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Prehľad pripravenosti a stavu realizácie
investičných akcií
Aj v zimných mesiacoch sa realizovali stavebné investičné akcie; nosnou akciou v tomto období je ukončenie
rekonštrukcie a nadstavby domu služieb.

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Na 12. 3. 2018 je plánovaná kolaudácia tohoto objektu.
V interiéri sú práce ukončené tak, aby sa kolaudácia
mohla uskutočniť. Práce v okolí budovy a na exteriérových dokončovacích prácach budú prebiehať ešte do konca marca, nakoľko počasie nedovolilo tieto práce ukončiť.

Predpokladáme presťahovanie všetkých ambulancií
a prevádzok služieb do zrekonštruovaného objektu do
konca marca a od apríla plnú prevádzku v nových priestoroch.
Na poschodí budú všetky pôvodné ambulancie lekárov
– detská lekárka, dvaja obvodní lekári, zubná lekárka,
masážne služby.
Na prízemí budú prevádzky: lekáreň, kvetinárstvo, kozmetika, manikúra a pedikúra, holičstvo a kaderníctvo,
(pokračovanie na str. 2)
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predajňa rozličného tovaru. Suterén je určený pre herňu
stolného tenisu s kompletným zázemím pre športovcov.

Foto: -rf-

 Rekonštrukcia OŠK – rozsiahla rekonštrukcia športového areálu sa začne od apríla 2018. Je to vecne a finančne najrozsiahlejšia investícia za posledné roky. Preto
sme pre vás pripravili podrobnejšie predstavenie tejto
stavby na samostatnej prílohe.
 Zberný dvor – po veľmi dlhom schvaľovacom procese
na Ministerstve životného prostredia SR sa táto občanmi
veľmi očakávaná stavbe začne realizovať od apríla 2018.
Práce budú ukončené do septembra 2018 a následná
prevádzka zberného dvora výrazne prispeje k zberu separovaného odpadu v obci i k skvalitneniu a rozšíreniu
služieb pre občanov v tejto oblasti.
Obec Zavar a obecné zastupiteľstvo pripravujú aj do
budúcich období nové investičné akcie, ktoré sú v štádiu

prípravy štúdií – sú to predovšetkým prípravy projektov
odvodnenia ulíc, budovania cyklochodníkov, položenia
vzdušných sietí do zeme aj na uliciach popri štátnych
cestách. V príprave je aj projekt rekonštrukcie telocvične,
úprava okolia sochy svätej Anny a ďalšie. 
Ing. Dana Benešová

Pozývame na 3. ročník Zavarskej sedmičky
Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar a Základná
škola s materskou školou v Zavare pozývajú všetkých
vyznávačov rekreačného behu na 3. ročník behu ulicami obce, ktorý sa uskutoční 12. mája.
Štart celého pelotónu bude pred športovým areálom OŠK
o16.00 hod., dĺžka trate Z7 je 7 000 m, dĺžka prológu 2 719
m. Prológ je súčasťou bežeckého podujatia, ktorého cieľom
je dať príležitosť všetkým občanom Zavara, aby sa mohli
aktívne zapojiť medzi bežcov a zažiť tak atmosféru bežeckých
pretekov. Výbornú atmosféru majú rámcové preteky detí
predškolského veku, žiačok a žiakov v bežeckých disciplínach, ktoré pred hlavným pretekom organizuje ZŠ s MŠ
v Zavare v areáli OŠK.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa on-line prezentácie získate na http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=983&Ing=sk, webovej stránke obce, respektíve
u organizátorov na tel. č. 0948 480496.

Foto: -rf-

Príďte stráviť príjemné chvíle a povzbudiť atlétov, rekreačných bežcov i žiacke talenty, aby tradícia mohla pokračovať! 
Ing. Pavel Hlačina

Trochu z kultúry
Fašiangové slávnosti

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Zavare, ZŠ s MŠ
v Zavare, FS Zavaran, DHZ a SZZ v dňoch 10. – 11. februára spoločne usporiadali fašiangové slávnosti. Fašiangy
sa v našej obci začali sobotňajšou obecnou zabíjačkou
a pokračovali v nedeľu sprievodom masiek, karnevalom
pre deti i dospelých a následným pochovávaním basy.
Obecná zabíjačka sa konala 10. februára v skorých
ranných hodinách pri kultúrnom dome v Zavare. Prípravy ošípanej na ďalšie spracovanie sa znova ujal šikovný
mäsiar Marek Lenčeš za výdatnej asistencie členov dobrovoľného hasičského zboru v Zavare a zamestnancov
Obecného úradu.
Počasie nám počas zabíjačky prialo a práca išla všetkým
od ruky. Čoskoro ošípaná visela na ráme a po následných
úkonoch prítomným nič nebránilo v príprave zabíjač-

Foto: -rf-

kových výrobkov. Mäsiar Andrej Kudláč spolu s našimi
hasičmi pripravili nielen výbornú zabíjačkovú kašu, ale
aj ďalšie zabíjačkové špeciality, ako sú jaternice či oškvar(pokračovanie na str. 3)
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ulicami Záhumenská a Vetrová naspäť do kultúrneho
domu.
Po návrate sprievodu už nič nebránilo tomu, aby sa
mohol začať karneval. Po celý čas ho sprevádzala výborná nálada vytvorená predovšetkým krásnymi maskami
a radosťou zavarských detí. Skvelú atmosféru vytvorila
skúsená animátorská skupina StepUp, ktorá deťom zaistila program plný hudby, tanca a zábavy. Každé dieťa za
odmenu pri tejto príležitosti dostalo darčekový balíček.
O pochovanie basy sa postaral domáci folklórny súbor
Zavaran pod vedením Mgr. Žanety Baudyšovej. Vystúpenie sa začalo po dlhšej prestávke pásmom folklórnych
piesní, ktoré tancom sprevádzali deti oblečené v tradičných krojoch. Po tomto pásme nadišlo samotné pochoFoto: -rf-

ky. Práve tieto výrobky sa tešili veľkému záujmu našich
občanov, ktoré svojou kvalitou si zaistili okamžitý predaj.
Spokojné úsmevy na tvárach prítomných i kupujúcich
boli dôkazom toho, že zabíjačka naplnila ich predstavy
a očakávania. Sprievodom masiek sa začala fašiangová
slávnosť, ktorá sa konala v nedeľu 11. februára. O zábavu
Foto: -rf-

a hudbu v sprievode sa postaral folklórny súbor Zavaran.
Prítomní ulicami spievali a do tanca si prizvali aj okoloidúcich. Masky spolu s viacerými deťmi a mládežou sa za
účasti starostu obce Zavar Rudolfa Baroša s manželkou
vydali po Viktorínovej ulici, kde následne pokračovali

vanie basy. Hlavnej úlohy „pochovávajúceho“ sa zhostil
predseda kultúrnej komisie Bc. Lukáš Sochor. Svoju
ruku k dielu priložili aj členovia DHZ, ktorí asistovali na
poslednej ceste s „nebohou“. O ďalšie úlohy sa postarali
ostatní členovia folklórneho súboru Zavaran. Záver opäť
sprevádzali tradičné tóny ľudových piesní. Občerstvenie na podujatí v podobe šišiek a vareného vína, ktoré
všetkým veľmi chutilo, zabezpečil miestny SZZ.
Týmto by kultúrna komisia rada poďakovala členom
DHZ za výdatnú pomoc na obecnej zabíjačke i za účasť
na pochovávaní basy, SZZ za zabezpečenie chutného občerstvenia a folklórnemu súboru Zavaran za program na
podujatí. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ s MŠ a pani
učiteľkám z MŠ za zabezpečenie, výzdobu a bezproblémový priebeh detského karnevalu. 
Bc. Lukáš Sochor
Foto: -rf-

Foto: -rf-
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Madame de Pompadour

V Zavare sa zájazdy na kultúrne predstavenia stali veľmi
obľúbené. Dňa 16. 2. sa konal ďalší z nich, keď viac ako päťdesiat občanov našej obce sa pod vedením predsedu kultúrnej
komisie Bc. Lukáša Sochora vybralo na muzikál Madame de
Pompadour. Ten sa hral na Novej scéne. Muzikál bol ocenený viacerými cenami nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Mapuje život najznámejšej a najpôvabnejšej milenky francúzskeho kráľa Ľudovíta XV., ktorá prostredníctvom neho
usmerňovala chod francúzskych dejín v polovici 18. storočia.
Rozhodovala nielen o majetku a daniach vo Francúzsku, ale
určovala aj miesta v parlamente. Táto inteligentná žena sa
presadila vo svete ovládanom mužmi a „zaplatila za to svoju
daň“. V hlavnej úlohe Madame de Pompadour sa predstavila
Sisa Sklovská, ktorá podala fenomenálny výkon a umocnila dojem z výborného predstavenia. V muzikáli ďalej bolo
možné vidieť zvučné mená, ako Maroš Kramár, Stano Král

Trojkráľový koncert

Dňa 6. 1., v deň sviatku Zjavenia Pána, sa v Kostole narodenia Panny Márie uskutočnil tradičný trojkráľový koncert,
v rámci ktorého sa našim občanom predstavili domáci i hosťujúci umelci. V úvode vystúpila mužská hudobná skupina Kátlovani z Kátloviec, ktorí srdečne prijali naše pozvanie a prišli
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Foto: internet

či Lucia Vráblicová. Napriek žánru príbeh bol plný hlbokých
myšlienok a v každom z prítomných zanechal silný emocionálny zážitok. 
ná speváčka Veronika Huttová Šottníková v sprievode uznávaného klaviristu Jaroslava Konečného. Následne svoje vianočné
pásmo prítomným predstavil domáci Zavarský komorný zbor.
V závere hudobného podujatia sa k nášmu zboru pripojila opäť
Veronika Huttová Šottníková, ktorá v ich sprievode zaspievala
záverečné skladby koncertu Ave Maria a Panis Angelicus z chóFoto: -rf-

Foto: -rf-

svojou hudbou potešiť Zavarčanov. Vystúpenie týchto silných
mužských hlasov bolo sprevádzané hrou na gajdy. V nasledujúcom detskom pásme sa hrou na klavíri predstavil malý nevidiaci umelec Viktor Radošovský, ktorý práve hudbou bojuje proti
svojmu hendikepu. Sluch všetkých prítomných ďalej potešili
spevom malé speváčky Ninka Janíková a Emka Ďurišová, ktorá predviedla svoj talent aj hrou na klavíri. Títo detskí umelci
zdokonaľujú svoj talent pod pedagogickým vedením Mrg. art.
Hany Schlosser, ArtD. Viaceré vianočné piesne zaspievala oper-

Lucie Bílá

V rámci vianočného turné Bílé Vánoce Lucie Bílé najúspešnejšia česká speváčka zavítala aj do Trenčína. Na tom
koncerte sa zúčastnili aj jej fanúšikovia zo Zavara. Vzhľadom
na vydanie nového, v poradí už druhého vianočného albumu
sa koncert väčšinou skladal z úplne nových skladieb, ktoré
verejnosti predstavila v živom vykonaní prvýkrát. V snehobielych šatách česká slávica zaspievala známe i menej známe
vianočné hity. Viaceré svetelné efekty a živá kapela umocnili
celkový zážitok z podujatia. O Lucii Bílej je známe, že sa dlhé
roky venuje charitatívnej činnosti, a preto si pre prítomných
pripravila malých anjelov, ktorých sama vyrobila. Výťažok
z ich predaja putoval na podporu života osamelých seniorov.
Vďaka svojmu hlasu, charizme i celkovej atmosfére si každý
z občanov našej obce odniesol nádherný zážitok, ktorý zapálil
tú pravú vianočnú náladu. 
Bc. Lukáš Sochor

rusu nášho chrámu. Vyvrcholením koncertu bolo spoločné zaspievanie piesne Tichá noc, keď sa k umelcom spevom pripojili
všetci prítomní. Svojou silou táto skladba všetkých vnútorne
spojila a umocnila vianočnú atmosféru. Celé podujatie moderoval a na záver sa účinkujúcim i prítomným poďakoval predseda
kultúrnej komisie Bc. Lukáš Sochor. Všetci prítomní si domov
mohli odniesť pamätný obrázok s informáciami o tomto podujatí. Veríme, že tento večer bol pre každého v našej obci krásnym zavŕšením vianočných sviatkov. 
Foto: internet

(pokračovanie na str. 5)
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Zavarskí poľovníci ukončili lov na zajace
Poľovníctvo v Zavare má dlhoročnú tradíciu. Poľovný
revír bol zriadený už za Rakúsko-Uhorska. Oprávnenie
loviť poľovnú zver však mali iba majitelia kaštieľa Majlátovci a ich hostia. Keďže gróf Majlát bol krajinským sudcom v uhorskom sneme, na poľovačky do Zavara, Dolných

Stanislav Šottník; Člen výboru: Ľuboš Sobota; Predseda
dozornej rady: Ján Moncman; Členovia dozornej rady: Emil
Hrušovský, Miroslav Sobota; Ďalšími členmi sú: Radovan
Honíšek, Kamil Šteruský, Mgr. Pavol Sobota, Stanislav
Dobiš, Jozef Rusnák, Ľubica Rusnáková, Marián Režný,

Foto: -rf-

i Horných Lovčíc pozýval aj ďalších vysokopostavených
priateľov z Budapešti a Viedne. Domáci Zavarčania sa
v tom čase museli uspokojiť iba pomocnými prácami, respektíve mohli byť honcami.
V súčasnosti pôsobí v obci PZ (poľovnícke združenie)
Háj Zavar. Funguje v nasledovnom zložení: Predseda: Dušan Darfáš; Poľovnícky hospodár: Mgr. Daniel Moncman;
Tajomník: Ing. Ľubomír Dobrovodský; Finančný hospodár:

Foto: -rf-

Ján Kolenič, Štefan Modendorfský, Ivan Šulec; Čestný členovia: Jarolím Kovačič, Jozef Dobiš, Dominik Sobota.
Poslednú poľovačku na zajace na sklonku roka usporiadalo PZ Háj Zavar dňa 30. decembra. Vedenie poľovačky
vykonával poľovnícky hospodár Mgr. Daniel Moncman.
Na slávnostnom výrade bolo 51 kusov poľných zajacov.
Celé podujatie bolo uzavreté posledný pohonom – posedením na poľovníckom dome. 

Obecný kalendár
Na rok 2018 bol vyhotovený obecný závesný kalendár s rozmermi 30 x 42 cm s motívmi Zavara a Zavarčanov.
Na čelnej strane je letecký pohľad na obec var – majster 6. ligy, oslavy SNP, slivkové
Zavar a logo obce. V dolnej časti je v červe- hody, Deň úcty k starším, adventné aktivity
no-žltom poli nápis „Zavar 2018“.
a otvorenie vianočného obdobia.
Na jednotlivé mesiace sú fotografie KosKalendár v náklade 500 kusov vydala
tola narodenia Panny Márie s budovou fary, obec Zavar (fotografie Rudolf Federič ml.,
vianočné trhy, veľkonočné aktivity, stavanie grafická úprava a tlač Andrej Grossmann
mája, Deň matiek, country hody, OŠK Za- – SIENA). 

Koncoročné posedenie záhradkárov
Slovenský zväz záhradkárov usporiadal na konci kalendárneho roka každoročné posedenie s výborom
a pozvanými hosťami.
Privítal ich predseda organizácie pán Anton Honíšek,
osobitne privítal starostu obce Zavar pána Rudolfa Baroša a vdp. dekana JCLic. Jána Bederku. Po spoločnej
večeri sa záhradkári bavili, voľne diskutovali o činnosti
v uplynulom období. Kvalitný mok prispel k dobrej pohode prítomných.
S novým programom na rok 2018 boli záhradkári oboznámení na výročnej členskej schôdzi v novom roku. Medzi
iným si ocenili i zaslúžilých členov. Schôdze sa zúčastnil
aj starosta obce. 

Foto: Ing. Marek Nižnanský
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Klub seniorov hodnotil svoju činnosť
Nastal čas obzrieť sa za končiacim rokom, zhodnotiť a poďakovať. Viaceré inštitúcie i záujmové združenia to urobili. Inak nekonali ani členovia klubu seniorov a v závere roka vykonali zhodnotenie činnosti klubu seniorov.
Vedúca klubu pani Emília Viola Federičová privítala
členov i hostí, osobitne správcu farnosti vdp. dekana
JCLic. Jána Bederku, starostu obce pána Rudolfa Baroša i predsedu PD v Zavare Ing. Petra Holčeka. Potom
poverila tajomníka klubu Rudolfa Federiča zhodnotením
činnosti klubu za rok 2017.
Klub seniorov jestvuje od roku 2001. Činnosť vykonáva v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov. Registráciu klubu
schválilo Ministerstvo vnútra SR v Bratislave, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí.
V roku 2017 výbor klubu seniorov pri Obecnom úrade
v Zavare pracoval v zložení: vedúca Emília Federičová,
tajomník a kronikár Rudolf Federič, pokladníčka Oľga
Sobotová, kultúrna referentka Marta Užovičová, referent
pre spoluprácu so zložkami Jozef Juriš, revízorka Anna
Masnicová.

Foto: -rf-

V priebehu roka 2017 došlo vo výbore klubu seniorov
k zmenám. Tie boli zapríčinené už spomenutým väčším
počtom prijatých členov i širšou činnosťou klubu, preto
bol výbor klubu posilnený o dvoch členov, ktorými sa stali
pani Jozefína Šturdíková a pán Jozef Beránek.
Žiaľ, toto doplnenie výboru bolo zapríčinené i odchodom do večnosti spoluzakladateľky klubu a kultúrnej
referentky Mgr. Martušky Užovičovej, ktorá sa dlhé roky
prekrásnymi a vyšperkovanými slovami prihovárala seniorskému spoločenstvu pri slávení narodenín i menín.
Preto predkladateľ správy vyzval pána Jozefa Juriša
na zapálenie sviece a seniorov na uctenie si jej pamiatky
minútou ticha.
Potom sa dotkol činnosti klubu a jeho poslania. Zvýraznil, že prvoradou úlohou klubu je šíriť úctu k starším, s úctou pomáhať osamelým seniorom i seniorkám,
s úctou potešovať ľudí pri strate manžela či manželky,
navštevovať a povzbudzovať chorých po hospitalizácii
a priať im skoré uzdravenie. Úlohou je aj prejavovať mimoriadnu úctu a sústrasť pri poslednej rozlúčke s najbližším človekom – manželom alebo manželkou. Mimoriadnu
úctu však prejavujú seniori Stvoriteľovi, od ktorého majú

všetko! Veď bez Božej milosti a ochrany Panny Márie
by jeseň života a jej peripetie prežívali oveľa zložitejšie.
Úctu sa seniori usilujú prejaviť aj rodnej hrude, svojej
obci – dedinke v údolí – a jej predstaviteľom. Sú vďační
za všetko, čo pre nich a ich potomkov vedenie obce i poslanecký zbor zabezpečujú. Erb obce s pokynom: „Modli
sa a pracuj, bude ti rozkvitať.“ predstavitelia obce napĺňajú. Aj seniori sa ho snažia uplatňovať. Srdečne ďakujú za príspevok na činnosť i za materiálnu pomoc.
Celoročnou úlohou klubu seniorov je vytvárať aktivity
prospešné všetkým. Preto sú v pláne klubu seniorov zaradené meninové pondelky i jubileá. Medzi dôležité a tvorivé činnosti klubu patria aj práce šikovných rúk. Osobitné
čaro vedia vykúzliť kuchárky a cukrárky skvelými dobrotami i krásnymi dekoráciami bez nároku na odmenu.
Zavarskí seniori sa usilujú byť činorodí aj pri rôznych
zábavách, karnevaloch a vytváraní prekrásnych masiek.

Foto: -rf-

V úcte majú tradičné mikulášske a vianočné slávenia, zapájajú sa do obecných slávností – stavania mája i rôznych
osláv.
Na vianočných trhoch sa prezentujú najmä vianočným
pečivom podľa receptov starých materí, ale aj krásnymi
perníkmi, ktoré zdobia šikovné ruky pani Júlie Jakabovej.
Osobitne sa tešia na prednášky v rámci miniuniverzity
tretieho veku. Každá téma ich zaujíma a je pre nich poučná. Sú vďační za to, že prednášky sa uskutočňujú bez
nároku na odmenu.
Medzi najvzácnejšie akcie v roku 2017 patrila prednáška riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Zavare Ing.
Mareka Mikloviča v duchu hesla polície „Pomáhať a chrániť“, ktorú predniesol v prítomnosti starostu obce Zavar
pána Rudolfa Baroša.
Cieľom členov klubu seniorov je usilovať sa i naďalej
šíriť dobré meno obce a zviditeľňovať ju nielen doma, ale
aj v zahraničí. V rámci cezhraničnej spolupráce nadviazal priateľské vzťahy so seniormi z Černej Hory, medzi
ktorých patria aj obyvatelia z obce Bořitov v Českej republike. Tých v roku 2017 privítali v Zavare. Okrem
(pokračovanie na str. 7)
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obce Zavar hosťom z Moravy predstavili pýchu krajského
mesta – krásny trnavský futbalový stánok CITY ARENA.
Za bezplatnú prehliadku patrí poďakovanie Zavarčanovi
pánovi Máriovi Prelovskému, masérovi slovenskej futbalovej reprezentácie a FC Spartak Trnava.
Členovia klubu sa zúčastňujú aj na poznávacích zájazdoch, z ktorých najvýznamnejší bol do Schloss Hofu
v Rakúsku pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie
Terézie. Seniori cestou domov navštívili aj čokoládovňu
v Kittsee a obchodné centrum IKEA v Bratislave, kde
mali možnosť zakúpiť si rôzne veci a občerstviť sa.
V závere správy o činnosti sa tajomník klubu srdečne
poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k vzniku i rozvoju klubu seniorov pri OcÚ v Zavare.
Osobitne vyjadril poďakovanie starostovi Obce Zavar
pánovi Rudofovi Barošovi za nesmiernu podporu a neustále prejavovanú pozornosť voči ľuďom pôsobiacim
v klube. Prostredníctvom neho vyjadril vďaku i poslaneckému zboru, srdečne poďakoval vdp. dekanovi JCLic.
Jánovi Bederkovi za krásne duchovné slová, príhovory,
žehnania a povzbudenia. Jeho otvorenú náruč a objatie
seniori pociťujú na každom kroku. Aj dnešná svätá omša
za seniorov bola balzamom na dušu.
Poďakovanie v mene seniorov vyjadril aj predsedovi PD
v Zavare Ing. Petrovi Holčekovi, a to najmä za milé prijatia na družstve, vzácnu a dlhoročnú sponzorskú i morálnu podporu.
Za mimoriadnu ústretovosť, veľkú lásku, milé prijatia,
prednášky, sponzorské pozornosti a vynikajúcu spoluprácu patrí poďakovanie doc. PhDr. Anne Pavlovičovej, PhD.
a jej kolektívu.
Dobrá spolupráca pokračuje aj so ZŠ s MŠ v Zavare,
ktorú v súčasnosti vedie Mgr. Andrea Mršťáková.
Seniori si vážia kultúrne podujatia žiakov školy, ktoré im dodávajú podnet na spolupatričnosť, veď medzi
žiakmi sa nachádzajú vnuci i vnučky mnohých seniorov.
Vďaku vyslovujú vedeniu školy i pedagógom, veď milé
prekvapenia seniorov vždy potešia. Nesmierne si to vážia.
Nie je možné zabudnúť poďakovať šíriteľovi dobrej
nálady pánovi Vladimírovi Pavlovičovi, dlhoročnému
hudobnému producentovi našich akcií, ktorý svojou harmonikou a plejádou nádherných piesní vie rozjasať celé
seniorské spoločenstvo.

Neodmysliteľná spolupráca pretrváva aj s DV COOP
Jednota Zavar, osobitne s predsedom Jozefom Jurišom.
Za spoločné akcie a sponzorské príspevky mu patrí poďakovanie.
Do rozpočtu klubu prispievajú aj dobrovoľní sponzori.
Osobitne však treba poďakovať zavarskému rodákovi
a podnikateľovi pánovi Jánovi Svíbovi s manželkou Margitou, ktorí si ctia ľudí v seniorskom veku a morálne i vecne ich výrazne viackrát podporili.
Za vzácne priateľstvá, kontakty i príspevky pre ľudí
v seniorskom veku sa seniori chcú odvďačiť aspoň tak, že
chcú byť užitoční pri kultúrno-spoločenských aktivitách
a akciách v obci Zavar.
Seniori chcú aj naďalej zviditeľňovať obec. Veria, že priazeň ctených hostí i sponzorov bude pretrvávať aj naďalej.
Po prednesení správy o činnosti pokračoval program
príhovorom starostu obce Zavar pána Rudolfa Baroša.
Ten pozdravil seniorov a do ďalšej činnosti im poprial
veľa zdravia a pohody. Potom vdp. dekan JCLic. Ján Bederka posvätil pokrm a nasledovala spoločná večera.
Okolo 16.00 hodiny do spoločenstva seniorov prišli koledníci. Seniori sa tešili, veď aj oni v rámci projektu Dobrá
novina chceli prispieť pre deti v Afrike, najmä v Etiópii.
Seniorov milo prekvapil folklórny súbor Zavaran, ktorý
sa predstavil pásmom Slovenská beseda.
Do tanečných kreácií zapojili manželia Baudyšovci
okrem seba skupinu zanietencov, osobitne Ing. Eleonóru Malovcovú, manželov Martu a Pavla Šulkových, Ing.
Helenu Gregušovú, Ing. Pavla Šottníka i deti Filípka
a Dávidka Baudyšovcov, Lenku Surovú, Lenku Fuňákovú, Samka Šulka a Ivanku Hovancovú. Seniori sa tešili
i z toho, že sa tancom prezentoval aj člen klubu seniorov
pán Ján Zošák.
Napriek skúsenostiam vo folklórnej oblasti vedúca
folklórneho súboru Zavaran Mgr. Žaneta Baudyšová
a jej manžel, skúsený choreograf, museli vynaložiť maximálne úsilie a protagonisti realizujúci tanečné kreácie museli nabrať odvahu, aby zvládli tanec a vystúpili
s ním na verejnosti.
Ich nesmierne úsilie bolo ocenené dlhotrvajúcim potleskom prítomných seniorov a ich hostí na čele s najvyššími predstaviteľmi obce. Spoločná fotografia s nimi
je dokumentom zaradeným do obecnej kroniky, kroniky
spevokolu i kroniky seniorov. 

ČO PREDCHÁDZALO VYSTÚPENIU?
SLOVENSKÁ BESEDA z päťdesiatych rokov minulého
storočia (školský rok 1954/1955), ktorú v tom čase tvorili
riaditeľ školy pán Ján Heriban, pedagógovia a zanietenci
z radov občanov Zavara, dala podnet na oživenie ľudovej
tradície. Na toto vystúpenie i špeciálne pódium na školskom dvore si zaspomínala pani Anastázia Beránková,
rodená Orlíková.
Pred vystúpením vedúca FS Zavaran Mgr. Baudyšová a organizačný vedúci pán Baudyš hľadali kontakty
a skúmali hlavne oblasť západoslovenského, respektíve
trnavského folklóru, ktorého súčasťou je aj obec Zavar.
Manželia Baudyšovci získali o tejto akcii krátky filmo-

vý šot, ktorý zhotovil pán Ján Maliarik. Jeho syn Peter
ho daroval pani Vierke Ševčíkovej. Podľa jej vyjadrenia
pomohli aj poznámky z pozostalosti pani učiteľky Agneše
Gembešovej. Na základe týchto materiálov sa podarilo
hore uvedenú akciu po viac ako po 60 rokoch opäť zrealizovať. Škodou je, že sa nezužitkovali poznatky doteraz žijúcej členky súboru SLOVENSKÁ BESEDA I. pani Márie
Falathovej, ktorá spolu s manželom Jozefom boli okrem
iných Zavarčanov tanečníkmi besedy.
Na vystúpenie Slovenskej besedy v súčasnosti bolo treba
existujúce ženské kroje opraviť a doplniť chýbajúce časti.
Mužské kroje bolo treba doplniť takmer kompletne.
(pokračovanie na str. 8)
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Týchto odborných krajčírskych prác sa zhostila pani
Janka Moncmanová podľa precíznych fotografií detailov
krojov, ktoré vyhotovila pani Anastázia Miháliková. Opravami a doplnením mužských krojov obohatila veľkú sadu
týchto vzácnych ľudových odevov. Poslúžili na to granty
Poštovej banky.
Zavar má bohatú tradíciu súvisiacu s ľudovými výšivkami a krojmi, veď grófka Štefánia Majlátová založila výšivkársku školu IZABELA už v roku 1893. Práve v roku
2018 možno sláviť 125 .výročie jej vzniku. V nej sa vyšívali zavarské kroje i plachty do kostola aj zlatom. Výšivky
obrazov, zásteriek na tyle, stúh a podobne tvorili doplnok.
Kroje sa exportovali do Budapešti, Viedne i do Ameriky.
Excelentnými výšivkárkami v tom čase boli najmä
slobodné dámy Jozefína a Barbora Málikové, Mária
Selčánová, Cecília Kadlecová, Margita Gencelová, Oršula Gajarská, Serafa Horváthová, Elka Kadlecová,
Veronika Vojtechová, Agneša Sekerová a iné. O Márii
Vidličkovej je známe, že sa zaoberala aj vypisovaním ornamentov na kroje a zástery. Odborné krajčírske práce
vykonávali šikovné odborníčky, najmä pani Mária Kubovičová, ktorá bola preslávená mimoriadnou kvalitou.
Nápomocná bola aj pani Jozefína Barošová, manželka
„kižbíra“ – malého richtára Pavla Baroša. Grófkou
poverená sestra Svätého kríža Žaklína Hudáková bola
garantom.
Vzácne dokumenty i fotografie z výšivkárskej školy
i manufaktúry IZABELA do kroniky obce Zavar daroval
aj Národný pamiatkový ústav v Prahe v rámci projektu
schola naturalis. Aj tam dokumentujú kvalitu výroby
krojov v tejto manufaktúre. Originálne fotografie zavarských krojov vyrábaných v uvedenej manufaktúre, ktoré
zhotovila grófka Lívia Majláthová, sú klenotom kroniky
obce Zavar. V kronike je založená aj fotografia, na ktorej
20 krojovaných žien odprevádza grófku Líviu Majláthovú
na sobáš do Kostola narodenia Panny Márie v Zavare
v roku 1921.
Vyšívaním sa zaoberali viaceré ženy i muži v domácnostiach. Z nich medzi najaktívnejšie patrili Rozália
Lenghartová, Júlia Vidová, Rozália Ochabová, Mária
Šergovičová, Mária Vajčíková i ďalšie. Z mužov bol vo
vyšívaní mimoriadne zdatný pán Ján Vido, dlhoročný
veliteľ dobrovoľného hasičského zboru. Výšivky zhotovované v domácnostiach pomáhal predávať, respektíve vykupoval obchodník textilu pán Prelovský z dolného konca
(Hlavná ulica).
Foto: -rf-

Zavarské kroje i ľudové piesne podľa zápisnice ORLA
z roku 1935 boli prezentované aj pri otvorení a posviacke kresťanského kultúrneho domu ORLOVNE. Pýšili sa
nimi aj dievčatá marianky. Veľmi vzácne sú aj vzorky
výšiviek od pani Márie Vajčíkovej st., ktoré dcéry Mária
Babuljaková a Michaela Vajčíková darovali do kroniky
obce Zavar. Občania Zavara vlastnia okolo 130 krojov.
Z toho škola má k dispozícii detské kroje (12+12), ktoré pre MŠ a ZŠ v Zavare v roku 1998 prostredníctvom
okresnej organizácie ÚNIE ŽIEN v Trnave zabezpečila
vtedajšia predsedníčka pani Vierka Ševčíková.
Úctu k folklóru, ľudovým krojom, ľudovému spevu
i sakrálnym piesňam, ktorú Zavarčanom vložili do vienka sestry Svätého kríža, organistka rehoľná sestra Anička oživovala nielen v čase maďarizácie, ale aj po druhej
svetovej vojne. Spočiatku sa sformovala malá skupinka
žien – pani Františka Kudláčová, Brigita Šottníková
a Margita Oravcová. Neskôr k nim pribudla Mgr. Marta
Užovičová. Všetky vystupovali v zavarskom kroji.
V roku 1973 vznikol spevácky folklórny zbor pod názvom
Ozvena pod vedením pána učiteľa Jozefa Behíla. Svedectvom je kronika spevokolu. Zbor vystupoval v zavarských
krojoch v chráme i na verejných podujatiach.
Aj v súčasnosti sa niektoré ženy zaoberajú vyšívaním.
Veľmi vzácnu a obetavú prácu vykonala pani Mária Miháliková, rodená Mrvová, ktorá povyšívala celú sériu
zelených oltárnych plachiet do Kostola narodenia Panny
Márie v Zavare. Používajú sa dodnes.
Vzácnosťou bola skutočnosť, že spoločenstvo mládeže
dokázalo v spolupráci s folklórnym speváckym zborom
nacvičiť Zavarskú krojovanú svadbu, ktorá mala mimoriadny úspech.
Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 9)
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Je tu výzva pre mnohých ešte žijúcich účinkujúcich,
aby svoje podnety odovzdali mladšej generácii. Veď mnohí
vystúpenia majú v pamäti. Členka folklórneho spevokolu
pani Mária Babuljaková poskytla do obecnej kroniky 133
slovenských ľudových piesní.
Pre hostí prítomných na akcii – starostu obce Zavar
pána Rudofa Baroša, správcu farnosti vdp. JCLic. Jána
Bederku, predsedu PD Ing. Petra Holčeka – i samotných seniorov bolo potešením, že oživovanie ľudových

tradícií pretrváva a že folklór v Zavare žije! Preto treba všetkým, ktorí s nadšením a obetavosťou nacvičili
a zrealizovali túto krásnu akciu, srdečne poďakovať.
Fotografie Rudolfa Federiča ml. z tohto vystúpenia sú zaradené do prílohy obecnej kroniky OKO i kroniky seniorov.
Všetci prítomní veria, že Slovenskou besedou folklórny
súbor Zavaran môže šíriť dedičstvo otcov a pozdraviť 25.
výročie vzniku Slovenskej republiky a zaspomínať aj na
100. výročie vzniku Československa. 

Zo života základnej školy s materskou školou
Korčuľovanie na ľade
Korčuľovanie je jednou zo základných lokomócií, ktoré
by deti mali zvládnuť v ranom detstve. V týždni od 12.
do 16. februára sa žiaci 1. – 9. ročníka zúčastnili na školskom korčuľovaní v Trnave na zimnom štadióne. A verte,
bolo nám super... Bolo nádherné sledovať, ako sa deti
zlepšovali a akú radosť mali z korčuľovania. Vyskúšali
si udržať rovnováhu, korčuľovať na jednej nohe, prenášať váhu z jednej nohy na druhú, korčuľovať dopredu
i dozadu a rôzne iné korčuliarske kroky. Deťom patrí
veľká pochvala za zvládnutie a zdokonaľovanie techniky
korčuľovania na ľade, vedeniu školy, pedagógom i rodičom
za ich podporu zašportovania si a pánovi šoférovi za bezpečnú prepravu... 
Mgr. Andrea Mršťáková

Foto: Archív ZŠ

Boli sme na lyžiarskom kurze
V dňoch 29. 1. – 2. 2. sa naši žiaci siedmeho ročníka
spolu s pedagógmi Mgr. A. Mršťákovou, Mgr. M. Mikúškovou a Mgr. P. Gombalom zúčastnili na lyžiarskom
kurze v Hriňovej v časti Biele vody. Snehové podmienky
v stredisku nás milo prekvapili. Pri odchode zo Zavaru
sme sa s rodičmi lúčili za skoro jarného krásneho počasia
a, čuduj sa svete, 100 km ďalej nás privítala pravá zima.
Z celkového počtu 26 účastníkov 13 žiakov v podstate prvýkrát stálo na lyžiach. Musíme ich pochváliť (a nielen
ich) za aktívny prístup a mimoriadne dobré výsledky vo
výcviku. Tí lepší si mohli v pohode a rýchlejšie zlepšiť
svoje lyžiarske schopnosti.
Samozrejme, prišli prvé pády a sranda, ako vôbec zo
zeme vstať. Na ďalší deň sme sa už ako-tak naučili ovládať
lyže a prišiel ďalší oriešok, a to naučiť sa chodiť na vleku.
Palice nám najskôr zavadzali, ale potom sme pochopili, že
nám predsa len pomáhajú. Postupne sme začali mať radosť z prvých oblúkov, ktoré sme zvládli, a hlavne z toho,
že sa nám darilo zlyžovať svah bez pádu. Prišiel posledný
deň. Bolo zamračené, zasnežené stromy a hustá hmla len
umocňovali náš smútok z ukončenia výcvikového kurzu.
My sme si vychutnávali posledné jazdy. Všetci sme už
jazdili na vleku a dokonca skupina dobrých lyžiarov sa

Foto: Archív ZŠ

Foto: Archív ZŠ
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Buďme ľudia!

Foto: Archív ZŠ

presunula na veľký vlek, kde si vyskúšali to, čo sa za týždeň naučili. Ťažko sa nám lúčilo s lyžiarskym kurzom, na
ktorom sme sa zase naučili niečo nové do života. Veríme,
že napriek nie ideálnym podmienkam si všetci s chuťou
zalyžovali, spoznali ďalšie krásy Slovenska a najmä upevnili si vzájomné vzťahy. 
Mgr. Andrea Mršťáková

Superstar

Dňa 9. februára sa v našej telocvični uskutočnil výchovný koncert – preventívny program s názvom Buďme ľudia, ktorý našim žiakom (od 3. až po 9. ročník) predstavila
umelecká agentúra Amos. Po minuloročných príjemných
skúsenostiach, keď nám páni Alek Malo a Oliver Šipkovský predviedli program Labyrint, opäť prijali pozvanie.
Program Buďme ľudia bol zameraný na ľudské práva, ktoré odnepamäti boli porušované. Najskôr sme sa
zamysleli nad otroctvom, ktoré oddávna bolo v dejinách
ľudskej civilizácie, v starovekom Egypte, Grécku či Ríme,
ale aj na plantážach v Amerike. Potom však prichádzali
na rad témy čoraz bližšie súčasnosti, ako napríklad obdobie totality, žobrácke gangy, novodobé obchodovanie
s ľuďmi. Dozvedeli sme sa, že aj v dnešnej modernej dobe
existujú milióny otrokov, napríklad uväznených na ostrovoch, nútených vykonávať rybolov a žijúcich v neľudských
podmienkach, veľa unesených mladých žien, ktoré sa dali
zlákať vidinou dobrého zárobku, ale aj postihnutých ľudí,
ktorých po celom svete zneužívajú na žobranie, a mnohých iných, ktorí nemôžu uplatniť svoje práva a dovolať
sa spravodlivosti.

Dňa 8. februára sa v Trnave uskutočnil 18. ročník
okresnej súťaže v speve populárnej piesne ...hľadáme novú
SUPERSTAR. Zámerom súťaže je vyhľadávanie nových
speváckych talentov a ich prezentácia širokej verejnosti.
Je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií
a študentom stredných škôl v Trnave a okrese Trnava
Našu školu reprezentovali Miška Verecká z 1. B triedy,
Hanka Bunčeková zo 4. triedy a Emka Ďurišová z 5.
triedy. Miška Verecká vo svojej kategórii obsadila 3.
miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme!
Mgr. Andrea Mršťáková
Foto: Archív ZŠ
Foto: Archív ZŠ

Celý program bol doplnený populárnymi pesničkami od
skupín Gladiator, IMT-Smile, Slobodná Európa, ale i od
Adama Ďuricu. Piesne zneli v profesionálnom vykonaní
a všetci žiaci si mohli spolu s hudobníkmi zaspievať,
pretože väčšinu textov aj premietali na plátno. Niektorí
odvážlivci spomedzi žiakov prišli zodpovedať ľahké otázky
a okrem potlesku dostali aj malú odmenu. Okrem toho,
že sme si zopakovali vedomosti z dejepisu, občianskej
náuky, náboženstva či etiky, naučili sme sa veľmi príjemnou formou aj veľa nového. Najväčším prínosom tohto
preventívneho programu však bolo to, že sme sa všetci
dozvedeli, na čo si máme dávať pozor, aby sme sa neocitli
v situácii otroka, ale aj to, že si budeme viacej vážiť naše
práva (i právo na vzdelanie). 
pedag. ZŠ Zavar
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Posledný deň januára dvere von zo školy otvára
Deň odovzdávania výpisov z polročných vysvedčení, 31.
január, žiaci 6. A a 9. A mali zaujímavejší ako zvyčajne. Vybrali sa na exkurziu do Západoslovenského múzea v Trnave,
kde si deviataci s pani učiteľkou Mgr. J. Lužicovou pozreli
expozície: Archeologická expozícia, Dejiny Trnavy, Gotická
Trnava, Klarisky v Trnave. Šiestaci sa zatiaľ s triednou
učiteľkou PhDr. S. Adamcovou a milou pani sprievodkyňou
venovali expozíciám: Ľudová úžitková hrnčina, Príroda Malých Karpát, Ľudový odev západného Slovenska, Sakrálne
pamiatky, Kampanologická expozícia (výstava zvonov). Videli aj časť zbierok významného zberateľa a podporovateľa
Západoslovenského múzea v Trnave Š. C. Paráka. V krásnych vynovených priestoroch múzea žiaci videli aj zmenšené modely chrámov, ktoré mohli obdivovať celkom zblízka.
Po informáciami a dojmami nabitej exkurzii v múzeu sa
41 účastníkov akcie presunulo do Divadla Jána Palárika,
kde si pozreli zdramatizované vynikajúce dielo Antoina de
Saint Exupéryho Malý princ. Príbeh o stretnutí pilota, ktorý havaroval na púšti, a Malého princa z inej planéty nútil
zamyslieť sa nad dennými samozrejmosťami i nad tým, akí

Foto: Archív ZŠ

my ľudia vlastne sme, aké sú naše hodnoty, čo pre nás znamená priateľstvo.
Posledný deň januára prežili šiestaci i deviataci netradične a zmysluplne. Bodkou za januárom bolo rozdávanie výpisov z polročných vysvedčení, ktoré naznačovalo blížiace sa
polročné prázdniny – deň zaslúženého oddychu po náročnom
prvom polroku. 
PhDr. Silvia Adamcová
Foto: Archív ZŠ

Karneval v ŠKD
Každoročne jeden z fašiangových dní patrí v našom
ŠKD karnevalu. Deti sa naň vždy tešia a úporne
rozmýšľajú, akú masku si zvolia.

Tohtoročný karneval sa konal 1. februára. Vyzdobená
telocvičňa, nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace
sa deti…
Naše deti si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do
telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby,
víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia a veľa iných
masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo
zabávali, šantili, súťažili a tancovali. O zábavu sa postarali usilovné pani vychovávateľky, ktoré pripravili rôzne
zaujímavé súťaže.

Materská škola

Dobrá nálada nechýbala, tak sa o našu radosť chceme
podeliť s vami. Preto neváhajte, pozrite sa aj vy. 
Mgr. Andrea Mršťáková
Foto: Archív MŠ

Foto: Archív MŠ
Ani naši najmenší v materskej škole počas januára a februára nezaháľali.
Vďaka finančnej podpore rodiny Renáty a Jaroslava Bohunických si mohli deti
osvojiť a zdokonaliť zručnosti pri zametaní a odhŕňaní snehovej nádielky.

V spolupráci so strážou prírody Štátnej ochrany prírody SR deti
absolvovali vzdelávaciu aktivitu tematicky zameranú na starostlivosť
o vtáky v zime.
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...oslávili a oslávia
svoje jubileum
V mesiacoch január – február 2018
oslávili a oslávia životné jubileum:
Vladimír Roman, Iveta Šéryová,
Vladimír Šipka, Ľubomír Roman,
Mária Jobeková, Alena Hudecová,
Jozef Ondriga, Marta Luščonová,
Peter Vávra, Vladimír Mrena,
Emil Masnica, Anastázia Miháliková,
Margita Federičová, Anna Jaťtiová,
Jozef Jankech, Mária Falathová;
Srdečne im blahoželáme!

ZAVARSKÉ SLOVO

Oslávili výročie
uzavretia sviatosti
manželstva
Anton Horváth (vek
84 rokov) a Mária Horváthová rod. Richnáková (vek 81 rokov) oslávili
v januári 62. výročie
uzavretia
manželstva.
Momentálne sú najstarší
manželský pár v našej
obci. Sú žijúcim dôkazom
nerozlučiteľného
zväzku muža a ženy na
celý život.
Prajeme im veľa zdravia. Nech ich spoločné
kroky stále sprevádzajú
pokoj a dobro. 

Foto: PaedDr. Viktória Malovcová

Údaje z matriky
Narodili sa:

Január: Timea Macháčová Február: Ema Turanská

Opustili nás:

Január: DSS František Korček, Michal Bajnák, Jozefína Majková, Stanislav Dobiš st., Jozef Klčovanský,
DSS Jozef Mano, DSS Ján Idunk

ŠPORT
Nicolas Kubala víťazom stolnotenisového turnaja
Obecný úrad i OŠK usporiadali
deň pred Štedrým večerom už 9.
ročník Stolnotenisového turnaja
o pohár starostu obce. Turnaj sa
konal v miestnej telocvični pod
záštitou starostu obce Zavar pána
Rudolfa Baroša, ktorý turnaj
slávnostne otvoril.
Prvýkrát zvíťazil ešte stále mladší žiak Nicolas Kubala a získal
krásny putovný pohár. Víťazov
dekoroval starosta obce a umiestnili sa v nasledovnom poradí:
1. Nicolas Kubala,
2. Timotej Púčik,
3. Marián Galo,
4. Marián Vido; 

Foto: -rf-
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Jablko nepadlo ďaleko od stromu
Pokladník OŠK Ing. Peter Beňo bol v minulosti výborným futbalistom. V A mužstve Zavara odohral viacero
futbalových duelov a nebyť vážneho zranenia, bola by jeho
futbalová kariéra oveľa dlhšia.
Ing. Peter Beňo je však športovec telom i dušou. Svedčí
o tom aj skutočnosť, že hoci v súčasnosti býva v Trnave, vie
svoj voľný čas zladiť tak, aby bol schopný viesť náročnú pokladničnú agendu obecného športového klubu v Zavare.
Spolu s viceprezidentom pánom Róbertom Urminským
a tajomníkom Mgr. Mariánom Rakúsom si rozumejú, všetci
sa výborne dopĺňajú aj s prezidentom klubu pánom Rudolfom

Foto: Archív
Slávia Trnava
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Barošom i výborom OŠK tak, aby
zavarský šport prosperoval. Okrem
toho sa v jeho prípade krásne napĺňa úslovie – Jablko nepadá ďaleko od stromu. Jeho dcéry po
ňom získali športové nadanie. Svedectvom toho je fotografia
dievčenského basketbalového družstva BK AŠK Slávia Trnava, za ktoré s číslom 12 hráva Barborka Beňová. V januári sa
toto družstvo zúčastnilo na kvalitne obsadenom 15. ročníku
medzinárodného basketbalového turnaja v Slovinsku.
Z uvedeného vidieť, že odchovanci zavarského športu
pokračujú v športových aktivitách. 

Zavarský silák 2018
Dňa 10. marca členovia Fitness centra v Zavare v spolupráci s obecným úradom zorganizovali v miestnej telocvični 3. ročník súťaže Zavarský silák.
Samotná súťaž pozostávala z piatich disciplín, konkrétne to boli zhyby na hrazde, tlak na rovnej lavičke,
bicepsový zdvih, kľuky na bradlách a drepy. Pri všetkých
spomenutých disciplínach sa išlo na maximálny počet
platných opakovaní. Na súťaži sa v tomto ročníku zúčastnilo 7 športovcov. Prvé miesto obsadil Michal Horváth, na
druhom mieste sa umiestnil Andrej Hrehuš a na treťom
mieste skončil Stanislav Križan.
Touto cestou by sme v prvom rade chceli poďakovať
všetkým zúčastneným športovcom a víťazom pogratulovať! Ďalej vďaka patrí obci Zavar za finančnú a materiálnu podporu pri organizácii súťaže, menovite hlavnému
rozhodcovi Ing. P. Šottníkovi, bratovi Ing. M. Dobrovodskému, zapisovateľke slečne P. Radimákovej, fotografovi

R. Federičovi ml., zástupkyni starostu obce Ing. D. Benešovej za prednesenie úvodného slova a dekorovanie víťazov, správcovi areálu OŠK p. J. Chlebíkovi, vedeniu ZŠ
a MŠ Zavar za materiálnu pomoc, divákom za povzbudzovanie a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o úspešný priebeh súťaže. 
Ing. Ľubomír Dobrovodský
Foto: -rf-

Nicolas Kubala získal striebro
Mládežnícka stolnotenisová sezóna odštartovala turnajmi Slovenského pohára vo všetkých kategóriách. Mladší
žiaci odohrali turnaj 28. januára v novej špecializovanej
hale stolnotenisového centra v Bratislave.
Medzi 108 účastníkmi si vynikajúco počínal Zavarčan
Nicolas Kubala, súťažiaci za Viktóriu Trnava, ktorého až
vo finále zastavil Jakub Goldír z Prievidze.
Nicolas Kubala sa i v dňoch 23. až 25. februára 2018 zúčastnil na medzinárodnom stolnotenisovom turnaji. V kategórii mladších žiakov družstvo Slovenskej republiky obsadilo 2. miesto za víťazným družstvom Nemecka.

Foto: -rf-

V kategórii jednotlivcov Nicolas Kubala obsadil krásne 3.
miesto, keď v súboji o postup
do finále neskoršiemu víťazovi
z Nemecka podľahol 2:3.
Aj keď druhé, respektíve
tretie miesto je vynikajúcim úspechom, Nicolas úplne
spokojný nebol, veď iba tesné a šťastné víťazstvá súperov
ho pripravili o najvyššie méty. Všetci Nicolasovi blahoželajú k vynikajúcemu umiestneniu a prajú mu veľa ďalších
úspechov. 

Začiatok jarnej časti 6. ligy
Do jarnej časti sezóny 2017/2018 vstupuje A mužstvo OŠK Zavar pod vedením trénera Lukáša Vidu a vedúceho mužstva Mariána Adámka s týmto kádrom:
Branislav Púchly, David Žitník, Matej Psota (K), Michal Psota, Martin Krajčovič, Martin Kovačič, Mário Juriš, Matej Chlebík, Martin Dobrovodský, Jakub Ďuriš, Martin Vido, Michal
Kardoš, Matúš Beňo, Juraj Vyskoč, Daniel Potisk, Adrián Baroš, Jakub Vyskoč, Peter Táčovský, Ľuboš Tandlmayer, Róbert

Šiška, Róbert Gonos, Dominik Olah, Srdjan Vygnjevič, Boris
Greňa. Masérom a zdravotníkom je Marek Krištofiak.
Podľa vyjadrenia vedúceho mužstva Mariána Adámka
A mužstvo zimnú prípravu začalo v telocvični 17. januára.
Dňa 20. januára odohralo prípravný zápas s TJ Boleráz.
Od 2. februára príprava pokračovala v telocvični a na
umelej tráve v Zavare, v Seredi so Šoporňou, v Piešťanoch
s TJ Moravany a TJ Bučany. 
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Futbalisti majú zimnú prípravu za sebou
Ako v minulosti, tak aj pred jarnou časťou oblastnej
súťaže futbalisti A mužstva mali sústredenie. To sa
opäť konalo v Brezovej pod Bradlom, a to od 25. do 28.
januára. Na sústredení sa pod vedením trénera Lukáša
Vidu zúčastnilo 19 futbalistov.

V pláne bol aj prípravný zápas s TJ Rybky. Okrem
získania kondície sústredenie slúžilo na herné dolaďovanie mužstva a nácvik herných variácií.
Zavarčania sa snažili podmienky na sústredení zužitkovať čo najlepšie, keďže neboli účastníkmi halového
turnaja, ktorý usporiadal ObFZ v Trnave. Sústredenie
sa vydarilo a do mužstva prinieslo lepšiu pohodu. 

Foto: Jakub Vyskoč

Peter Urminský: „Chcem stále napredovať!“
Peter Urminský zbieral ďalšie dôležité skúsenosti.
Stále len osemnásťročný brankár trénoval počas celej
zimnej prípravy s prvým mužstvom Spartaka Trnava.
 Nechýbal si na sústredení v Turecku.
Čo to pre teba znamenalo?
Bol som veľmi šťastný, že si ma tréner Kamesch vybral do
Turecka. Som mu za to vďačný. Určite to pre mňa veľa znamenalo. Nie je samozrejmosť dostať sa na sústredenie s hlavným mužstvom Spartaka. Sústredenie som si užil naplno.
Mali sme veľa tréningov, no našiel sa aj čas na oddych.
 Nastúpil si do dvoch duelov. S Opavou si odchytal
celý zápas, v súboji proti Karvinej 45 minút. Ako si
na to spomínaš?
Boli to určite kvalitné zápasy. Nemal som v nich veľa
práce, ale myslím si, že som v nich nespravil ani nejaké
výrazné chyby.
 Súboj s českou Karvinou sa hral na domácom štadióne Trnavy. Pre Spartak to bola zároveň generálka na Fortuna ligu. Nepociťoval si nervozitu?
Nemal som žiadny stres. Keď mi tréner oznámil, že
Maťo Vantruba je zranený, potešilo ma, že si zachytám na
domácom štadióne.
 V Trnave odvádza výbornú prácu tréner Nestor
El Maestro. Ako ho vnímaš?
Tréner El Maestro urobil v Trnave kus práce a stále
pokračuje v nastolenom trende. Skromne ide od zápasu
k zápasu a svedomito sa pripravuje na každého súpera.
 Nájde si čas aj na komunikáciu s brankármi?
Nás brankárov až tak nevníma. Samozrejme, že aj nám
niečo povie, zavtipkuje, ale do výkonov nám nehovorí.
Venuje sa a riadi hráčov. Nás má na starosť tréner Kamesh.

Foto: Lukáš Grinaj

 Motivuje ťa, že mladí brankári dostávajú v Trnave čoraz väčší priestor?
Samozrejme, že z môjho hľadiska je to super. Verím, že
šancu dostanem aj ja. Musím ešte poriadne makať, aby
som trénerov aj vedenie presvedčil, že na to mám.
 Počas jesennej časti si bol zranený. O čo išlo?
Mal som roztrhnutý meniskus a pauzoval som približne
5 mesiacov. Každý jeden deň som premýšľal, ako sa vrátim do brány a začnem kopať do lopty. Som rád, že je to
už za mnou.
 Ako bude vyzerať tvoje pôsobenie v Spartaku
v jarnej časti?
Mal by som striedavo nastupovať za dorast a juniorku.
 Aké máš ciele do druhej polovice sezóny?
Mojím cieľom je odchytať čo najviac zápasov a, samozrejme, spraviť minimum chýb. Postupne chcem stále
napredovať. 
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