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Záhorský hlásnik
Vážení spoluobčania,
rok 2017 začal svižne a chceme v ňom zaviesť nový systém
vývozu odpadu. Do domácností ste
dostali žlté plastové vrecia s listom,
ako čo máte robiť a info, kedy sa
budú vyvážať. Zatiaľ necháme ešte
aj kontajnerové miesta, ktoré však
postupne zrušíme. Zostanú len bioodpadové kontajnery na miestach
kde sú teraz, k nim pridáme nádoby
na sklo a textílie. Iba tieto tri komo-

Príhovor redakcie
Vážení čitatelia Záhorského hlásnika,
dovoľte nám, aby sme sa k Vám opäť po
takmer dvojmesačnej prestávke prihovorili
a spríjemnili Vám tak posviatočné obdobie.
Veľká noc tradične spojená so šibačmi, oblievačkami a korbáčmi je už definitívne za
nami. Hoci počasie jarným sviatkom neprialo, pomaličky sa blížime k mesiacu, ktorí patrí všetkým zamilovaným. Ešte predtým, ako
nastane máj, lásky čas, sme si však pre Vás
pripravili sumár toho najdôležitejšieho, čo sa
v našej obci za uplynulé týždne udialo.
Úvodný text bude patriť v poradí

dity sa budú môcť k ihrisku, resp.
k Radome voziť (sklo, bioodpad,
textílie). Ostatné druhy odpadu sa
hlásia a vozia na OcÚ cez pracovné hodiny a v sobotu od 8.00 do
10.00 hodiny. Zdôrazňujem Vám
to, aby ste boli disciplinovaní a nevozili všetko na jednu hromadu.
Pracujeme samozrejme na eurofondoch, od ktorých záleží výstavba učební v ZŠ, fasáda OcÚ,
KD, zberný dvor. Všetko riešia

17. reprezentačnému plesu v obci, na ktorý i
tento rok zavítalo množstvo hostí, aby oslávili blížiace sa obdobie Fašiangu. S príchodom
jari pochovali deti z miestnej materskej školy
nepríjemnú pani Morenu a mnohé z nich si po
prvýkrát vyskúšali, aké je to zasadnúť do školských lavíc. Na pôsobenie spolkového života v
obci sme sa pozreli prostredníctvom výročných
členských schôdzí. Pre milovníkov fauny a flóry
si poľovnícke združenie Rozkvet Záhorská Ves
pripravilo zaujímavú výstavu a úspechy v súťaži
žali aj miestni dobrovoľní hasiči. Tešiť sa môžete
aj na druhý diel našej novej rubriky, ktorá nesie
názov Komentáre. Nakukli sme do miestnej materskej i základnej školy, ktoré sa nám pochválili
aktivitami a úspechmi svojich žiakov. Nechýba

zamestnanci OcÚ v spolupráci
s odborníkmi na tieto veci. Ak
chcete vedieť konkrétne, príďte na
OcÚ, volajte, či prídite na OZ.
Ďakujem Vám za akceptovanie nových vecí. Verím, že ich
spoločne zvládneme. Prajem
Vám veľa zdravia! Môj telefón
0948 550 050.
S úctou JUDr. Boris Šimkovič
starosta

ani priblíženie miestnych ľudových tradícii v
rubrike Od kompy po Syslúv vŕšek a na otázky
od občanov odpovedal aj starosta obce.
Nasledujúce číslo Záhorského hlásnika
môžete očakávať koncom júna. Nezabúdajte
nám posielať svoje pripomienky na e-mailovú
adresu zahorskyhlasnik@gmail.com alebo na
rovnomennú stránku na známej sociálnej sieti
Facebook. Pre túto chvíľu Vám želáme ničím
nerušené a predovšetkým príjemné čítanie,
ktoré nájdete na nasledujúcich stránkach Vašich novín.
S pozdravom,
Redakčná rada Záhorského hlásnika

OZNAM!
VŠETKY UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA SÚ DOSTUPNÉ
NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE WWW.ZAHORSKAVES.SK A TAKTIEŽ
K NAHLIADNUTIU NA OBECNOM ÚRADE ZÁHORSKEJ VSI.

VÝROÈNÁ ÈLENSKÁ SCHÔDZA KULTÚRNEHO
SPOLKU UHRANSKÁ PERLA
Kultúrny spolok Uhranská perla (KS UP)
privítal v nedeľu 12. februára vo svojej klubovni
prítomných členov a pozvaných hostí, aby zrekapituloval činnosť spolku v kalendárnom roku
2016. Úvodného slova sa ujal predseda KS UP
Dávid Malík.
Ten okrem krátkeho privítania zhrnul aktivity
Uhranskej perly a pripomenul jej účasť na kultúrnych podujatiach v predchádzajúcom roku.
Následne odovzdal slovo ekonómke Jane Lučanskej, ktorá informovala prítomnú verejnosť
o hospodárení kultúrneho spolku za uplynulé
obdobie. Správu revíznej komisie predniesla jej

predsedníčka Hana Csomorová. Bývalá predsedníčka Uhranskej perly a súčasná prvá žena
spevokolu Uhranka Jana Dávidová vymenovala
aktivity spojené s uvedeným zoskupením. Ešte
pred tým, ako predseda spolku predostrel plán
činností na kalendárny rok 2017, úspešnú sezónu mažoretiek MERCI zrekapitulovala Ingrid
Vajdečková. Po nej sa slova ujala tajomníčka Uhranskej perly Darina Brukkerová, ktorá
je zároveň správkyňou Uhranského múzea.
V diskusii sa prihovoril i starosta obce JUDr.
Boris Šimkovič. Poďakoval prítomným členom
a nadšencom kultúry za ich neúnavné snahy o
zveľadenie kultúrneho bohatstva obce a vyzval

k väčšej iniciatíve najmä zo strany mladších
občanov. Za konštruktívnej debaty sa výročná
členská schôdzka predĺžila až do podvečerných hodín.
Aktuálne: 7. apríla sa na mimoriadnej členskej schôdzi rozhodol ešte stále úradujúci
predseda KS UP oznámiť svoju abdikáciu spoločne s tajomníčkou Darinou Brukkerovou. O
ďalšom smerovaní spolku sa rozhodne na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutoční
do konca mája.
Text: Dávid Malík
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NOVÝ SYSTÉM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU
Vážení občania Záhorskej Vsi, majitelia
domácností! V priebehu mesiacov marec,
apríl sa v našej obci začne nový systém zberu
separovaného odpadu. Z obce sa odstránia 1
100 l nádoby na plast a papier. Zatiaľ zostanú
veľké kontajnery na sklo. Každá domácnosť
v obci dostane 1 ks 120 l nádoby na papier.
Vývoz papiera bude v intervale 1x za 2 mesiace. Okrem papiera sa bude zbierať aj plastový
odpad. Ten sa bude zbierať do žltých plastových vriec, ktoré dostane každá domácnosť.
Do týchto vriec okrem stlačených PET fliaš
patria aj iné plastové obaly, opláchnuté kelímky z jogurtov, plechovky, konzervy, obaly
z mlieka /tetrapaky/, pivoobaly, hliníkové fólie
a podobne. Vývoz žltých vriec s plastom bude
1 x mesačne. Termíny vývozov sa dozviete z
odpadového kalendára, ktorý dostane každá
domácnosť. Vidíme v novom systéme zlepšenie v tom, že by malo byť menej odpadu na
verejných priestranstvách, lebo sa budú rušiť
stanovištia odpadu, ďalej hlavne vyšší stupeň
triedenia. Verím, že sa to naučíme a dosiahneme tým čistejšiu obec a životné prostredie.

Začíname s novým spôsobom separácie
odpadu. Každá domácnosť dostane v priebehu
tohto týždňa žlté vrece na plast.
Do žltých vriec na plast PATRIA:
plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky
z plastov, obalové fólie, plastové tašky, plastové sáčky, obaly od potravín, krabicové obaly
z džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, plechovky od nápojov, konzervy,
hliníkové fólie, viečka od jogurtov a smotany.
/Obaly musia byť čisté, bez zvyškov potravín
a ich obsahu/.
DO VRECA NEPATRIA: plastové obaly z
motorových olejov, znečistené obaly farbami,
chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, molitan, kabelky, obuv, nádoby z laku na
vlasy, farieb a pod., káble.
Zber vriec bude 1x za mesiac, termíny
zvozu sú uvedené na druhej strane letáku.
Občania budú povinní vrecia so separovaným
odpadom vyložiť pred dom, koľko vriec s odpadom vyložíte, toľko prázdnych vriec Vám
bude dané. Vrecia musia byť pevne zviaza-

né, aby sa odpad nevysypal pri manipulácii.
Plastové obaly vkladajte do vriec postláčané,
aby sa vrecia čo najviac využili. Vo vreciach
musia byť len plasty!!! Ak domácnosti nebude
stačiť vrece na separovaný odpad od vývozu
do vývozu, môže si ďalšie zdarma vyzdvihnúť
na obecnom úrade.
Veľké nádoby na plast rozmiestnené po
obci budú postupne zrušené.
Rozpis zvozu žltých vriec na plasty na rok 2017
DÁTUM
21.04.17
19.05.17
16.06.17
14.07.17

DEŇ
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Pet vrecia
×
×
×

11.08.17

Piatok

×

08.09.17

Piatok

×

06.10.17

Piatok

×

04.11.17

Sobota

×

15.12.17

Piatok

×

×

Vypracoval Slezák

NOVOROÈNÝ KONCERT V OBCI
Druhá nedeľa v novom kalendárnom roku patrila novoročnému koncertu, ktorý sa konal v
kostole sv. Michala v Záhorskej Vsi. Podujatie napriek mrazivému a nepríjemnému počasiu privítalo
dostatočný počet občanov, ktorí si prišli vypočuť operné a sakrálne piesne v podaní talentovaných
hudobných interpretov.
Koncert sa konal pod záštitou starostu
obce, kultúrno-športovej komisie a kultúrneho
spolku Uhranská perla. Predstavili sa ňom interpreti a pedagógovia umeleckých škôl, ktorí
prostredníctvom repertoáru známych klasicistických autorov roztlieskali početnú divácku kulisu. Úvodom podujatia zaprial starosta
obce JUDr. Boris Šimkovič prítomným občanom len to najlepšie do nového kalendárneho
roka 2017. Nezabudol vyzdvihnúť ani tradíciu
novoročného koncertu, ktorý patrí medzi neoddeliteľné kultúrne podujatia obecnej spoločenskej scény. Vyše hodinové pásmo oper-

ných a sakrálnych skladieb v kostole sv. Michala
tak započalo kultúrny itinerár nasledujúcich 365
dní nového roka.
Text: Dávid Malík, foto: Mgr. Oto Šimkovič

PIETNA SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI OSLOBODENIA OBCE
Úvod mesiaca apríl už tradične patrí pietnej
spomienke na padlých hrdinov pri príležitosti
oslobodenia obce počas druhej svetovej vojny.
Poslanci obecného zastupiteľstva na čele so
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom si
pripomenuli historickú udalosť a našim rodákom a občanom, ktorí statočne a neochvejne
bránili svoju domovinu až do posledného dychu, vzdali hold. Pri pomníku padlých, ktorý

zosobňuje spomienku oslobodenia, predniesol
starosta obce krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol udatnosť zosnulých občanov. Po ňom
zaspieval ženský spevokol Uhranka súbor národnostných piesní, ktorými zvýraznil atmosféru podujatia. Záverom sa na pomník padlých
položil veniec, čím predstavitelia obce v mene
svojich občanov vyjadrili úctu padlým hrdinom.
Text, foto: Dávid Malík
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19. REPREZENTAÈNÝ PLES OBCE
ZÁHORSKÁ VES
V sobotu, 4.februára 2017 sa konal v
priestoroch kultúrneho domu už 18. Reprezentačný ples obce Záhorská Ves. Účastníkov
plesu privítal a ples slávnostne otvoril starosta
obce pán Boris Šimkovič. Nechýbalo vynikajúce jedlo, bohatá tombola a výborná nálada,
o ktorú sa počas večera starali členovia hudobnej skupiny BEČKOVI CHLAPCI, , ktorí zabávali všetkých prítomných hostí do skorých
ranných hodín. Postarali sa tak o výbornú atmosféru a dobrú zábavu všetkých plesajúcich.

MERCI OSLAVOVALI
6. NARODENINY!
Šieste narodeniny v živote mladého človeka znamenajú istý prelom. Z bezstarostných
detských čias sa razom stane ocitne v školskej
lavici. Mažoretky MERCI sa však učia už dávno. Zodpovednosti, disciplíne, pohybu a najmä
úspechom.
Rodičia spoločne s realizačným tímom a
dievčatami z mažoretkového súboru si pre
svojich priaznivcov pripravili galavečer pri príležitosti ich šiestich narodenín. Stalo sa tak v
sobotu 25. marca. Vyše dvojhodinovým taneč-

V rytme tanca, v opojení smiechu a hudby plesajúci zabudli na každodennosť a nechali sa
uniesť príjemnou atmosférou krásneho večera.
V sále kultúrneho domu bol tak naozaj vydarený a neopakovateľný večer, noc aj skoré ráno
a organizátori plesu sa už dnes tešia na ďalšie
stretnutie o rok.
ný, pásmom, ktoré vyplnili choreografie všetkých
vekových kategórií (od prípravky, naprieč deťmi a
kadetkami, až po juniorky), sprevádzal moderátor
Dávid Malík. Početnému množstvu prítomnách divákov sa predstavili všetky členky súboru, ktoré
prezentovali nové súťažné choreografie aktuálnej
sezóny. Zaujali nielen skvelým pohybom, ladnosťou a eleganciou pohybov, ale aj pestrými a zaujímavými kostýmami, ktoré symbolizovali tému
tanca. Hosťom večera bolo duo Matej Štec - Elena
Poppova, niekoľkonásobní majstri a vicemajstri
Európy v klasických a štandardných tancoch.
Viac ako 25 choreografií, v ktorých si svoje zastúpenie našli veľké či malé formácie, vystúpenia
s pom-pomami či baton (palička), dávajú veľkú

nádej na ďalšiu úspešnú sezónu v podobe pódiových umiestnení. Záver patril emóciám. S
mažoretkovým súborom sa v úlohe trénerky
lúčila Natália Meszárošová, ktorá sa pri ďakovačkách zo strany svojich realizačného tímu
neubránila slzám. Slávnostným vyvrcholením
bolo vystúpenie takmer päťdesiatky mažoretiek
v jednej veľkej spoločnej formácii. Nuž, milé
mažoretky, želáme Vám v mene všetkých Vašich
fanúšikov minimálne tak úspešnú sezónu, ako
boli tie predchádzajúce. Predovšetkým však bez
zranení, pádov paličiek a s úsmevom na tvári.
Text: Dávid Malík, foto: archív
mažoretkového súboru MERCI

ZÁPIS PRVÁKOV
Dňa 7. apríla sa v priestoroch miestnej základnej školy uskutočnil zápis budúcich prváčikov. Pripravené boli pre nich rôzne darčeky
a odmeny za ich smelosť vedomosti, ktoré
preukázali pred logickými úlohami zo strany
pani učiteliek Každý z nich musel na úvod povedať svoje meno, priezvisko a vysloviť miesto, odkiaľ pochádza. Ďalšie úlohy sa dotýkali
už aj ich vedomostnej oblasti - išlo o kreslenie

rôznych geometrických tvarov, rozpoznávaní
farieb a zvieratiek a rôznych činností, ktoré sa
na obrázkov odohrávali. Po úspešnom splnení
všetkých úloh nečakala na budúcich prvákov
len sladká odmena a certifikát o úspešnom absolvovaní zápisu, no ešte aj darček v podobe
papierových postavičiek Máša a medveď. Nenadarmo sa vraví, že detská radosť, je tá najkrajšia radosť. Platilo to viac ako stonásobne pri
pohľade na rozžiarené tváre všetkých úspešných
a budúcich prvákov.
Text, foto: Barbora Malíková
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VE¼KONOÈNÉ TRHY

Druhý aprílový víkend sa v našej obci pri obecnom úrade odohrali
podobne ako uplynulý rok Veľkonočné trhy. Konali sa pod záštitou kultúrno-športovej komisie a obecného zastupiteľstva. K dispozícií boli rôzne typy stánkov, ktoré ponúkali rozličné veľkonočné cukrovinky, ručne

pletené dekorácie či oblečenie pre najmenšie ratolesti. Pochutnať ste si
mohli na výbornom hovädzom guláši, ktorá pripravil Stanislav Nechala
spolu s Petrom Schwartzom. Tí okrem gulášu ponúkali i domáce koláče
a biele víno. Hneď pri nich stál ďalší stánok, v ktorom miestny gurmán
Peter Szilvássy ponúkal svoje povestné výrobky v podobe domácich
klobások, slaniny, jaterničiek a iných chutných výrobkov. V poslednom
stánku sa manželia Polákovci postarali o občerstvenie v podobe domácich zemiakových chipsov a čapovaného piva. Po celý deň hrala do
tanca a na počúvanie reprodukovaná hudba, o ktorú sa postaral Rado
Jánoš.
Text, foto: Barbora Malíková

PÁLENIE MORENY
Občanom Záhorskej Vsi i susedného Angernu pripravili prekrásne
oblečené, s ratolesťami v rúčkach i vlastnoručne na vysokej estetickej
úrovni vyrobenými mávatkami deti Základnej i Materskej školy, ktoré
niesli na kompu aj zlú Morenu, aby ju Morava odplavila preč z chladného
Záhoria. Naopak starostovia obcí symbolickým kľúčom odomkli bránu
krásnej zelenej jari a teplému letu.
Vďaka Vám riaditeľky škôl, vďaka Vám pedagoógovia, funkcionári
obcí za prežitie krásnych chvíľ s krásnymi, usmiatymi, tvárami našich
detí, ktorým z očí žiarila radosť, veselie a to i v pekných piesňach a
tančekoch, ktorými privítali jar, ale nás aj pobavili.
Vďaka Vám, deti z MŠ i ZŠ , my starší sa radujeme, že nám vyrastajú krásni, múdri ľudia, ktorí sú našou istotou do budúcnosti.
Ešte raz vďaka za krásne chvíle pri vítaní jari prežité s našimi
deťmi na brehu našej Moravy.
O.Š.
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CHOVATE¼SKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ
ULOVENEJ ZVERI V SEZÓNE 20152015-2016
Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory
v Malackách usporiadalo Poľovnícke združenie ROZKVET Záhorská Ves v dňoch 14.-19
.3.2017 výstavu trofejí z ulovenej zveri v okrese
Malacky za poľovnícku sezónu 2015 - 2016 v
kultúrnom dome. Celkom sa na výstave prezentovalo vyše 700 ks trofejí.
Hodnotiteľská komisia obvodnej poľovnícke
komory sa zišla v kultúrnom dome v utorok
14.marca 2017 a začala svoju prácu preberaním trofejí, od jednotlivých poľovníckych združení z okresu Malacky. Predkladanie trofejí je do
13 hod. a hneď nasleduje práca hodnotiteľskej
komisie, ktorá posudzuje každú predloženú
trofej. Určuje sa vek podľa chrupu, správnosť
odstrelu a tiež sa pri jednotlivých druhoch zveri
vyberajú najsilnejšie trofeje u ktorých je podľa
stanovených kritérií z tabuliek určená bodová
hodnota. Podľa dosiahnutých bodov sa udeľuje
bronzová prip. strieborná, alebo až zlatá medaila. Získanie niektorej z medailí je potešením
pre každého poľovníka a zaslúženou odmenou
za úspešny lov.
Práca s hodnotením trofejí ako aj inštalácie
celej výstavy prebiehala až do štvrtka 16.marca.
Pri príležitosti tejto výstavy oslovil tajomník
OPK Malacky p.Merc Milan aj riaditeľky základnej školy ako aj materskej školy, aby sa výtvarnými prácami prezentovali na výstave aj deti
ako vidia svojimi očami prírodu a zvieratá. lnštalácia výkresov prebehla vo štvrtok 16.marca
za účasti detí základnej školy s paní učiteľkou
a za materskú školu výstavku odprezentovala
p.Soboličová Jana. Treba povedať, že výstavka
sa tešila veľkému záujmu návštevníkov podujatia.

Nasledujúci deň bola výstava otvorená pre
deti zo základnej aj materskej školy. Treba vysoko ocenit: prístup vedenia škôl, ktorí využili
možnosť: prehliadky výstavy, ktorá bola v ZáhorskeJ Vsi. Sprievodné slovo mali členovia
hodnotiteľskej komisie OPK Malacky pp.lng.
Pavelka, Škrabák a Šišolák, ktorí deťom odpovedali na všetecné otázky.
Oficiálne slávnostné otvorenie výstavy prebehlo v sobotu 18.3.2017 10,00 hod. Z poverenie Obvodnej poľovníckej komory v Malackách
predseda poľovníckeho združenia ROZKVET
Záhorska Ves lng. Miroslav Světlik privítal
všetkých pozvaných hostí ako aj prítomných a
odovzdal slovo predsedovi Obvodnej poľovníckej komory p. Kopiarovi Miroslavovi.
V úvode slov privítal na slávnostnom otvorení p. Hamarovú Danielu Okresného úradu
Malacky, zástupcu Ministerstva pôdohospo-

dárstva a rozvoja vidieka SR p. lng. Ňuňuka,
zástupcov zo susedných Okresných poľovníckych komôr, predsedu hodnotiteľskej komisie
OPK Malacky lng. Schlossera Ivana a starostu
obce JUDr. Šimkoviča Borisa ako aj všetkých
prítomných.
Vo svojom príhovore vysoko hodnotil úroveň podujatia, jeho organizácne zabezpečenie
ako aj prácu všetkých, ktorí toto podujatie pripravili.
Na výstave sa zúčastnil aj značný počet
poľovníkov zo susedného Rakúska. Všetci prítomní vysoko hodnotili nie len počet a kvalitu
trofejí, ale aj pripravene občerstvenie a posedenie s priateľmi.
Treba oceniť prácu všetkých členov nášho
poľovníckeho združenia, ktorí veľmi zodpovedne pristúpili k organizacii, pomoci pri inštalácii
stojanov a trofejí, nočným službám ako aj následnej demontáži v nedeľu.
Poďakovanie patrí aj kuchárovi p. Silvášimu, ktorí v sobotu pripravil veľmi chutné špeciality z diviny o čom svedčili aj prázdne hrnce
na záver podujatia.
Dobre fungoval aj personál kuchyne a
neposlednom rade aj bufet. Všetkým zúčastneným na práci vyslovujem ešte raz úprimné
poďakovanie.
Celkom na zaver ďakujem aj všetkým občanom, ktorí sa na tomto peknom a nevšednom
podujatí zúčastnili a prežili krásny deň v kruhu
poľovníkov.
lng. Miroslav Světlík
predseda PZ Rozkvet Záhorská Ves
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SÚÈASNÁ MIGRAÈNÁ KRÍZA V EURÓPE
RUKA V RUKE S ÚTOKMI TERORISTOV
Pohyb človeka možno spájať so slovom
voľnosť a dozaista k tomu patrí i pojem sloboda. Žijeme v dobe, ktorá by mala napredovať
a nevracať sa tam, kde už dávno pred nami
boli iní. No je tomu naozaj tak ? Napreduje ľudstvo, alebo sa len neustále vracia ako sa hovorí k tzv. „ objaveniu Ameriky“ . Nová generácia, lepší život. Je však naozaj diskutabilné, či
žijeme lepší a plnohodnotnejší život, než naši
predkovia a staršie „pamätníky“. Veda, technika a určite aj spoločnosť pokročili, ako je teda
ale možné, že nedokážeme v 21. storočí vyriešiť problémy, dotýkajúce sa nás všetkých, bez
strát na ľudských životoch, bez pokračujúcich
bojových, vojnových, xenofóbnych konfliktov?
Už Erich Maria Remarque kedysi písal o stratenej generácii, ktorá sa po vojne nevedela
opätovne resocializovať. Nie je to tak trochu
podobná situácia ?
Mobilita obyvateľstva so sebou prináša nové príležitosti, či už sa budeme baviť
o pracovných, alebo iných, prináša tiež výzvy
a s výzvami pochopiteľne i isté komplikácie.
Tu sa dostávame k problematike, ktorej by
som sa rada venovala. Migrácia obyvateľstva
a všetko, čo s ňou ruka v ruke kráča. K neodmysliteľnej súčasti momentálne najfrekventovanejšie preberaných tém dozaista patrí
i súčasná migračná kríza v Európe. Ak by sme
mali pojem migrácia jednotne definovať, prišli
by sme k záveru, že je to nemožné, respe.
veľmi zložité. V každej definícii, ktorú máme
k dispozícii z viacerých zdrojov, či už knižných
alebo internetových, nájdeme spoločné, no
i rozdielne aspekty. Jedna z nich hovorí, že sa
jedná o pohyb ľudí cez nejaký priestor na určitú vzdialenosť. Ďalšie definície zase zdôrazňujú, že migrácia musí zahŕňať zmenu bydliska a prechod na iné miesto. Prienikom týchto
dvoch tvrdení by mohla byť definícia, že migrácia znamená prechod cez hranice (preddefinovaným priestorovým útvarom) jednou alebo
viacerými osobami podieľajúcimi sa na zmene
bydliska. K tejto téme sa vyjadruje nespočetné množstvo, či už známych alebo menej
známych osobností, a teda nás – obyčajných
smrteľníkov. Ja osobne by som poukázala na
myšlienky Jozefa Banáša, na ktorých z časti
niečo bude. Vzhľadom na to, že som v období
prvej ani druhej svetovej vojny ešte nežila, ťažko posúdim niektoré veci, no pri porovnávaní
viacerých myšlienok si dávam dohromady
svoj vlastný názor na vec. Chcem tým nazna-

čiť, že veľmi veľa ľudí odkazuje na skutočnosť, že
by sme mali zobrať v úvahu pri dnešnej situácii,
že aj „naši“ odchádzali o veľkých počtoch do
krajiny za veľkou mlákou. Naspäť ale k Banášovi. Čítala som článok, v ktorom podľa môjho
skromného názoru veľmi pekne priblížil trošku
iný pohľad na vec. Jednalo sa o, nám veľmi dobre známy (po väčšine z médií), teroristický útok
v Paríži.
Jozef Banáš navštívil veľa islamských krajín
a položil si otázku, z akého dôvodu nás moslimovia nenávidia a poukazujú na nás ako na
novodobých križiakov. Vysvetľuje túto „vec“ pomocou symbolu kresťanstva – t.j. kríža, na ktorý
mu položil otázku jeho priateľ z Indie. Priateľova
otázka bola vskutku na zamyslenie: „ Ako má
nekresťanský svet vnímať kresťanov, keď je vašim symbolom popravný nástroj?“ Naozaj som
sa nad tým nikdy nezamýšľala. No, ak sa na to
dívam z tej druhej stránky veci, možno na tom
bude niečo pravdy. Ako by sme sa pozerali a
mali názor na ľudí, ktorí by nosili na krku symbol
šibenice, samopalu, prípadne iného (podobného) nástroja. Pričom, ak by sme načreli len trochu do histórie, Kristus tento symbol - symbol
rímskeho kríža nikdy nepoužíval. Vieme predsa,
že symbolom kresťanov bola ryba, prípadne
rovnoramenný kríž. Ale predstavoval rovnováhu.
Tí, ktorí za symbol kresťanstva zvolili práve popravný nástroj, snáď veľmi dobre vedeli, z akého dôvodu tak robia. Vyvolať v ľuďoch pocit strachu. Strach, áno práve pri tomto pocite, sa ľudia
dajú lepšie zmanipulovať, a teda logicky i ovládať. Na to, aby sme sa báli, potrebujeme druhú
stranu - „opozíciu“, teda nejakého nepriateľa.
Ak človeka ovláda strach, je ochotný vložiť sa do
rúk mocných a nechať sa nimi chrániť. Pretože
kto má strach, ten sa bude chovať ako zmetená
ovca na pasienkoch, pôjde so stádom a bude
robiť všetko to, čo jej niekto „z hora“ prikáže
a podstrčí. Jedenásteho septembra 2001 uzrel
svetlo sveta nový nepriateľ – hovoríme o terorizme. Počnúc Dvojičkami, ktoré padli rýchlejšie
ako ich postavili, končiac pri mnohých ďalších,
doposiaľ nevysvetliteľných udalostiach. Naopak
Európa zažila útoky v Madride i v Londýne, ale
zrejme sa dostatočne nezľakla preto prichádza
na scénu i Paríž. Je veľmi zaujímavé, ako sa
neustále „história opakuje“ . Začarovaný kruh,
ktorý bol počas svetových vojen – Rusko –
USA – Veľká Británia – Francúzsko - Nemecko,
ako hlavní aktéri stále vystupujú. Na zasadnutí
Chicago Council on Global Affairs dňa 4. febru-

ára 2015 vysvetlil Friedman politiku a záujmy
Spojených štátov. Prezradil, že hlavným cieľom Washingtonu je likvidovať všetkých, ktorí
aspoň trochu môžu ohroziť postavenie USA
ako svetového hegemóna. Dovolím si tvrdiť,
že tak tomu bolo i v minulosti, len sa o tom
toľko nepísalo v novinách, nakoľko bola väčšia
a prísnejšia cenzúra. Amerika pociťuje nebezpečenstvo zo strany Ruska a EÚ, ale aj nevyspytateľného Nemecka, a preto Friedman bez
okolkov priznal, že Washington nesmie dopustiť žiadnu spoluprácu a bližšie vzťahy Nemecka a Ruska. Prezrádza tiež mnohé metódy
amerických tajných služieb, politikov a médií.
Vysvetlenie v jeho podaní je vskutku dojemné:
„Všetko, čo je v prospech Ameriky, je dobré
a ostatní môžu aj zomrieť. Ameriku to nezaujíma.“ Friedman ďalej len potvrdzuje taktiku tzv.
„dvojitého metra“ - niekto iný nemôže robiť to,
čo je dovolené Amerike. V politickej diplomacii
obhajuje dobrý americký postoj: „ Je to síce
lotor, ale je to náš lotor.“
Každý si je strojcom svojho vlastného
šťastia. V tejto vete vôbec netreba hľadať skrytý zmysel, je prostý. Tisícky, milióny, či azda
i viac ľudí spína ruky a plače nad obeťami
streľby v parížskom klube Bataclan. V týchto
dňoch už i nad ďalšími, ktorí pribudli na čierny
zoznam (vianočné trhy v Nemecku). No prečo
neplačú aj nad tisícmi, miliónmi zabudnutých
mŕtvych Iračanov, Líbyjčanov, Somálčanov,
Ukrajincov, Rusov, Chorvátov, veď napríklad
pre spomínaných Chorvátov je slovo vojna
a strach nie tak dávne. Každým rokom, čo
chodíme na dovolenky k nášmu najbližšiemu
moru – Jadranskému, máme možnosť vidieť
i my – mladšie ročníky, chudobu, spustošené územia vojakmi, domy, ktoré majú na oknách pozatĺkané dosky, ak ešte vôbec stoja
a nie sú z nich len ruiny. Chorváti prakticky
žijú len z cestovného ruchu. Veľmi veľa nevinných a bezmocných padlo a hynulo zbytočne,
a to len z jedného dôvodu – v záujme mocných. V opačnom prípade nehovorme vôbec
o úprimnej sústrasti a plači. Je zrejme len
otázkou času, kedy sa otvorene začne hovoriť
o tretej svetovej vojne obrovských rozmerov
a povinný odchod chlapov do vojenskej služby, ktorý bol od januára 2006 na Slovensku
definitívne ukončený, sa možno bude musieť
vrátiť na javisko.
Text: Katarína Winklerová
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UPRACME SI PRED VLASTNÝM PRAHOM...
22. apríl. Pre niekoho zrejme jeden z ďalších všedných dní pri pohľade do kalendára. Pre ekológov a milovníkov prírody však jeden z
najdôležitejších dátumov. Skúsme však nájsť prienik. Pre všetkých by to mal byť skôr výkričník. Tento dátum totiž oslavujeme Deň Zeme.
Odborné publikácie uvádzajú, že Deň Zeme
bol vytvorený za účelom upozornenia ľudí na
dopad ich činnosti voči životnému prostrediu.
Jeho cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť,
zlepšiť recyklovanie odpadkov a kvalitnejšie
využiť obnoviteľné zdroje energie. Za históriou
vzniku spomínaného sviatku stoja americkí študenti zo San Francisca.
Presuňme sa však do nášho mikroregiónu. Záhorská Ves, rok 2017, počet
obyvateľov 1795. Len malé zrniečko piesku v
porovnaní s okolitým svetom a 7 miliardami
ostatných obyvateľov našej planéty. Čo nás
však všetkých spája? Odpoveď je jednoduchá.
Odpad. Občan Slovenskej republiky ročne vyprodukuje takmer 475 kg komunálneho odpa-

du. Pokiaľ toto číslo vynásobíme počtom našich
obyvateľov dostaneme sa na číselnú hodnotu
852 625. Hrôzostrašné číslo, ktoré desí.
Pri prechádzkach pozdĺž rieky Morava, alebo naprieč lužnými lesmi popri hrádzi
ponachádzate množstvo smetí. Znečisťujeme si
svoje vlastné životné okolie a hanobíme ho tak
pre naše budúce generácie. Stratili sme úctu k
vlastným koreňom a zvykom. Príroda je predsa počiatkom všetkého. Prírodné katastrofy v
podobe ničivých povodní, silných orkánov a
smrtiacich búrok sú výsledným efektom našej
vlastnej neúcty voči prírode. Tá si len berie späť
svoju daň za to, ako sa k nej správame.
Obec Záhorská Ves však problém s
komunálnym odpadom začína riešiť. Zaraďuje-

KARNEVAL
17.2.2017

v každej triede. Pre deti si pani učiteľky pripravili hry, súťaže, tančeky na obľúbené pesničky,
zábavné úlohy a hádanky, či spoločné kreslenie.
Po toľkej zábave sme aj vyhladli. Tety kuchárky nám napiekli chutné šišky a Včielky dostali
od Zarky Grujbárovej veľmi chutnú bábovku, za
ktorú ďakujeme. Keď sme sa posilnili zábava
mohla pokračovať. Obyvatelia celého zámku sa
spolu stretli, aby si zaspievali fašiangové piesne,

Jeden deň v roku sa deťom splnia ich tajné
priania, a to zmeniť sa na obľúbenú rozprávkovú bytosť či hrdinu. Týmto dňom je karneval v
materskej škole, ktorá sa zmenila na čarovný
zámok. Zmenili sa všetci, dokonca aj pani riaditeľka s pani učiteľkami. Nechýbala v ňom
kráľovná, aby všetko riadila, pani policajtka,
aby dohliadala na poriadok, pani doktorka, aby
liečila zlú náladu, či semafor, ktorý riadil premávku. Samozrejme nesmel chýbať ani správny fanúšik, či lienka, mačka, myška z ríše
zvierat, víla a dokonca aj návšteva z Hawaia.
Zábava sa začala predstavovaním masiek

VÍTANIE JARI
21.3.2017
Čas rýchlo plynie a my sme sa ani nenazdali a jar prevzala vládu nad prírodou. 21.
marca sme sa vybrali s deťmi z III. a IV. triedy,
žiakmi zo základnej školy a obyvateľmi obce
privítať jar k rieke Morave. Kompa nás previezla na druhý breh do Angernu, kde na nás
už čakali deti z Kindergarten, žiaci zo školy a
obyvatelia obce. Zima v podobe Moreny sa už
veru neusmievala, tak sme jej naposledy zaspievali a zarecitovali. S radosťou sme potom
privítali jar, ktorá prevzala žezlo tak, ako sa
patrí. Slnko nás ohrievalo svojimi lúčmi a z ka-

me sa tak k moderným a vyspelým komunitám,
ktorým záleží na budúcnosti svojich detí a životného prostredia. Prostredníctvom osvety a spoločnej zodpovednosti sa môžeme navyše stať
vzorom aj pre okolité obce. Určite ste si všimli,
že po obci vejú vo vetre žlté plastové vrecia.
Nech sa tak stanú vlajkou žiarivej budúcnosti a
prerazia temnotu znečistenej minulosti. Najprv
si však musíme upratať pred vlastným prahom.
Byť spoločensky zodpovedný, znamená v prvom rade byť zodpovedný voči sebe samému.
Celok tvoria jednotlivci. Jednotlivec vytvára celok. Spolu tvoríme budúcnosť.
Text: Dávid Malík

zatancovali a vytvorili sme jeden veľký vláčik,
ktorý nás previezol po zámku. Každej zábave
však musí byť raz koniec, a tak sme spokojní s peknými zážitkami ukončili toto čarovné
dopoludnie. Deti si odniesli z tohto dňa okrem
pekných spomienok aj pamätný list s fotografiou v maske a balón.

ždej strany bolo počuť zobúdzajúcu sa prírodu.
Deti z oboch strán rieky Moravy vítali jar pekným programom, v ktorom nechýbalo symbolické odovzdávanie kľúčov od zeme starostom
oboch obcí. Potom sme sa už naozaj museli
rozlúčiť s Morenou. Z brehu sme všetci sledo-

vali ako odchádza po prúde rieky. Jar symbolizuje nový začiatok, pretože všetko v prírode sa
prebúdza. Objavujú sa prvé kvietky, vracajú sa
k nám niektoré vtáky, prichádzajú na svet mláďatká. Preto dúfame, že jar svojim príchodom
dopraje aj nám niečo nové a pozitívne.
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VÝSTAVA V KULTÚRNOM DOME 17.3.2017
V našej materskej škole sa venujeme
rôznym témam, ale pre deti je veľmi obľúbená téma zvieratá v lese i aktivity s ňou
spojené. Preto sme sa potešili, keď sme
mohli navštíviť výstavu trofejí organizovanú
Obvodnou poľovníckou komorou Malacky

v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Boli tu
vystavené aj trofeje domáceho Poľovníckeho združenia Rozkvet Záhorská Ves. Deti
mohli vidieť niektoré zvieratá, o ktorých
sme si rozprávali. Veľa zvierat deti aj spoznali. V rámci aktivít na túto tému sme s

deťmi aj veľa maľovali a kreslili, a tak tieto
výtvarné práce boli vystavené v kultúrnom
dome a pekne dotvárali atmosféru výstavy.
Rozprávali sme si aj o ochrane životného
prostredia a o tom, že odpad do lesa nepatrí. Ďakujeme za pekný zážitok.

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 2017/2018 sa uskutoční dňa 10.05.2017 t.j. streda od 15:00 hod do 16:30 hod v budove materskej školy. So sebou si prineste vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom
a kartičku poistenca. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni v
budove materskej školy alebo stiahnuť z internetu.
Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací program obohatený
o projekty :" Naučme deti piť čistú vodu", „Pán Smietko", „Rozprávkový chodníček", „Zdravá škôlka", „Veselé zúbky" 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.
Jana Soboličová, riaditeľka MŠ

SPONZORSKÝ DAR PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Na začiatku roka 2017 naša základná škola
dostala sponzorský dar vo forme interiérových
a exteriérových dverí od formy DomofermGmbH&Co KG z Gänserndorfu. Dostali sme dvadsať
kusov dverí, ktoré sa v škole budú vymieňať
priebežne a prispejú k celkovému zlepšeniu
výchovno-vzdelávacieho procesu, k skvalitne-

niu školského prostredia a k skrášleniu vzhľadu
budovy.
Touto cestou by základná škola chcela poďakovať pánovi Jaroslavovi Gombárovi, ktorý
nám tento dar sprostredkoval, generálnemu
riaditeľovi spomínanej rakúskej firmy Ing. Walterovi Kargerovi, pánovi Karlovi Roswaldovi,

DEÒ UÈITE¼OV

zamestnancovi Domofermu, a Ing. Johannovi
Zimmermannovi, starostovi Weikendorfu.
Veľmi si vážime ich nezištnú podporu a záujem o modernizáciu priestorov, v ktorých sa
učia naši žiaci.
Mgr. Zuzana Trstenská, PhD.
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LYŽIARSKY VÝCVIK – SKI OPALISKO
Bohatá snehová prikrývka potešila všetkých žiakov druhého stupňa,
ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku od 23.1. do 27.1.2017.
Žiaci boli ubytovaní v chate Třinec neďaleko obce Žiar a lyžovali na svahoch SKI Opalisko pri Závažnej Porube. Výcviku sa zúčastnilo
pätnásť žiakov, z čoho bolo deväť začiatočníkov, ktorých viedli skúsení
inštruktori zjazdového lyžovania. Všetci boli veľmi húževnatí, usilovní a
vytrvalí a naučili sa lyžovať. Po náročnom výcviku sa o večerný program
postarali animátori a žiakom pripravili rôzne súťaže. Súčasťou programu
bola aj odborná prednáška s kapitánom horskej služby o lavínach, ktorá
sa žiakom veľmi páčila. Žiaci boli ubytovaní v dvoj alebo štvorlôžkových
izbách, v ktorých si udržiavali poriadok. V súťaži o najkrajšie uprata-

nú izbu zvíťazili tak ako minulý rok dievčatá Lenka Valentová a Klaudia
Petrášová. Posledný deň výcviku si žiaci zasúťažili v slalome na strednom svahu. Najrýchlejším z chlapcov bol Alexander Annuš a z dievčat
Lenka Valentová - obidvaja žiaci ôsmej triedy. Všetci víťazi boli odmenení
sladkou odmenou, víťazom blahoželáme.
Počas celého týždňa nám prialo aj počasie, bolo síce mrazivo, ale užili sme si aj slniečko. Žiakom sa na lyžiarskom výcviku veľmi
páčilo, všetci sa domov vrátili zdraví a už teraz sa tešia na lyžovačku na
budúci rok.
Mgr. Alena Pláštiková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SA
ÚSPEŠNE ZAPÁJA DO
PROJEKTOV
Stará múdrosť hovorí: „Dedina, ktorá nemá školu, je mŕtvou dedinou.“ V dnešnej dobe, keď klesá demografická krivka, sa v mnohých dedinách rušia školy. No, ale pozor! Toto nie je problém našej obce. Počet
žiakov v našej škole má stúpajúci trend, čo nás veľmi teší. Naša škola
je školou, ktorá kráča s modernou dobou, ale zároveň si ctíme tradície.
Prioritnou snahou je čo najviac rozšíriť obzory našich žiakov. Chceme im
ponúknuť čo najviac možností pre zážitkové vzdelávanie. Jednou z možností, ako vybudovať niečo nové v škole, je zapojiť sa do projektov,
ktoré ponúkajú pomoc školám.

V týchto dňoch sme obdržali radostné oznámenie od Nadácie Volkswagen Slovakia, a to až dvakrát. Prvé oznámenie znelo: „Dňa 13. marca
2017 zasadala Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant v rámci
druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“. Komisia vybrala 28 projektov. Dovoľujeme si vám oznámiť, že Nadácia
Volkswagen Slovakia Váš projekt Záchrana starých odrôd ovocných
stromov podporí!“ A hneď vzápätí prišlo druhé radostné oznámenie:
„ Dňa 14. marca 2017 zasadala hodnotiaca Komisia, ktorá rozhodla o
podpore žiadostí o grant na projekty zo skupiny prvého kola grantového
programu ,,Projekty zamestnancov“. Komisia z doručených projektov
vybrala 110. S radosťou vám oznamujeme, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt podporí!" Naša škola vypracovala projekt: Exteriérová
posilňovňa na posilnenie fyzických zdatností našich žiakov, na podporu
zdravého životného štýlu.

cia a zriadenie odborných učební v ZŠ, prezentovaného CNS EuroGrants,
s.r.o. v Malackách. Stali sme sa úspešnými žiadateľmi a finančné prostriedky na projekt nám budú poskytnuté.

„V zdravom tele zdravý duch!“ Kto by nepoznal toto veľmi známe
a pravdivé porekadlo. Našim žiakom sa veľmi páči nové a moderné multifunkčné ihrisko, kde sa môžu vyšportovať do chuti. Okolo ihriska je
ešte plocha, ktorá poskytuje priestor na vybudovanie ďalších športovísk.
Našou snahou je vybudovať bežecký ovál s doskočiskom. Veríme, že sa
nám to podarí za pomoci Projektu spoločnosti Nafta, a.s., do ktorého
sme sa zapojili a je momentálne v riešení.

Naša škola zareagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prihlásenie sa do projektu na podporu zvýšenia inkluzívneho vzdelávania s názvom „V základnej škole
úspešnejší“. Tento projekt poskytne školám možnosť rozšíriť rady odborných pracovníkov, ako sú asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, školský
psychológ, čím sa zvýši odborná starostlivosť o žiakov v našej škole.
Radi prijmeme aj vašu pomoc. Ak viete o projekte, do ktorého by sme
sa mohli zapojiť, prosím, spojte sa s nami. Naša motivačná veta je: „Čo
dnes zasejeme, budeme zajtra žať!“
Už naši starí rodičia vraveli: „Remeslo má zlaté dno“ Stáva sa veľkou
spoločenskou požiadavkou, aby sme naše deti opäť nasmerovali k záujmu o praktické odbory. Preto sme sa zapojili do projektu „Modernizá-

Mgr. Pavlína Janotková
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ÚSPECH NAŠICH HASIÈOV
NA DOMÁCEJ SÚŤAŽI
Účasť 39 súťažných družstiev za zvuku hasičskej sirény. Tak vyzeral
deň bláznov v našej obci. V priestoroch kultúrneho domu a priľahlého
okolia sa totiž konala, tak ako každoročne, halová súťaž dobrovoľných
hasičských zborov zo širokého okolia.

DRUŽSTVO
Dorast chlapci Lozorno
Dorast chlapci Dúbravka

1. čas 2. čas Výsledný čas Miesto
40,78 38,72 38,72
2.
30,53 29,53 29,53
1.

No a úspešnú kapitolu do nej zapísali aj naši hasiči. V konkurencii
viacerých súťažných tímov sa rozhodne nestratili. Domáci borci úspešne
reprezentovali v mládežníckej kategórii chlapcov, kde mužstvu Plameň
chlapci Záhorská Ves 1 patrilo v porovnaní s ostatnými účastníkmi 4.
miesto. V rovnakej kategórii ich dokonca ešte prebehlo ďalšie domáce
mužstvo. Plameň chlapci Záhorská Ves 2 skončili na skvelom bronzovom stupienku v konkurencii 14 tímov. Ženy spomedzi 6 družstiev
získali 5. miesto. Zlatým klincom na záver bolo vystúpenie mužstva mužov. DHZ Záhorská Ves sa v uvedenej súťažnej kategórii umiestnil na 1.
mieste a po 4-krát za sebou tak dokázali uchmatnúť triumf po celkovom
víťazstve. V tabuľke si môžete pozrieť všetky oficiálne výsledky halovej
súťaže. Gratulujeme, páni hasiči!

DRUŽSTVO
Ženy Vysoká pri Morave
Ženy Záhorská Bystrica 1
Ženy Záhorská Bystrica 2
Ženy Zohor 1
Ženy Zohor 2
Ženy Záhorská Ves

1. čas
22,19
27,41
35,69
22,13
26,07
28,85

2. čas
19,63
28,94
21,80
20,31
23,10
23,40

Výsledný čas
19,63
27,41
21,80
20,31
23,10
23,40

Miesto
1.
6.
3.
2.
4.
5.

DRUŽSTVO
Muži Gajary
Muži Vysoká pri Morave
Muži Velké Leváre 1
Muži Velké Leváre 2
Muži Jabloňové
Muži Záhorská Ves
Muži Dúbravka
Muži Lozorno

1. čas
28,75
23,82
30,96
23,41
30,03
28,85
27,72
20,94

2. čas
19,14
22,34
25,19
21,35
25,62
16,97
27,94
20,55

Výsledný čas
19,14
22,34
25,19
21,35
25,62
16,97
27,72
20,55

Miesto
2.
5.
6.
4.
7.
1.
8.
3.

Výsledky Halová súťaž 2017
DRUŽSTVO
Plameň dievčatá Rohožník
Plameň dievčatá Vysoká pri Morave
Plameň dievčatá Velké Leváre
Plameň dievčatá Sološnica
Plameň dievčatá Zohor 1
Plameň dievčatá Zohor 2
Plameň dievčatá Zohor 3

1. čas
29,15
27,13
34,44
31,66
106,72
38,03
26,81

2. čas
29,92
24,17
42,28
41,07
67,06
35,40
35,66

Výsledný čas
29,15
24,17
34,44
31,66
67,06
35,40
26,81

Miesto
3.
1.
5.
4.
7.
6.
2.

DRUŽSTVO
Plameň chlapci Rohožník
Plameň chlapci Vysoká pri Morave 1
Plameň chlapci Vysoká pri Morave 2
Plameň chlapci Vysoká pri Morave 3
Plameň chlapci Lozorno 1
Plameň chlapci Lozorno 2
Plameň chlapci Velké Leváre 1
Plameň chlapci Velké Leváre 2
Plameň chlapci Jabloňové 1
Plameň chlapci Jabloňové 2
Plameň chlapci Záhorská Ves 1
Plameň chlapci Záhorská Ves 2
Plameň chlapci Zohor 1
Plameň chlapci Zohor 2

1. čas
37,47
23,67
41,90
41,60
60,03
40,78
46,13
38,90
29,21
28,84
40,75
24,22
40,76
103,65

2. čas
40,13
21,03
30,01
42,47
53,07
29,06
51,55
30,22
21,61
38,96
28,69
31,16
36,87
58,41

Výsledný čas
37,47
21,03
30,01
41,60
53,07
29,06
46,13
30,22
21,61
28,84
28,69
24,22
36,87
58,41

Miesto
10.
1.
7.
11.
13.
6.
12.
8.
2.
5.
4.
3.
9.
14.

DRUŽSTVO
Dorast dievčatá Sološnica 1
Dorast dievčatá Sološnica 2

1. čas 2. čas Výsledný čas Miesto
44,58 25,65 25,65
1.
30,10 37,61 30,10
2.

Text: Dávid Malík, príloha: oficiálna
webová stránka DHZ Záhorská Ves
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OD KOMPY PO SYSLÚV VÀŠEK
Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok v roku. V mnohých regiónoch Slovenska ju sprevádzajú staré zvyky a obyčaje
a inak tomu nie je ani na Záhorí. Niektoré
sa však už z povedomia ľudí pomaly vytrácajú. Pripomeňme si nevšedné a pekné tradície prastarých materí. Veľkej noci
predchádzal štyridsaťdňový pôst začínajúci na Popolcovú stredu nazývanú i Škaredá. Nekonali sa žiadne zábavy, veselia,
ani svadby. Ľudia obmedzili konzumáciu
mäsa a alkoholu. Dva týždne pred Veľkou
nocou, na Smrtnú nedeľu, v kostoloch
zahaľovali kríže a ženy nosili na hlavách
čierne šatky – ručníky. Odpoludnia chodili deti a mládež topiť smrť (Morenu) - na
drevenom kríži niesli figurínu starej baby
vytvorenú zo slamy, oblečenú do sukne,
kacabajky a čepca, išli dedinou a spievali:
„Morena, Morena, kdes ty klúče podzela?
Daua sem ich daua, svatému Júru,
aby hore vstau, polá odmykau,
aby rostua tráva.
Na poli sunko svící, na vjenečky kvící.
Smrt, smrt ukrutná,
kyselice nechutná.
Kyselicu zíme a smrt utopíme.“
Za veľkého vresku Morenu povyzliekali a hodili do potoka. Takto sa lúčili so
zimou. Na Kvetnú nedeľu, týždeň pred
Veľkou nocou, kňaz posvätil bahniatka,
ktoré Záhoráci volajú koťátka alebo macušky. Ľudia si ich brali domov. Chránili
ich pred búrkou a tiež ich použili ďalší rok
na Bielu sobotu. V Kvetnú nedeľu chodili
malé dievčatká po „Létečku“. Létečko je
halúzka z bahniatok vyzdobená výfučkami
z vajíčok zavesenými na mašličkách. Na
létečku nesmeli chýbať retiazky zo stebiel
slamy a handričiek. Malé koledníčky boli
oblečené v detskom kroji, ktorý pozostával z dvoch škrobeníc, kašmírovej vrchnej
sukne, fertúška a komótky. S košíčkom
a létečkom chodili po susedoch a známych a spievali:

Bucte, babičky, veseué!
Už vám to létečko neseme.
Dajte nám vajíčko jedno, dvie,
šak vám to málučko ubude.
Dajte nám grajcárek, lebo dva,
šak vám to Pánbíček požehná.“
Na Zelený štvrtok (štvrtok pred
Veľkou nocou) sa v kostoloch zväzovali
zvony a organ. Namiesto zvonenia chlapci rapkali na rapkáčoch a klepáčoch. Na
Veľký piatok si všetci kresťania pripomínajú
utrpenie a smrť Pána na kríži. V tento deň
sa nesmelo hýbať so zemou – nič sadiť,
ani siať. Na Bielu sobotu sa pálili bahniatka,
kňazi večer na omši posväcovali veľkonočnú sviecu. Po týchto obradoch sa v kostoloch zažalo, začali zvoniť zvony a hrať organ, čo znamenalo, že nastalo vzkriesenie.
Gazdinky nosili do kostola v prútených košíkoch jedlo na posvätenie: sekanku, údené
mäso, vajíčka a kugluf – bábovku, tieto sa
mohli konzumovať až po posvätení, napr.
aj na Veľkonočnú nedeľu, ktorá už bola veselšou a uvoľnenejšou ako predošlé veľkonočné dni. Najveselšie okamžiky nastali na
Veľkonočný pondelok – začala sa šibačka,
na Záhorí „šlahačka“. Tá symbolizuje, že aj
Ježiš Kristus bol bičovaný, šľahaný Korbáče si chlapci plietli sami z vŕbového prútia,
veľké korbáče – „kocare“ nosili slobodní
mládenci. Dievčence im na ne uväzovali
stužky – pantle. Takýto kocar bol potom
ozdobou na májke. Chlapci vyobliekaní
v krojoch sa skoro ráno vybrali na obchôd-

zku po známych dievčatách s korbáčmi,
kocarmi, často i s harmonikou. Pri šibaní
hovorili:
„Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajce od korbáča,
vyšlahám ťa jak zajáca.
Ket mi nedáš dvie vajíčka,
vyšlahám ťa jak zajíčka.
Kázau kadlec aj kadlečka,
abys daua tri vajíčka.
Jedno bíué, dvie červené
a to trecí zafarbené.
Kázau strýc, abys daua ešče víc!“
Po šibačke prišla na rad oblievačka v potoku alebo pod studňou. Neraz po takejto oblievačke boli dievčence
veľmi choré. Preto dnes vodu nahradila aj
voňavka. Chlapci dostali za odmenu farebné vajíčko a starší mládenci a muži si
vypili po poháriku dobrej slivovičky alebo
vínka. Veľkonočné vajíčka boli zdobené
rozličnými spôsobmi. Najrozšírenejším
bolo ich varenie v cibuľových šupkách
a žihľave. Na veľkonočnom stole nesmela
chýbať jahňacina alebo kozľacina a upečený baránok, ktorého gazdinky vystavovali do okien. V utorok chodili pre zmenu
šibať dievčence. Ženy mohli vyšibať hociktorého chlapa, ktorého stretli na ulici.
Tento zvyk sa z veľkonočných tradícií už
vytratil.

Text: Barbora Malíková
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PAMÄTNÁ KNIHA OBCE UHORSKÁ VES
/ ZÁVEREÈNÉ STRANY PÍSANÉ PÁNOM DORŠICOM /
Už prešlo viac rokov, čo som uverejňoval v Záhorskom hlásniku
texty z našej starej kroniky obce Uhorská Ves. Dne je to posledná
časť. Končí rokom 1937, no históriu od tejto doby zaznamenali v inej
forme aj naši ďalší bývalí spoluobčania.
Lúčime sa teda s úhľadným písmom pána Doršica záverečnými
jeho vetami, ktoré zaznamenal na stranách 155 – 156.
Stavebná komisia r.kat. Chrámu pozostávajúca z členov Spolku
sv. Michala a z delegátov obecného zastupiteľstva zadala stavbu
chrámu 22 septembra firme Stern a Blaško v Malackách za 421.196
kč. Stavba sa zadala v miestnosti Fr. Buraňa, hostinského. Na hody
3.okt. o 10-tej hodine pred obedom sišli sa veriaci farnosti i početní
hostia z okolia pred kostolom. Uvítali osv.p. Preláta dr. Eugena Tilkoma z Bratislavy. Rozlúčili sa so starým kostolom a v mohutnom
sprievode išli na miesto novostavby. Malebný bol sprievod školských
dietok dievčatá so sochou P.Márie mládenci a muži so sochou B.Srdca, sprievod mal zástupcov Spolku sv. Michala, obecného zastupiteľstva, kňažstva, hasičov, vojenských vyslúžilcov, Kat. Jednoty, mu-

žov a žien. Na ozdobenom vyvýšenom oltári postavenom na mieste
novostavby, odslúžil sv.omšu p. prelát Eugen Filkom za asistencie
vdp.Alojza Zemaníka, farára zo Zohoru, Františka Kolavíka z Hochštetna, dekana Floreka z Bystrice a miest. Antona Kompánka. Pamätnú listinu určenú do základného kameňa poklepávaním naň obrady
boly ukončené. Počas slávnosti predávali muží i dievčatá pohľadnice
nového chrámu a tehličky. Peniaze stržené určené boly na stavbu.
Na pobočných roľách pri elektrickom stĺpe, kde sa križuje eleltrické vedenie s dimburským stalo 4.okt. nešťastie. Elektrina vysokého
napätia tu zabila koňa vozmo idúceho hospodára Floriána Grujbara.
Na stĺpe bola porucha, elektrina viedla do zeme a Florián, keď prišiel s koňmi na nabité miesto, sedlový kôň bol okamžite usmrtený.
Náručnému koňovi sa nič nestalo. Florián Grujbar chcel kone vypriahnuť, ale bol odhodený a utrpel slabú popáleninu.
A tu končí uchovaný text našej Pamätnej knihy obce Uhorská Ves
/ stranou 156 /.
Kronikár obce Mgr. Oto Šimkovič

DUCHOVNÉ OKIENKO
MÁME JUBILEJNÝ ROK
SVÄTÉHO MARTINA
V Bratislavskej arcidiecéze začal 11. novembra jubilejný rok sv.
Martina. Koná sa v roku, keď si pripomíname 1700 rokov od narodenia obľúbeného svätca. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský
v pastierskom liste z 13. novembra pripomenul: „Chceme v našej
arcidiecéze sláviť nasledujúce obdobie od 11. novembra 2016 do 12.
novembra 2017 ako rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť
spoznať vznešený príklad jeho života ešte hlbšie.“
SVÄTÝ MARTIN sa narodil okolo roku 316 v Panónii (Sabária,
dnešné Szombathely) pohanským rodičom. Keď prijal krst, zriekol
sa vojenského života a založil pri Ligugé v Galii kláštor, kde viedol
pod vedením svätého Hilára mníšsky život. Neskôr bol vysvätený za
kňaza a zvolili ho za biskupa v Tours. Bol príkladom dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory, vychovával kňazov, hlásal evanjelium
chudobným. Zomrel v roku 397 v Candes. Sv. Martin je považovaný
za patróna vinohradníkov, paradoxne aj za patróna abstinentov, za
patróna vojakov a dragúnov, jazdcov na koňoch a koní, podkúvačov,
zbrojárov, garbiarov, tkáčov, krajčírov, mlynárov, rukavičkárov, klobučníkov, debnárov, pastierov, hlásateľov, cestovateľov a všetkých
cestujúcich, hotelierov, aj všetkých tých, ktorí poskytujú služby cestujúcim, je ochrancom všetkých domácich zvierat, poľnohospodárov
pred neúrodou, pred vyrážkou, proti uhryznutiu hadom.
Čítanie zo Životopisu sv. Martina od Sulpicia Severa: Martin
stretáva nahého žobráka. Toho roku udreli také strašné mrazy, že
veľa ľudí zahynulo od chladu. Jedného dňa, bolo to uprostred zimy,

stretol Martin v bráne mesta Ambian nahého žobráka. Sám Martin
mal už iba zbraň a jednoduchú uniformu. Akonáhle uvidel, že tento
úbožiak nadarmo prosí a nikto sa do dobrých skutkov príliš nehrnie,
pochopil bohabojný muž, že ho musí sám zachrániť. Ako to mal ale
urobiť, keď sám mal už iba plášť? Všetko ostatné totiž takisto rozdal. I vytasil meč a rozťal svoj oblek na dve polovice. Jednu daroval
žobrákovi a do druhej sa znovu obliekol. Tu sa začali poniektorí okoloidúci veľmi smiať, pretože v tomto oblečení vyzeral ako trhan. Boli
tam však aj ľudia so zdravým rozumom a tí začali sami nad sebou
hlasno nariekať, že sa nezachovali tak ako Martin. Veď sami mali viac
a mohli žobráka obliecť bez toho, aby chodili nahí. Nasledujúcu noc
mal Martin sen. Zjavil sa mu Kristus zahalený do plášťa, do ktorého
Martin obliekol bedára. Vtom počul slová: „Pozri sa pozorne na Pána!
Spoznávaš tento plášť?“ A Kristus hovoril jasným hlasom k zástupu
okolostojacich anjelov: „Martin, ktorý bol až dodnes katechumenom,
mňa obliekol do tohto rúcha“. Skutočne Novéna k svätému Martinovi
Pán pamätá na slová, ktoré sám hlásal: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto najmenších, mne ste urobili“. Tak dosvedčil, že to bol on,
kto bol odetý do žobráka. Na dôkaz onoho dobrého skutku sa zjavil vo svojej dôstojnosti v darovanom plášti. Toto uzrel najblaženejší
muž. Výšiny ľudskej slávy síce nedosiahol, zato však poznal Božie
zasľúbenie vo svojich skutkoch a vo veku osemnásť rokov pristúpil
ku krstu.
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OD DEVIATICH K PIATIM...
Futbal. Fenomén, ktorý spája ľudí a nerozlišuje medzi národnosťou, náboženstvom, pohlavím, vekom alebo sociálnym statusom. Prostriedok,
ktorý maže finančné rozdiely medzi tými najbohatšími a tými najchudobnejšími. Symbol úspechu a pýchy mnohých miest a obcí. U nás však minimálne posledné tvrdenie neplatí. A uvidíme, dokedy budú platiť tie ostatné...
V pravidelnej rubrike z prostredia futbalového klubu sme Vám
priniesli už niekoľko negatívnych informácii v predchádzajúcich číslach Záhorského hlásnika. Aktuálne číslo nebude výnimkou. Mužstvo
seniorov sa totiž necelých 7 kôl pred skončením ligového ročníka
beznádejne potáca na chvoste V. ligy a čaká na klinickú smrť. Kde sú
tie časy, kedy sa mužstvá súperov báli chodiť na náš trávnik a prehrávali už cestou na zápas...Len s nostalgiou a zároveň prehltnutím
horkej sliny môžeme spomínať na PÁNOV FUTBALISTOV, akými boli
ostrostrelci Radek Létal, Pavol Nerád alebo vyše 500 gólový Vlastimil Patkan. Ale aby sme neostali len pri strelcoch. Zákroky dnes už
žiaľ nebohého Jána Matloviča na bránkovej čiare, tvrdosť a nekompromisnosť v osobných súbojoch kremičitého Milana Gallu, prehľad
v hre podaní Jozefa Grujbára st. Čo všetko spájalo tieto legendy
uhranského futbalu? Česť, úcta a srdce symbolizujúce dres na ich
hrudiach. Reprezentovať svoju obec a ukázať svoje vlastné zanietenie a nasadenie boli merateľnými faktormi úspechu. Nie, nie je to o
víťazstvách. Je to o vášni. Zísť dolu z trávnika spotený, špinavý, miestami až doráňaný, ale s pokojom v duši, že si vykonal všetko, aby si
pomohol svojmu tímu, svojim spoluhráčom. Sila kolektívu vyčnievala
nad aroganciou jedinca. V jednote bola tá pravá sila.

Dnes vidíme len skupinu bezduchých a odovzdaných (ne)
bojovníkov, ktorých najväčším knokautom často býva už úvodný
hvizd hlavného rozhodcu. Nezaujíma ich víťazstvo, nezaujíma ich
dobrý výkon, nezaujíma ich...moment, čo ich vlastne zaujíma? Určite nie fanúšikovia, ktorí rezignovali na čo raz slabšie výkony. Určite
nie mládež, pre ktorú by sa mali stať symbolom a vzorom do budúcnosti. Nehádžme však všetkých do jedného vreca. Zámerne sme
nemenovali nikoho zo súčasných hráčov. A nemyslím tým iba hráčov A-mužstva, ale aj dorastu či (žiaľbohu) aj hráčov starších žiakov.
Futbal sa nehrá ústami a za barovým pultom. Odohráva sa počas
90-minútového rovnocenného boja na zelenom trávniku. Môžeme sa
obliekať, česať a správať ako tie najvychýrenejšie futbalové hviezdy,
zoberme si však z nich predovšetkým športovú stránku veci. Ak si
futbalisti nezačnú vážiť jeden druhého, pokiaľ sa neprestanú sústrediť
na nepodstatné a miestami až detinské malichernosti a nezačnú od
seba, posun je nemožný. A potom už nebude platiť ani od deviatich k
piatim. Ale od piatim k nule...

Text: Dávid Malík
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2. Neuvažuje obec nad organizovaním záujmových aktivít, resp. vytvorením záujmových spolkov
a krúžkov pre mládež v adolescentnom veku?
Momentálne je rozpočet 2017 daný. Máme spolok
Uhranskú Perlu, v ktorej je priestor na takéto aktivity.
Nasledujúca rubrika, v ktorej odpovedá starosta Viem si to predstaviť zrealizovať, avšak musí byť záobce na otázky Vás, občanov, patrí medzi stálice ujem. Treba mladých zaktivizovať.
našich novín. Ďakujeme Vám za Vaše otázky, ktoré
3. Pripravuje sa revitalizácia kultúrneho domu?
smerujete na našu e-mailovú adresu zahorskyhlasAk áno, čoho konkrétne sa bude týkať a kedy zanik@gmail.com. Posielajte nám svoje príspevky aj
čne?
naďalej a my ich spolu s odpoveďou uverejníme
Už sa dávno začala. Miestnosť malá sála je hotovždy v nasledujúcom čísle Záhorského hlásnika.
vá. Teraz robíme elektroinštaláciu. Čakáme na fondy,
1. Ako ďaleko je momentálne výstavba nového
ktoré sú podané na 400 000,- €. Z toho budeme roobjektu pre DHZ? O aký objekt vlastne ide, resp. k
biť novú strechu, výmenu okien, dverí, zatepľovanie
čomu bude slúžiť?
a fasádu. Investícia je rátaná do konca roku 2018.
Projekt DHZ, ako sľúbila firma pani Pažičanovej, Záleží na úspešnosti získania peňazí z Envirofondu.
bude tento rok ukončený. Slúžiť bude pre hasičov, ako
Text: Dávid Malík
aj na kultúrne akcie.

Kronika obce
Narodili sa

od

1. februára do 31. marca 2017
Opustili nás

Šušuk Dominik

Pavešic Jozef

Baláž Daniel

Balážová Mária

Vrážel Michal

Malík Denis

Grandič Dominik

Poláková Drahomíra
Stančáková Anna

Od 3. 4. 2017 sú zmenené otváracie hodiny v
Lekárni sv. Michala v
Záhorskej Vsi.
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8:00-17:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

Tel. č.: 034 774 64 53

Kultúrne akcie (MÁJ - jÚn):
14.05.2017	Deň Matiek
31.05.2017	Spomienka na Ľudovíta Štúra
03.06.2017	Medzinárodný deň detí
10.06.2017	MERCI pohár
24.06.2017	Jánske ohne
30.06.2017	Koniec školského roka
• www.facebook.com/zahorskyhlasnik • E-mail: zahorskyhlasnik@gmail.com • Tel_I.: 0918 593 160 • Tel_II.: 0908 028 265 •
• Uzávierka ďalšieho čísla: 23. marec 2017 •

