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Policajná správa

Nasledovný bilancujúci príspevok vám prinášame v spolupráci
s vedúcou oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ v Trnave Ing. Martinou Kredatusovou a s riaditeľom
obvodného oddelenia PZ v Zavare
Mgr. Radoslavom Horváthom.
Do pôsobnosti obvodného oddelenia
Policajného zboru v Zavare patria
popri obci Zavar aj Šúrovce, D. Lovčice, Brestovany, Bučany, Križovany
nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a obec
Majcichov. V súčasnej dobe sa o bezpečnosť občanov stará 14 príslušníkov policajného zboru. Každodennou
prácou našich policajtov je vyhľadávanie a dokumentovanie trestných činov
a priestupkov a ich objasňovanie. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je
tiež riešenie rôznych medziľudských
sporov a konfliktov. Najväčší podiel
trestnej činnosti tvorí majetková
kriminalita, avšak ani vidiek neobchádza ekonomická a drogová trestná
činnosť. Za obdobie od 1. apríla 2009
do 30. júna 2009 došlo v obci Zavar
k spáchaniu 9 trestných činov a 85
priestupkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny nárast
trestnej činnosti. Medzi najzaujímavejšie prípady patrí skutok riešený

v
spolupráci
s
trnavskými
kolegami, keď po
predchádzajúcom
operatívnom rozpracovaní došlo
v obci Zavar k odhaleniu
dílera
marihuany. Pri
domovej prehliadke s pomocou
zásahovej skupiny sme zadržali
páchateľa a odhalili dvoch záFoto: zdroj internet
ujemcov o drogu.
Podozrivý v rodinnom dome prechovával a predával
marihuanu a zároveň ju distribuoval
medzi spotrebiteľov. Polícia v dome
zaistila najmenej 760 dávok marihuany a dva balíčky semien tejto drogy.
Vyšetrovateľ 24 - ročného mládenca zo
Zavara obvinil zo zločinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných
látok, jedov a prekurzorov, ich držania
a obchodovania s nimi a podal prokurátorovi návrh na vzatie obvineného
do väzby. Teraz mu za jeho protiprávne konanie hrozí väzenie na štyri až
desať rokov.
Medzi najväčšie neduhy poslednej doby
patrí okrádanie najmä starších občanov,
ku ktorým sa páchatelia dostávajú pod
zámienkou odpisovania elektriny, plynu
či prinesenia finančného preplatku. Využívajú dôverčivosť starších ľudí, ktorých
následne okradnú, neraz aj o celoživotné
úspory. Preto je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, uzamkýnať svoje príbytky,
aj keď sa čo len na chvíľočku vzdialime,
hoci iba do záhrady. Ak si občania všimnú
pohyb podozrivých osôb, najlepšie je nahlásiť to na policajné bezplatné číslo 158.
Policajná hliadka situáciu preverí, pričom
vďaka včasnému upozorneniu občana
môže zabrániť prípadnému okradnutiu
suseda.


NEPREDAJNÉ

V skratke
Zo zasadnutí
obecného
zastupiteľstva
 Kruhová križovatka

Po ukončení hlavných prác spoločnosť
Alpine s.r.o. uskutočnila na križovatke
ešte drobné opravy. Na 9. 6. 2009 bolo
po predložení dodatkov plánované
preberacie konanie. V danom termíne uzávierky však spoločnosť Alpine
s.r.o. dodatky nepredložila. Priebežne
po etapách sa uskutočňuje kolaudácia,
odstraňovanie chýb a práce objednané
dodatočne nad rámec pôvodného rozsahu prác.
 Riešenie detského ihriska
Spoločnosť KUPAS, s.r.o., Svinná
uzavrela s obcou Zavar zmluvu o dielo na dodanie a zmontovanie nového
zariadenia detského ihriska v areáli
materskej školy, ktoré by malo byť
mimo času jej prevádzky prístupné
i pre verejnosť.
Cena predmetu zmluvy je stanovená
vo výške 31.536,26 €. V cene nie sú zahrnuté náklady na bezpečnostné podklady pod jednotlivé zariadenia a výstavbu chodníkov. Časť finančných
nákladov vo výške 19.916,35 € pokryje
spoločnosť HB Reavis, s.r.o. Bratislava
a VENTI, s.r.o. Bratislava. Začiatok
realizácie detského ihriska je plánovaný na polovicu mesiaca júl 2009.
Ing. M. Roman navrhol rozmiestnenie
chodníkov na detskom ihrisku. Výkopové práce zabezpečí sponzorsky spoločnosť INVEX Trnava.

(pokračovanie na str.: 2)
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 Schválenie mandátnej zmluvy
– stavebný dozor
Ing. Benešová predložila Mandátnu
zmluvu na zabezpečenie inžinierskej
činnosti pre stavbu – Rekonštrukcia
chodníka – Hlavná ulica II. etapa. Za
túto činnosť požaduje odplatu vo výške 1% zo zmluvnej ceny zhotoviteľa
stavby bez DPH. Poslanci odporučili,
aby ich stavebný dozor vopred informoval s prípadným navýšením prác
(dodatky). 10. 6. 2009 sa uskutočnilo
stretnutie s občanmi Hlavnej ulice za
účasti stavbyvedúceho a stavebného
dozoru, na ktorom boli informovaní
o pripravovanej rekonštrukcii.
 Rekonštrukcia budovy
materskej školy
Od 1. júla 2009 sa začína plánovaná rekonštrukcia budovy materskej
školy. Rekonštrukciu realizuje firma
INVEX s.r.o. Trnava, ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku,
osvedčila sa pri výstavbe chodníka,
rekonštrukcii polyfunkčného objektu
na križovatke v našej obci a sponzorsky zafinancuje výkopové práce potrebné na osadenie detského ihriska.
Okrem iného bolo hlavným dôvodom
rekonštrukcie zvýšenie kapacity
1. triedy, nakoľko materská škola
v súčasnosti kapacitne nepostačuje
a nie je možné vyhovieť všetkým
žiadostiam o prijatie. Túto situáciu
spôsobil prudký demografický rozvoj
v súvislosti s prílevom obyvateľov na
sídlisko Poronda a do určitej miery
daný stav zhoršilo i nadobudnutie
platnosti nového školského zákona
určujúceho maximálny počet detí
v jednotlivých triedach, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcou legislatívou nižší. Celkový počet detí, ktoré
bude možné po rekonštrukcii prijať
je závislý od odborného vyjadrenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.
 Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ
Obec v minulom roku požiadala spoločnosť STAR EU a.s. Bratislava o vypracovanie projektu na rekonštrukciu
miestnych komunikácii, chodníkov pre
peších a verejného osvetlenia, na ktorú
by bolo možné použiť financie z fondov
EÚ. Na základe aktuálnej výzvy z ministerstva, nám spoločnosť STAR EU
oznámila, že nespĺňame podmienky
na získanie finančných prostriedkov
z eurofondov (poskytovanie fondov na
financovanie centier miest a obcí). Sta-

rosta obce sa zúčastnil na rokovaní VÚC
s cieľom získať podrobnejšie informácie
o možnostiach čerpania prostriedkov
z EÚ. I keď naša obec začala s výstavbou kruhovej križovatky už v roku 2008,
bolo by možné požiadať o prostriedky na
jej financovanie z fondov EÚ.

na odvádzanie dažďovej vody pred
kostolom a cintorínom, ako i zabezpečiť parkovisko pred kostolom stĺpikmi
s retiazkami.
 Otvorenie prevádzky cukrárne

 Výstavba polyfunkčnej
budovy – polícia , hasiči

Stavebné práce na budove pre políciu
a hasičov na Pažitnej ulici pokračujú
v súlade s harmonogramom. Dodávateľ stavby sa zaviazal ukončiť práce do
konca septembra roku 2009.
 Sťahovanie knižnice

15. 5. 2009 bola uvedená do prevádzky
na Vetrovej ulici v novovybudovanom
polyfunkčnom objekte CUKRÁREŇ
ALBIT s.r.o., Koniareková 19, 917 21
Trnava. Cukráreň sa nachádza na
prízemí objektu. Pri príjemnom sedení vonku je umiestnený i detský
kútik.
 Výstavba obchodnej siete
na sídlisku Poronda

1. 6. 2009 sa začalo sťahovanie knižnice do nových priestorov. Po prenesení
knižničného fondu sa vykonala inventarizácia. Od 1. 7. 2009 je knižnica
otvorená pre verejnosť.
 Rekonštrukcia kotolne
v kultúrnom dome
V Kultúrnom dome v Zavare sa vykonala rekonštrukcia kotolne. Uskutočnila sa výmena kotlov, radiátorov,
rozvodov a pod. v celkových nákladoch
53.799,21 € (1.620.755, Sk).
 Vymedzenie parkovania v obci
Z dôvodu zamedzenia parkovaniu
motorových vozidiel na cyklistických
chodníkoch a chodníkoch pre chodcov
pred predajňou potravín PT a pred
budovou pošty sa v priebehu júla
2009 plánuje umiestniť na uvedené
miesta okrasné prvky (betónové gule,
kužele) a kvetináče, ako i písomne
informovať vlastníkov a nájomcov
príslušných nehnuteľností o zákaze
parkovania motorových vozidiel na
chodníkoch a cyklochodníkoch pred
budovami. Poslanci vzniesli pripomienky, že je potrebné urobiť vpusty

Na sídlisku Poronda sa v decembri 2008 začali konštrukčné práce
na výstavbe obchodnej siete. Práce
niekoľko mesiacov stagnovali. Výstavbu zabezpečuje spoločnosť BK
Groupe Piešťany –vlastník bytových
jednotiek. Predpokladaný termín
ukončenia prác je august 2009. V novopostavenej budove bude obchod
s potravinami a obchodné priestory
pre služby a doplnkový tovar.
 Výstavba chodníka
Od začiatku júla začala 2. etapa výstavby chodníka s odvodnením od
starej školy po Krátku ulicu. Súčasťou
prác je i výstavba parkoviska pred
predajňou stavebnín.
 Projekt dopravného
značenia v obci
Projekt obnovy a doplnenia dopravného značenia je už kompletne spracovaný Ing. Hábom. Pre jeho dokončenie
bolo potrebné doložiť realizačný projekt dopravného značenia kruhovej
križovatky.
Foto: -rf- 
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Voľby prezidenta Slovenskej republiky
21. marca 2009 bolo v prvom
kole prezidentských volieb
v Zavare zapísaných 1703 voličov. Na voľbách sa zúčastnilo
762 voličov. Platných hlasov
bolo 756. Výsledky úspešnosti jednotlivých
kandidátov boli nasledovné: Ivan GAŠPAROVIČ získal 510 hlasov, Iveta RADIČOVÁ
146 hlasov , František MIKLOŠKO 57 hlasov, Zuzana MARTINÁKOVÁ 29 hlasov, Milan MELNÍK 8 hlasov, Dagmara BOLLOVÁ,
3 hlasy a Milan SIDOR 3 hlasy. Do druhého

kola, ktoré sa konalo 4. apríla 2009, postúpil
Ivan GAŠPAROVIČ a Iveta RADIČOVÁ.
V druhom kole prezidentských volieb
dňa 4. apríla 2009 dosiahli kandidáti tieto
výsledky: počet oprávnených voličov - 1694,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách
- 844, počet platných hlasov odovzdaných
kandidátom - 840.
1. Ivan GAŠPAROVIČ - 612 hlasov
2. Iveta RADIČOVÁ - 228 hlasov
Prezidentom Slovenskej republiky sa
stal pán Ivan GAŠPAROVIČ.


Spevácky zbor Gejzu Dusíka
v Kostole Narodenia Panny Márie v Zavare
Dňa 5. apríla na Kvetnú nedeľu, dňa 9.
apríla na Zelený štvrtok a dňa 10. apríla na Veľký piatok účinkoval Spevácky
zbor Gejzu Dusíka v Kostole Narodenia
Panny Márie v Zavare pri slávení veľkonočných pobožností.
Zbor sa prezentoval piesňami: PUERI
HEBRAEORUM, O MEMORIALE, PANIS ANGELICUS,IN MONTE OLIVETI,
TENEBRAE FACTAE SUNT, STABAT
MATER a UBI CARITAS.

Zbor pod taktovkou Bc. Hanky Borbélyovej vystupoval v tomto zložení: Ing. Eleonóra
Malovcová, Elena Boháčková, Cecília Rakúsová, Viera Ševčíková, Viktória Malovcová,
Emília Federičová, Alica Borbélyová, Helena
Zvolenská, Anastázia Beránková, Daniel
Pukalovič, František Juriš, Štefan Ohrablo,
Ján Sekera, Ján Zošák a Martin Vaško.
Zavarský spevokol i sólista zboru Štefan OHRABLO piesňou AVE VERUM si
vyslúžili zaslúžené uznanie veriacich. 

Šrotovné
Na elimináciu hospodárskej krízy vyšla
vláda SR v ústrety podnikateľom novelou zákona o službách v zamestnanosti
s účinnosťou od 1. 3. 2009.
Novela priniesla štyri nové nástroje aktívnych opatrení na trhu práce:
• príspevok na udržanie pracovných miest,
• príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,
• príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,
• príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť v oblasti spracovania poľnohospo-

dárskych výrobkov a obchodovania s nimi.
Na kúpu nového auta prispel štát tzv.
šrotovným sumou 1500 €, t.j. 45 189.- Sk,
resp. 2000 €, t.j. 60 252 Sk.
Zavedením šrotovného – príspevku na
zničenie starého auta a kúpu nového auta
- sa predpokladá oživenie výroby automobiliek a udržanie zamestnanosti.
Uvedené šrotovné využili aj obyvatelia
obce Zavar, ktorí svoje staré automobily
dali zošrotovať a zakúpili si nové vozidlá. Prevládal záujem o značku Peugeot
a KIA.


Deň matiek
Foto: -rf-

Oslava Dňa matiek v Zavare začala slávnostnou svätou omšou v Kostole Narodenia
Panny Márie. Celebrant vdp. dekan ThMgr.
Anton Priebera vyzdvihol hodnotu matky
a poukázal na jej mimoriadnu úlohu v spoločnosti. V závere homílie zaželal všetkým
matkám veľa Božích milostí s udelením požehnania. Deň matiek pokračoval o 15.00

hodine v Kultúrnom dome v Zavare. Vo
vestibule vítal matky starosta obce Zavar
Rudolf Baroš karafiátom. Potom matky pozdravil Spevácky zbor Gejzu Dusíka svojím
repertoárom: Cantate Domino, Ave Mária,
černošský spirituál a sólo Štefana Ohrabla
Tak smutno mi je bez teba od Gejzu Dusíka. Slávnosť pokračovala programom detí
a žiakov zo ZŠ s MŠ v Zavare. Dojímavo
pôsobilo najmä divadelné predstavenie
Babička v réžii autorky hry Mgr. Silvie
Adamcovej, ktorá v škole vedie literárno
-dramatický krúžok. Spokojné mamičky
i babičky ocenili výkon účinkujúcich potleskom. Túto krásnu akciu ukončil pozdrav starostu obce Zavar - pána Rudolfa
Baroša.


64. výročie
oslobodenia
obce Zavar
Dňa 1. apríla 2009 sa zhromaždili
občania obce Zavar – seniori, mládež,
pedagógovia, odbojári i verejnosť pri Pamätníku SNP s cieľom pripomenúť si 64.
výročie oslobodenia obce Zavar sovietskou armádou. Zhromaždili sa preto, aby
položili vence a kytice vďaky za tých, čo
položili svoje životy v II. svetovej vojne.
Slávnosť organizovala ZO SZPB v Zavare za účasti najvyšších predstaviteľov
– predsedu oblastného výboru SZPB
PhDr. Jozefa Petráša, podpredsedníčky
OV SZPB pani Cecílie Slamkovej a hostí
z mikroregiónu Zavar, Dolné Lovčice,
Brestovany a Šúrovce. Slávnostný príhovor predniesol predseda združenia SZPB
- poslanec JUDr. Ján Fančovič.
Po uctení si vojnových obetí položením
vencov čestným predsedom MO SZPB
v Zavare - pánom Antonom Turanským,
starostom obce Brestovany Ing. Stanislavom Susedkom, starostkou obce Dolné
Lovčice Annou Slovákovou, zástupcom
obce Šúrovce – zástupcom mikroregiónu
SZPB Miroslavom Náhlikom, žiakmi ZŠ
s MŠ v Zavare a domácim – zavarským
starostom Rudolfom Barošom sa prítomní
presunuli do Kultúrneho domu v Zavare,
kde sa konalo pod vedením JUDr. Jána
Fančoviča slávnostné zasadnutie mikroregiónu SZPB uvedených obcí. Na ňom
boli ocenení jubilujúci členovia zväzu.
Najvyššie ocenenie Medailu Milana
Rastislava Štefánika I. triedy obdržal
pán Eduard Idunk pri príležitosti jeho
60. narodenín.
Pri občerstvení v družnej debate spomínali pamätníci na toto mimoriadne
obdobie svojho života i celkovej histórie
nášho národa.


Pri zemných prácach
našli časť
kostry človeka
Pri kopaní jám 9. mája 2009 sa našla
neďaleko trafostanice na Vetrovej ulici
v Zavare v hĺbke asi dvoch metrov časť
kostry človeka. Identifikácia telesných
ostatkov bola neúspešná, no isté je, že
sú staršie ako 100 rokov. Tento poznatok
bol získaný expertízou. Expert – súdny
znalec súdneho lekárstva v Bratislave
nevedel určiť, či ide o kostru muža, ženy
alebo dieťaťa, ani vek nebohého. Kosti
boli prevezené do depozitu súdneho lekárstva v Bratislave.
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Družba ZAVAR – ČERNÁ HORA
16. apríla 2009 sa autokarom 40 zavarských seniorov prepravilo na družobné
stretnutie do Českej republiky. Na polceste
medzi Zavarom a Černou Horou v Hodoníne
sa uskutočnilo po predchádzajúcich stretnutiach výborov stretnutie členov oboch klubov
v klubových priestoroch domu kultúry.
Akcia sa konala pod záštitou starostu
obce Zavar Rudolfa Baroša. Zavarčania
odovzdali seniorom z Černej hory jeho pozdrav i suveníry – symboly obce Zavar, zástavky, perá, kľúčenky, kalendáre a orientačný plán obce Zavar. Ako zvláštny dar
bola seniorom z Černej Hory odovzdaná
kniha DEDINKA V ÚDOLÍ s osobným
venovaním starostu obce Rudolfa Baroša.
Na družobnej akcii sa zúčastnilo 40 členov zo Zavara a 50 členov z Černej Hory.
Družobné stretnutie otvorila vedúca
Klubu seniorov pri OcÚ v Zavare - pani
Emília Federičová a predstavila činnosť
zavarského klubu seniorov. Precítenou

básňou o spolupatričnosti, viažucej sa
na spoločný historický vývoj Slovanov,
prezentovala zavarský klub pani učiteľka
Marta Užovičová. Kronikár klubu - pán
Rudolf Federič predložil kroniky klubu a
predniesol slávnostný prípitok.
Po spoločnej večeri seniori ochutnali
kvalitnú tortu zhotovenú šikovnými rukami pani Margity Režnej, ktorá krásou
i textom vzbudila náležitú pozornosť.
Dobrú náladu doladilo kvalitné víno. Seniori sa postupne zoznamovali cez kroniky
a vzájomnou komunikáciou sa napokon
prelomili všetky ľady. Cez vedenie klubu
tlmočili Zavarčanom seniori z Černej
Hory pozvanie do svojho bydliska.
O 19.00 hodine navštívili obe skupiny
spoločne koncert dychových hudieb HOVORANÉ a DAMBOŘANKA, ktoré mali
vysokú profesionálnu kvalitu.
Koncert uzavrel prvé oficiálne stretnutie
klubov.


Výsadba zelene v centre obce

Foto: -rf-

Po dostavbe kruhovej križovatky a priľahlých ulíc sa obecné zastupiteľstvo v Zavare zaoberalo výsadbou zelene.
Návrh na založenie uličnej zelene pre
obec Zavar predložila medzi prvými autorizovaná krajinná architektka AWE ATELIER s.r.o. Piešťany Ing. Eva Wernerová.
Na základe prieskumu daného stavu po
stavebných úpravách komunikácií, chodníkov pre peších i cyklistov a výstavbe
kruhovej križovatky podala návrh výsad-

by. V zmysle vypracovanej štúdie sa uvažovalo s použitím cca 5380 kusov rôznych
druhov zelene.
Obecné zastupiteľstvo sa v rámci výberového konania zaoberalo viacerými
predloženými ponukami. Po náležitom
zvážení vybralo najvýhodnejšiu ponuku
predloženú firmou Dechtický s.r.o. Trnava - Modranka.
Víťaz výberového konania, firma s.r.o.
DECHTICKÝ, začal dňa 25. mája 2009
výsadbu zelene v centre obce Zavar.
Výsadba bola realizovaná podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Prvý
bol drevinami vysadený kruh v strede
kruhovej križovatky, priestranstvo pred
cukrárňou a okolie. Potom zamestnanci
spoločnosti vysádzali jednotlivé ulice
podľa vyhotovenej ponuky, ako i priestor
za oplotením v materskej škole a v DSS
– Humánum. Dňa 12. júna 2009 sa uskutočnila kolaudácia zelene za účasti projektantky Ing. E. Wernerovej.


Pestovateľ kivi v Zavare
Dlhoročný zavarský záhradkár Dr.
Alojz Ormandy má okrem včelárstva
mimoriadny záujem aj o pestovanie
cudzokrajných rastlín. V mesiaci máj mu
v záhradke rozkvitli kivi. Vlani dosiahol
celkom dobrú úrodu a je predpoklad, že
v tomto roku bude úroda ešte lepšia. 

Chvíľka pre tvoj rozum i srdce
„Kto sa stavia na špičky, nestojí pevne, kto ustrnie v polkroku, prestane kráčať,
kto sa zahľadí len do seba, prestane byť jasnozrivý.“
Lao – C‘ (6. st. pred Kr.)

Stavanie mája
Foto: -rf-

„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“
Zavarčania sa usilujú odkazy predkov naplniť. V predvečer 1. mája 2009 občania
Zavara za prítomnosti starostu - pána Rudolfa Baroša a poslancov obce nezabudli
po roku znovu oživiť májovú slávnosť.
Na stavaní sa zúčastnili občania, seniori i športovci. Deti zo Základnej školy
s materskou školou v Zavare, vyobliekané
v zavarských krojoch, pripravili program
s tradičnými tancami. Žiaci zaspievali
piesne oslavujúce máj.
Slávnostný príhovor predniesol starosta Zavara - pán Rudolf Baroš. Za potlesku bol postavený krásny vysoký máj
na novom mieste. Slávnostnú atmosféru
spestrila dychová hudba z Križovian so
sólistkami.


Voľby do Európskeho
parlamentu
V sobotu 6. júna 2009
sa v našej obci uskutočnili voľby do parlamentu
EURÓPSKEJ
ÚNIE
s nasledovnými výsled- Foto: zdroj internet
kami: počet zapísaných voličov: 1694,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách: 294,
počet platných hlasov odovzdaných kandidátom: 287,
počet platných hlasov odovzdaných pre
politickú stranu alebo hnutie:
ĽS HZDS - 50 ,
Sloboda a Solidarita - 2,
SMER – 131,
Strana zelených 2,
SDKÚ – 28,
Agrárna strana vidieka 3,
Konzervatívni demokrati Slovenska – 12,
Strana maďarskej koalície – 1,
Slovenská národná strana - 15,
Komunistická strana Slovenska - 1,
Strana demokratickej ľavice - 1,
Slobodné fórum - 4,
Kresťanskodemokratické hnutie – 37. 
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Deň s veľkým „D“
T ý m t o
dňom sa stal
pre 27 zavarských
detí
17. máj 2009,
keď prvý raz
prijali
do
svojich sŕdc
sviatostného
Spasiteľa. Na
tento deň sa
deti usilovne
pripravovali
na hodinách
náboženskej
výchovy so Sr. Ľubomírou vypracovávaním prípravných testov so svojimi rodičmi, pravidelnou účasťou na nedeľných
svätých omšiach, modlitbou deviatnika
pred I. sv. prijímaním a intenzívnou prípravou s vdp. dekanom Prieberom. Veľmi
radi chodili na nácviky spevu, kde sa stre-

tali so Sr. Margitkou, ktorá im pomáhala
pripraviť slávnostnú liturgiu.
Veľmi dôležitým dňom bola pre nich už
sobota 16. mája, keď pristúpili prvý raz
k sviatosti zmierenia. Po troche strachu
prišla radosť z očistenej duše, pripravenej
na veľký deň.
Na slávnosť prvoprijímajúcich boli,
samozrejme, pozvaní i rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a ostatní príbuzní, čím
sa stala významnou udalosťou v živote
každej zúčastnenej rodiny. Prvé sväté
prijímanie dieťaťa je slávnosťou, v ktorej rodičia potvrdzujú zmluvu s Pánom,
ktorú uzatvorili ešte vtedy, keď dieťa priniesli na krst. Tu sa zaviazali, že ho budú
vychovávať vo viere a sprevádzať na ceste
priateľstva s Bohom.
Počas slávnostnej svätej omše sa deti
aktívne zapájali do liturgie recitáciami,
liturgickými čítaniami, spevom a pozorným prežívaním jednotlivých častí.

Veľmi pozorne počúvali príhovor vdp.
dekana Prieberu, v ktorom im v poučnej
rozprávke o krásnej záhrade ich duše
a príbehu o anjelovi, ktorý sa porovnával
s človekom, poprial veľa odvahy, vytrvalosti a lásky v nasledovaní Ježiša. Vo
svojom príhovore nezabudol ani na rodičov a pripomenul im zodpovednosť, ktorú
majú pred Bohom za svoje deti. Najväčším
darom pre deti bol Pán Ježiš v podobe
prijímaného chleba, ich radosť sa nedala
ukryť, vyžarovala z ich očí.
Ostáva nám veriť, že naše deti zostanú
čisté a otvorené pre prijatie Spasiteľa i naďalej. Našou úlohou je im v tom pomáhať
a byť im živým príkladom v prežívaní viery
a života s Bohom. Aj touto cestou ešte raz
ďakujeme hlavne vdp. dekanovi Prieberovi
a všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu
tejto krásnej slávnosti podieľali.
Ilustrácia: Andrej Grossmann



DSS Humánum
„Aj ľudia s určitým
postihnutím dokážu byť tvoriví“
Na prelome mesiacov marec a apríl
2009 sa klienti DSS Humánum zúčastnili spoločne s ostanými účastníkmi
z Poľska a Čiech na nakrúcaní koprodukčného filmu „Malý Princ“. Nakrúcalo
sa v krásnom prostredí Českej vysočiny.
Samotné nakrúcanie bolo náročné nielen pre klientov zariadenia, ale aj pre
všetkých, ktorí sa na tvorbe tohto filmu
spolupodieľali.
4. júna bol film prezentovaný na medzinárodnom „Mental festivale“ v Prahe,
na ktorom sa zúčastnili aj naši klienti,
ktorí vo filme účinkovali. Porota ich úsilie ohodnotila špeciálnym ocenením.
Obec Zavar k dosiahnutému úspechu
srdečne blahoželá.

Vďaka spolupráci medzi Českou vysočinou a TTSK mali možnosť klienti
DSS stráviť koncom júna týždenný pobyt
v kláštore v Želivách. Prezentovali prípravu tradičných jedál a spríjemnili pobyt aj ostatným svojím tancom a spevom.

Country hody

Najväčšiu pozornosť a úsilie vynaložili
klienti a zamestnanci DSS Humánum
na prípravy už 5. ročníka Country hodov. Tie sa konali tento rok v piatok 12.
júna 2009. Podujatie bolo zorganizované
pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša. Spoločne s riaditeľkou DSS
Humánum PhDr. Pavlovičovou, PhD.
slávnostne otvorili novú čajovňu.
Podujatím počas celého dňa sprevádzal
Dano Dangl. K príjemnému umeleckému zážitku prispel František Nedvěd so
synom Vojtom, Ranch country, Muzika
Heskovci, Adam Ďurica, dychová hudba

Šurovanka, Country banda z Brestovian
a zlatým klincom programu bol večerný
koncert skupiny Desmod.
Pre všetkých návštevníkov bolo pripravených množstvo atrakcií. Deti si
mohli vyskúšať skákací hrad, maľovanie
na tvár, jazdu na koňoch. Veľký obdiv si
získali aj kovboji a predvedenie historických zbraní, ako aj vystúpenie cvičených
psov – Kanis mauris.
K príprave dobrého občerstvenia prispeli
aj zavarskí záhradkári, poľovníci a seniori.
To, že akcia má z roka na rok väčší úspech,
potvrdzuje aj čoraz väčší počet návštevníkov. Významným hosťom tohtoročných
Country hodov bol prezident Slovenskej
humanitnej rady – Ing. Ivan Sýkora. Nechýbali ani zástupcovia VÚC, starostovia
okolitých obcí, opatrovníci, príbuzní a priatelia klientov zariadenia a samozrejme obyvatelia obce Zavar.


DSS Humánum Zavar vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní tohtoročných Country hodov.

Rozlúčka deviatakov
Teraz odchádzame my, deviataci. Aj my
sme boli kedysi maličkí a milučkí. Vedia
o tom svoje i pani učiteľky Bleščáková
a Fixeková, ktoré nás učili prvé dva roky.
Naučili nás písať, čítať i počítať, za čo im
budeme navždy vďační. V tretej a štvrtej
triede nám boli triednymi učiteľkami pani
Hlavatá a pani učiteľku Fixekovú vystriedala pani Nemcová a neskôr sa o naše vedomosti starala i pani učiteľka Sameková.
V piatej triede nastal rázny zlom. Nie-

koľkí žiaci od nás odišli na gymnáziá a iné
školy a naše dve triedy spojili. Vtedy sme
dostali za triedneho pána učiteľa Moncmana, ktorý nás sprevádzal až doteraz. Okrem
iného sa staral aj o našu kondičku na telesnej a o to, aby sme niečo vedeli z fyziky.
A musíme uznať, mali sme perfektného
triedneho. Pribúdali k nám noví žiaci a v 6.
triede začal byť problém so správaním sa istých mafiánov v našej triede. Robili všetko
preto, aby nám pokazili našu reputáciu v

škole. No, ale žiť sme museli ďalej, aj keď sa
nám niektorým nechcelo... V devine sme si
začali mnohé veci uvedomovať. Začali sme
sa rozhodovať, kam pôjdeme na strednú
školu, kam povedú ďalej naše kroky. Nechceme zabudnúť na to, ako sme prežili
týchto 9 rokov. Nechceme zabudnúť na ľudí,
ktorí sa nám pokúšali pomôcť. Všetkým, čo
nás učili, ale aj ostatným pedagógom našej
školy patrí veľká vďaka.
Ďakujeme. Vaši deviataci!!! 
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Cesta za mliekom
8. apríla 2009 tretiaci a štvrtáci z našej
základnej školy prijali pozvanie na Poľnohospodárske družstvo v Zavare.
So svojimi pani učiteľkami sa vybrali
na nezvyčajnú cestu za mliekom. Vrátili
sa plní zážitkov a podelili sa aj s nami,
aby sme si vedeli predstaviť, čo všetko videli a prežili na mieste, odkiaľ pochádza
mlieko.
Ľuboš G. (3.tr.): Keď nám pani učiteľka oznamovala, že pôjdeme na družstvo,
tak som si myslel, že to bude o ničom. Ale
bol som veľmi prekvapený. Najviac sa mi
páčilo pri teliatkach. Boli trochu plaché,
ale keď som zistil, ako sa dajú privolať,
oblizovali ma, jedno mi skoro zožralo
tričko.
Erika N. (3.tr.): Boli sme na družstve
a ako prvé nám ponúkli jogurty. Jahodové, smotanové, čučoriedkové, boli veľmi
dobré. Videli sme novonarodené býča

a mohli sme mu dať meno, ak uhádneme
2 otázky. Uhádol ich štvrták Rišo a dal
mu meno Prco. Asi najškaredšie meno na
svete. Ani ostatným sa to meno nepáčilo.
Boli sme si pozrieť teliatka a jedno malo
chorú hlavičku. Dúfam, že ho vyliečili.
Keď sme odchádzali, boli sme pozrieť
býčky. Niektoré nemali čo jesť. Tak sme
premiestňovali jedlo. Tým, čo mali veľa,
sme trochu zobrali a dali sme to tým, čo
nič nemali. Nakoniec jedli všetci. Bolo
to pekné. Chcela by som si takýto výlet
zopakovať.
Marcelka S. (3.tr.): Boli sme na družstve. Keď nás tam priviezli, vošli sme
do veľkej miestnosti, a tam boli stoly
a stoličky. Na stolíkoch boli obrúsky a na
obrúskoch jogurty a lyžičky. Veľmi ma to
prekvapilo. Pustili sme sa do jogurtov.
Potom nás odviezli do Lovčíc, pozrieť
kravičky. Smrdelo to tam, ale dalo sa to

vydržať. Videli sme kravičky aj kone. Bol
to pekný zážitok!
Nikolka R. (3.tr.): Najprv sme išli do
Zavara na družstvo, tam, kde je aj polícia. Keď sme zjedli jogurty, autobus nás
previezol do Lovčíc na farmu. Porozdávali
nám také vrecká na nohy. Keď sme išli do
budovy s kravičkami, niektorí si zapchávali nosy. Pozreli sme si aj koníky.
Zlatka Ž. (3.tr.): Keď sme prišli do lovčického družstva, práve sa tam narodilo
teliatko. Bol to býček. Jeden štvrták mu
dal meno Prcko, ale mne sa to meno nepáčilo. Ja by som mu dala meno Straško.
Boli sme aj v dojárni. Ujo nám vysvetlil,
ako sa doja kravičky a povedal nám aj,
koľko mlieka dávajú. Jeden pán to mlieko aj ochutnal, aby vedel, či je dobré. Ale
my sme ho nemohli ochutnať. Nakoniec
som už bola unavená, ale bol to pekný zážitok!


Údaje z matriky
Narodili sa:

máj: Nela Mackovičová, Omar Mousa, Monika Farkašová

Sobáš:
apríl: Marián Moravský a Marcela Smolková, Marcel Hrobár a Katarína Ochabová,
Michal Šottník a Ing. Daniela Činčurová, Daniel Kyselica a Valéria Mitanová, Ján Krak a Martina Tomíková
máj: Rastislav Boháček a Mária Vlčáková, Martin Jančovič a Zuzana Bukovská, Jozef Dejčík a Zdenka Slobodová
jún:

Dušan Sochor a Jozefína Jedlovcová

Opustili nás:

apríl: Margita Hrušovská, Ľudovít Ochaba, Elena Hanusová, DSS- Jozef Czakó
jún: DSS - Peter Cibira, DSS - František Podolský

...oslávili svoje jubileum
50
60

Rudolf Daniš, Ján Farkaš, Dušan Hrnko, Milan Idunk, Ján Kadlečík, Vladimír Korenačka,
Jozef Krištof, Viliam Nápoky, Stanislav Stopko, Katarína Šimlaštíková, Daniela Vojtechová
Antonín Podhora, Peter Turčan, Ján Volek, Štefan Tomovič, Mária Miháliková,
Helena Oravcová, Eduard Idunk

70

Vojtech Fabian, Mária Šutiaková, Vladimír Mrva

75

Matilda Svíbová, Mária Ormandyová

80

Juraj Janko, Viliam Vadovič, Emília Belokostolská, Ľudmila Vojtechová, Anna Belokostolská

Chvíľka pre tvoj rozum i srdce
„Spokojnosť... prichádza ako zákonitý dôsledok veľkých ústupkov, veľkej pokory – keď sa netvárime ako niečo, čo nie sme
(podľahnúc svojim vlastným dramatickým sklonom), ale poddáme sa plnosti života – a necháme ho voľne plynúť cez seba.“
David Grayson
„Chvíle najhlbšieho pokoja sú našimi najväčšími skúsenosťami.“
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
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História Zavara na pokračovanie
Zavar v novoveku
Novoveké obdobie dejín, trvajúce
dodnes, začína 15. či 16. storočím,
keď sa v Európe po stredovekej
etape, orientovanej na neomylnú
autoritu katolíckej cirkvi a feudálov, meštianske rady poddaných
rozhodnú nabúrať nespravodlivosť
a zaostalosť feudálneho systému.
Svoju pozornosť obrátia opäť na
starovekú antickú kultúru, na
ideál demokracie, racionalizmus,
reformáciu i protireformáciu kresťanskej cirkvi.
V novoveku vlastnili Zavar po
rodine Majthényiovej viaceré rody,
až v druhej polovici 19. storočia
väčšina pozemkového vlastníctva
patrila Majláthovcom. Najstarší
známy člen rodu Majláthovcov bol
Mikuláš Majláth. Pochádzal zo
Sedmohradska, študoval v Trnave
a roku 1643 bol povýšený do šľachtického stavu. Neskôr sa stal právnym zástupcom majetkov uhorskej
koruny. Synmi jeho vnuka Jozefa,
Jozefom, Jurajom a Františkom, sa
rod člení na tri základné vetvy. Viacerí príslušníci tohto rodu zaujímali
pomerne významné postavenie vo
verejnom živote. Juraj Majláth bol
advokátom a roku 1781 právnym
zástupcom Budínskeho panstva,
viackrát poslancom krajinského
snemu, po roku 1808 sa stal kráľovským sudcom, roku 1811 hlavným
županom župy Tolna. S manželkou
Katarínou, rodenou Hrabovskou,
získal štvrtinu majetkov rodu
Hrabovských v Zavare, ostatnú
časť zavarských majetkov kúpil za
10 500 zlatých. Jeho syn Juraj II.,
narodený roku 1786, bol hlavným
županom Hontianskej župy a poslancom na krajinskom sneme.
Jeho syn Juraj III., narodený roku
1818, bol krajinským sudcom.
Kataster Zavara zasahuje pomerne
hlboko do extravilánu mesta Trnava.
Keďže v období feudalizmu mala
pôda jedinú štandardnú hodnotu
a celé hospodárske a spoločenské
dianie sa točilo okolo pozemkového
vlastníctva, bol tento chotárny cíp
predmetom dlhodobého sporu medzi

mestom Trnavou a Zavarom, respektíve zemianskymi rodmi zo Zavara.
Do sporu bol zainteresovaný aj
kráľovský kapitán Ecchius de Salm
a v dňoch 7. mája 1571, 29. júna
1571, 7. júla 1571 a 7. augusta 1571
utišoval rozhádané strany, mesto
Trnava a rodinu Zavariovcov. Zdá
sa, že predsa len mal úspech, pretože ďalšie údaje o spore mĺknu.
Majetkovú situáciu i poddanské povinnosti obyvateľov Zavara
najlepšie ukazuje urbár zo dňa 8.
apríla 1771. Sám urbársky súpis
i odpovede starých Zavarčanov na
známych „novem puncta“ (deväť
bodov) sa uskutočnili na spoločnom
zhromaždení vlastníkov gruntov
i hoferov v Zavare dňa 11. februára 1768. Odpovede na oných deväť
bodov sa nezachovali, ale súpis je
jediným prameňom, ako vyzerala
majetková držba. V Zavare bolo
v čase súpisu 13 „gruntovných pánov“ – vlastníkov pôdy, ktorí mali
na gruntoch jedného až štyroch
hoferov. Hoferi boli povinní odpracovať pánovi ručne (bez záprahu)
12-18 dní do roka. Ako peňažnú
rentu platili zavarskí hoferi svojim
pánom ročne 1 zlatý. iné povinnosti
hoferi nemali. Okrem troch všetci
vlastnili domy.
Zavarská fara sa spomína už
v súpise fár bratislavského archidiakonátu zo dňa 27. apríla 1390.
Vizitátor fary roku 1501 zaznamenal len, že je tu Kostol Narodenia
Panny Márie a že dedina je vlastníctvom turčianskej prepozitúry.
V rokoch 1561 a 1562 nebolo v Zavare farára. Vizitátor roku 1634
zapísal: „Napriek tomu, že dedina
je vlastníctvom viacerých katolíckych šľachticov a blízko Trnavy,
istý mladý muž z najhoršieho cesta
Gašpar Szegedinus aj s kazateľom
ženú veci do extrémov.“ Kazateľom
tu bol roku 1618 Ján Fábri, 1629
Mikuláš Cisanius. Roku 1636 bol
týmto reformačným pokusom urobený koniec. Patróna fara nemala.
Kostol Narodenia Panny Márie
bol pôvodne románsky, v roku 1907

ho zbúrali a postavili terajší novogotický. Je jednoloďový, s vežou,
zaklenutý krížovými, štukovými,
rebrovými klenbami. Súčasťou vtedajšieho hlavného oltára bol obraz
od Zanussiho zo Salzburgu z druhej
polovice 18. storočia Kristus na Olivovej hore. Súčasný oltár sa pôvodne
nachádzal v školskej kaplnke v čase
pedagogického pôsobenia rehoľných
sestier v Zavare. Ako hlavný oltár
v obecnom kostole slúži od 80 – tych
rokov minulého storočia po čiastkovej prestavbe kostola v období pôsobenia vdp. Jána Bujnu.
Majláthovský
klasicistický
kaštieľ, dnes úspešný DSS Humánum, postavili začiatkom 19. storočia a roku 1894 prestavali. V kaštieli bola Kaplnka svätého Juraja.
V súčasnosti sa v areáli kaštieľa
nachádza Jaskyňa Lurdskej Panny
Márie z roku 2006. Roku 2007 v nej
inštalovali aj sochu sv. Bernadety.
Pri fare bola prastará škola a mená jej učiteľov sú známe od roku
1720; 1720 – 1731 Ján Lacuška,
1731 – 1756 Michal Pavlovič, 1756
– 1782 Ján Herman, 1782 – 1840
Anton Hibel, 1840 – 1847 Ján Némethy, 1847 – 1862 Matej Gyulay,
1862 – 1864 Matej Gerlay, 1864
– 1868 Augustín Honánk, 1868
– 1870 Jozef Horváth, 1870 – 1871
Augustín Szokoly, 1871 – 1872 Jozef
Marko, 1872 – 1880 Ernest Burián,
1880 – 1885 Ferdinand Červenka,
1885 – 1897 Ľudovít Horniak. Roku
1887 založila v Zavare barónka Štefánia Prandau, manželka Juraja
Majlátha, dvojtriednu dievčenskú
školu a opatrovňu – od roku 1893
pod vedením Sestier svätého Kríža.
V Zavare bola aj výšivkárska škola.
Matriky Zavara sa zachovali od
roku 1743, písomnosti obce v Štátnom okresnom archíve v Trnave od
roku 1894. Doteraz sa nepodarilo
nájsť pečať Zavara spred roku 1850,
aby sa dal rekonštruovať používaný
znak na nej.
(Spracované podľa knihy Mojej Trnave
od J. Šimončiča) 
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100. výročie narodenia
spoluzakladateľa zavarského
športového klubu Daniela Bullu
V dvadsiatych rokoch minulého
storočia sa skupina futbalových nadšencov zoskupila okolo pána Daniela
Bullu (nar. 12.2.1909), v tom čase
učiteľa v Zavare, a začala hrávať
futbal.
Futbalisti trénovali s handrovými loptami, lebo koženú loptu si
šetrili na zápasy. Ťažko získané
futbalové dresy si prali sami. Na
futbalových bránkach neboli v tom
čase žiadne siete. Aj úpravu ihriska zabezpečovali hráči sami. Na
zápasy k súperom chodilo mužstvo
peši. Neskôr futbalistov vozil na
konských záprahoch dedko Fran-

tiška Kovačica. V ojedinelých
prípadoch sa futbalisti odviezli na
bicykloch.
Prvé stretnutia sa hrávali na „PAŽITI“. Vznik Telovýchovnej jednoty
v Zavare sa datuje rokom 1926. Jeho
názov sa menil z pôvodného ŠK Zavar na ZAC, SOKOL až po Družstevník Zavar.

Dňa 22. marca 2009 vyšlo prvé
číslo XI. ročníka Zavarský šport
žurnál. Jeho zakladateľmi boli
Rudolf Federič st. a Julian Vojtech.
Fotografie zhotovoval Rudolf Federič
ml. Copyright zastrešil svojím menom
Rudolf Baroš – starosta obce Zavar.
Pri výrobe 6. ročníka spolupracovali aj
Róbert Urminský a Peter Horváth. 

Je v tom kus symboliky, že v čase
100. výročia nedožitých narodenín
učiteľa Daniela Bullu, priekopníka
organizovaného športu v Zavare,
došlo k historickej zmene názvu zavarského klubu.


Ľuboš Hanzel

Výročná členská schôdza TJ Zavar
Foto: -rf-

Dňa 10. mája 2009 o 19.00 hodine
sa konala v Kultúrnom dome v Zavare
členská schôdza športovcov. Viedol ju
Mgr. Marián Rakús. Správu o činnosti
TJ Družstevník predniesol predseda
organizácie Rudolf Baroš. Správu
o hospodárení predniesol pán Róbert
Urminský a správu revíznej komisie
pán Jozef Beránek. Tým bola uzatvorená činnosť TJ Družstevník Zavar.
Na návrh pána Rudolfa Baroša
schválila členská schôdza zmenu názvu
klubu na OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB
ZAVAR /OŠK/, logo klubu i vlajku.
Stanovy OŠK po ich prečítaní Mgr.
Mariánom Rakúsom i navrhnutú

Zavarský
šport žurnál
- XI. ročník

zmenu názvu klubu schválila členská
schôdza jednomyseľne.
Návrhová a volebná komisia v zložení Ing. Stanislav Tománek, Anton
Hrotko a František Kudláč predložila
návrh na voľbu prezidenta i členov
OŠK Zavar.
Prezidentom OŠK Zavar na štvorročné obdobie bol zvolený pán Rudolf
BAROŠ, za členov výboru boli zvolení: Róbert Urminský, Marián Rakús,
Peter Beňo, Michal Psota, Marián
Adámek, Ľuboš Chovanec, Branislav
Čerňanský,
Marek Dobrovodský
a Rudolf Federič.
Po zaregistrovaní na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky bude
zavarský športový klub vystupovať
pod názvom OBECNÝ ŠPORTOVÝ
KLUB ZAVAR.
V diskusii sa Rudolf Baroš, Štefan
Miklošovič, Andrej Juriš, Marián
Rakús, Ľubomír Chovanec, Peter
Krchnák a ďalší zaoberali súčasnými
problémami klubu, ktoré bude riešiť
už jeho nový výbor.
Schválením uznesenia predneseného Ing. Stanislavom Tománkom bola
členská schôdza ukončená.


reprezentantom Slovenskej
republiky
Zavarčan Ľubomír Hanzel po vybojovaní si miesta v základnej zostave
futbalového A – mužstva FC Spartak
Trnava, hrajúceho v Corgoň lige, sa
rozohral k veľmi kvalitnému výkonu.
Viackrát bol vyhodnotený ako najlepší
hráč Corgoň ligy. Jeho ofenzívne poňatie hry mu prinieslo aj úspechy v podobe
vsietených gólov.
V 24. kole Corgoň ligy 18. 4. 2009
v zápase Dunajská Streda – Trnava
1:4 si zapísal prvý ligový gól, ktorým
vyrovnával v 44. minúte na 1:1 / Trnava
zvíťazila 1:4/.
Druhý gól v Corgoň lige vsietil Ľuboš
Hanzel v stretnutí 30. kola FC Spartak
Trnava – Slovan Bratislava v 24. minúte, ktorým dostal Spartak do vedenia.
Na konečných 1:1 vyrovnal Pires v 62.
minúte.
Tretí gól v Corgoň lige vsietil Ľubomír
Hanzel v stretnutí opakovaného 29. kola
FC Nitra – FC Spartak Trnava v 89. minúte. Vyrovnal ním na konečných 1:1.
Jeho kvalitnú hru si všimol tréner
reprezentačného A – mužstva SLOVENSKA Vladimír Weiss, ktorý ho
nominoval na kvalifikačné stretnutie
s celkom SAN MARÍNA. Za nomináciu sa Ľuboš Hanzel reprezentačnému
trénerovi odmenil okrem dobrej hry aj
prvým reprezentačným gólom!
Vedenie obce, občania Zavara i redakčná rada blahoželajú svojmu Ľubošovi k týmto úspechom a prajú mu veľa
zdravia a šťastia v jeho ďalšej futbalovej
kariére.
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