Soboličová

Pod jedličkou deti čakal veľký darček, v ktorom sa nachádzala 
sladká odmena za príjemne strávený podvečer. No najväčší darček 
čakal na deti, rodičov a občanov z celej obce. Boli to nové veľké 
priestory MŠ, v ktorých sa aj tento ,,Vianočný večierok“ konal. 

Rodičia odchádzali z nových priestorov spokojný a potešený 
z výkonov svojich detí.

Lenčová

Vianoèné trhy v obci
Dňa 14.decembra sa v priestoroch veľkej sály KD a priľahlej terase ko-

nali vianočné trhy. Občania, ktoré na ne zavítali, sa mohli tešiť na rozličné 
pochutiny, akými boli langoše,, guláš alebo sladké koláčiky. Na zahriatie 
tela i ducha bola pripravená medovina či varené víno. Víkendové popolud-
nie však v sebe spájalo príjemné s užitočným. Spomínané priestory veľkej 
sály ponúkali na výber mnohé predmety, ktoré by mohli urobiť radosť pred 
blížiaci sa Vianocami. Svojím vystúpením nás potešili aj deti z materskej 
a základnej školy. Atmosféru rozprúdili svojimi temperamentnými choreo-
grafiami aj mažoretky zo súboru MERCI. Vo vzduchu sa vznášal duch blí-
žiacich sa sviatkov pokoja, rodinnej pohody a oddychu, čo odzrkadľovala 
družobná debata medzi prítomnými spoluobčanmi. Bodaj by podobných 
podujatí bolo v našej obce čoraz viac!

Text, foto: Barbora Malíková
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SILVESTROVSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

Polnoèná omša
V polnočnom prítmí, v spoločnosti svojich najbližších, s modlit-

bou na perách a s dobrým úmyslom v srdci. Tak sa dá v krátkosti 
opísať polnočná omša, ktorá sa konala už tradične aj v našej obci 
počas Štedrého dňa. V kostole sv. Michala sa úderom polnoci rozľa-
hol hlas otca Jozefa Nádaského, ktorý prehovoril k zaplneným lavici-
am. Modlitbami si veriaci uctili pamiatku svojich najbližších, ktorí už 
medzi nimi nie sú. Otec Jozef nezabudol pripomenúť, že Vianoce sú 
predovšetkým sviatkom pokoja a rodinnej pohody. Človek by nemal 
byť človeku vlkom, ale snaha odpustiť druhému a vpustiť ho späť do 
svojho srdca býva častokrát tým najväčším darom. Prítomní veriaci 
sa pobrali naspäť domov s dušou ľahšou a čistejšou. Nech im tento 
pocit vydrží po celý rok...

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu
Na druhý sviatok vianočný sa v priestoroch kultúrneho domu ako každý rok  uskutočnil pingpongový turnaj o putovný pohár starostu 

obce. Súťažilo sa v troch  kategóriách muži, ženy a deti. Účastníci turnaja  dokázali, že aj tento šport vie vyvolať u divákov silné emócie, vy-
päté situácie. Každý jeden súťažiaci dal do svojho vystúpenia kúsok seba samého a svojho bojovného ducha. Morálnymi víťazmi sa tak stali 
všetci zúčastnení. V kategórii muži sa umiestnil na 3. mieste Jozef Grujbár ml., strieborný stupienok ukoristil Roman Kvalténi a víťazom sa 
stal Pavol Danihel ml. V kategórii ženy sa na 3. mieste umiestnila Alena Patkanová, 2 miesto obsadila pani Zuzana Zábojníková a najcennejší 
vavrín patril suverénnej Zuzane Lisej. V najmladšej vekovej kategórii deti sa umiestnil na 3. mieste Martin Haba, tesne pod vrcholom skončil 
Denis Jovic a absolútnym víťazom sa stal Manuel Stockinger. Na každého oceneného čakala víťazná trofej a diplom. V priestoroch kultúrneho 
domu sa podávali varené klobásky a párky a dôležitou súčasťou podujatia bolo výdatné občerstvenie. Všetci účastníci sa svorne zhodli, že 
sa už teraz tešia na nasledujúci ročník súťaže.

Text, foto: Barbora Malíková

Text, foto: Dávid Malík

Počas turnaja sa v bufete ponúkalo občerstvenie, ktoré malo hráčov 
posilniť k lepším výkonom. Finálový duel sa konal medzi mužstvami 
REJAL ,,A“ a JOSPI TEAM, z ktorého víťazne vyšlo mužstvo JOSPI 
TEAM v pomere 1:5. Novým držiteľom putovného poháre je preto práve 
toto mužstvo. Tretí ročník silvestrovského turnaja môžeme teda vyhod-
notiť za vydarený.

Text, foto: Vajdečková Natália

 text, foto: Barbora Malíková

Už po tretí krát sa posledný deň v roku stretli priaznivci športu 
na miestnom futbalovom štadióne. Turnaja v malom futbale sa 
zúčastnilo 9 mužstiev z obce a okolia.

Síce bola poriadna zima, ale to neodradilo to hráčov ani fanúšikov a 
naozaj sa bolo na čo pozerať. Nechýbalo nožstvo krásnych futbalových 
akcií, gólov či brankárskych výkonov. Miestami išlo riadne do tuhého. 
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NOVOROÈNÝ
Trojkrá¾ový koncert

Gašpar, Melichar a Baltazár. Traja králi nás i tento rok nezabudli 
obísť a prišli pozdraviť obyvateľov Záhorskej Vsi. No neboli jediní, 
ktorí priniesli novoročné pozdravy. Kostol sv. Michala sa v sobotu 6. 
januára stal miestom novoročného koncertu, na ktorom sa predstavili 
okrem účinkujúcich z domácich radov aj hosťujúci interpreti.

Množstvo prítomných divákov si ako prvé vystúpenie mohlo vychut-
nať tanečnú choreografiu s názvom Snehové vločky, ktoré si pripravili 
detí 1. ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky Szilvássyovej. Riekankami 
a piesňami svoje vinše zvestovali aj deti MŠ spolu s Tromi kráľmi. Via-
nočné tóny zneli z trúbky v podaní pána Štefana Mičeka a jeho priateľa zo 
Zohoru. Hrou na varhany ich sprevádzal pán František Haramia. Zlatým 
klincom programu bolo vystúpenie cirkevného speváckeho zboru Gloria. 
Hudobné teleso pod vedením pani Jany Magdy Valovičovej zaspievalo 

sakrálne piesne a dalo tak definitívnu bodku za časom vianočným. Zá-
verom sa prihovorila predsedkyňa Uhranskej perly pani Jana Dávidová, 
ktorá poďakovala všetkým vystupujúcim a zapriala prítomným divákom 
úspešný krok do nového kalendárneho roka 2015. 

Text, foto: Dávid Malík

Keďže mesiac február sa nesie v znamení zábavy, plesov a karnevalov, tak aj v našej 
materskej škole tomu tento rok nebolo inak. ,,Kto to klope, kto to ťuká? Pustíme ho, 
deti dnuka? Ktože by sa prosím bál? Veď je to pán karneval. Vojde dnu, hoc nesmelo 
a hneď je tu veselo. Rozprávkový krásny sen splní sa vám v tento deň.“

Aj s touto básničkou sme sa chystali na 
karneval, ktorý sa konal 3. februára v po-
obedňajších hodinách v priestoroch ma-
terskej školy. Samotnému karnevalu pred-
chádzali veľké prípravy a neustále otázky 
detí  ,,koľkokrát sa ešte vyspinkáme a 
bude karneval?“ a ,,aká budeš maska?“. 
Pani učiteľky spolu s deťmi zhotovovali 
karnevalové masky. Trieda sa premenila 

na rozprávkovú krajinu s farebnými ba-
lónmi, girlandami a šašom, ktoré navodili 
príjemnú atmosféru. Naše starostlivé pani 
kuchárky  pripravili malé občerstvenie - ča-
jík a sladkú pochúťku šišky, ktoré už tradi-
čne patria k fašiangom. Na úvod privítala 
pani riaditeľka krátkym príhovorom rodičov 
a so sprievodnou hudbou sa predstavili deti 
od najmenších až po predškolákov s pani 

učiteľkami v krásnych maskách. Bolo 
sa veru na čo pozerať, mohli sme vidieť 
motýlika, čerta, žabku, včielku a rôz-
ne rozprávkové bytosti. Na karneval bol 
pozvaný aj zabávač - šašo Ľuboš, ktorý 
svojim humorom a kúzlami vyčaril deťom 
úsmev na tvári a dospelým dobrú nála-
du. Počas programu deťom modeloval z 
balónov zvieratká. Súčasťou karnevalovej 
zábavy boli aj veselé pesničky, na ktoré 
deti ukázali pripravené spoločné tance. 
Rodičia odchádzali domov spokojní a deti 
s rozžiarenými očkami a nezabudnuteľný-
mi zážitkami. Už teraz sa nevieme dočkať 
ďalšieho karnevalu o rok.

Chvílová Miroslava
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Zápis prvákov
Nesmelé úsmevy, tváre plné očakávania a 
zvedavých pohľadov. Aj tak by sa dal opísať 
zápis budúcich prváčikov, ktorý sa uskutoč-
nil dna 6. februára v čase od 15:00 do 18:00 
hod. v priestoroch miestnej základnej školy. 

Každý budúci prvák sa musel pani učiteľke 
predstaviť, povedať koľko má rokov a čo rád 
robí vo voľnom čase. V rámci zápisu pani uči-
teľky zisťovali i elementárne znalosti žiakov o 
zvieratkách, farbách, ale i číslach a písmen- Text, foto: Barbora Malíková

kách Po absolvovaní zápisu sa deti obozna-
movali s prostredím prostredníctvom hry so 
stavebnicami, maľovaním si výkresov a mnohí 
z nich nadväzovali aj prvé priateľstvá s budúcimi 
spolužiakmi.

Všetci statoční dostali za svoju účasť a vedo-
mosti sladkú odmenu a sovičku vyrobenú z 
papiera, ktorá symbolizuje múdrosť. Určite sa 
už nevedia dočkať, kedy im začne kolotoč plný 
zodpovednosti, ranného vstavania, ale i rozširo-
vania si nových obzorov a nadobúdania vedo-
mostí. Budeme im držať palce!

Fašiang v obci
Mesiac február je typický fašiangovými sláv-
nosťami, ktoré tohto roku neobišli ani našu 
obec. Slávnosti sa začali už o 14:00 hod. 
kedy sa sprievod masiek vybral z priestorov 
kultúrneho domu smerom ku kompe, pro-
stredníctvom ktorej sa premiestnili spoločne 
s kočom ťahaného koňmi na druhú stranu 
rieky Morava.

Tu sa masky zvítali so starostom obce Angern 
an den March, s ktorým si zaspievali a pripo-
menuli si tak Fašiang spoločne s rakúskymi 
susedmi. Cestou späť sa sprievod pristavil 
hádam v každom pohostinstve, inštitúcii alebo 
priamo v príbytkoch občanov obce, kde vždy 
na zdravie padol nejaký ten kalíštek, niekde aj 
dva. Kde sprievod začal, tam i skončil, čiže 
všetci sa opäť stretli v priestoroch KD. Masky 

mali vstup zadarmo a tí, ktorí sa prišli zabaviť 
bez masiek zaplatili symbolické 1 euro. Do tan-
ca a na počúvanie hralo rodinné duo zo Stupavy. 
Repertoár ich piesní tvoril mix ľudových piesní 
i moderných šlágrov. Účasť občanov nebola 
najvyššia, ale to môže mat za následok aj fakt, 
že sa fašiangová veselica konala počas pracov-
ného týždňa. O bohaté občerstvenie v podobe 
pochutín a nápojov nebola núdza. A ako to 
býva dobrým zvykom, tak úderom polnoci sa 
pochovala basa pod vedením „pána farára a 
jeho miništrantov” a prítomného publika, ktoré 
ju oplakávalo. Basa bola pochovaná a pred nami 
nastalo obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý 
sa skonči príchodom Veľkej noci.

KŠK ďakuje všetkým účastníkom sprievodu 
masiek, rovnako ako aj všetkým organizáto-
rom a spolutvorcom fašiangovej veselice v 
obci. Vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí 

masky privítali a pohostili ich či už dobro-
tou alebo pohárikom. Tešíme sa na budú-
coročné pochovávanie basy, priatelia!

Text, foto: Barbora Malíková

Sviatok zamilovaných býva len raz do roka. 
Rovnako je tomu tak aj v prípade reprezen-
tačného plesu v našej obci. Obe udalosti 
pripadli počas tohto ročníka, ktorý bol už v 
poradí šestnásty, na rovnaký dátum. Sobota 
14. februára sa niesla v znamení plesajú-
cich tanečných párov. 

Priestory kultúrneho domu boli zaplnené do 
posledného miestečka. Bohatá tombola bola 
zasa zárukou veľkého dopytu po tombolových 
lístkoch. O polnoci prišlo aj k zlosovaniu hod-
notnej ceny starostu obce. Slovné spojenie 
all-inclusiv na zakúpenej vstupenke ozna-

movalo, že v cene lístku bola zahrnutá prvá i 
druhá večera, ktorá sa podávala vo forme švéd-
skych stolov. O ukojenie gurmánskych chúťok 
sa postaral pán Štefan Szilvássy spolu svojím 
synom Petrom a jeho tímom. O zahájenie plesu 
sa postaral starosta obce Boris Šimkovič spolu 
s čerstvou držiteľkou ceny Samuela Zocha pani 
Irenkou Límovou. Tento špeciálny, hoci netra-
dične, domáci hosť večera úderom do gongu 
odštartoval i kultúrny program.

Na parkete sa nám okrem našich talizmanov v 
podobe mažoretiek MERCI, predstavili aj majstri 
európskeho kontinentu a účastníci majstrovstiev 

sveta v štandardných a latinsko-amerických 
tancoch. Občan našej obce pán Rastislav Pupík 
spoločne so svojou tanečnou partnerkou Henri-
etou Mlynčárovou sa okrem anglického walzu 
predstavili aj tangou a čačou. Sekundoval im 
manželský pár Dekánkovcov spolu so Stanisla-
vou Zábojníkovou a Miroslavom Vlčekom.

Do tanca a na počúvanie hrala hudobná kape-
la DUO JAMAHA známa predovšetkým vďaka 
účinkovaniu na televíznej stanici ŠLÁGR TV. 
Otec Alfonz a syn Marián Kotvanovci spo-
ločne s dcérou a sestrou Katkou bavili prítom-
né obecenstvo až do neskorého rána. Tešíme 
sa na ďalší ročník, priatelia!

Text, foto: Dávid Malík
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Dňa 1.marca sa v priestoroch kultúrne-
ho domu uskutočnilo stretnutie dôchodcov 
a priateľov miestneho združenia Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Moderátormi tohto 
podujatia boli Rastislav Pupík ml. a slečna 
Natália Vajdečková.

Ešte predtým, ako pozvali na pódium účin-
kujúcich, tak informovali o svojich koreňoch 
a pôvode svojho priezviska. Pretože presne 
toto bol hlavný cieľ podujatia, ktoré nieslo ná-
zov Sami sebe, alebo poznáme sa? Na úvod 
sa predstavili v sólových choreografiách ma-
žoretky MERCI, konkrétne Kristína Hrbková, 

„Morena, Morena, preèo si zomrela...”
„S Morenou odplávajú všetky neduhy zimy a choroby, ktorá nás počas nej trápili”. Takto nás privítali deti 1. stupňa základnej 

školy, keď sme sa s nimi stretli 20. marca o 10:00 hod. v blízkosti kompy. Spoločne so svojimi rakúskymi priateľmi a za účasti 
občanov Záhorskej Vsi a Angernu sa rozhodli privítať jar a definitívne sa tak rozlúčiť so zimným obdobím. Rakúske i slovenské 
piesne zneli ponad pomyselné hranice oboch štátov a darčeky, ktoré si žiaci oboch škôl vymenili, symbolizovali utužovanie vzá-
jomných priateľstiev. Rituálne pálenie Moreny, pohanskej bohyne smrti a zimy u Slovanov, vyvolalo medzi deťmi nadšené ovácie 
až pokým sa nestratila za ohybom rieky Morava. Mnohí z prítomných však venovali pozornosť inému predstaveniu. Tento deň sme 
sa stali svedkami prírodného úkazu, kedy v dopoludňajších hodinách začínalo postupné zatmenie našej najbližšej hviezdy - Slnka. 
Vyvrcholilo práve v obedňajších hodinách, kedy Mesiac prekryl takmer 40% slnečného kotúča. S úsmevmi na perách a mávajúci-
mi symbolmi jari sa deti lúčili s odplávajúcou Morenou aj rakúskymi priateľmi. S úsmevom na perách sme sa lúčili i my, pretože 
radostne konštatujeme, že zvyky a tradície v našej obci aj naďalej pretrvávajú. /Text: Dávid Malík, Foto: Natália Vajdečková/

Sami sebe, alebo poznáme sa?
Sabína Zámečníková a Nina Nerádová. Ďalej sa 
predstavili aj mladé nádejné talenty v podobe 
Michaely Šimkovej a Alžbety Ihringovej, ktoré 
sa predstavili spevom a hrou na varhanoch. 
Vystúpili aj dámy z Kocúrkova v podaní Jany 
Dávidovej a Márie Fusekovej. Vystúpenie si pri-
pravila aj poslankyňa obecného zastupiteľstva a 
členka JD Maria Annušová. Spoločne s Alžbetou 
Ihringovou predviedli tanec s názvom foxtrot. Ži-
aci zo základnej školy si pripravili zmes básní 
a piesní určené pre všetky vekové generácie. 
Svojím prozaickým prednesom zaujala býva-
la predsedníčka KŠK Darina Brukkerová, ktorá 

prečítala pár viet z knihy Ota Šimkoviča a jeho 
interview s Jánom Šestákom alias Pidim. Na 
oplátku urobila rozhovor s autorom knihy Na-
jzápadnejšia na Slovensku predsedníčka JD 
Viera Pupíková. Autor sa podelil o svoje dojmy 
a inšpiráciu, ktorá ho viedla k zasväteniu svojej 
tvorivej činnosti k rodnej obci.

Poďakovanie odznelo aj z úst predsedníč-
ky Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá za-
strešuje Bratislavský kraj. Vyzdvihla vysokú 
organizačnú štruktúru podujatia a poďakovala 
všetkým prítomným divákom aj účinkujúcim 
za vystúpenia. 

Text, foto: Barbora Malíková  



-9- Záhorský hlásnik

Kde bolo, tam bolo...
Každý z nás má svoju obľúbenú rozprávku alebo rozprávkovú po-

stavičku. Dobro v nich víťazí nad zlom, ktoré býva porazené. Kiež by 
to neplatilo len v rozprávke, všakže?

Deti materskej školy sa do jednej takej rozprávky vybrali. V piatok, 20. 
marca sa podvečerných hodinách vyzbrojený pyžamami a rozprávkový-
mi knihami stretli v priestoroch materskej školy, aby spoločne so svojimi 
pani učiteľkami navštívili svet rozprávok. Dychtivo sa ponorili do bábko-
vého predstavenia o Jankovi a Marianke. Akými prekážkami si museli 
prejsť, si deti samé vyskúšali, keď museli prekonávať prekážkovú dráhu 
imaginárneho lesa. Ďalšou skúškou bolo vytvorenie kresieb a oblečení, 
do ktorých sa mali zahaliť rozprávkové postavy. Po dobre vykonanej prá-
ci si pochutili na kráľovskej hostine a mohla sa začať pyžamová párty. Za 
pomoci svetelných efektov sa deti vyšantili, aby potom unavené a plné 
zážitkov zaspali. Hoci najmä v nočných hodinách nejaká tá slzička pred-

4. GALAVEÈER MERCI
Posledná marcová sobota bola už v našich kruhoch dlho očaká-

vaným dňom. Marec ako taký nám vždy pripomína výročie nášho 
vzniku. Tento rok už ŠTVRTÉ. Na sezónnu 2015 sme sa poctivo pri-
pravovali už od septembra minulého roka. No samotné prípravy, 
teda hľadanie tém choreografií, pesničiek a návrhy kostýmov sia-
hajú ešte niekde do leta minulého roka. Do 4.súťažnej sezóny vstu-
pujeme so štyrmi vekovými kategóriami a to: PRÍPRAVKA, DETI, 
KADET, JUNIOR. Pripravili sme si 19 choreografií - z toho 18 súťaž-
ných, keďže naše dievčatá z prípravky sú ešte nesúťažné. Minulo sa 
neskutočne veľa látky na kostýmoch - ktorých je celkom cez 120. 

4. Galavečer odštartovali deti z miestnej materskej školy so svo-
jím kowbojským tančekom. Celým večerom sprevádzal množstvo 
divákov už tradičný moderátor Dávid Malík. Na úvod si dievčatá na-
pochodovali na tanečný parket po vekových kategóriách od najstar-
ších po najmladšie. 

Úvodné slovo dostala zakladateľka, trénerka Natália Vajdečková. 
Predstavili sa veľké formácie pom pom, miniformácie, duá/triá, sóla 
a na záver veľké formácie baton. V strede programu bolo pripravené 
pre asistentky vekových kategórií prípravka (Barbora Biesiková), deti 
(Kristína Hrbková) a pre novú trénerku Natáliu Mészárošovú prekva-
penie - na znak poďakovania. V programe tak isto vystúpil tanečný 
hosť. Tento rok ním boli tanečníci z bratislavskej rock and rollovej 
skupiny HYDROROCK. Záver programu patril príhovorom a ďakova-
niam. Prihovorila sa opäť nielen hlavná trénerka, no aj pán starosta 
obce Záhorská Ves - Boris Šimkovič, riaditeľka MŠ Janka Soboličová 
a aj členka KS UP Darina Brukkerová. Za ich milé, krásne slová plné 
podpory aj takýmto spôsobom ďakujeme. Tak isto ďakujeme všet-
kým sponzorom, ktorí nás podporujú počas roka či už finančne ale-
bo materiálne. A veľké ďakujem patrí ešte raz Obecnému úradu, obci 
Záhorská Ves, starostovi obce Borisovi Šimkovicovi, poslancom 
obecného zastupiteľstva. Riaditeľke ZŠ Ivici Pupíkovej , za poskytnu-
tie priestorov na trénovanie a spoluprácu. Taktiež riaditeľke MŠ Jane 
Soboličovej za bezproblémovú komunikáciu a taktiež KS Uhranská 
perla za podporu. Na záver predstúpili rodičia, ktorí poďakovali tré-
nerkám a vedúcej. Bolo to pre nás krásne prekvapenie, ktoré nám 
vyčarilo úsmev na tvári a slzy v oku. ĎAKUJEME KRÁSNE! 

sa vypadla, ráno odchádzali šťastné a spokojné s úsmevom na perách. 
A my oceňujeme kreatívnu myšlienku pedagogického zboru miestnej 
materskej školy, ktorá aj vďaka tomuto večeru podnecuje deti k čítaniu 
už od útleho veku. Klobúk dolu! /Text, foto: Dávid Malík/

Poslednou choreografiou bola spoločná ,,BALÓNOVÁ ". Závereč-
nú narodeninovú choreografiu si zatancovali dievčatá zo všetkých 
vekových kategórií. Nasledovala torta a tradičné spievanie ,,happy 
birthday" .Síce bol pre nás tento deň veľmi náročný, no opäť bol 
nezabudnuteľný ! 

ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste 
boli prítomní. Ďakujeme za venova-
nie dobrovoľného vstupného - peni-
ažky určite využijeme! A v neposled-
nom rade ďakujeme našim veľkým 
mažoretkám a rodičom, ktorí sa 
postarali o prípravu sály a chutného 
občerstvenia.

Prvá tohtoročná súťaž nás čaká 
11. apríla v Bratislave. Držte palce.

Zároveň oznamuje, že 18. aprí-
la (v sobotu) organizujme tu u nás 
v Záhorskej Vsi (v KD) 2.ročník 
medzinárodnej mažoretkovej súťaže 
MERCI POHÁR. Hostiť budeme viac 
ako 400 mažoretiek z 23 súborov zo 
Slovenska a Čiech. Príďte podporiť 
naše dievčatá!

www.msmerci.sk

Natália Vajdečková
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DEÒ UÈITE¼OV
Ján Amos Komenský bol jeden z prvých bojovníkov za poskyt-

nutie vzdelania ľudom bez rozdielu rasy, pohlavia alebo sociálneho 
postavenia. Narodil sa 28. marca 1592 a tento deň je preto dňom 
oslavy nielen Komenského - nazývaného aj učiteľom národov - ale 
aj všetkých učiteľov a pedagogických pracovníkov. Komenský sa 
svojou učiteľskou činnosťou zapísal do dejín medzi významné osob-
nosti. Žiadal psychologický prístup k vyučovaniu aj k študentom. Bol 
hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.

Učitelia sa už od nášho útleho veku podieľajú na formovaní našej 
osobnosti, spolu s rodičmi. Nie je to len ich zamestnanie, ale pre-
dovšetkým poslanie, ktoré vykonávajú na vysokej úrovni, s láskou 
a pokorou. Cieľom každého učiteľa je vykresať z dieťaťa schopného 
človeka, podchytiť to pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť to do správne-
ho smeru. Dodať žiakom potrebné vedomosti, ktoré zúročia v ďalšom 
štúdiu alebo v reálnom živote. 

Na toto krásne povolanie si spomíname práve v deň narodením 
tejto významnej osobnosti, 28. 3. Tento sviatok vymizol z našich 
kalendárov, ale zo sŕdc nie. Práca učiteľov je veľmi náročná, zodpo-
vedná a preto jeden deň v roku dáva príležitosť žiakom, študentom 
na to, aby sa im poďakovali a vyjadrili úctu.

Každý sa poteší drobnej pozornosti. A nebolo tomu inak ani u 
nás v obci. Pedagógovia z MŠ a ZŠ sa stretli sa stretli v sobášnej 

Možno, ale ešte veľa vody pretečie v Morave, kým sa 
tak naozaj stane. Tým konkurentom by mohol byť basketbal, 
šport, ktorý zaujal chlapcov základnej školy v našej obci.

Od septembra minulého roka pracuje v ZŠ krúžok basket-
balu pod vedením Mgr. Miloslava Tekera. Navštevuje ho asi 
20 chlapcov 2. stupňa. To, že urobili veľké pokroky v hre, 
dokazuje úroveň turnaja o „Putovný pohár riaditeľky ZŠ“, 
ktorý prebehol v mesiacoch november – február. Víťazmi 
sa stali žiaci šiesteho ročníka, ktorí hrali v zostave: Dávid 
Malík, Matej Fejtl, Patrik Malík. Ako náhradníci boli Kevin 
Vrba a Martin Jánský.

Ako je pri podobných turnajoch zvykom, boli vyhlásení aj 
najlepší jednotlivci:

Najlepší strelec: Dominik Baláž
Najlepší rozohrávač: Dávid Malík
Najbojovnejší hráč: Matej Fejtl

Bude maś futbal v Záhorskej Vsi konkurenciu?Bude maś futbal v Záhorskej Vsi konkurenciu?

Dúfajme, že v podobnom zanietení budú chlapci pokra-
čovať a, snáď, niekedy bude basketbal skutočným konku-
rentom najpopulárnejšiemu športu – futbalu.

Mgr. Miloslav Teker

sieni obecného úradu. Bol pre nich pripravený krásny program. Pri 
počúvaní krásnych slov chvály a uznania sa mnohým tlačili slzy do 
očí. Plaketu Jána Amosa Komenského, venovanú starostom obce 
dostali obe pani riaditeľky – Jana Soboličová z MŠ a PaedDr. Ivica 
Pupíková zo ZŠ. Ocenené boli aj pani učiteľky : Ľubica Szilvássyová 
(ZŠ), Zuzana Doršicová(ZŠ) a Tatiana Juhászová (MŠ).

Vďaka však patrí všetkým učiteľom, učiteľkám a pedagogickým 
pracovníkom, ktorí sa podieľajú na chode našich škôl. Zároveň im 
želáme veľa trpezlivosti a síl do ďalšej práce.

Text, foto: Natália Vajdečková

Ve¾konoèné trhy
Jar k nám, síce pomaly, ale predsa len dorazila. S ňou spojené sú aj oslavy Veľkej noci, a preto 

sa aj v našej obci, dňa 29.marca o 14:00 hod., konali v priestoroch kultúrneho domu veľkonočné 
trhy, ktoré navodzovali správnu veľkonočnú atmosféru. Občania, ktorí na ne zavítali, si mohli za-
kúpiť potreby do domácnosti, ovocie i zeleninu, ručne šité obrusy, domáce vajíčka a zákusky, či 
dokonca knihy o varení a pečení. Výber bol skutočne bohatý, o čom svedčia aj krásne dekorácie 
kvetov a obrázky, ktoré vytvorili žiaci zo základnej školy. Po dobrom nákupe si treba ešte lepšie 
zajesť. Mnohí si pochvaľovali pečené klobásky, či cigánske pečienky. Ešte to zapiť dobrým mokom 
a dobrá nálada je na svete. Prvý ročník veľkonočných trhov možno zonačiť za pomerne vydarené 
podujatie. /Text: Barbora Malíková /
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ÈITATE¼SKÝ ORIEŠOK
Žiaci 2., 3. a 4. ročníka našej školy sa zapojili do celosloven-

skej čitateľsko - výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok.
Dôvodom na prihlásenie bola snaha našich vyučujúcich hľadať 

možnosti, ako deti prilákať k čítaniu kníh, časopisov, k tomu nesku-
točnému okamihu stretnutia s novučičkou voňavou knihou, plnou 
múdrosti, tajomstiev a poznania. 

Súťaž má niekoľko kôl. Najprv sme sa museli do konca októbra prihlá-
siť, následne sme mailom dostali kód na on-line stiahnutie úloh pre jed-
notlivé ročníky. Potom mohli deti až do konca januára ,,lúskať" čitateľské 
oriešky - čítali texty príbehov, vypĺňali úlohy a kreslili príbehy - ilustrácie.

Všetky vyplnené hárky s písomnou i výtvarnou časťou sme zaslali 
poštou na adresu Dr. Josef Raabe. Odborná porota vybrala z každého 
ročníka najlepšie práce a zverejnila na Facebook-u Školského portá-
lu, kde v priebehu mesiaca marca, až do 15. apríla 2015, môžu za 
obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. 
Kresba s najväčším počtom ,,lajkov" získa samostatné ocenenie.

Z našej školy boli vybrané práce žiakov: II. A - Matej Brezina, 
Paťka Šušuková, III. A - Miška Beneková,  IV. A - Ninka Mészárosová,  
Sebastián Polák.

Lyžovaèka v Skalke aréne

Ak ste používateľmi Facebook-u, podporte žiakov našej ško-
ly svojím ,,lajkom", naši žiaci si to za svoju usilovnosť zaslúžia. 
Ďakujeme! 

Zuzana Doršicová

Počasie ako na objednávku, celý týždeň krásne slnečno, si užili 
žiaci z našej základnej školy spolu so žiakmi zo Základnej školy 
Láb na lyžiarskom výcviku, ktorý bol tento rok v Skalka aréne pri 
Kremnici od 16. do 20. februára 2015. 

 Žiaci si osvojili nielen základy techniky zjazdového lyžovania, ale 
aj medzinárodné pravidlá pre lyžiarov na zjazdovkách, tzv. Biely kó-
dex. Z ponuky najviac lyžovali na vleku Limba a na štvorsedačkovej 
lanovke Pekná vyhliadka. Všetci žiaci úspešne zvládli zjazd na všet-
kých zjazdovkách. Po náročnom výcviku sa každý deň aj spoločne 

zabavili a oddýchli si pri spoločne pripravenom programe, pozera-
ní filmu, prechádzke a obhliadke bežeckého štadióna alebo pri hre 
bowlingu.

 Na záver všetci žiaci dostali diplom za aktívnu účasť na lyžiar-
skom kurze a sladkú odmenu. Po náročných dňoch sa všetci zdraví, 
opálení a plní zážitkov vrátili domov. Za úspešný priebeh lyžiarskeho 
výcviku patrí poďakovanie Obecnému úradu Záhorská Ves a ZRŠ pri 
ZŠ za finančnú podporu, pánovi Zoltánovi Annušovi za slané pochúť-
ky a pánovi Miroslavovi Pláštikovi za minerálky. 

Bc. Alena Pláštiková
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Zúbkove pramene
v ZŠ Školské kolo
Recitačná súťaž v prednese poézie a prózy, ktorú mnohí poznajú pod 
názvom Hviezdoslavov Kubín, nesie v našom regióne pomenovanie 
podľa spisovateľa - malackého rodáka Ľudovíta Zúbka a jeho význam-
ného diela Skrytý prameň.

,,Prameň, ktorý vyviera, dáva nádej. Nádej vytvára myšlienku. Myšlien-
ka buduje slovo. Slovo dáva zmysel. Zmyslom všetkého je život. Život to 
sme my." To sú slová autora - Ľudovíta Zúbka. Jeho slová, ktoré sú odka-
zom pre nás a našu mládež, napĺňajú všetci recitátori, ktorí sa do súťaže 
pripravujú. A u nás recitujú naozaj všetci žiaci školy od 1. až po 9. ročník. 
Najprv v triednom kole, tí lepší v školskom kole a najlepší reprezentujú v 
obvodných kolách.

Školské kolo sa tento rok uskutočnilo 26. februára 2015 a zúčastnilo sa 
ho spolu 106 recitátorov. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. 

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:
Poézia - I. kategória: 1. miesto - Veronika Klasová – I.A 

2. miesto - Carmen Kopiarová - I.A

3. miesto - Lucia Nerádová - II.A

II. kategória: 1. miesto - Dominika Tomášková - V. A

2. miesto - Pavlína Kočišová - V. A

3. miesto - Martin Glajšek - IV. A

III. kategória: 1. miesto - nebolo udelené

2. miesto - Kristián Višváder – VIII.A

3. miesto - Štefan Fejtl - IX.A

Próza - I. kategória: 1. miesto - Matej Brezina – II.A

2. miesto - Michaela Beneková – III.A

3. miesto - Ema Adamská - III.A

II. kategória: 1. miesto - Lenka Valentová - VI.A

2. miesto - Jana Demeterová - V.A 

3. miesto - Kristína Toráčová - V.A

III. kategória: 1. miesto - Viktória Kaderová - VIII. A

Záhorský hlásnik

Kto je najmúdrejší na svete?Kto je najmúdrejší na svete?
No predsa Všetkovedko!No predsa Všetkovedko!

Titul Všetkovedkov učeň získali Matej Brezina, Dominik Havlík a Mo-
nika Miškerníková z II. A triedy, Michaela Beneková z III. A triedy, Martin 
Glajšek, Filip Glajšek, Mário Malík, Milan Pláštik, Filip Polák a Dominik 
Šišulák zo IV.A triedy. GRATULUJEME! 

PaedDr. Renáta Beneková

V decembri minulého roka sa naša škola zapojila do celoslovenskej 
vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá nie je zameraná na konkrétnu 
oblasť alebo predmet, je jednoducho „o všetkom“. Umožnila našim žia-
kom ukázať, čo všetko vedia a poznajú, ako dokážu prepojiť a cieľavedo-
me používať poznatky získané na jednotlivých predmetoch v škole.

Táto súťaž svojou formou dopriala deťom radosť z hry a súťaženia, 
sústredila sa na ich schopnosť čítať s porozumením. Dala im možnosť 
ukázať, ako si poradia v záťažovej situácii, ako sa dokážu sústrediť v 
správnej chvíli a podať čo najlepší výkon. V školskom roku 2014/2015 
sa do súťaže zapojilo 12 198 súťažiacich z celého Slovenska, z nich 
3544 získalo titul Všetkovedko. Medzi 30% najúspešnejších sa zaradili 
aj dvaja naši žiaci.

Ema Meňhartová z III.A a Stanislav Nechala zo IV. A získali diplom s 
titulom Všetkovedko.

2. miesto - Karolína Kočišová - VIII. A

3. miesto - Simona Létalová - VII. A

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA 
V OBVODNOM KOLE V STUPAVE!

OBVODNÉ KOLO:
Mimoriadny úspech v obvodnom kole v Stupave zožali naši žiaci v pi-

atok 13. marca 2015. Hoci má piatok – trinásteho - prívlastok nešťastný, 
pre nás bol šťastným, radostným a mimoriadnym. S ocenením sa vrátili a 
ceny získali:

Matej Brezina - II. A - 1. miesto v prednese prózy v I. kategórii - postup 
do okresného kola (p. uč. Doršicová), 

Lenka Valentová - VI. A - 3. miesto v prednese prózy v II. kategórii 
(p. uč. Višvaderová),

Veronika Klasová - I. A - čestné uznanie v prednese poézie v I. kategórii 
(p. uč. Szilvássyová),

VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA VZORNÚ RE-
PREZENTÁCIU ŠKOLY A OBCE!

Zuzana Doršicová
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HRAVO ŽI ZDRAVOHRAVO ŽI ZDRAVO
Zdravá výživa a zdravý životný štýl nie sú našim žiakom neznáme pojmy. Stretávajú sa s nimi nielen na vyučovacích hodi-

nách od prvej až po deviatu triedu, ale aj pri rôznych projektoch realizovaných na rôznych predmetoch, prípadne ako motivácia. 
A práve preto sa žiaci 5. ročníka našej školy, pod vedením p. uč. Szilvássyovej zapojili do súťaže „HRAVO ŽI ZDRAVO“.

Súťaž prebiehala od 1.10.2014 formou internetového kurzu. Jej organizátorom bola Potravinárska komora Slovenska. Cieľom in-
ternetového kurzu Hravo ži zdravo je vzdelávať žiakov základných škôl v oblasti 
zdravého životného štýlu. Internetový kurz umožňuje pomocou moder-
ných vzdelávacích postupov odovzdávať účastníkovi teoretické aj 
praktické poznatky z oblasti výživy, pohybovej aktivity, pitného 
režimu aj duševnej hygieny.

V rámci internetového kurzu musel účastník prejsť 
edukačnou časťou kurzu, ktorá pozostávala zo 4 lekcií 
zdravého životného štýlu. Na konci každej lekcie bol 
pre všetkých účastníkov pripravený test, ktorý mal 
preveriť znalosti získané v absolvovanom kole kurzu 
a súťažiacim umožnil získať cenné body. Po odo-
slaní všetkých odpovedí z daného testu sa účast-
níkom objavil bodový výsledok, ktorý je v prípade 
súťažiacich započítaný do celkového skóre triedy. 
Aby trieda mohla pokračovať v súťaži, muselo as-
poň 70 % z absolútneho počtu žiakov v skutočnej 
triede úspešne absolvovať všetky 4 súťažné lekcie. 

Piataci získali certifikát o úspešnom absolvovaní 
tohto kurzu a dočkali sa veľkého úspechu – na úrovni 
Bratislavského kraja dosiahli perfektné 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a veríme, že svoje poznatky a vedo-
mosti budú šíriť, uplatňovať a rozvíjať vo svojich kruhoch medzi 
spolužiakmi či v rodine. /Mgr. Ľubica Szillvássyová/

Žiaci našej školy sa pod vedením pe-
dagógov zapojili do 62. ročníka projektu 
EURÓPA V ŠKOLE. Medzinárodný projekt 
EURÓPA V ŠKOLE je organizovaný v Eu-
rópe od roku 1953 pod záštitou: Rady Eu-
rópy, Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.

Motto 62. ročníka projektu EURÓPA V 
ŠKOLE v školskom roku 2014 - 2015 je 
EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA? 
Toto motto sa viaže k Európskemu roku 
rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Eu-
rópska únia.

Do projektu boli zaslané práce zo slo-
venského, anglického a nemeckého jazyka, 
multimediálne práce a výtvarné práce. A tu 
sú fantastické výsledky našich žiakov a pe-
dagógov:

SLOVENSKÝ JAZYK: 
I. kategória s postupom do celoslo-

venského kola - Nikolas Polák, II.A (p.uč. 
Doršicová), I. kategória - ocenená práca - 
Emka Meňhartová, III.A (p.uč. Doršicová), 
III. kategória s postupom do celoslovenské-
ho kola - Christian Schneider, VIII.A (p.uč. 
Višvaderová),
MULTIMEDIÁLNE PRÁCE: 

I. kategória s postupom do 
celoslovenského kola - 
Stanko Nechala, IV.A 
(p. uč. Doršico-
vá), II. kate-
gória s 

postupom do celoslovenského kola - 
Tomáš Földeši, VI.A (p.uč. Doršicová), 
III. kategória - ocenená práca - Viktória 
Kaderová, VIII.A (p.uč. Višvaderová).

Sme veľmi pyšní na našich žiakov, 
ďakujeme skvelým učiteľom a rodi-
čom, ktorí svoje deti v tvorivej 
činnosti podporujú!

R.Š.
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Pamätná kniha obce Uhorská VesPamätná kniha obce Uhorská Ves
/pokraèovanie rok 1937, po str. 147//pokraèovanie rok 1937, po str. 147/

Pokračovanie ukážkou z roku 1936 :
Predpoludním 6.júla utonula pri kúpaní 

16-ročná švagrinná p. ppor Veselého, ve-
liteľa miest. četníckej stanice. Prítomní po-
kúsili sa ratovať tonúcu, ale skôr zmizla pod 
vodou, než priplávali na pomoc. Mŕtvolu 
utopenej chytili do nevodu pred uhranským 
mostom.

Večer bolo druhé protiletecké cvičenie. 
O 9-tej hodine zahučala siréna a rozzvuča-
ly sa zvony. Poriadatelia a zbory : hasičov, 
nár. gardy, vojenských vyslúžilcov shro-
maždily sa pred kancelárom a odtiaľ odišli 
dľa udaných pokynov po povinnostiach. 
Jedni oznamovali príchod nepriateľského 
náletu a upozornili občianstvo, aby poshá-

šalo všetky svetlá. Druhí lokalizovali pod krí-
žom zapálenú vatru, ktorá znázorňovala oheň 
spôsobený explosiou nepriateľskej bomby. 
Samaritná služba tiež vyskúšala svoju po-
hotovosť a rýchlosť. Osvetlením ulíc cvičenie 
bolo ukončené.

Predobedom cirka o 10. hod. dňa 16.sept. 
vypukol požiar medzi stodolami.

Oheň podporovaný vetrom sa šíril ra-
pídne, takže čoskoro bol spozorovaný i v 
súsedných obciach. 13 hasičských sborov 
prišlo k ohňu. Veliteľ dobr. hasičského sboru 
z Bratislavy práve bol po práci v Uhorskej Vsi 
a keď videl aká pohroma hrozí obci, na vlast-
nú päsť povolal z Bratislavy svoje mužstvo. 
Plných päť hodín pracovaly všetky sbory na 

lokalizovaní ohňa. Popolom ľahlo 16 stodol 
a 3 obytné domky. Ešte na druhý deň hore-
lo a tlelo na zhorelisku. Na miesto nešťastia 
prišiel sa pozrieť i p. minister pravosúdia 
Dr. Ivan Dérer. Škoda úradne bola odhad-
nutá na 200.000 kč.

1.novembra prišiel kráľ Karol rumunský 
do Bratislavy. Z Uhorskej Vsi išiel zvláštny 
vlak do Bratislavy. Zájazdu účastnili sa de-
legáti a volontéri takmer všetkých organi-
zácií. Zpiatočný lístok na železnici stál 5kč. 
O polnoci účastníci zvláštnym vlakom vrá-
tili sa domov.

/Uvádzam pôvodný pravopis, takto je 
text uvedený v Pamätnej knihe obce Uhor-
ská Ves. /

Mgr. Šimkovič Oto, kronikár obce

Historické fotografie z Uhorskej Vsi
Fotografia č. 1: Je z roku 1929, vľavo od budovy železničnej stanice vidieť časť veľkého skladišťa /dnes už zbúraného/. 

Vzadu pohľad na cukrovar a liehovar. Fotografované zo smeru od Vysokej pri Morave.
Fotografia č. 2: Pohľad zo smeru od starého kostola /postavený roku 1678 /.
Fotografia č. 3: Ešte blatistá dnešná Hlavná ulica – pohľad od starej lekárne /aj dnešnej pošty/ smerom na most do Rakúska.
Fotografia č. 4: Pohľad na starý kostol od Bariny , z cesty na železničnú stanicu, blízko dnešného trhoviska.

1

3

2

4
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FUTBALOVÁ JAR
NÁM UŽ NEÚPROSNE KLOPE NA DVERE 
a pred oboma mužstvami nášho futbalového klubu stojí druhá polovica ligovej sezóny 
2014/2015. Čo naše mužstvá čaká a pravdepodobne neminie? 

Futbalová renesancia?
Na úvod by sa hádam patrilo informovať futbalovú verejnosť o zmene výboru FK. Novým prezi-

dentom klubu sa stal Peter Schwartz, ktorý zároveň vykonáva funkciu asistenta A-mužstva. 
Jeho pravou rukou a tajomníkom v jednej osobe sa stal Peter Štiffel. Výbor tvoria aj 
bývalí funkcionári, ktorí sú doplnení o nové tváre. Skúsenosť by sa teda mala 
skĺbiť s nováčikovským entuziazmom. Trénermi A-mužstva ostávajú už 
spomínaný Peter Schwartz, ktorý spolupracuje s Jozefom Grujbárom 
ml. Toť vše, čo sa týka organizačnej štruktúry. 

Samotný káder mužstva sa pomaly stabilizuje. Neťaha-
jme si popod fúzy medové motúziky. Zimná príprava, 
ktorá odštartovala až v priebehu februára, nebola vô-
bec ideálna. Až v posledných dvoch týždňoch sa na 
ihrisku objavil väčší počet hráčov. Možno im bolo 
zima a prebudili sa zo zimného spánku. Česť vý-
nimkám a pracujúcim! Mužstvo neodohralo ani 
jeden prípravný zápas, formovať sa bude pre-
dovšetkým počas jarnej časti sezóny. A to je 
jedna z najdôležitejších priorít klubu. Stabilizá-
cia kádra pre nasledujúcu sezónu. Samozrej-
me, každý vyhraný zápas poteší, o tom žiadna. 
Ale musíme byť realisti. Bojovné srdiečko a 
srdnatý výkon veľakrát predčí futbalovú kvalitu. 
Kolektív musí byť silný vo vnútri a tvoriť ho má 
nezlomné jadro. Len tak dokáže konkurovať súpe-
rom. A priznajme si, úloha outsidera pristane predsa 
každému mužstvu viac, tak prečo nie nášmu?

Prvé miesto sa v kabíne nespomína
Zatiaľ čo mužstvo seniorov pozerá na súperov zdola ta-

buľky, pred družstvom starších žiakov stojí v ligovom pelotóne 
len jedno mužstvo. Štartovať jar z druhej priečky tabuľky je síce 
výhodné, ale často zradné. Bodové odstupy medzi prvými štyr-
mi mužstvami sú totiž veľmi tesné. Každé víťazstvo, alebo ligová 
prehra môže napovedať veľa do tabuľky pravdy. Navyše, v jarnej 
ouvertúre čaká zo siedmich ligových duelov až päť zápasov zo si-
edmich na ihriskách súperov! Hoci cieľ je jasný, postup do vyššej 
súťaže sa nespomína. Káder nie je poverčivý, ale tím pozerá vždy na 
nasledujúci zápas. Snaží sa sústrediť na každý jeden tréning a verí v 
úspešné zakončenie sezóny. Len neuraziť pani šťastenu, nech len žičí 
až do záverečného hvizdu. Chlapci majú vytvorené výborné podmienky 
aj vďaka kultúrnemu futbalovému prostrediu, o ktoré sa stará hospodár 
ihriska Pavol Danihel ml. spolu s otcom. Realizačný tím sa snaží o úzku 
spoluprácu s rodičmi hráčov, čo v ich veku nie je vždy najľahšie. Cesta 
je však nastavená, hoci môže byť tŕnistá. Na jej konci však môžu čakať 
sladké plody dobre vykonanej práce. Text: Dávid Malík
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Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta obce na 
otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice našich novín. Ďa-
kujeme Vám za Vaše otázky, ktoré smerujete na našu e-mai-
lovú adresu zahorskyhlasnik@gmail.com. Posielajte nám 
svoje príspevky aj naďalej a my ich spolu s odpoveďou uve-
rejníme vždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.

1. Ako sa bude riešiť situácia s vlečkou, ktorá sa na-
chádza pri futbalovom ihrisku ? Pri prudkom vetre totiž od-
padky poletujú nielen po okolí, ale i na miestne pozemky.

Otázka vlečky, ktorá sa nachádza pri miestnom futbalo-
vom ihrisku je dočasná. Obec sa chystá v budúcnosti vy-
budovať zberný dvor v časti Majer, kde sa bude sústrediť i 
odpad, ktorý momentálne občania vyvážajú k spomínanej 
vlečke.

2. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu s poslancami 
obecného zastupiteľstva, ktorí získali mandát v minulo-
ročných komunálnych voľbách ?

Do týchto chvíľ len pozitívne. Možno si terajší po-
slanci mysleli si, že nájdu neviem aké „veci“ v činnosti 
OÚ a starostu obce, a keď zistili, že je všetko v zmysle 
zákona, tak spolupráca začala napredovať v prospech 
rozvoja obce.

3. Marec je mesiacom kníh. Knižnica v obci však už 
dlhodobo stagnuje, čo sa týka počtu čitateľov. Cestu do 
nej si nájde len zopár verných duší. Ako presvedčiť pre-
dovšetkým mladú generáciu, aby prejavili väčší záujem 
o jej navštívenie ?

Treba zlepšiť propagandu v obecných médiách a ší-
riť ju prostredníctvom rozhlasu, Záhorského hlásnika, na 
sociálnych sieťach a internetovej stránke obce. Zlepšiť 
komunikáciu musia však i mladí ľudia medzi sebou a v 
prvom rade oni musia mať záujem vziať knihy do rúk a 
začať ich čítať.

Text: Dávid Malík

PLÁNOVANÉ AKCIE V NAŠEJ OBCIPLÁNOVANÉ AKCIE V NAŠEJ OBCI

NARODILI SA:
Viktória Balážová
Sebastian Horák
Milan Karovič
Hana Fuksová
Martin Lučánsky
Tamara Nerádová
Mia Miklušičáková
Dominik Toman
Filip Vaňo

OPUSTILI NÁS:
Branko Kočiš

Emil Mízner

Václav Polák

Františka Tomášková

Jozef Macej

Jozef Both

4. apríl 2015 16:00 Oslobodenie obce4. apríl 2015 16:00 Oslobodenie obce

11. apríl 2015 10:00 Halová súťaž o pohár starostu obce 11. apríl 2015 10:00 Halová súťaž o pohár starostu obce 

18. apríl 2015 MERCI pohár18. apríl 2015 MERCI pohár

30. apríl 2015 Stavanie máje30. apríl 2015 Stavanie máje
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