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Milí spoluobčania,

Gejza Dusík
Nadišiel čas, kedy i občania
Túžba po domove nedá mi dávno spať,
našej obce budú dostávať do
v ďalekej cudzine musím len spomínať.
Ubolené srdce moje stále vraví,
svojich
príbytkov
miestny
moju
rodnú dedinku nič nenahradí!
časopis „ZAVARSKÉ SLOVO“.
Dedinka v údolí, biele domčeky, nevidel som
S radosťou sa Vám prihováram
vás celé roky.
a verím, že každý občan si v ňom
Posielam pozdrav svoj rodnej kolíske,
nájde to, čo ho bude zaujímať.
mamičke drahej, z diaľky tak cudzej.
Vy dedinky v údolí, malé domčeky,
Pokúšam sa spoločne s Vami zamyslieť nad súčasnou
či ešte ružové máte obloky?
dobou, ktorú práve všetci prežívame. Veď nevieme ani
Dedinka v údolí, biele domčeky,
určiť obdobie, či je to už jar alebo sa začína oneskorený
nevidel som vás celé roky.
príchod zimy, hoci mesiac marec je predzvesťou príchodu
snáď najkrajšieho - najčarovnejšieho obdobia, keď sa začína prebúdzať príroda, zo zeme vykúkajú prvé
jarné kvietky, lúče slniečka nám pohladkávajú tváre a nemôžeme si nevšimnúť okúzľujúci koncert
vtáčikov. Je to také odľahčenie pre každého z nás, ktorí netrpezlivo očakávame skutočnú jar. Jar je pre
mňa , hoci už niekoľko desaťročí, vždy výnimočná, opakuje sa, ale nie rovnako. Možno je to ovplyvnené
dobou, možno situáciou prostredia, v ktorom žijeme, možno aj ľuďmi, s ktorými som v bezprostrednom
styku, s nimi žijem, s nimi prekonávam rôzne problémy, ale i chvíle šťastia a radosti. A tak i tento náš
časopis, ktorý uzrie svetlo sveta je ako tá očakávaná jar. Verím, že prinesie do našich príbytkov, do našich
sŕdc radosť, potešenie a informovanosť. Držím palce Redakčnej rade a verím v úspech v podobe Vašej
spokojnosti.
Rudolf Baroš – starosta obce
Vážení občania!
Prihovárame sa Vám pri vydaní obecného časopisu ZAVARSKÉ SLOVO, prostredníctvom ktorého Vám chceme priblížiť
činnosť Obecného úradu v Zavare, orgánov samosprávy, plány do budúcnosti, ich realizáciu, údaje z matriky, dôležité
výročia a množstvo ďalších zaujímavostí zo života v našej obci.
Redakčná rada

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubov znovuzvoleného starostu obce Zavar ako i poslancov obecného zastupiteľstva bolo jedným z najvýznamnejších
bodov prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zavar pre volebné obdobie 2006 – 2010, ktoré sa
uskutočnilo 2.januára 2007 v Kultúrnom dome Zavar.
Starostom obce sa stal Rudolf Baroš s podporou 297 hlasov. Po slávnostnej časti nasledovalo pracovné zasadnutie OZ, na ktorom
bol za zástupcu starostu zvolený Ing. Miroslav Roman. Ďalšími bodmi zasadnutia bola voľba členov obecnej rady, sobášiacich,
návrhy na zriadenie jednotlivých komisií a voľba ich predsedov.
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POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Zastupiteľstvo má 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú
právomoc v súlade so zákonom.

Ing. Ivana Dobišová
• Komisia pre financie a
rozpočet
Obvod č. IV.

Ing. Jozef Babuljak
• Komisia pre financie a
rozpočet
Obvod č. VIII.

Ľubomíra Dobrovodská
• Komisia pre financie a
rozpočet
Obvod č. III.

Ing. Eleonóra Malovcová
• Komisia pre financie a
rozpočet
• Komisia pre sociálnu oblasť
a zdravotníctvo
Obvod č. VIII.

Mgr. Daniel Moncman
• Komisia školstva, kultúry a
športu
• Komisia stavebná a
pre ochranu ŽP
Obvod č. V.

Michal Psota
• Komisia školstva,
kultúry a športu
Obvod č. VI.

Dňa 5.3. 2007 sa Ing. Ivana Dobišová písomne vzdala mandátu poslanca OZ. Po zložení poslaneckého sľubu na jej miesto 19.3. 2007 nastúpil
Ing. arch. Tomáš Guniš.

OBECNÁ RADA
Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zložení obecnej
rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom
obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
Za súčasných členov obecnej rady boli zvolení:

Ing. Miroslav Roman
• Komisia stavebná a
pre ochranu ŽP
Obvod č. VII.

JUDr. Ján Fančovič
• Komisia pre ochranu
verejného poriadku
Obvod č. II.

Ing. Pavel Hlačina
• Komisia stavebná a
pre ochranu ŽP
Obvod č. I.
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Komisie a ich členovia
Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
Predseda: Ing. Eleonóra Malovcová
Gabriela Kuklová, Cecília Rakúsová, Hedviga Suchoňová,
Helena Zvolenská, Mária Psotová
Komisia pre financie a rozpočet
Predseda: do 5.3. 2007 Ing. Ivana Dobišová
Ing. Eleonóra Malovcová, Ing. Jozef Babuljak,
Ľubomíra Dobrovodská, Adriana Rakúsová, Ing. Eva
Kojdiaková
Komisia pre ochranu a verejného poriadku
Predseda: JUDr. Ján Fančovič
Július Idunk, Ing. Marián Vojtech, Júlia Jakabová
Komisia školstva, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Daniel Moncman
Mgr. Helena Karásková, Emília Federičová, Michal Psota
PaedDr. Tatiana Babuljaková, Rudolf Federič,
PaedDr. Zuzana Moncmanová, Mgr. Simona Ivanovičová
Komisia stavebná a ochrany životného prostredia
Predseda: Ing. Miroslav Roman
Mgr. Daniel Moncman, Ing. Pavel Hlačina, Peter Gembeš,
Ing. arch Tomáš Guniš

Rozdelenie obvodov
V rámci zlepšenia komunikácie medzi obcou a jej občanmi a
v záujme efektívnejšieho riešenia problémov občanov bolo v
obci Zavar vytvorených 9 obvodov. Jednotliví poslanci
Obecného zastupiteľstva majú pridelený „svoj obvod“ a v
prípade, že v tejto časti pociťujete určité nedostatky, môžete sa
obrátiť na daného poslanca, ktorý následne túto požiadavku
prednesie na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Príslušné
čísla obvodov sú uvedené pod fotografiami poslancov.
Obvod č. I. – Hlavná ul. od č. 51 po č.137;
Obvod č. II. – Hlavná ul. od č. 1 po č. 49 a od č. 2 po č. 58;
Obvod č. III. – Mlynská ul., Blavská ul., Košárska ul., Hlinícka
ul., Zdravotnícka ul.;
Obvod č. IV. – Záhumenská ul., Pažitná ul.;
Obvod č. V. – Vetrová ul.;
Obvod č. VI. – Viktorínova ul., Majerská ul.;
Obvod č. VII. – Budovateľská ul., Muškátova ul., ul. Záhrady;
Športová ul.;
Obvod č. VIII. – ul. Poronda;

“Zavarský Biely dom“
Zavar na internete...

Takto by sme mohli označiť jedno
z najdôležitejších miest v obci. Je
to miesto, kde sa každoročne
organizujú rôzne plesy, zábavy,
kultúrne podujatia, oslavy významných životných udalostí a iné
pravidelne organizované stretnutia
záujmových združení.
Kancelárie OcÚ môžete veľmi
ľahko nájsť na 1. poschodí. Tam sa
počas úradných dní stretnete so
starostom obce a s úradníčkami,
ktoré vedú príslušnú agendu.

Od r. 2005 pozná našu obec aj
celá „internetová verejnosť“. Ten
kto si do URL adresy zadá
www.zavar.sk stáva sa virtuálnym
návštevníkom
našej
dedinky v údolí. Na stránke sú
pravidelne dopĺňané a aktualizované zaujímavosti z každodenného diania v našej obci. Aby
bola naša stránka atraktívnejšia
a pútavejšia, v krátkom čase
prejde malou rekonštrukciou,
ktorá sa Vám dúfame bude páčiť.

Zavar na MTT Texte ...
O propagáciu našej obce a
zaznamenávanie dôležitých udalostí sa od r. 2003 snaží na stránkach teletextu č. 725 –727 Mestskej trnavskej televízie p.
Rudolf Federič, st.. V súčasnosti i spolu s manželkou Emíliou
vedú Obecnú kroniku.

Zavarský rozhlas ...
Pravidelnú dávku miestnych oznamov dostávate denne aj prostredníctvom obecného rozhlasu. V budúcnosti sa uvažuje s jeho
rozšírením aj do časti Poronda, čo považujeme za veľmi dôležité
z hľadiska lepšej informovanosti občanov žijúcich v tejto časti
obce.

Ak potrebujete kontaktovať obecný úrad, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi – mailom, telefonicky alebo osobne. Každý
pracovný deň dopoludnia od 730 do 1200 a odpoludnia od 1300 do 1500.
–ar–

Starosta obce:
Rudolf Baroš
033 / 5597269
0905 593 383

Vedúca kancelárie, stavebná
a sociálna činnosť:
Alica Sekerová
033 / 5597102
ocu.zavar@stonline.sk

Matrika, pokladňa,
evidencia občanov:
Edita Nižňanská
033 / 5597102
ocu.zavar@stonline.sk

Ekonóm:
Ing. Dana Federičová
033 / 5597120
obec@zavar.sk
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Údaje z matriky
Narodili sa:
Január 2007 – Jakub
Majtán, Nina Mizerová;
Február 2007 – Sarah
Némethová;
Marec 2007 – Ema
Ďurišová .

Opustili nás:
Január 2007 – Ján
Knazovič.

ZAVARSKÉ SLOVO
Najstarší občan Vincent Benci
Najstarším žijúcim občanom obce Zavar je
zavarský rodák 96 - ročný pán Vincent Benci.
Tento muž bol spoluzakladateľom záhradkárov
v Zavare - jeho prvým predsedom. Zaujímal sa aj o
športové dianie. Bol aktívnym futbalistom jedným so
spoluzakladateľov tohto športu v obci. Dlhé roky
pôsobil v združení rodičov a priateľov školy. Jeho
budovateľské úsilie zanechalo veľa tzv. „pomníkov“,
ktoré i dnes slúžia občanom Zavara. V súčasnom
období je pán Vincent Benci už tretie desaťročie na
dôchodku.
Starosta obce Zavar v mene občanov obce, v mene
obecného zastupiteľstva i v mene športovcov zaželal
pánovi Vincentovi Bencimu pevné zdravie a veľa
Božích milostí v jeseni jeho života.
-rf-

V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea – 70. ROKOV
náš spoluobčan pán Jozef BENCI
Kultúrna komisia Obecného úradu v Zavare v zastúpení starostom obce pánom
Rudolfom Barošom v mene občanov Zavara srdečne blahoželá pánovi Jozefovi
BENCIMU k jeho jubileu a ďakuje mu za prácu vo funkcii starostu počas dvoch
volebných období. Krásna škola je okrem iných akcií mimoriadnym skvostom
realizovaným počas jeho pôsobenia vo vedení obce.
–rf –

... oslávili svoje jubileum v januári – marci 2007
50
60
70

Benčík P., Bukovská M., Horváth P., Mihálik J., Mitas D., Oboril P., Prelovský M., Psotová M., Vjatrák J.
Bajnáková M., Bučka J., Hornáček J., Kirth B., Marenišťák V., Pavlovič F., Vojtech A.
Babuljaková M., Benci J., Císarová H., Fuňák Š., Režná A.

Kristovým kňazom už 39 rokov
„Cíferský rodák v.d.p. Jozef Lefler svoj doterajší život zasvätil službe cirkvi, veď Kristovým kňazom je už 39 rokov. Aj
teraz bezmála 80-ročný neváhal odpovedať na výzvu svojho arcibiskupa, ktorý ho požiadal vypomôcť v Zavarskej farnosti,
keď náš páter pod ťarchou choroby momentálne nemôže pokračovať v pastorácii. S obdivom sledujeme ako v.d.p. Jozef
Lefler zvláda každodenné sväté omše. V nedeľu dokonca až tri, veď Zavar má i filiálku v Dolných Lovčiciach. Dáva
dostatok priestoru na sviatosť zmierenia i návštevám chorých. Jeho kázne sú pre nás veľkou inšpiráciou a posilou v snahe
o život v duchu Božích príkazov a právd. Naše srdcia sa napĺňajú vďakou k Nebeskému otcovi a úžasom nad tým, ako jeho
riadením dostávame toľko milostí. Veď každý kňaz, ktorého nám poslal, nám daroval seba, hoci v inej forme. Každý tu
zanechal stopu svojej obety.
Ďakujeme Všemohúci Bože za požehnanie v podobe starostlivého kňaza. Zároveň ďakujeme Vám duchovný otec a prajeme Vám k blížiacim sa
meninám od Vášho patróna sv. Jozefa veľa zdravia a Božích milostí!“
Zavarskí farníci
(CÍFERPRESS, č.2, 2007, s. 5)
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PRIBINOV KRÍŽ I. triedy
zavarskému rodákovi PhDr. Jozefovi JABLONICKÉMU
PhDr. Jozef JABLONICKÝ sa narodil dňa 3. januára 1933 v Zavare. Základné vzdelanie získal doma v
Zavare. Po ukončení strednej školy v Trnave študoval na Filozofickej fakulte UNIVERZITY JÁNA ÁMOSA
KOMENSKÉHO v Bratislave a fakulte KARLOVEJ UNIVERZITY v Prahe.
Vo svojej vedeckej činnosti sa zameral o.i. na SNP. V rokoch 1974 -1979 nemohol publikovať. Od roku
1990 je vedeckým pracovníkom Politologického ústavu SAV.
V súčasnosti je predsedom Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV v Bratislave.
Zavarský rodák PhDr. Jozef JABLONICKÝ je nositeľom štátneho vyznamenania PRIBINOVHO KRÍŽA I.
triedy. Toto ocenenie prevzal z rúk prezidenta SR Ivana GAŠPAROVIČA prvého januára 2007 v deň
14. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Historik PhDr. Jozef Jablonický je o.i. autorom literatúry o účastníkoch SNP: Kroky z ilegality do
povstania, Povstanie bez legiend, Glosy o SNP, Podoby násilia a pod.
–mg –

VÝROČIE JOZEFA KAROLA VIKTORÍNA
12.3.1822 - 18.7.1874

Pamätná tabuľa na rodnom
dome v Zavare

Dvanásteho marca 1822 sa v Zavare narodil katolícky kňaz, národný buditeľ a spoluzakladateľ
Matice slovenskej Jozef Karol VIKTORÍN.
Tento velikán žil život poznačený bojom o národné povedomie Slovákov, bojom
proti
pomaďarčovaniu. Prispieval do Tatranského Orla, Slovenských národných novín a inde. Bol
národným literárnym pracovníkom. Skonal mladý vo veku 52 rokov dňa 20. júla 1874. Pochovaný je
vo Vyšehrade v Maďarsku.
Obecný úrad v Zavare v deň jeho 185. výročia narodenia zrealizoval spomienkovú akciu
v miestnom rozhlase. V Klube seniorov sa konala slávnostná akadémia k výročiu tohto národovca.
Seniori sa podrobne oboznámili s dielom, činnosťou a životným osudom tohto vynikajúceho
zavarského rodáka.
–mg –

Výročná členská schôdza a degustácia vín Slovenského zväzu záhradkárov
Organizované záhradkárčenie v Zavare zapustilo korene v rokoch 1941 -1942. Aktérmi boli Štefan Kovačič, Vincent Benci, František
Idunk, Ján Karas a ďalší. Z literatúry sa dočítali o modernom pestovaní ovocia, zeleniny i vinnej révy. K tomu však boli treba stroje a
zariadenia na ošetrovanie plodov. Jednotlivci si to však dovoliť nemohli, no spolok áno. Nádejnú činnosť však pribrzdila II. svetová
vojna. Oživenie nastalo až v roku 1962. Predsedom sa stal pán Vincent Benci. Jeho spolupracovníkmi boli Ernest Mihálik a traja
Michalovia – Suchoň, Polín a Mužík. V roku 1967 sa stal predsedom pán Michal Suchoň. Po ňom prevzal predsedníctvo pán Milan
Císar, ktorý „predsedoval“ až do roku 1984 . Jeho nasledovníkmi boli páni Jozef Kubala ml., od roku 1987 Rudolf Kúdela. Od roku 1995
je to súčasný predseda Anton Honíšek.
Úsilie záhradkárov vyústilo do výstavby „DOMU ZÁHRADKÁROV“, ktorý bol slávnostne daný do užívania 15.11.1985. Je v ňom zariadenie
na výrobu muštu z rôznych druhov ovocia i vinnej révy, sušenie ovocia i techniky na ošetrovanie vybudovaného sadu pri dome záhradkárov.
V slivkovom sade je zabudovaná kvapková závlaha. V dome záhradkárov je aj možnosť posedenia a konania rôznych osláv ako i akcií SZZ
(slivkové hodov, degustácia vín, výstava ovocia i kvalitné tanečné zábavavy, zaujímavé boli akcie dychoviek spojené s „Pochovávaním Basy“).
Súčasťou je i vybudovaná kuchyňa s kapacitou cca 50-tich hostí. Členská základňa má možnosť vypočuť si prednášky mnohých výborných
odborníkov (Ing. Molnár, p. Cifranič, Ing. Ševčík a i náš rodák Ing. Šottník)
12. marca 2007 sa uskutočnila výročná členská schôdza pod vedením tajomníka p. Suchoňa. Hosťami boli delegát OVSZZ p. Horváth
a starosta obce p. Baroš. Správu o činnosti za uplynulé obdobie predniesol p. Honíšek, poďakoval za sponzorské aktivity OcÚ a ďalším sponzorom a oboznámil všetkých s plánovanými úlohami i akciami pre rok 2007. Finančnú správu predniesol
pokladník p. Štrbík. Podnetné námety prítomných budú predmetom ďalšieho rokovania výborovej schôdze.
Na tohtoročnej degustácii vín sa 17.marca 2007 zúčastnili okrem iných i zavarskí občania, ktorým
učarovala výroba tohto toľko oslavovaného nápoja. Svoje vinohradnícke majstrovstvo prezentovali
prostredníctvom odovzdaných vzoriek bieleho vína Ing. F. Malovec (Rizling vlašský 2005 a 2006), J.
Patay (Zmes biela, 2006), Ing. V. Vido (Zmes biela 2006). Kvalitným červeným vínom sa chceli pochváliť
A. Honíšek (Zmes červená, 2006, Sv. Vavrinecké, 2006), J. Zošák (Zmes červená, 2006), M. Zvolenský
(Sv. Vavrinecké, 2006), PD Zavar (Sv. Vavrinecké, 2006), V. Čerňanský (Zmes červená, 2006), J. Ševčík
(Sv. Vavrinecké, 2006), J. Štrbík (Zmes červená, 2006), Š. Sochoň (Frankovka modrá, 2006).
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Zaujímavý projekt – Stopy ...

Reprezentačný rodičovský ples
Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ v Zavare
spolu s rodičmi žiakov siedmeho ročníka
zorganizovali XVI. Reprezentačný ples
rodičov a priateľov školy. Uskutočnil sa v KD
v Zavare 10. februára 2007.
Pozvanie na ples prijali pán predseda PD
v Zavare Ing. Peter Holček manželkou, pani
riaditeľka a zástupkyňa ZŠ s MŠ v Zavare so
svojimi manželmi i viacerí učitelia. Celkove
sa na plese bavilo až 145 ľudí!
Ples tradične otvorili žiaci navštevujúci tanečný krúžok slečny vych. Lukáčikovej,
ktoré na úrovni predviedli moderné i tradičné
tanečné kreácie a navodili pravú plesovú
atmosféru.
Zisk s plesu bude použitý na zlepšenie
kvality vyučovania v našej škole.
-sa-

DSS Humánum Zavar pozýva...

všetkých
občanov
Zavara na deň otvorených dverí, ktorý sa
uskutoční 12.apríla
2007 pod názvom
„Medzinárodná konferencia“ s možnosťou priameho kontaktu s klientmi a zariadením. Na mesiac jún 2007 pripravuje pre
všetkých občanov ďalší ročník úspešného
podujatia
„Country
hody“,
ktorého
účastníkmi budú osobnosti ako František
Nedvěd, Allan Mikušek a iní.
Klienti DSS, ktorí sa realizujú v rámci
ergoterapeutických dielní (výroba keramiky,
sviečok z parafínu, rôznych predmetov z
kartónov a kože, metiel z ciroku, maľovanie
drevených hračiek, tkanie kobercov, výroba
zámkovej dlažby, aranžovanie sušených
kvetov) Vám ponúkajú k zakúpeniu ich
vlastné produkty.
Kontakt: Domov sociálnych služieb pre dospelých
Zavar „HUMÁNUM“
Hlavná 1, 919 26 Zavar
PhDr. Pavlovičová Anna, PhD /riaditeľka DSS/
Tel.: 033/559 71 07, Fax: 033/559 75 06
e-mail: pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

28. marca 2007 sa v ZŠ s MŠ uskutočnilo
zaujímavé stretnutie v rámci projektu
Stopy, ktorý pripravila sestra Ľubomíra –
Mgr. Judita Kollárová. Jej hlavným cieľom
je pátrať po stopách ľudí, ktorý zanechali
v našej obci duchovné bohatstvo v rôznych
oblastiach. V prvej časti sa zamerala na
Milosrdné sestry svätého Kríža, ktoré
v Zavare dlho pôsobili. Zorganizovala
stretnutie s ľuďmi, ktorí sa s nimi osobne
stretli, či už ako s učiteľkami alebo zdravotníčkami. Prostredníctvom pútavej prezentácie všetkých prítomných oboznámila
s výsledkami pátrania, do ktorého boli
zapojení i žiaci.
Milosrdné sestry prišli do Zavara 14.10.
1893 na žiadosť grófky Štefánie, manželky
Juraja Majláta. Do násilného vysťahovania
príslušníkmi ŠTB v roku 1950 sa venovali
predovšetkým pedagogickej činnosti vtedajších školách. Od 1958 - 1988 pôsobili
ako zdravotníčky v Dome dôchodcov.
1989 bola takmer na dva roky znovu
obnovená ich činnosť v Ústave sociálnej
starostlivosti. Od septembra 1999 opäť
v Zavare pokračujú Milosrdné sestry, a to
v katechéze a výučbe.

Dňa 29.3.2007 sa uskutočnila oslava Dňa učiteľov, na
ktorej sa zúčastnili všetci
súčasní zamestnanci Základnej školy s materskou školou
v Zavare. Pozvanie prijali i
bývalí dlhoroční pedagógovia, starosta obce a zástupca
rodičov. Oslavu finančne
podporila obec. Všetci zúčastnení vyzdvihli význam
učiteľa v súčasnosti.

Oslava oslobodenia obce Zavar

Začiatkom apríla Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov
v Zavare pravidelne uskutočňuje
slávnostné kladenie vencov a
kytíc k pomníku SNP pri príležitosti osláv oslobodenia našej
obce sovietskou armádou spod
jarma fašizmu.
Vďaka mnohým obetavým spoluobčanom, ktorí sa stali dobrovoľníkmi v SNP môžeme v súčasnosti žiť bez hrôz vojny a vytvárať dobré predpoklady našich
detí.
Viac sa dozviete v ďalšom čísle.
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„Ten, kto nepozná svoje vlastné dejiny,
j e o d s ú d e n ý n a t o , a b y i c h p r e ž i l o d z n o v u .“
V tejto rubrike budeme pravidelne listovať v obecných kronikách. Predstavíme si tak postupne celú zavarskú históriu,
ktorá je rovnako múdrou a zaujímavou učiteľkou života ako veľká história sveta. Veď naša obec, ako aj všetky ostatné, je
jednou z mnohých čiastočiek, z ktorých tzv. veľký svet vzniká.
Takže kus z neho máme aj tu – doma. Práve zavarský príspevok do VEĽKÝCH DEJÍN nie je zanedbateľný a zasluhuje si
vždy novú a novú pozornosť, ba prirodzenú hrdosť každej generácie.
V prvom čísle ZAVARSKÉHO SLOVA vám ponúkame najprv stručný faktografický pohľad do dejín obce aj
s možnosťou zamyslenia sa nad úvodným citátom, ktorý by mal provokovať každé pokolenie, teda aj to naše súčasné.
Obec Zavar leží 8 km na juhovýchod od
Trnavy vo výške 127 m nad morom, na
východnom okraji Trnavskej sprašovej
tabule. Erb obce obsahuje templársky
kríž, lemeš a kvetiny. Obyvatelia Zavara
sú Slováci, doma hovoriaci trnavským
nárečím. Podľa prvého sčítania obyvateľstva mal Zavar v roku 1869
sedemstodvadsaťdva obyvateľov, tisícku
prevýšil v roku 1910, tisícpäťsto
obyvateľov v roku 1961. V roku 2000
žilo v Zavare 1745 obyvateľov. Zavar
bol územím osídleným súvisle už od
mladšej doby kamennej. Prvá písomná
zmienka o obci sa datuje rokom 1255. V
historických záznamoch z roku 1292 sa
uvádza, že syn župana Bacha daroval
Zavar trnavským klariskám. Podľa
zistení uvedených vo Vlastivednom
slovníku obcí Slovenska bol zakladateľom obce Zavar zemiansky rod
Zavaryovcov.

V roku 1387 uhorský kráľ Žigmund
Luxemburský daroval Zavar rodine
Majtényiovej. Neskôr sa pozemkové
vlastníctvo rozdelilo medzi viaceré rody.
V druhej polovici 19. storočia vlastnil
väčšinu obce gróf Majláth. Názov obce sa
v jednotlivých časových obdobiach menil
z pôvodného Zovvor, na Zouar, Savar až
po dnešný názov ZAVAR, ktorý sa
používa od roku 1786. V období
feudalizmu patril Zavar administratívne
do Bratislavskej župy, neskôr do obvodu

slúžnovského úradu v Trnave a od roku
1922 až 1945 do obvodu okresného úradu
v Trnave a od roku 1922 až 1945 do
obvodu okresného úradu v Trnave.
V roku 1872 vytvoril Zavar s Dolnými
Lovčicami, Hornými Lovčicami, Malými i
Veľkými Brestovanmi spoločný notariát.
Tento trval až do roku 1950. Po II.
svetovej vojne až do roku 1989 patril
Zavar do obvodu Okresného národného
výboru. V obci sa nachádza klasicistický
kaštieľ zo začiatku 19. storočia.
Prestavaný bol roku 1894. Od roku 1958
plní
účely sociálnej starostlivosti.
Pôvodný gotický kostol bol zasvätený
Narodeniu Panny Márie. Na jeho mieste
bol postavený nový kostol roku 1907.
Zavar sa stal rodiskom viacerých významných osobností: Jozefa Karola Viktorína, Gejzu Dusíka, Michala Pavlíka,
Michala Šottníka ...
–mg –

Zavarský rodák národný umelec Gejza DUSÍK sa narodil 1. apríla 1907 v Zavare. Je
tvorcom a zakladateľom slovenskej operety. Napriek tomu, že rodičia chceli mať z neho
lekára, po štyroch semestroch opustil Lekársku fakultu v Bratislave a rozhodol sa pre
štúdium hudby na Neus Wiener Konservátorium.
Gejza Dusík skomponoval 12 operiet a približne asi 250 piesní. Získal si obľubu nielen na
Slovensku, v Čechách, v ďalekej Amerike, ale aj v Kanade u svojich krajanov. V rokoch
1950 – 1970 sa predalo na domácom i zahraničnom trhu vyše milión gramoplatní. Mnohé
Dusíkové piesne sa stali šlágrami – zľudoveli! Piesňami - Rodný môj kraj, Najkrajší kút
v šírom svete, Pieseň o rodnej zemi i Dedinka v údolí, ktorú rodnej obci daroval, dal tento
vynikajúci umelec najavo blízky vzťah k svojmu rodisku.
Na počesť tohto velikána kladú zavarčania každoročne kyticu vďaky k jeho buste v priečelí rodného domu na
Hlavnej ulici v Zavare za prítomnosti starostu obce, poslancov, záujmových združení predstaviteľov organizácií
i prítomných hostí. Aj v roku jeho stých nedožitých narodenín pripravuje kultúrna komisia Obecného úradu v Zavare
3. júna 2007 osobitné oslavy. Zlatým klincom osláv bude vystúpenie vynikajúceho slovenského tenoristu, interpreta
Dusíkových piesní Maestra Petra DVORSKÉHO.
-rf-
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TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZAVAR
Motto: „Deti a mládež na športoviská!““

Vznik telovýchovnej jednoty sa datuje do roku 1926. Pôvodný názov telovýchovnej jednoty prechádzal
z pôvodného ŠK Zavar, cez ZAC, SOKOL až po súčasný Družstevník Zavar.
V súčasnosti sa na úspechoch podieľajú najmä futbalisti TJ pôsobiaci v 6. lige. Vedenie TJ organizuje
tradičné futbalové turnaje. Zimný v telocvični o pohár starostu, letný na futbalovom ihrisku o memoriál
dlhoročného predsedu TJ Štefana Ševčíka.
Hodnotiaca konferencia TJ Družstevník Zavar za rok 2006 sa konala 25.2.2007 v KD v Zavare za účasti 67
členov. Zahájenie vykonal podpredseda TJ pán Rudolf Federič.
Správu o činnosti predniesol predseda TJ a zároveň i starosta obce pán Rudolf Baroš (snímka vľavo).
Zhodnotil činnosť jednotlivých futbalových mužstiev podľa umiestnenia v súťažiach, vyhodnotil činnosť
tenisového oddielu, poukázal na rozbiehajúci sa stolný tenis, pochválil mini futbalistov. Zhodnotil futbalový
turnaj o memoriál Štefana Ševčíka i sálový futbalový turnaj o pohár starostu obce. Vyjadril poďakovanie
sponzorom. Vysoko zhodnotil ďalší ročník „Deň športu a behu Terryho Foxa“. Oboznámil členov o ocenení
TJ pri 80. výročí jej založenia. Správu revíznej komisie predniesol jej predseda pán J. Beránek a správu o hospodárení pokladník TJ pán M. Krajčovič. V diskusii vystúpili tréneri futbalových mužstiev p. Hrotko, p. Rakús a vedúci tenisového oddielu p. Krištof. Aktuálne
a veľmi dôležité diskusne príspevky predniesol p. Vojtech a p. Juriš, Ing. Haršáni informoval o činnosti ObFZ v Trnave a kladne zhodnotil činnosť TJ Zavar.
Hodnotiacu konferenciu ukončil pozdravom „Športu zdar“ podpredseda TJ pán Rudolf Federič.
Výbor TJ Zavar
Predseda – R. Baroš, podpredseda – R. Federič, tajomník – A. Šergovič, pokladník – M.
FUTBAL - 6. LIGA
Krajčovič, predseda RK – J. Beránek, členovia – M. Adámek, D. Bachratý, P. Beňo, Ľ.
Hanzel, P. Horváth, A. Hrotko, M. Chovanec, J. Juriš, F. Kudláč, Ing. M. Mitas, J.
Pavelek, Mgr. M. Rakús, L. Šturdík, Ing. S. Tománek, A. Vojtech.

FUTBAL – JAR 2007

SÁLOVÝ FUTBAL v Zavare vznikol pred viac ako 30. rokmi. Impulzom boli šiesti
zavarskí futbaloví nadšenci, ktorí založili futbalový oddiel pod názvom INTERLIGA
1. Otcom myšlienky bol všestranný športovec František Režný, aktívnymi poradcami
súčasný podpredseda TJ Rudolf Federič, Jozef Pavelek, Leopold Šturdík, Pavol Beňo a
Štefan Tomovič. Postupným získavaním čoraz väčšieho množstva nadšencov, došlo
k rozvoju tohto športu. Radosť a nadšenie z hry vyústili do už tradične organizovaného
športového podujatia „Pohár starostu obce Zavar“.

Naši tenisti
KONCOROČNÝ
REBRÍČEK I. TTL
za rok 2006
35. M. VIDO
39. P. KRIŠTOF
47. Ľ. CHOVANEC
48. M.CHOVANEC

16. kolo – 18.03. 2007 - 15.00 h
17. kolo – 25.03. 2007 - 15.00 h
18. kolo – 01.04. 2007 - 15.30 h
19. kolo – 08.04. 2007 - 15.30 h
20. kolo – 15.04. 2007 - 15.30 h
21. kolo – 22.04. 2007 - 16.00 h
22. kolo – 28.04. 2007 - 16.00 h
23. kolo – 06.05. 2007 - 17.00 h
24. kolo – 13.05. 2007 - 17.00 h
25. kolo – 20.05. 2007 - 17.00 h
26. kolo – 27.05. 2007 - 17.00 h
27. kolo – 03.06. 2007 - 17.00 h
28. kolo – 10.06. 2007 - 17.00 h
29. kolo – 17.06. 2007 - 17.00 h
30. kolo – 24.06. 2007 – 17.00 h

Špačince - Zavar
Zavar- Brestovany
Leopoldov – Zavar
Zavar - Zeleneč
Siladice - Zavar
Bučany - Zavar
Zavar – Hlohovec /s/
Cífer - Zavar
Zavar - D.Krupá
H.Orešany - Zavar
Zavar - Drahovce
Ostrov - Zavar
Zavar - Ružindol
Suchá n/P - Zavar
Zavar - Ratnovce

SÚPISKA A - MUŽSTVA TJ ZAVAR
Róbert Urminský, Martin Dobrovodský, Andrej Juriš /K/,
Michal Psota, Jozef Cisár, Tomáš Bartovič, Matej Psota,
Juraj Mihálik, Miloš Juhás, Tomáš Holienčin, Marián
Rakús, Martin Krajčovič, Dušan Sanny, Miloš Pardavý,
Marek Antal, Michal Horváth, Martin Kovačič Peter
Bartoš, Martin Luščon.
Tréner: Anton HROTKO / Vedúci: František KUDLÁČ
Masér: Ján ZOŠÁK
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