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Starosta obce Zavar,

NEPREDAJNÉ

Bilancovanie 2008
Tento príspevok ponúka bilanciu roku 2008 v oblasti, ktorá je asi najviac sledovaná a je najnáročnejšia
z hľadiska príprav a potreby finančných prostriedkov, t. j. oblasť stavebných investícií v obci.
 Polyfunkčný dom s poštou
V priebehu roka sa začala a aj dokončila stavba polyfunkčného
domu na križovatke. Napriek problémom, napr. dodatočné zistenie
množstva telekomunikačných káblov, ktoré boli neočakávane objavené v zemi a tiež neúplnosť pôvodnej dokumentácie, sa stavbu
podarilo realizovať v krátkej dobe a kvalitne. Slovenská pošta
v nových priestoroch už začala svoju činnosť. Sprevádzkovanie
ostatných priestorov je závislé od množstva financií z rozpočtu na
rok 2009. Už začiatkom roka bude na 1. poschodie presťahovaná
knižnica. Obec má záujem o vybudovanie modernej knižnice,
ktorá má slúžiť pre mladšiu i staršiu generáciu. Aj z tohto dôvodu
vyčlenila prostriedky na zakúpenie nového vybavenia a počítačov
s internetom. Je dohodnutý prevádzkovateľ cukrárne na prízemí,
ktorá dúfajme tiež už začiatkom budúceho roku začne svoju prevádzku. V objekte pošty bude na prízemí občanom k dispozícií
bankomat Dexie.
 Okružná križovatka
Po prípravných prácach sa začalo s realizáciou okružnej
križovatky a priľahlých ulíc. Je vidieť, že rozsah akcie je väčší

ako sa očakávalo. Stavba začala s rôznymi problémami: s nedostatkami v projektoch, vynútenými neplánovanými zmenami,
ale aj s malým počtom pracovníkov a tempom ich prác. Táto
situácia je po stretnutí s dodávateľom na poslednom zastupiteľstve už azda minulosťou. Chceme zdôrazniť, že so začiatkom
prác nebolo možné z viacerých dôvodov čakať a bolo nutné ísť
s realizáciou aj do zimných mesiacov. Práce však v tomto čase
už mali byť v pokročilejšom štádiu a je škoda, že tempo prác
naberá spád až teraz. Zmluvný termín dokončenia celej stavby
je 5. február 2009. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri
prechode v uvedenom úseku a predchádzať tak, možným zraneniam príp. dopravným nehodám.
 Polyfunkčný dom v Hliníku
V priebehu roka bola spracovaná projektová dokumentácia
dvoch nových budov, ktoré sa už v januári začnú aj stavať na Pažitnej ulici vedľa Domu záhradkárov. Nové priestory tam nájdu
policajti, zavarskí hasiči a postavia sa aj priestory pre zberný dvor
druhotných surovín a ostatné obecné služby. V súčasnosti prebieha
výber zhotoviteľa, plánovaný termín dokončenia akcie je júl 2009.
(pokračovanie na str.: 2
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 Chodník Hlavná ulica 1. a 2. etapa

Budovanie
chodníkov v obci
pokračovalo
na
problémovom úseku Hlavnej ulice
medzi
Krátkou
ulicou a koncom
obce, kde výstavba
a kvalita prebehla
bez
problémov
v skrátenom termíne. Pripravená je už aj dokumentácia pre zhotovenie chodníka
medzi Krátkou ulicou a starou školou. Realizácia by mala prebehnúť v roku 2009, najneskôr 2010.
 Multifunkčné ihrisko, spojovací chodník
a elektrická prípojka
Zo
združených
prostriedkov obce
a nenávratnej dotácie, ktorú Zavaru
poskytla spoločná
nadácia
Úradu
vlády SR a SPP vo
výške 1,2 milióna
Sk, sa vybudovalo
v športovom areáli
multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom.
Určené je pre hranie malého futbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu.
Zároveň bol vybudovaný nový spojovací chodník medzi ihriskom
a priestorom pri telocvični a nová elektrická prípojka. Prípojku si
vyžiadalo umelé osvetlenie, ktorým je ihrisko osvetlené. Výstavba
je ukončená, pripravuje sa slávnostné otvorenie. V jarných mesiacoch ešte prebehnú dokončovacie terénne úpravy.
 Oplotenie cintorína, chodník a parkovacie miesta
Havarijný stav čelného oplotenia cintorína si vyžiadal jeho
neodkladnú výmenu. V rámci 1. etapy rekonštrukcie cintorína
a priľahlých priestorov sa okrem oplotenia postavil chodník
a parkovacie miesta pre automobily.
 Projektová dokumentácia Diaľničnej ulice
Pre priestor medzi Vetrovou ulicou a diaľnicou sa začala postupne
pripravovať projektová dokumentácia novej ulice, zatiaľ nazvanej

Diaľničná. Keďže ešte nie sú vypracované realizačné projekty, vysporiadané pozemky a ani vybudované pokračovanie ulíc Záhrady
a Budovateľskej, v roku 2009 sa s realizáciou ešte neuvažuje.
 Rekonštrukcia ulíc a chodníkov Pažitná, Košárska,
Hlinická a Zdravotnícka
Medzi aktivity končiaceho sa roka je potrebné zaradiť aj prípravu projektov na rekonštrukciu ulíc Pažitná, Hlinická, Zdravotnícka a Košárska. V priebehu roka bola uzatvorená zmluva
s firmou, ktorá pomôže so žiadosťou o financovanie akcie z európskych fondov. Predpokladaný rozsah tohto projektu je asi 22
miliónov Sk, čo je maximum, o ktoré môže obec žiadať.
Rovnako je uzavretá zmluva s projekčnou firmou, ktorá má
pripraviť kvalitné projekty, s ktorými v žiadosti budeme úspešní. Je potrebné spomenúť, že žiadosť musí vyhovovať najrôznejším prísnym požiadavkám, a preto ani výber ulíc pre rekonštrukcie nebol náhodný. Proces prípravy a schvaľovania žiadostí
je dlhodobý a predpokladáme, že v prípade úspešnej žiadosti by
realizácia bola možná až v roku 2010.
 Dom služieb
Do konca tohto roku sa zrealizuje výmena okien a dverí na
čelnej strane Domu služieb.
 Protihluková stena popri diaľnici
Túto akciu je možné hodnotiť negatívne. Niekoľko mesiacov
trvalo, kým prišla negatívna odpoveď Národnej diaľničnej spoločnosti na žiadosť vybudovať popri diaľnici protihlukovú stenu.
Hoci namerané hodnoty hluku presahujú normou stanovené
hodnoty, nebol úsek diaľnice popri Zavare v najbližších rokoch
zaradený do riešenia, avšak požiadavka bude zo strany obce
v najbližšej dobe opakovaná.
 Pokračovanie ulíc Budovateľská a Záhrady
Pokračovanie výstavby týchto komunikácií a inžinierskych
sietí sa v tomto roku nezrealizovalo. Hlavnou prekážkou v realizácie boli zistené nevysporiadané vlastníctva pozemkov v lokalite a nedostatok financií potrebných na realizáciu. Čiastočná
realizácia bola zaradená do budúceho roku 2009.
Môžeme konštatovať, že vymenovaný rozsah realizovaných, rozpracovaných i pripravovaných akcií vďaka spoločnému úsiliu starostu,
zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných členov stavebnej komisie nemá obdobu v širokom okolí našej
obce. Na budúci rok sú plánované ďalšie akcie, ktorých realizáciu umožní
aj plánované navýšenie rozpočtu takmer o 27 miliónov korún (vlastných
príjmov nie úverov) v porovnaní s rokom 2008. Časť financií sa už aj podarilo do rozpočtu získať.
Foto: -rf.ml- 

Informácie z Obecného úradu
 Aj touto cestou Vás Obecný úrad informuje o zmene úradných dní.
Ku koncu roka 2008 budú na Obecnom úrade upravené úradné
dni nasledovne:
Dňa 23.12.2008 bude OcÚ pre verejnosť uzatvorený. V „medzisviatkovom období“, t. j. 29.12. – 30.12.2008 bude OcÚ vybavovať
súrne záležitosti v obvyklom pracovnom čase a na Silvestra, t.j.
31.12.2008 bude OcÚ zatvorený.
V novom roku 2009 začne OcÚ pracovať pre verejnosť v pondelok dňa 5.1.2009.
 Obecné zastupiteľstvo sa v poslednom čase veľmi intenzívne zaoberalo riešením potrieb našej obce aj pre ďalší rok 2009. Výsledkom diskusií
na viacerých spoločných zasadnutiach je schválený rozpočet. To, že ide
naozaj o náročnú a zodpovednú úlohu, hovorí aj fakt, že pôvodne navrhovaný rozpočet bol už 3- krát upravovaný. Na strane celkových príjmov pre rok 2009 obec predpokladá 71,6 mil. Sk (vrátane úveru, ktorý

bude použitý na financovanie výstavby kruhovej križovatky). Najväčší
podiel na celkových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností z oblasti Prílohy – priemyselný park, ktoré sú v hodnote 26,5 mil. Sk.
Vzhľadom na plánované investície obce v r. 2009 obec vyčlenila z rozpočtu prostriedky na dokončenie kruhovej križovatky.
Presnú sumu, ktorá bude vynaložená na dokončenie tejto investície môžeme len odhadnúť, keďže v prípade tohto projektu
môže z určitých nepredvídateľných dôvodov prísť k navýšeniu
rozpočtu. Podľa plánovaného rozpočtu je vyčlenená suma na
dokončenie križovatky. Odhadovaná je na 35,7 mil. Sk + DPH.
V rozpočte pre r. 2009 obec vyčlenila 13 mil. Sk na vybudovanie polyfunkčného objektu pre hasičov a políciu, ktorá by mala
byť postavená na pozemkoch terajšieho Hliníka. Okrem tohto
objektu sa bude v areáli nachádzať aj zberný dvor surovín. Výstavba by mala začať už začiatkom roka 2009, pokiaľ to počasie
dovolí, s predpokladaným ukončením v júli 2009.
(pokračovanie na str.: 3)
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Dlhodobo sa obec trápi aj s otázkou materskej školy. Tá už dlhodobo kapacitne nepostačuje. Najrýchlejším, najjednoduchším,
a teda aj najlacnejším riešením pre obec ako zriaďovateľa MŠ
je financovanie rekonštrukcie objektu, a to takým spôsobom, že
sa predisponuje časť prevádzkových priestorov, teda príde k ich
efektívnejšiemu využitiu, čím sa vytvorí väčší priestor pre deti.
Vďaka tejto úprave bude možné v budúcnosti umiestniť do škôlky viac detí. Predpokladá sa, že by to mohlo byť až 10 detí.
Pre rok 2009 obec taktiež vyčlenila aj prostriedky pre cirkev
vo výške 1 mil. Sk za účelom rekonštrukčných prác.
 Obec v súčasnosti disponuje aj viacerými štúdiami a projektami. Po ukončení dostavby kruhovej križovatky, obec zhodnotí
výšku zvyšných vlastných prostriedkov, a na základe toho sa
rozhodne, ktoré projekty zrealizuje ešte v r. 2009. V hre je dobudovanie ďalších úsekov chodníkov (ul. Hlavná, Viktorínova),
dažďová kanalizácia na Záhumenskej a Pažitnej ul., vybudovanie nových ulíc, čiastočná realizácia ul. Budovateľská a Zá-

KLUB SENIOROV vstúpil
do ôsmeho roka svojej činnosti
Foto: -rf.ml-

hrady, vybudovanie parčíkov. Pripravený je aj projekt detského
ihriska.
Obec sa taktiež uchádza aj o získanie prostriedkov z fondov
EU, ktoré plánuje použiť na výstavbu chodníkov na uliciach Košárska, Hlinická, Zdravotnícka a Pažitná.
Na záver Vám prinášame zopár dôležitých informácií, týkajúcich sa zmien vo výške daní zo stavieb pre občanov obce Zavar.
Pre rok 2009 poslanci OZ schválili daň zo stavby vo výške
3,00 Sk/m2 (v r. 2008 bola výška daní zo stavieb na úrovni
1,40 Sk/m2). Navýšenie daní pre občanov chce obec riešiť
kompenzačnými príspevkami, napríklad vo forme príspevku
na káblovú televíziu alebo vo forme príspevku na udržiavanie
obecných priestorov pred domami, ktoré bude poskytovať priamo občanom.
V r. 2009 dôjde aj k navýšeniu daní pre právnické osoby, ktoré
podnikajú v rámci územia Prílohy – priemyselný park. Daň zo
stavieb sa navýši na 120 Sk/m2.
-ar- 

Zavar čaká na obrovskú investíciu
v oblasti logistiky
Pri Zavare vyrastie veľké logistické centrum za viac ako 6
miliárd Sk. Neďaleko Peugeotu na ploche 60 hektárov bude
postavených 10 veľkokapacitných hál.


Zavarčania na rokovaní NR SR
Skupina poslancov obecného zastupiteľstva zo Zavara a ich
partnerov sa na podnet JUDr. Jána Fančoviča zúčastnila
v hlavnom meste Slovenskej republiky na návšteve Národnej
rady Slovenskej republiky.
Okrem toho, že si prezreli budovu, mali aj možnosť zúčastniť
sa na rokovaní.


1. októbra 2008 vstúpil Klub seniorov pri Obecnom úrade
v Zavare do ôsmeho roka svojej činnosti. Na slávnostnom posedení privítalo vedenie klubu starostu obce Zavar, pána Rudolfa
Baroša, hostí i seniorov.
Slávnostný príhovor predniesla kultúrna referentka - pani
učiteľka Marta Užovičová. Vedúca klubu, pani Emília Federičová, zhodnotila uplynulé obdobie.
Starosta obce pozdravil seniorov, poďakoval im za aktivity
a zaželal pevné zdravie. Seniorov informoval o plnení volebného programu i o budovaní obce. V závere zodpovedal na otázky
prítomných. Všetkým poprial príjemnú jeseň života v klube
seniorov i v súkromnom živote.
Zlatým klincom podujatia bolo vystúpenia speváckej skupiny RELAX z Križovian pod dirigentskou taktovkou pána Hrnčiara.


HAVÁRIA NA ZAVARSKEJ KRIŽOVATKE
Moderátor Ľubomír KARÁSEK NEVINNÝ!
Dňa 2. OKTÓBRA 2008 došlo na križovatke ciest Trnava – Šúrovce – Križovany – Dolné Lovčice k havárii vozidla značky DAEWOO s vozidlom značky Fiat PUNTO. Vodič riadiaci Daewoo
modrej farby nedal prednosť vozidlu Fiata, ktoré riadil exmoderátor televízie Markíza Ľubomír Karásek a v plnej rýchlosti doň
narazil. Moderátora Karáska previezla rýchla zdravotná pomoc
do Fakultnej nemocnice v Trnave, kde zostal na pozorovaní,
keďže má pomliaždené rebrá a kľúčnu kosť.


SPEVOKOL GEJZU DUSÍKA
V KRIŽOVANOCH
Vďaka vynikajúcemu zvuku Spevokolu Gejzu Dusíka zo Zavara, vedeného Mgr. Hankou Borbélyovou, je o jeho účinkovanie
neustály záujem v celom regióne.
Dňa 19.10.2008 prijal spevokol pozvanie od starostu obce
Križovany nad Dudváhom. V križovianskom kultúrnom
dome sa spevokol prezentoval piesňami – AVE MÁRIA,
CANTÁTE a STAROSLOVIENSKYM OTČENÁŠOM. Mimoriadny úspech zožal sólista spevokolu - pán Štefan Ohrablo.
Jeho interpretácia Dusíkových piesní TAK SMUTNO MI JE
BEZ TEBA a DEDINKA V ÚDOLÍ v sprievode spevokolu
oslovila nielen laickú verejnosť, ale i prítomné odborné kruhy.


PÍŠE O NÁS TÝŽDENNÍK FARMÁR
Na základe podkladov OcÚ a materiálov z kroniky obce Zavar
uverejnil týždenník pre slovenský vidiek FARMÁR dvojstranu
s titulom Dusíkova dedinka v údolí.
V nej uvádza pod titulkami Zavarské fakty, Rozvoj prišiel
s fabrikou, Budovateľský ošiaľ, Ekologická škola, Grófov
kaštieľ a Družstvo má meno informácie o histórii i rozvoji obce
Zavar.
-rf- 
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NAŠI SENIORI V HODONÍNE
UZATVORILI DRUŽBU
Internet bratov Jurišových bol prostriedkom nadviazania
kontaktu pre družobný vzťah medzi Klubom seniorov pri OcÚ
v Zavare a seniormi z mestečka ČERNÁ HORA na Morave
v Českej republike.
Po výmene ďalšej korešpondencie v podobe listov si vedúce
oboch klubov dohovorili stretnutie výborov. Toto sa konalo na
polceste medzi Zavarom a Černou Horou v Hodoníne.
Výbory sa navzájom informovali o svojich obciach i o vykonávanej činnosti a dohodli sa, že by sa mohli stretávať jedenkrát
v roku. Či to bude v párnom roku v Zavare a v nepárnom roku
v Černej Hore treba dohodnúť.
Oba výbory vždy budú informovať o tomto rokovaní svoje kluby. Večer obe spoločenstvá navštívili koncert dychových hudieb
– Bojané a Hornobojané.


ZAVARČANIA V NOVEJ ČINOHRE SND
na predstavení TANČIAREŇ
Poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií a členovia
speváckeho zboru Spevokol Gejzu Dusíka zo Zavara odcestovali
autokarom do hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, aby
navštívili novú budovu Slovenského národného divadla.
Predmetom ich záujmu bola Sála činohry SND, kde sa konalo
v réžii Martina Hubu a. h. obľúbené divadelné predstavenie
TANČIAREŇ. V tomto pozoruhodnom diele bola formou tanca
zobrazená celá naša história 20. storočia. Punc hviezdnych stálic
dodali predstaveniu dve herecké legendy: majster Ladislav
CHUDÍK a Emília VÁŠÁRYOVÁ. Úspešný zájazd zorganizovala
kultúrna komisia obce.


VÝZNAMNÝ VÝTVARNÍK zo Zavara
PETER ČAMBÁL
V KULTÚRNEJ RADE TTSK
Dr. Peter ČAMBÁL, autor a realizátor figurálnych kompozícií
– stropných obrazov v Chráme Narodenia Panny Márie v Zavare,
reštaurátor Oltára Božského srdca Ježišovho, Oltára svätého Jozefa bol vymenovaný za člena Kultúrnej rady TTSK predsedom
Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tiborom Mikušom.


SPEVOKOL GEJZU DUSÍKA V SILADICIACH
a v Zeleniciach.
Spevokol Gejzu Dusíka zo Zavara, vedený Mgr. Hanou
Borbélyovou, sa dňa 9.11.2008 a 16.11.2007 prezentoval
v miestnom kostole v Siladiciach i v Zeleniciach pri príležitosti
hodových svätých omší piesňami: AVE MÁRIA, CANTÁTE
a STAROSLOVIENSKY OTČENÁŠ.
-rf- 

Vzácna návšteva v zavarskej ZŠ
Dňa 5. novembra 2008 bola v zavarskej škole vzácna návšteva. Na besedu s deťmi zavítal riaditeľ Pápežských misijných
diel vdp. Viktor Jakubov. Viktor Jakubov (52) , rodák z východoslovenskej obce Turany nad Ondavou, vystriedal po 10 rokoch na poste riaditeľa vdp. F. Kapusňáka. A čím si deti takúto
návštevu zaslúžili?
Foto: -mg-

Ďeň úcty k starším
Deň úcty k starším je už tradičným podujatím Obecného
úradu a poslancov obce Zavar. V nedeľu 30.novembra 2008
vítal vo vestibule kultúrneho domu starosta obce Rudolf
Baroš prichádzajúcich seniorov podaním ruky a želal im
krásne sviatočné popoludnie. Program pre seniorov pripravili
deti spoločnej Základnej školy s materskou školou v Zavare
a Spevokol Gejzu Dusíka. Spoločná večera s kvalitným mokom
vytvorila dobrú pohodu. K spevu i k tancu provokovala aj
spevácka skupina z Križovian. V závere slávnosti pozdravil
starosta obce, pán
Rudolf Baroš, zúčastnených seniorov
a zaželal im požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia
i úspechov v novom roku 2009.


Evka Šulková (7.B)

Pani Zima
Pani Zima už k nám prišla
v celej svojej nádhere.
Pre každé dieťatko salónku našla,
už nám klope na dvere:
„Chystajte sa, zima je!“
Vločky jemne hladkajú naše domčeky,
každému v dedinke žmurkajú stromčeky.
nejedno srdiečko dieťatku zažiari,
keď Vianoce svietia aj v kalendári.

Pod záštitou sr. Ľubomíry a p. riaditeľky H. Karáskovej prebehla v škole súťaž – zbierka RRR (Radosť Rastie Rozdávaním) Deti
sa pretekali, ktorá trieda nazbiera viac ceruziek a viac pomôže
tým, čo to potrebujú. O tom, kam ich ceruzky poputujú a čo všetko ešte môžu spraviť pre chudobné deti, sa dozvedeli na netradičnej besede. Po krásnom a dojímavom dokumente so sprievodným
slovom vdp. Jakubov porozprával o svojej takmer 10-ročnej misii
v Rusku a potom sa mohli deti spýtať, čo ich zaujímalo.
Viacerí sa rozhodli, že zber ceruziek nebude ich posledným
dobrým skutkom, ale využijú aj možnosť nakresliť pohľadnicu,
aby jej predajom podporili tých, čo sú v núdzi. Z pohľadníc detí aj
iných krásnych výrobkov si mohli vybrať aj obyvatelia Zavara na
Vianočných tvorivých dielňach. Deti už vedia, že pomôcť môžu aj
úprimnou modlitbou, preto zaiste aj túto možnosť radi využijú.


S.K.A.
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Adventné tvorivé dielne
Dňa 7. decembra 2008 sa v Kultúrnom dome v Zavare uskutočnila prekrásna predvianočná akcia – Adventné tvorivé dielne. Zorganizovali ich Obecný úrad, Kultúrna komisia pri OcÚ
v Zavare a vedenie ZŠ s MŠ v Zavare. Druhý ročník tejto krásnej adventnej akcie otvoril starosta obce Rudolf Baroš. Program
pokračoval ukážkou hlásenia obecných správ tzv. kižbírom
- bubeníkom, ktorý chodiac po obci bubnom zvolával obyvateľov
a oznamoval obecné správy a vyhlášky, keďže v tom čase nebolo
rozhlasu. Tejto úlohy sa výborne zhostil pán Mikuláš Chovanec,
ktorý vtipnými hláškami zaplnený kultúrny dom výborne pobavil.
Svoju chuť tvoriť a robiť druhým radosť v adventnom období
predviedli: zavarský Spevácky zbor Gejzu Dusíka, Klub seniorov, deti, žiaci a učitelia ZŠ s MŠ v Zavare a zruční jednotlivci.
Návštevníci mohli tiež vidieť historickú umeleckú techniku
– paličkovanie. Predviedli ho pani Kojdiaková a pani Brisudová
z Lovčíc. Zaujímavosťou je, že obe zručné umelkyne sa zúčastnili
aj celosvetových kongresov paličkovanej čipky v Prahe a v Bratislave. Ich úžasné diela a taktiež krásne výšivky zdobili nielen
vystavený historický nábytok, ale aj zábradlie okolo sály. Ozdobou akcie bola i výstava výšiviek a náradia starých materí pripravená pani Zvolenskou a Ševčíkovou. Zhotovenie medovníkov
predviedla majstrovsky pani Gulová a pani Šottníková. No ani
malí škôlkari sa nedali zahanbiť. Pod vedením svojich trpezlivých učiteliek zdobili pestrými farbami medovníčky a vešali ich
na vianočné dekorácie.
Veľkým zážitkom najmä pre tých najmenších bol príchod
Mikuláša so sprievodom - anjelikmi rozdávajúcimi sladkosti

- a čertom.
Foto: -rf.mlStaré tradície
a zvyky nám
pripomenuli
Lucie,
ktoré
husími
krídlami
povymetali
zo sály KD
všetko zlé.
Pôsobivým
vstupom do
programu bolo Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, ktoré
v dobovom oblečení predviedli členovia zavarského speváckeho
zboru.
Na adventných tvorivých dielňach sa predstavili aj žiaci ZŠ
v Zavare. Predviedli servítkovú techniku, maľbu na sklo alebo
na fólie, zhotovovanie ikebán a svietnikov. Výrobky si mohol
ktokoľvek zakúpiť za symbolickú cenu. Tieto finančné čiastky
spolu s peniazmi za detské pohľadnice boli venované na Pápežské misijné diela. Vyzbieraná suma činila 1.350,- Sk.
Pani Užovičová, ktorá príjemný večer moderovala, na záver
pripomenula zavarské štedrovečerné zvyky. Po chutnej kapustnici si mohli prítomní pripiť aj vareným vínkom od zavarských
záhradkárov a deti sa osviežili teplým čajíkom.
Organizátorom patrí vďaka za vydarenú akciu, ktorá určite
prispela k vianočnej nálade a spolupatričnosti v našej obci.
 S.K.A. + - rf -

Čo nové v DSS Humánum?
Klienti DSS Humánum otvárali Prvú župnú paralympiádu
Ako už vieme, DSS Humánum Zavar sa zúčastnil na Prvej župnej paralympiáde v Športovej hale v Hlohovci.
Aký bol účel ich účasti na tomto podujatí, opýtali sme sa priamo p. riaditeľky A. Pavlovičovej, ktorá slovami
„Nikto nie je iný, všetci sme si rovní“ zahájila prvý ročník tejto akcie.
Dozvedeli sme sa, že klienti DSS Humánum pri otváraní olympiády spievali pieseň, ktorej autorom je práve jeden
z klientov tohto zariadenia a je „akousi výpoveďou o šťastí v živote“. Pieseň vyjadruje spojenie ľudí, ktorí v živote nemali
toľko šťastia ako tí zdraví. Samotná skladba vznikla v spolupráci so spevákom a skladateľom Vašom Patejdlom.
Zároveň p. riaditeľka vyjadrila veľké prianie, aby sa práve táto pieseň stala do budúcnoti hymnou ďalších ročníkov paralympiády.
Okrem spomínanej skladby, klienti naspievali aj ďalšie piesne spoločne s Alanom Mikušekom či F. Nedvědom.

Vianočné prípravy v DSS Humánum

V DSS Humánum už od stredy 3.12.2008 panuje vianočná atmosféra. Vo všetkých ergoterapeutických dieľňach sa skončila pracovná
činnosť a klienti tohto zariadenia sa začali pripravovať na príchod jedného z najkrajších a najčarovnejších sviatkov roka, na Vianoce.
„Pečieme oblátky, medovníky, robíme sušené ovocie, spievame koledy... v tom spočíva naša duševná príprava na tieto nádherné sviatky“ povedala nám p. riaditeľka A. Pavlovičová. Aj takýmto spôsobom sa snažia v zariadení podporovať miestne tradície a zvyky. Ako
ďalej p. Pavlovičová dodala, naším cieľom je vytvoriť pre klientov počas sviatkov takú atmosféru, ktorú poznajú zo svojich domov.
Predvianočný čas otvorila tradičná zabíjačka, ktorá popoludní vyvrcholila mikulášskou zábavou, na ktorej samozrejme nechýbali
všetci, ktorí sa do samotnej zabíjačky zapojili. Ochutnať výborné zabíjačkové špeciality prišli aj rodinní príslušníci a opatrovníci
klientov, ako aj spolupracujúce osoby.

Autobus dobrej vôle

Každoročne v predvianočnom čase detský folklórny súbor Ragačinka z Hrušova navštevuje rôzne zariadenia, ako sú detské
domovy, domovy dôchodcov, charitatívne a iné organizácie a ľudovou hudbou, tancom a krásnymi krojmi, ktoré pochádzajú z tohto
regiónu sa snaží priblížiť kultúrne zvyky a tradície svojej obce. „Autobus dobrej vôle“, tak pomenovali tohtoročné humanitné
vystúpenie organizátori detského folklórneho súboru, zavítal dňa 4.12.2008 aj do DSS Humánum Zavar.
Celú akciu podporil Trnavský samosprávny kraj, ktorého jednou z priorít je podieľať sa na integrácií handicapovaných ľudí
do spoločnosti. Okrem toho TTSK pri príležitosti tohto podujatia zakúpil školské potreby v hodnote 10.000,- Sk (331,94 €), ktoré
poputujú do detských domovov.
Na margo môžeme spomenúť, že obci Hrušov bol v r. 2003 udelený titul „Dedina roka“, k čomu výrazne prispel práve detský folklórny
súbor Ragačinka, ktorý už niekoľko rokov reprezentuje túto obec nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
-ar- 
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...oslávili svoje jubileum
50
60

Ján Chlebík, Ľuboš Sobota, Eva Šottníková, Emília Tomíková, Ján Chmelár,
Jozef Mitas, Jaroslav Prelovský, Michael Jakub, Oľga Šlahorová
Mária Kovačovičová, Ján Ružek, Rudolf Hochel, Jaroslav Stúpala,
František Mišo, Ľudmila Medveďová, Václav Lančarič

70

Terézia Dobišová, Vít Halán, Rudolf Kúdela

75

Štefan Suchoň, Terézia Bírešová, Žofia Kubeňová, Cecília Ondrejičková,
Bohumil Markech

80

Mária Haršányová, František Klčo

90

Anna Beránková

a viac

DIAMANTOVÁ SVADBA MANŽELOV BAROŠOVÝCH
Najstarší manželský pár v Zavare – Rudolf a Mária Barošoví - oslávil DIAMANTOVÚ SVADBU.
Vychovali okrem súčasného starostu obce Rudolfa aj ďalších šesť detí – Milku, Elku, Miroslava, Daniela, Jaroslava a Mariána.

Údaje z matriky
NARODILI SA:
Október:

Júlia Molnárová
Matej Vereš
Lucia Jaťtiová

OPUSTILI NÁS:
Október:

Mária Vojtechová
Ladislav Adámek
Mária Romanoá
Karol Poláček

November:

Vladimír Danovič

November

Rudolf Baroš st.
Agneša Plevzová

December

9. 12. 2008
Michal Kudláč

ZOSOBÁŠILI SA:
Október

Mgr. Julián Vojtech,
Veronika Krajčovičová

Jaroslav Péter,
Monika Gurínová

Ivan Hruovský,
Katarína Zelenská

Chvíľka pre tvoj rozum i srdce
 „Vpusť do domu slnce, tancuj po

 „Košík jabĺk, pohár domáceho lekváru, rukou

J. Donald Walters

Pam Brown, nar. 1928

lúke, alebo si sadni k potoku a mlčky seď! Žblnkot vody pozbiera tvoje
starosti a odnesie ich ďaleko do
mora.“

načarbaná poznámka, kytica žltých kvetov, farebný okruhliak, škatuľka semienok, prázdna detská
fľaška na mlieko... Kto potrebuje diamanty a kytice
z kvetinárstva?“
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HISTÓRIA ZAVARA NA POKRAČOVANIE
PRÍCHOD SLOVANOV NA DNEŠNÉ ÚZEMIE ZAVARA

V predchádzajúcich číslach Zavarského slova sme vám priblížili najstaršiu históriu nášho regiónu z obdobia praveku a staroveku. Dozvedeli ste sa, že v zavarskom okolí sa našlo neolitické
sídlisko (z mladšej doby kamennej) s kanelovanou keramikou,
starobronzové sídlisko s maďarovskou kultúrou, sídlisko laténske (z mladšej doby železnej) a rímsko–barbarské sídlisko.
Oboznámili ste sa aj so životom Keltov – prvého známeho národa, ktorý žil na dnešnom území Slovenska (3. - 1. st. pred Kr.).
Na nasledujúcich riadkoch sa dočítate o počiatkoch stredoveku
na Slovensku i na území Zavara do konca 13. storočia.
Od konca 4. storočia po Kristovi nastal v Európe a Ázii intenzívnejší pohyb veľkých skupín obyvateľstva – VEĽKÉ SŤAHOVANIE NÁRODOV, ktoré vyvrcholilo v 5. a 6. storočí po zániku
Ríma v roku 476 a ktorým začalo stredoveké obdobie dejín.
Sťahovanie národov rozpútali najmä víťazné germánske kmene, útočiace na staroveké rímske impérium a kočovné kmene
z Ázie, ktoré chceli svoje koristnícke chúťky uspokojiť v Európe
(napr. Huni). Z tohto dôvodu, ale aj pre početnú populáciu naši
predkovia, starí Slovania, začali opúšťať svoju pravlasť. Ležala
medzi riekami Visla a Dneper severne od karpatského oblúka.
Hoci sa zvykne hovoriť o slovanskej povahe ako o holubičej, bolo
by naivné si myslieť, že Slovania v krutej ranostredovekej dobe
nebojovali. Práve opak je pravdou. Dokonca vieme, že slovanské
kmene svojich nepriateľov napichávali na koly. Slovania sa napokon sťahovali troma smermi: na západ, východ a juh. Starí
Slováci (Slovieni) patrili spolu so starými Čechmi, Poliakmi
a Lužickými Srbmi k západným Slovanom. Najnovšie archeologické výskumy ukazujú, že prví Slovania na našom území začali
žiť už oveľa skôr – v 2./3. st. po Kr., teda ešte v dobe rímskej.
Z obdobia 6. st. po Kr. nachádzame slovanské osídlenie aj
v našom trnavskom regióne. Charakteristickou pamiatkou
tohto obdobia je nezdobená popolnica pražského typu sivohnedej farby z porušeného žiarového pohrebiska. Našla sa roku

1962 v Hrnčiarovciach a obsahovala úlomky prepálených kostičiek. V zavarskom okolí sa takisto našlo slovanské sídlisko
a neskoršie 3 sídliská z mladšej doby hradištnej. To znamená,
že na prelome 6. a 7. st. na území dnešného Zavara určite žili
vo svojej osade naši priami predkovia – starí Slováci (Slovieni).
V tomto období si tvorili svoju ríšu na našom území v okolí Dunaja aj kočovní Avari z Ázie. Dokonca istý čas prežívali s našimi
predkami v symbióze. Predstava, že názov obce Zavar súvisí
s pomenovaním avarského kmeňa, však nemá reálny základ.
Avarskú moc napokon zlomil franský kupec Samo (na základe
zachovaných dokumentov sa pripúšťa i možnosť, že bol Slovan).
Samo dodával Slovienom zbrane na boj proti Avarom. Pre víťazstvo nad Avarmi ho Slovieni uznali za svojho vládcu. Samova
ríša pretrvala 35 rokov (623 - 658) a porazila i Frankov. Po smrti
Sama sa jeho nadkmeňový zväz rozpadol. Prvý skutočný štát
podunajských Slovanov, VEĽKÁ MORAVA, vznikol až r. 833
spojením Moravského (Moravania) a Nitrianskeho (Slovieni)
kniežatsva. Zanikol na prelome 9. a 10. st. pod vplyvom vpádov
Frankov a starých Maďarov, ktorí si aj na našom území tvorili
svoje kráľovstvo, nami nazývané UHORSKO.
Najpravdepodobnejšie je tvrdenie, že názov obce Zavar je
odvodený od mena grófa Dionýza de Zovvori, ktorému daroval
majetky obce samotný uhorský kráľ Belo IV. Tento panovník
r. 1238 povýšil Trnavu na slobodné kráľovské mesto, prvé na
dnešnom území Slovenska. Najstarší písomný údaj o Zavare je
z 13. 12. 1255 (de Zovvor). Ide o listinu palatína a bratislavského župana Rolandusa a nitrianskeho biskupa Vincenta,
v ktorej sa hovorí o zemi Čandal a spomína meno Dionýza de
Zovvori. Roku 1270 sa spomína „terra Wystey“, vzniknutá lokalita niekde pri Zavare, ktorá patrila Bratislavskému a Hlohoveckému hradu. Neskorší písomný údaj je z roku 1292 (de
Zouar). V tomto roku Michal, syn župana Bacha, daroval Zavar
trnavským klariskám.
-mg- 

HISTORICKÝ KALENDÁR
 11.2.1768 – sa konalo Zavare zhromaždenie vlastníkov gruntov a hoferov a vznikol urbársky súpis s deviatimi
bodmi /240. výročie/
 1808 – gróf Majláth sa stal kráľovským sudcom /200. výročie/
 1893 – zriadenie výšivkárskej školy v Zavare /115. výročie/
 1903 – schválenie vnútorného poriadku Zavarskej dobrovoľnej hasičskej spoločnosti na vtedajšom uhorskom
ministerstve vnútra v Budapešti /105. výročie/
 3.1.1933 – zavarský rodák, historik PhDr. Jozef Jablonický, nositeľ Pribinovho kríža I. triedy 75-ročný
 1958 – MUDr. Jaroslav Bakič, prvý obvodný lekár v Zavare – zakladateľ zdravotného strediska v Zavare /50. výročie/
 1948 – poštátnenie cirkevnej školy v Zavare /50. výročie/
 1948 – veľká kríza zavarskej školy /60. výročie/ - žiaci 6. a 7. triedy museli chodiť do školy v Križovanoch.
 1968 – začiatok výstavby MŠ v Zavare /40. výročie/
 1.9.1968 – zriadenie družiny pri Základnej škole v Zavare /40. výročie/
 29.8.1973 – odovzdanie zavarského kultúrneho domu verejnosti do užívania /35. výročie/
 5.10.1973 – zlúčenie Poľovníckeho združenia Zavar s Poľovníckym združením Šúrovce / 35.výročie/
(od roku 1990 opäť samostatne)
 1978 -začiatok plynofikácie v obci Zavar – prvé prípojky domácností /30.výročie/
 1983 – Pavol Beránek majstrom ČSCS mladšieho dorastu v Jablonci nad Nisou /25. výročie/
 1993 – vybudovanie káblovej televízie v Zavare, prvé vysielanie zavarskej televízie manželmi Nižnánskymi /15. výročie/
 1.5.1988 – Ing. Michal Šottník obdržal štátne vyznamenanie – Štátnu cenu v Prahe za svoju vedeckú prácu
v oblasti šľachtenia nových odrôd cukrovej repy a obilnín /20. výročie/
 5.5.1988 zomrel slávny zavarský rodák, národný umelec, hudobný skladateľ Gejza Dusík.
Na pohrebe sa zúčastnila aj delegácia zo Zavara. /20. výročie/
 9.10.1998 – odovzdaná nová budova Základnej školy v Zavare na Športovej ulici do užívania /10. výročie/
-mg-
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FUTBAL - 6. LIGA - A - mužstvo
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ SEZÓNY 2008/09
A – mužstvo SEZÓNA * JESEŇ 2008

TRÉNER: Andrej JURIŠ
VEDÚCI: Marián ADÁMEK

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY 6. LIGY C SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2008/09 C
JESEŇ 2008 – A –mužstvo
kolo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

súperi
ZAVAR - RATNOVCE
ŠPAČINCE - ZAVAR
ZAVAR - BUČANY
H.OTROKOVCE - ZAVAR
ZAVAR – D. KRUPÁ
ZAVAR - ZVONČÍN
CÍFER - ZAVAR
ZAVAR - H. OREŠANY
LEOPOLDOV – ZAVAR
ZAVAR - SILADICE
OSTROV – ZAVAR
ZAVAR – BRESTOVANY
ŠÚROVCE - ZAVAR
ZAVAR – SUCHÁ n/P
DRAHOVCE - ZAVAR

skóre
3:0
0:2
2:1
2:2
2:0
0:4
5:1
2:1
5:1
4:0
2:1
1:3
7:0
2:4
3:2

kanonieri
BARTOVIČ, SANNY, KOVAČIČ,
KRAJČOVIČ, CHLEBÍK,
Matej PSOTA 2,
Vlastný, MIHÁLIK,
Michal PSOTA, HOLIENČIN,
––
KRAJČOVIČ
MIHÁLIK, SANNY,
BARTOVIČ,
SANNY, Matej PSOTA, Michal PSOTA,
LAKATA,
Matej PSOTA,
––
BARTOVIČ, CHLEBÍK,
CHLEBÍK, KOVAČIČ,

Hrubo vytlačené sú víťazstvá futbalistov A – mužstva TJ Družstevník Zavar

JESEŇ 2008

KÁDER: Marek Antal, Martin Šelestiak, Martin Roštecký, Martin Dobrovodský, Andrej Juriš, Michal Psota, Matej
Psota, Dušan Sanny, Tomáš Holienčin, Tomáš Štibrányi, Juraj Mihálik, Michal Horváth, Tomáš Bartovič, Martin
Krajčovič, Martin Kovačič, Mário Tyko, Matej Chlebík, Matej Lakata a Ján Michalik.

Kanonieri
PSOTA Matej
BARTOVIČ
SANNY
CHLEBÍK
PSOTA Michal
KRAJČOVIČ
MIHÁLIK
KOVAČIČ
HOLIENČIN
LAKATA
vlastný

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Najlepším strelcom A – mužstva
sa v jesennej časti 6. ligy sezóny
2008/09 stal Matej Psota spolu
s Tomášom Bartovičom.
Poradie strelcov A– mužstva
Družstevník Zavar .je uvedené
v tabuľke vľavo.
V dueloch Zavar – Zvončín a Šúrovce – Zavar vyšli Zavarčania
naprázno!.

Družstevník ZAVAR z 15 odohraných stretnutí Oblastných majstrovstiev 6. ligy v sezóne 2008/09 šesť zápasov vyhralo, jedenkrát
remizovalo a osem ráz prehralo. So ziskom 19 bodov sa umiestnilo v jesennej časti súťaže na 10. mieste s pasívnym skóre 25:37.

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ 6. LIGA - ŽIACI:
TRÉNER: Rastislav VIDO
VEDÚCI: Ľubomír TAŽKÝ
KÁDER: Michal MLČA, Dávid ŽITNÍK, Martin SOLDÁN, Denis MLČA,
Rasťo ŠRENKEL, Jakub KLČOVANSKÝ, Patrik KLČOVANSKÝ, Peter
BÍREŠ, Mário JURIŠ, Marianna NAZADOVÁ, Nikoleta VOLEKOVÁ, Nikoleta
ŤAŽKÁ, Patrik ŤAŽKÝ, Matúš FUŇÁK, Patrik MITAS, Patrik DROBNÝ,
Daniel POTISK, Martin KOROŠ, Radoslav ŠRENKEL;
Žiacke družstvo Družstevníka Zavar z 15 odohraných stretnutí Oblastných
majstrovstiev 6. ligy v sezóne 2008/09 štyri zápasy vyhralo, dva razy remizovalo
a deväť zápasov prehralo. So ziskom 14 bodov sa umiestnilo v jesennej časti súťaže
na 13. mieste s pasívnym skóre 46:67.
OKRESNÁ SÚŤAŽ skupiny A - DORAST:
TRÉNER: Mgr. Marián RAKÚS

Po predložení tohto kupónu
získate 10% zľavu na konzumáciu
jedla v reštaurácii Hotela Mlyn
na Mlynskej ulici v Zavare



KÁDER: Adam KRUPÍK, Peter ŠTIBRÁNYI, Matej LAKATA, Michal TORÁČ, Marek DOBROVODSKÝ, Marek RICHNÁK, Dávid MORAVEC, Miroslav
KRIŠTOF, Lukáš ŠERGOVIČ, VYSKOČ, Daniel BACHRATÝ, Adrián BAROŠ,
ZLÁMAL, Tomáš KRAJČOVIČ, MUCHA, BARTOŠ,
Dorastenecké družstvo Družstevníka Zavar z 14 odohraných stretnutí Okresnej súťaže skupiny A v sezóne 2008/09 sedem zápasov vyhralo, dvakrát remizovalo a päť zápasov prehralo. So ziskom 23 bodov sa umiestnilo na 6. mieste
s pasívnym skóre 34:28.
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