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V úvode sa prezentoval folklórny súbor ZAVARAN,  
vedený manželmi BAUDYŠOVÝMI.    Nasledovalo vystú-
penie kúzelníka Petra Šestáka a Šaša Ľuboša. Prítomné 
deti mali najväčšiu radosť z penového kúpeľa vytvoreného 
Dobrovoľným hasičským zborom zo Zavara. 

Žiaľ, pre nepriaznivé počasie bolo zrušené plánované 
vystúpenie hudobníka Igora KMEŤA. Program 
pokračoval o 17:30 speváckym vystúpením Katky 
Koščovej a následne hudobnou skupinou KOMAJOTA. 

Srdcia mnohých Zavarčanov si svojim vystúpeným získala 
Marcela LAJFEROVÁ. Na záver podujatia sa konala 
súťaž s hlavnou výhrou automobilu značky NISSAN 
Qashqai, s plnou nádržou na víkend. Pútavou výhrou bol 
i víkendový relaxačný pobyt v hoteli Holiday in TRNAVA 
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Tradičný deň obce sa v Zavare tento rok konal dňa 28. júla.  Organizátorom podujatia bola Kultúrna komisia 
pri Obecnom úrade v Zavare. Podujatie bolo zahájené o 13:00 hodine predsedom komisie kultúry, Bc. Lukášom 
Sochorom.
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Tisíc míl československých
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s trojchodovou večerou a dvojhodinovým vstupom do 
Green Wellness. 

Podujatie ukončila známa hudobná skupina BYSTRÍK 
BAND.  

 Dňa  15. júna mohli preto zavarčania obdivovať vzác-
ne historické vozidlá s posádkami z Českej republiky, 
Slovenskej republiky, z Nemecka, Francúzska a Veľkej 
Británie, ktoré prechádzali cez mnohé mestá a obce, ku 
ktorým patril i Zavar.  Každé historické vozidlo malo 
starostom obce pánom Rudolfom Barošom a Ing Pavlom 
Hlačinom potvrdený prejazd. Súťaž historických vozidiel 
TISÍC MÍL ČESKOSLOVENSKÝCH 2018 sa tento rok 
konala pri príležitosti 100. výročia od vzniku samostatnej 
Československej republiky.   Realizátorom súťaže bol DE-
SIGN VETERÁN CAR CLUB Bratislava a Veteran Car 
Club Praha, v zastúpení Ing. Šimona Húlku.  

Ide o najväčšiu legendu medzivojnového automobilové-
ho športu, usporiadaného Automotoklubom Republiky 
československej v rokoch 1934 až 1935 po cestách medzi 
Prahou a Bratislavou. V minulosti sa táto súťaž sa kona-
la pod záštitou vtedajšieho prezidenta Československej 
republiky - T. G. Masaryka, ktorý venoval legendárny 
putovný pohár. V súčasnosti súťaž prebieha pod patroná-
tom prezidentov Českej i Slovenskej republiky -  Miloša 
Zemana a Andreja Kisku. 

Súťaže sa zúčastnilo 94 historických automobilov do 
roku výroby 1940. Súťažili automobily z československej 
produkcie – vozidlá TATRA, PRAGA, AERO i zahraničné 
špeciály BUGATTI, LEGONDA, BENTLEY, JAGUÁR 
i ďalšie svetoznáme značky. Vzácnosťou súťaže bol najmä 
automobil PRAGA ALFA, ktorý vyhral súťaž 1000 míl 
československých v roku 1933, s vodičom Ing. Petrom 
Muchom. Súťaže sa zúčastnil aj automobil BUGATTI 43/
44, ktorý v minulosti riadila svetoznáma československá 
automobilová pretekárka Eliška Junková.   

Prítomných nadšencov a obdivovateľov informoval o po-
sádkach jednotlivých vozidiel známy novinár, publicista 
a reportér, pán Marián PAVLÍK.  Prehliadky sa zúčastnili 
nielen dospelí, ale i žiaci ZŠ, mládež a seniori. Veľmi ná-
pomocní boli i zavarskí policajti, ktorí pohotovo usmerňo-
vali súťažiacich i prítomných divákov. 

Aj tento rok sa konala jedna z najstarších a najzná-
mejších súťaží historických vozidiel pod názvom „100 
MÍL ČESKOSLOVENSKÝCH 2018“, do ktorej sa zapojila aj 
obec Zavar.

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-



2 ZAVARSKÉ SLOVO 3 ZAVARSKÉ SLOVO

 Park Blavská - Mlynská – v súčasnosti prebieha 
proces kolaudačných konaní v rozsahu stavebných objek-
tov SO 01 – zeleň a mobiliár, SO 02 - komunikácie, ktoré 
nariadilo Mesto Trnava ako príslušný a určený stavebný 
úrad vo forme ústneho pojednávania spojeného s miest-
nym zisťovaním. Následne aj Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa za-
hájil vodoprávne konanie k užívaniu vodnej stavby SO 03 
– Prípojka vody, odkanalizovanie pitnej fontánky formou 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 

 Rekonštrukcia športového areálu OŠK – práce 
pokračujú podľa stanoveného harmonogramu -  beto-
náž stĺpov 2. NP, murovanie obvodových a vnútorných 
nosných stien, šalovanie armovanie a betonáž nosníkov 
a prekladov, šalovanie armovanie a betonáž 1. časti tri-
búny, šalovanie armovanie a betonáž vencov. 

 Telocvičňa – úspešný uchádzač na predmet zákazky 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie projektu s podrobnosťami realizačného projek-
tu: modernizácia telocvične – Zavar“, AUREX spol. s r.o. 
Bratislava predložil na odsúhlasenie PD časť Architekto-
nické a stavebné riešenie, ktoré bolo stavebnou komisiou 
odsúhlasené s požiadavkou aspoň do rozpočtu doplniť 
pripojovacie potrubia s možnosťou výmeny časti ležatej ka-
nalizácie hlavne okolo vpustí, kde pri realizácii sa zistí časť 
potrubia nepriechodná, poškodené pripojovacie hrdlá atp.

Prehľad pripravenosti a stavu realizácie investičných akcií

UDALOSTI
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 Výhon - dodávateľom stavby CS, s.r.o. o zahájil realizá-
ciu úpravy prečerpávacej stanice SK.

 Mlynská 2. etapa – 2. etapa stavby pod domom služieb 
je ukončená. V súčasnosti prebieha proces kolaudačných 
konaní vodnej stavby, komunikácie a inžinierskych sietí. 

 Rekonštrukcia Vetrovej ulice – projektová doku-
mentácia pre územné konanie je predkladaná zaintereso-
vaným orgánom a organizáciám k vyjadreniu. 

 Úprava zastávok na Vetrovej ulici - bola dodaná 
projektová dokumentácia pre územné konanie, ktorá je 
následne predkladaná zainteresovaným orgánom a orga-
nizáciám k vyjadreniu. 

 Vinohradská ulica – úspešným uchádzačom vo VO 
realizácie stavby firma CS, s.r.o., Trnava, prevzal stave-
nisko a zahájil rekonštrukčné práce, výkop prieskumných 
jám skutočnej polohy inžinierskych sietí, vsakovacích 
šácht dažďovej kanalizácie, prípojok splaškovej kanalizá-
cie novovytvorených stavebných pozemkov. 
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Cyklotrasa PSA Peugeot – obec Zavar - v súlade s roz-
hodnutím zainteresovaných orgánov na základe prísluš-
ných technických podmienok pre navrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry – TP 07/2014 MDPaT, bol daný podnet na 
vypracovanie PD pre I. etapu v časti od PSA po most nad 
diaľnicou a pre premostenie cyklotrasy lávkou nad diaľni-
cou samostatnú II. etapu PD, ktorú si zabezpečí TTSK. 

 Úprava dna kanála pri Mlynskej ul. - bola dodaná 
projektová dokumentácia stavby, treba rozhodnúť o reali-
zácii tohto projektu s rozpočtom 62241,14 € s DPH.

V Zavare, dňa 28. 08. 2018
Spracoval: Ján Sekera

UDALOSTI

Pri príležitosti najväčšieho sviatku detí v roku, usporia-
dala tradične kultúrna komisia v Zavare, v areáli obecné-
ho športového klubu pre našich najmenších Deň detí, nad 
ktorým mal počas celej akcie dohľad predseda kultúrnej 
komisie Bc. Lukáš Sochor. Pre deti bol počas celého dňa 

pripravený boha-
tý program. Deti 
si mohli zajazdiť 
na poníkovi či ne-
chať si svoju tvár 
skrášliť nádher-
nými ornamen-
tami. Obrovskej 
obľube sa tešil 
veľký skákací 
hrad s tematikou 
Jurského par-
ku.  Mládežnícke 
združenie SORA 
si pre deti pri-
pravilo viaceré súťaže i tvorivé dielne, v ktorých si deti 
mohli vyrobiť viaceré maličkosti. Už tradíciou na MDD 
sa stala účasť nášho DHZ, ktorý svojou prítomnosťou 
v deťoch vyvolá vždy veľkú radosť a nadšenie. Deti zau-
jala nielen výstava hasičskej techniky, ale predovšetkým 
„požiarny útok“ a penový kúpeľ.  Počas celej akcie deti 
zabávali profesionálni animátori s pripravenými súťaža-
mi.  Úsmevy na tvárach detí vyčarovali aj maskoti Olaf 
a Mimoň, s ktorými sa deti mohli odfotiť.  Ako darček 
dostalo každé dieťa loptu a zmrzlinu, cukrovú vatu či pu-
kance. Občerstvenie pre dospelých zabezpečovalo PZ Háj, 
ktorých chutný guláš prilákal viacerých občanov. Úsmev 
a radosť na tvárach našich detí boli dôkazom, že sa im na 
podujatí páčilo a že si z tohto dňa domov odniesli krásne 
zážitky. Poďakovanie predsedu kultúrnej komisie patrí 
predovšetkým OZ SORA, PZ Háj, DHZ Zavar i každému, 
kto sa na organizácii podujatia podieľal a zúčastnil.  

Medzinárodný deň detí v Zavare
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Marie Rotrová v Trnave
Dňa 7.6. sa v Trnave uskutočnil koncert československej hu-

dobnej legendy Marie Rottrovej, ktorá do malého Ríma zavítala 
počas svojho turné po mestách Slovenska. V rámci organizova-
ných kultúrnych zájazdov v našej obci toto podujatie navštívili 
aj jej fanúšikovia a priaznivci zo Zavara. Po vystúpení úvodnej 
kapely sa za burácajúceho potlesku objavila na pódiu Lady Soul 
a v priestoroch trnavského amfiteátra predstavila návštevní-
kom takmer dvojhodinovú hudobnú show, počas ktorej zazneli 
známe i menej známe piesne mapujúce celú kariéru tejto 
hudobnej stálice. Špeciálnym hosťom večera bol český spevák 
Petr Němec, ktorý za doprovodu živej kapely Bigband asistoval 
speváčke počas viacerých spoločných duetov. Show dopĺňali bo-
haté svetelné a dymové efekty, ktoré umocnili celkový zážitok 
z tohto podujatia pod otvoreným šírym nebom. Po odznení naj-
známejšej legendárnej piesne „Lásko, voníš deštěm“ sa Marie 

Rottrová svojmu publiku poďakovala za priazeň a podporu.  Za 
svoj výkon si od prítomných vyslúžila dlhé standingovation. Ve-
ríme, že vďaka charizme a nezameniteľnému hlasu speváčky si 
každý z občanov našej obce z tohto koncertu odniesol nádherný 
kultúrny zážitok. 

Dňa 18.mája 2018 sa konalo už tradičné senzorické hod-
notenie ovocných destilátov. O kvalifikované hodnotenie 
sa starala komisia v zložení: 
 Predseda 1 – Jamrich Jozef, členovia Magula Jozef 
    a Kukla Ladislav
 Predseda 2 – Bór Štefan, členovia Zvolenský Peter 
    a Trnovec Ján
 Predseda 3 – Mihajlovič Alojz, členovia Ferenčík Tibor 
a Gažo Augustín

Predmetom hodnotenia boli výrobky z marhúľ, ča-
čanskej lepotice, jahodovice, sliviek, jabĺk, vína, repy, 
broskyne, hrušiek, čerešne, drienky, mirabelky, kmínovi-
ce, šípky, duranzie, orechovice a výrobky zo zmesi ovocia 
i kompótov.  Ušľachtilé pravé destiláty sú výrobky pripra-
vené destiláciou z vykvasených surovín /víno, ovocie, obil-
niny/ obsahujúce 40 až 60 % alkoholu. Nesmú obsahovať 
pridávaný lieh, môžu sa však upraviť vodou na nižšiu 
koncentráciu. 

Do hodnotenia boli zaraďované destiláty: 
 OVOCNÉ / Slivovica, Calvados, hruškovica, 
    čerešňovica a pod.
 VÍNNE / koňak, brandy, vínovica atď.
 OSTATNÉ / Whisky, Gin, Rum, Arak, Ražná  

Hodnotených bolo 141 vzoriek z oblasti Majcichov, Tr-
nava, Trstín, Smolenice, Horná Kráľová, Križovany n/D, 
Zeleneč, Ružindol, Cífer, Hradište pod Vratnom, Senica, 
Radimov, Trakovice, Brestovany, Horná Krupá a Zavar. 

Garantmi senzorického hodnotenia boli pán Hrušecký 
František a pán Lukáš Ján, za OV SZZ Trnava – predsed-
níčka p. Dagmar Kurincová, podpredseda p. Antom Honí-
šek, a tajomník p. Emil Maška, ktorí vyjadrili spokojnosť 
s účasťou, s predloženými vzorkami i prípravou podujatia.

Výsledky s číslom vzorky, menom, priezviskom, lokali-
tou, druhom ovocia, ročníkom, percetami, číslom komisie 
a bodovou hodnotou,  sú uvedené na internete OcÚ i vý-
veske SZZ pred zástavkou autobusov.  Rovnako sú i súčas-
ťou kroniky obce Zavar. 

SZZ – OV Trnava – senzorické hodnotenie 
ovocných destilátov
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Zavarčania na Mamma-Mii
Zájazdy na divadelné predstavenia sa v našej obci tešia 

čoraz väčšej obľube, čoho dôkazom je aj opakovaná návšte-
va muzikálu „MammaMia!“ v divadle v Bratislave. Takmer 
sto Zavarčanov si mohlo znovu vychutnať zážitok z aktu-
álne najúspešnejšieho hudobného predstavenia na Sloven-
sku. Dej príbehu sa odohráva v Grécku a sleduje prípravy 

na svadbu dvadsaťročnej 
Sophie, ktorá sa snaží nájsť 
svojho otca, ktorého nikdy 
nepoznala. Celý muzikál sa 
skladá z legendárnych hi-
tov švédskej skupiny Abba, 
ktoré stále oslovujú široké 
spektrum poslucháčov bez 
ohľadu na vek. Predstavenie 
je lákavé aj svojim atraktív-
nym obsadením, ako naprí-
klad Soňa Norisová, Jana 
Hubinská, Zuzana Vačková 
či Peter Kočiš. Za svoje fe-
nomenálne spevácke výkony 
si účinkujúci na konci pred-
stavenia vyslúžili dlhotrva-
júci potlesk a uznanie publika. Úsmevy návštevníkov boli 
dôkazom spokojnosti a preto sa už teraz tešíme na ďalšie 
stretnutia a návštevy divadelných inscenácií.  

Z histórie Zavare
V roku 1978 zomrel v Bratislave zavarský rodák, vynika-

júci architekt a publicista, František FLORIÁNS, ktorý bol 
projektantom viacerých verejných stavieb na celom Sloven-
sku. V krajskom meste Trnava projektoval Okresný dom, 
ktorý je v súčasnosti sídlom polície. Významným projektom 
nášho rodáka sú i trnavské PARNÉ KÚPELE, ktoré boli 
v dobe svojho vzniku netradičnou a excelentnou stavbou.

Na podnet kanónika Jozefa Straku – bývalého správcu 
farnosti Zavar,  realizoval Floriáns aj projekt kostola na 
Tulipáne v Trnave.

František FLORIÁNS bol strýkom ďalšieho významného 
rodáka zo Zavara, hudobného skladateľa a národného umel-
ca - Gejzu Dusíka, ktorý je čestným občanom obce Zavar. Na 
oboch slávnych rodákov sú Zavarčania veľmi hrdí! 

Diakonská vysviacka
Dňa 23. júna 2018 sa v katedrále svätého Petra a Pavla 
v BRNE konala vysviacka novokňazov a troch diako-
nov, medzi ktorých patril aj Miroslav KULIFAJ z Dolných 
Lovčíc, ktoré sú filiálkou farnosti v Zavare. Seminarista 
Miroslav Kulifaj študoval v Brne i v Ríme, kde úspešne 
ukončil štúdia. Jeho životným mottom je výrok: DAL 
JSEM VÁM PRÍKLAD, ABY STE I VY ČINILI, CO JSEM JA UČINIL 
VÁM“ /Jn 13,15/. 

Diakonskú vysviacku prijal z rúk diecézneho biskupa 
Mons. Vojtěcha CIKRLEHO. V tejto dôležitej a výnimoč-
nej chvíli prišli Miroslava do Brna podporiť mnohí veriaci 
z farnosti Zavar a filiálky Dolné Lovčice.  Po vysviacke 
sa zavarskí i dolnolovčickí pútnici presunuli do Vranova 
u Brna, kde v kostole pri kláštore Paulínov, vykonal vy-
svätený diakon Miroslav KULIFAJ pobožnosť s úvodnou 
mariánskou piesňou “Celá krásna si Mária„. Po pobožnos-
ti novovysvätenému diakonovi Dp. Miroslavovi Kulifajovi 
v mene oboch obcí zablahoželal správca farnosti Zavar 
a filiálky Dolné Lovčice Vdp. dekan JCLic. Ján Bederka.  
Pani Emília Viola Federičová odovzdala v mene  prítom-
ných pútnikov zo Zavara kyticu bielych kvetov.  Gratulá-
cie uzavrela kostolníčka chrámu Narodenia Panny Márie,  
pani Helena Turčanová,  prednesením listu:

Milý Mirko, ctený náš diakon! 
Nadišiel deň, ktorý oslovil celú našu zavarskú farnosť, 

deň na ktorý sme všetci čakali, deň diakonskej vysviac-
ky! 

Ctený náš diakon! 
Pred rokmi, keď si sa rozhodoval, ktorou cestou vykro-

čiť, zaznel Pánov volajúci hlas: „POĎ“! A Ty plný odhod-
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Meniny správcu farnosti 
Zavar
V sobotu 28. júla 2018 sa v chráme Narodenia Panny 

Márie v Zavare konala slávnostná svätá omša, slávená 
pri príležitosti menín správcu farnosti, Vdp. dekana Jána 
BEDERKU. Po skončení svätej omše dekanovi zablaho-
želali miništranti v zastúpení Lukáša VALU oslávencovi 
slovami:  

Ctený  náš duchovný otec!
Dnešný deň je pre nás miništrantov mimoriadne sláv-

nostný. 
Svätá omša, ktorú ste odslúžili, a pri ktorej sme my mi-

ništranti mohli stáť spolu s Vami pri Božom oltári,  bola 
obetovaná za Vás milý duchovný otec pri príležitosti Va-
šich menín, ako poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu. 

Dovoľte preto aj mne, aby som v mene nás miništrantov 
a tiež aj v mene pani kostolníčky, vyslovil úprimné pria-
nie: NECH PÁN BOH, KTORÝ SI VÁS VYVOLIL a ktoré-
mu ste obetovali celé svoje kňazské povolanie vedie Vaše 
kroky a žehná Vás! Nech Vás obdarí zdravím, vytrvalos-
ťou a svojou nekonečnou milosťou. 

Nech máte okolo svojho oltára vždy veľa úprimných 
a oddaných miništrantov, ktorí si Vás vážia a majú vo 
Vás ctení duchovný otec vzácny vzor!    K tomu všetkému 
prijmite od nás a aj pani kostolníčky úprimné blahožela-
nie k Vašim milým meninám s prianím zdravia, šťastia 
a Božích milostí.   
                                                                Vaši miništranti 

Foto: -rf-

Foto: -rf-

lania a bázne Božej si vykročil na cestu s predsavzatím 
slúžiť Pánu Bohu i cirkvi Kristovej, čo pevne stojí na skale 
Petrovej. A táto cesta pomaly a isto Ťa vedie k cieľu. Pán 
Boh Ti otvára svoju náruč, aby Ťa prijal do svojej vinice. 

Milý Mirko!
Dnes tu stojíme pred Tebou spolu s našim duchovným 

otcom JCLic. Jánom Bederkom, miništrantmi, s pani 
kostolníčkou, s členmi klubu seniorov a prítomnými 
farníkmi, aby sme Ti z úprimného srdca zablahoželali 
k dnešnej vzácnej diakonskej vysviacke  a popriali veľa 
Božích milostí. Aby Ťa nekonečné božie milosrdenstvo 
voviedlo k cieľu nastúpenej cesty k dosiahnutiu Kristovho 

sviatostného kňazstva.    
  
V závere slávnosti sa pre pútnikov uvedených obcí kona-

lo agapé s vysväteným diakonom a jeho rodinou.

VERIACI Z FARNOSTI ZAVAR A FILIÁLKY 
DOLNÉ LOVČICE  VYPROSOVALI MODLITBOU 

ZA REHOĽNÉ  A KŃAZSKÉ POVOLANIA CEZ 
Vdp. ThDr. Michala BUZALKU NOVÝCH KŇAZOV 

A REHOĽNÉ SESTRY.
MODLITBY BOLI VYSLYŠANÉ!

DIAKONSKÚ VYSVIACKU PRIJAL
23.JÚNA 2018

V PRÍTOMNOSTI VERIACICH V SPRIEVODE 
SPRÁVCU FARNOSTI ZAVAR                                    

   A FILIÁLKY DOLNÉ LOVČICE  vdp. JCLic. Jána 
BEDERKU. SEMINARISTA MIROSLAV KULIFAJ 

V KATEDRÁLE SV. PETRA A PAVLA V BRNE Z RÚK 
DIECÉZNEHO BISKUPA MONS. Vojtěcha CIKRLEHO.

NA SNÍMKE  UDEĽUJE DIAKONSKÉ 
POŽEHNANIE  VERIACIM Z FARNOSTI ZAVAR 

A FILIÁLKY DOLNÉ LOVČICE.
VERIACI Z FARNOSTI ZAVAR   A FILIÁLKY 

DOLNÉ LOVČICE  VYPROSOVALI MODLITBOU 
CEZ   Vdp. ThDr. Michala BUZALKU AJ   ZA 

REHOĽNÉ  POVOLANIA.  KANDIDÁTKOU NA 
REHOĽNÚ SESTRU SA  V MESIACI JÚL 2018 
STALA ZAVARČANKA ADRIANA ŠÍPKOVÁ . 

Pred ňou pôsobili v rehole sestier Svätého kríža 
sestra MECHTILDIS – civilným menom Margita 

BAROŠOVÁ,  sestra MARTA, civilným menom Mária 
HORVÁTHOVÁ, sestra EMERÁNA, civilným menom 
Mária SCHIFFEROVÁ,  sestra ANTÓNIA, civilným 

menom Mária PRELOVSKÁ,  sestra SÁVIA, civilným 
menom Mária HROTKOVÁ a sestra Kongregácie dcér 

Foto: -rf-

(dokončenie zo str. 7)
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 Pôsobil ako kaplán v Banskej 
Štiavnici, od roku 1912 bol správ-
com nemocnice v Pešti, od roku 1914 
pracoval ako vojenský kňaz. V roku 
1920 sa stal administrátorom fary 
v Vajnoroch a v roku 1922 profeso-
rom teológie seminára v Trnave. 
V rokoch 1924 – 1931 Mons. Michal 
BUZALKA pôsobil ako administrá-
tor a farár v ZAVARE. S úctou si na 
neho si spomínajú nielen veriaci, kto-
rým bol spovedníkom, ale najmä tí, 
ktorých prijal formou svätého krstu 
za kresťanov. Preto sa nik z pútnikov 
pri púti zavarských seniorov v júni 
2002 nedivil, keď pán Ján Tománek, 
ktorého mons. Buzalka krstil, si 
uctil jeho pamiatku kyticou kvetov 
pri návšteve jeho hrobu v rodnom 
Antole, i keď nebol členom klubu SE. 
Učinil tak za seba i farníkov, pokrs-
tených v Zavare. Jeho dcéra Janka, 
s manželom Rudolfom Gallom, sa 

stala horliteľkou a má patronát 
v Spoločenstve Najsvätejšieho srdca 
Jezišovho na prvé piatky v chráme 
Narodenia Panny Márie v Zavare, od 
októbra 2013. 

Mons. Michal Buzalka svojou osob-
nosťou pôsobil nielen na zavarských 
veriacich, ale i na mnohých iných. 

Pamätná je jeho posviacka kresťan-
ského kultúrneho domu – ORLOV-
NE, pri ktorej dosadzoval svojich ná-
stupcov za správcov farnosti. Synovec 
Michala Pavlíka, Andrej Šottník sa 
stal novokňazom v roku 1994.  Mons. 
Michal Buzalka bol  nápomocný i za-
varskému kláštoru – sestrám Sväté-
ho kríža i Jednote ORLA.   

V roku 1931 sa stal rektorom se-
minára v Trnave. 17. marca 1938 bol 
menovaný za titulárneho biskupa 

conenského. Biskupskú vysviac-
ku prijal 15. mája 1938 v Ríme.                                                          
Dňa 15. 9.1942 sa stal rektorom bra-
tislavského seminára. 

15. januára 1951 bol mons. Michal 
Buzalka odsúdený na doživotné od-
ňatie slobody. Z väzenia písal do Za-
vara svojmu následníkovi v kňazskej 
službe -  Michalovi Pavlíkovi. Zomrel 
7.decembra 1961 v Tábore, kde ho aj 
pochovali. Až v roku 1964 previezli 
jeho pozostatky do rodiska a pochova-
li pri rodičoch na cintoríne vo Svätom 
Antone.  Tu si jeho pamiatku v roku 
2002 uctili kyticou kvetov i modlitbou 
aj zavarskí rodáci. 

Výročie kňazskej vysviacky ThDr. Michala Buzalku
Pred 110 rokmi, presnejšie 14. júla 1908, bol vo Viedni vysvätený za kňaza Michal BUZALKA. Narodil sa 18. 9. 1908 
vo Svätom Antone.

Chvíľka pre tvoj 
rozum a srdce
Človeka nepoznávame podľa 
myšlienok, ale podľa skutkov     
                          J. W. Goethe
Človek, ktorý sa sám tlačí 
do popredia, nemôže byť vzorom   
                                       LAO-C´
Neviem, čo si myslieť o človeku,
ktorého oči mi nič nevravia
                              A. De Musset

UDALOSTI
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Príchod sestier sv. Kríža do Zavara z Moravy
Založenie výšivkárskej školy IZABELA
Založenie speváckeho tria 
Medzinárodný družstevný deň v Zavare
Prvé vystúpenie folklórneho spevokolu /8.3./
Zhotovenie krojov Úniou žien
Púť do Svätej zeme
Slávnostné odovzdanie a posvätenie ZŠ v Zavare 
Položenie základného kameňa Peugeot – Citroen
Olympijský víťaz poštových holubov p. Ján Chlebík
Zdravotné stredisko - výstavba
Úmrtie architekta – publicistu Františka Floriánsa 
Výročie kňazskej vysviacky ThDr. Mihala BUZALKU 14.júl 1908
Výročie biskupskej vysviacky ThDr. Mihala BUZALKU 15.máj 1908

125.
125.
55.
55.
45.
20.
20.
20.
15.
15.
55.
40.
110.
  80.

ROK    UDALOSŤ                                                                                    VÝROČIE

Historické výročia v roku 2018

1893
1893
1963
1963
1973
1998
1998
1998
2003
2003
1963
1978
2018
1938

Narodili sa:
Jún: Denis Beňa, Tobias Fabian, Matúš Trenčiansky Júl: Ondrej Petráš, Matej Hasa
August: Sára Čepáková 

Údaje z matriky

Opustili nás:
Jún: DSS Ivan Kriš  Júl: Alena Miklášová, Jozef Mikláš, Mária Kankarová
August: Ľudmila Raceková, Anton Roman st., Mária Magulová, Mária Kúdelová

...oslávili a oslávia svoje jubileum
V mesiacoch jún - august 2018 oslávili a oslávia svoje životné jubileum:

Pavol Krajčovič, Ing. Ľuboš Halama PhD., Ing. Marián Beránek, Drahoslava Ťažká, 
Andrea Mršťáková, Ľuboš Vidlička, Ing. Marián Vojtech, Dušan Malachovec, Ing. Milan Schutz, 
Marián Šottník, Ing. Ľudovít Ševčík, Margita Prelovská, Ján Malek, Jozef Kútny, Miroslav Daniš, 
Oto Kucman, Helena Henčeková, Helena Kubalová, Peter Gembeš, Anna Čerňanská, 
Agneša Štrbíková, František Tomík, Hedviga Tomovičová, Anastázia Beránková, Margita Režná, 
Štefánia Fabianová, Juliana Farkašová, Justina Kudláčová, Jozef Murárik.

Srdečne im blahoželáme!

Zosobášili sa:
Jún: Ing. Ľubomír Dobrovodský a Júlia Kvasničáková   Júl: Ing. Miloš Ševčík a Mgr. Dominika Pastoreková
August: Jozef Lenč a Katarína Uramová, Marián Kordiak a Ing. Dagmara Chrenková

Mimoriadne tragická uda-
losť v obci Zavar sa udiala 
v mesiaci jún 2018 na Hlav-
nej ulici, kde boli objavení 
dvaja mŕtvi súrodenci. Príči-
na smrti dosiaľ nie je známa. 
Nariadená bola i súdna pit-
va. Podľa vyjadrenia polície 
neboli na telách obetí ziste-
né stopy násilia Udalosť je 
v procese vyšetrovania.  

V roku 2018 oslávil svoje životné jubileum 
dlhoročný člen a expokladník  TJ Zavar 
- Ing. JÁN ŠIMLAŠTÍK. Prezident OŠK 
Zavar, pán Rudolf Baroš, jubilantovi k 60. 
narodeninám srdečne blahoželá a praje mu 
veľa zdravia, šťastia a pohody, v pracovnom, 

súkromnom i spoločenskom živote.  Zároveň 
ďakuje za vzorne vykonanú prácu v TJ a za 
zabezpečenie gólmana Jána, ktorý mal veľ-
ký podiel na zotrvaní Zavara v 6. lige v kri-
tickom období. Ku gratulácii sa pridáva aj 
výbor TJ, futbalisti i športová verejnosť. 

Tragické 
úmrtia

Expokladník OŠK Zavar jubilantom 
– TJ blahoželá

Foto: -archív TJ
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Zo života základnej školy

UDALOSTI 

Bláznivé pero je názov tvorivej súťaže,  v ktorej žiaci 5. - 9. 
ročníka mohli predviesť svoj talent vo vytváraní vlastných 
literárnych textov.  Súťaž prebehla v mesiacoch január až 
marec a bola rozdelená do 4 kategórií, podľa literárnej 
formy a ročníkov. Usporiadateľom Bláznivého pera bola 
ZŠ s MŠ Brestovany, v ktorej sa 30.mája uskutočnilo 

slávnostné vyhodnotenie prác a odmeňovanie výhercov. 
Zo ZŠ Zavar bolo do súťaže zaslaných 12 najlepších 
prác, z ktorých 6 sa umiestnilo na popredných miestach.   
Výhercovia boli odmenení a do našej školy poputoval 
zborník originálnych diel našich šikovných žiačok. 
Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa 
tvorivých úspechov.

Umiestnenie žiakov zo ZŠ Zavar:
Kategória 1 - Poézia 5. - 6. ročník 
Lenka Fuňáková (1. miesto), 
Hanka Stúpalová  (2. miesto) 
Alexandra Gerčiová  (2. miesto)
Kategória 2 - Poézia 7. - 9. ročník 
– víťazi boli zo ZŠ Brestovany
Kategória 3 - Próza 5. - 6. ročník
– Lea Holienčinová  (1. miesto),
Kategória 4 - Próza 7. - 9. ročník 
– Ema Lovecká (1. miesto),
Miriam Škrabáková (2. miesto) 

Bláznivé pero – literárna súťaž vo vlastnej tvorbe

Foto: archív ZŠ

Superstar v ŠKD
Posledné dni v škole si spríjemnili aj žiaci v ŠKD, kde sa 

mohli zapojiť do speváckej súťaže Superstar ŠKD. Svoj spe-
vácky talent a odvahu predviedlo 13 detí s pesničkami rôzne-

ho druhu. Všetci zúčastnení boli odmenení nielen cenou, ale 
i potleskom nadšených divákov. Po náročnom vyhodnotení 
sa na 1.mieste umiestnila Tamarka Henčeková z 3.A, na 2. 
mieste skončila Hanka Bunčeková zo 4.A a 3. miesto bolo 
udelené Miške Vereckej z 1.B. Gratulujeme a tešíme sa, že 
máme v našej škole také talentované speváčky.  Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Naši prváčikovia majú úspešne za sebou prvý školský 
rok. Počas roka získavali za svoje vedomosti a zručnosti 
nielen známky, ale aj špeciálne pečiatky – kráľovské ko-
runky. Vďaka nim a svojej šikovnosti mohli na konci škol-
ského roka vyslobodiť zakliatu princeznú Lucinku. Za zís-
kané korunkové pečiatky sa obe triedy prváčikov zúčast-
nili vyslobodenia princeznej a zároveň pasovania za sku-
točných prváckych rytierov. Táto milá akcia sa konala 27. 

Pasovanie prváčikov

(pokračovanie na str. 12)

Foto: archív ZŠ
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júna v kaštieli 
v Dolnej Kru-
pej. Tu deti 
museli pred 
kráľom a za-
c h r á n e n o u 
p r i n c e z n o u 
o d r i e k a v a ť 
prvácky ry-
tiersky sľub 
a následne 
boli pasovaní 
za rytierov. Za 
svoju šikov-
nosť, správa-
nie a skutky 
navyše mohli 
získať aj ry-
tiersky rád 
Zlatého pera, 
Dobrého sr-
diečka, Zlatej 
Lutny, Šikov-

ných rúk  a obratného tela, alebo rád Veselej dušičky. Po 
rytierskom pasovaní nasledovala zábava v parku a sladká 
odmena. Malým rytierom sa akcia veľmi páčila a my verí-
me, že na svoje rytierske sľuby nezabudnú a svoju šikov-
nosť nám predvedú aj v nasledujúcom školskom roku. 

UDALOSTI

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Rozlúčka deviatakov 
v materskej škole
Posledný júnový týždeň bol pre žiakov ZŠ nielen 

časom radosti z prichádzajúcich prázdnin, ale i časom 
rozlúčok. Naši deviataci sa rozlúčili nielen so svojimi 
spolužiakmi v ZŠ, ale navštívili aj deti v materskej ško-
le v Zavare. Deťom i pani učiteľkám prezradili, ktorú 
strednú školu budú od septembra navštevovať a pre 
škôlkarom mali prichystanú i sladkú dobrotu. Devia-
taci dostali mnoho milých prianí do budúcnosti, ku 
ktorým sa pripájame i my a želáme im veľa úspechov 
v nových školách.  

(dokončenie zo str. 11)

Dňa 29. júna sa v ZŠ Zavar  ukončil školský rok 2017 – 
2018 vedený p. riaditeľkou Mgr. Andreou Mršťákovou a pa-
ni zástupkyňou Mgr. Martou Vargovou. Pred slávnostným 
ceremoniálom, ktorý moderoval p. učiteľ Marián Gabriš 
a ktorý sa začal v budove školy znením Štátnej hymny SR, 
mali možnosť žiaci i rodičia či starí rodičia navštíviť ďakov-
nú svätú omšu v miestnom kostole, uskutočnenú práve pri 
príležitosti úspešne zvládnutého školského roka. Slúžil ju 
vdp. Ján Bederka.

Uplynulý školský rok priniesol žiakom zo Zavara i Dolných 
Lovčíc okrem náplne bežného rozvrhu i rôzne mimoškolské 
podujatia, kde sa mohli športovo i umelecky vyžiť či priamo 
súťažiť vo svojich schopnostiach a vedomostiach. Takže naše 
žiactvo mohlo zažiť opäť rôzne exkurzie, besedy, výchovné 
koncerty, prevencie v oblasti zdravia, výlety, olympiády, 
divadelné zájazdy, športové podujatia, ba i samo mohlo 
vystupovať v kultúrnych podujatiach školy či obce. Spolu-
práca s obecným úradom sa tradične odzrkadlila v rôznych 

akciách – napr. venovaných zavarským poľnohospodárom, 
seniorom, ZO Zväzu slovenských protifašistických bojovní-
kov, oslave Dňa matiek a pod. Istotne je prínosom už časom 
overená ponuka rôznorodých záujmových útvarov, ktoré 
žiaci môžu dobrovoľne navštevovať po vyučovaní vo svojom 
voľnom čase. Na hodinách anglického jazyka mohli pracovať 
s native speakrom. Rozbehnutá modernizácia, estetizácia 
a praktické využitie zavarskej školy od čias jej presunu do 
novej budovy pred dvadsiatimi rokmi kontinuálne pokračo-
vali ako v interiéri budovy, tak aj v jej exteriéri. Pre žiakov 
navštevujúcich poobedný školský klub detí sa v areáli školy 
vybudovala hracia i relaxačná zóna. Rozvinuli sa i možnosti 
realizovať technické práce v dielňach a pestovateľské práce 
na školskom políčku. V jednotlivých triedach zvolení žiaci 
pracovali v triednych samosprávach a spravidla predseda 
triedy pôsobil aj ako poslanec za svoju triedu v školskom 
parlamente, ktorý vedie pani riaditeľka a kde spoločne rie-
šia vzniknuté problémy a navrhujú i uskutočňujú voľnoča-

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie školského roka

Foto: archív ZŠ

(pokračovanie na str. 13)
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sové podujatia, ktorými by spestrili deťom život v škole. Na-
príklad koncom školského roka zväčša absolvujú exkluzívny 
výlet do zahraničia - po minuloročnej Budapešti  sa tento raz 
stalo  ich cieľom slávne mesto Viedeň. 

Pred udeľovaním odmien sa prítomní žiaci a rodičia poteši-
li krátkemu kultúrnemu programu, ktorý pripravil školský 
klub detí pod vedením Bc. Lenky Antalovej. O „smutnej ško-
le“, ktorú opustili deti tešiace sa na prázdniny, zarecitovala 
prváčka Eliška Vančová. Známu pieseň Horehronie z reper-
toáru populárnej speváčky Kristíny zaspievala tretiačka 
Tamarka Henčeková. Dopĺňali ju aj tanečníčky s nápaditou 

choreografiou: Terezka Rakúsová, Kajka Jurišová, Simonka 
Šaraboková a Vaneska Škodová. 

Po odznení slávnostných príhovorov pani riaditeľky A. 
Mršťákovej, starostu našej obce, teda zriaďovateľa ZŠ Zavar 
– pána Baroša, ale aj starostu Dolných Lovčíc – pána F. Juri-

ša a predsedníčky rodičovskej rady pri ZŠ Zavar – pani Lívie 
Bartovičovej sa nedočkaví žiaci dozvedeli, kto je nositeľom 
riaditeľských pochvál, no i pokarhaní. Zhodnotený bol i zber 
papiera, v ktorom naša škola vyzbierala úctyhodných 4680 
kg. V rámci triednych kolektívov sa na 1. mieste s množstvom 
1 186 kg umiestnila 4. trieda. Na 2. mieste s množstvom 
1 136 kg sa umiestnila 3. trieda. Na 3. mieste s množstvom 
1044 kg sa umiestnila 5. trieda. Odmenení boli i jednotlivci 
s najväčším počtom nazbieraných kilogramov. Napokon sa 
v spomienkovej obrazovej prezentácii rozlúčili so svojou 
školou žiaci 9. triedy. Zhodnotili svoje roky prežité v zavar-

skej škole. Spomienky a lúčenie sa so spolužiakmi priniesli 
aj slzy dojatia. Deviataci sa poďakovali za výchovno-vzde-
lávací proces triednej pani učiteľke Mgr. Monike Pivarči 
a všetkým triednym učiteľom v histórii svojej triedy, ale aj 
vyučujúcim jednotlivých predmetov.

Aj v tomto školskom roku sa úspešným deviatakom –  t. 
j. absolventom zavarskej školy s dlhodobým prínosom pre 
jej dianie a reprezentáciu - udelila Cena starostu, ktorá sa 
ujala len v nedávnom období. Získala ju VERONIKA HOR-
NÍKOVÁ a ALŽBETA BLAHOVÁ. 

Milí deviataci, nech sa Vám v novej časti života darí! Veľa 
zdravia a šťastia!

Na záver nás zavarský pán farár Ján Bederka odprevadil 
na letné prázdniny  myšlienkami s hlbokým duchovným 
odkazom o múdrej pokore pred hodnotami života. Po rozí-
dení sa do tried žiaci dostali od svojich triednych učiteľov 
koncoročné vysvedčenia a tí úspešnejší i pochvaly triedneho 
učiteľa a vecné ceny.             Spracoval: Mgr. Marián Gabriš

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

(dokončenie zo str. 12)
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Základná škola s materskou školou 
20. výročie 1998-2018

História školy
Prvá písomná zmienka o existencii jednotriednej ľudo-

vej školy v Zavare pochádza z roku 1782. Do zavarskej 
školy chodili aj deti zo susedných Dolných Lovčíc. Pôvod-
ná budova školy stála pri križovatke ciest uprostred obce 

Zavar. Gróf Majláth dal 
postaviť roku 1884 cir-
kevnú školu (pôvodná 
budova starej školy na 
dnešnej Hlavnej ulici). 
Z obecnej kroniky sa 
možno dozvedieť i to, že 
v roku 1973 navštevo-
valo školu v deviatich 
ročníkoch 280 žiakov. 
Učilo v nej 14 učiteľov 
v siedmich učebniach. 
Už vtedy sa javilo, že 
škola je nepostačujúca. 
Preto sa funkcionári 
i poslanci obce roz-
hodli vybudovať novú 
priestrannejšiu školu. 
Zavarčania ju začali 
budovať 20. augusta 
1996 v čase riadenia 
školy Jozefom Matuš-
kovičom, a to pod vedením starostu obce Jozefa Benciho.

Dávna túžba Zavarčanov sa naplnila 9. októbra 1998, 
keď novovybudovanú školu odovzdali do užívania pred-
stavitelia obce Zavar za prítomnosti mnohých hostí. Ide  
o prvú ekologickú stavbu školy na Slovensku. Prvou 
riaditeľkou novej školy bola Mgr. Silvia Holečková. 
V roku 2003 ju vystriedala vo funkcii Mgr. Helena 
Karásková a počas tohto obdobia nastalo v roku 2005 
zlúčenie základnej školy s materskou školou. ZŠ s MŠ 
v Zavare následne rozbehla plnoorganizovanú formu 
s jazykovým variantom. Od roku 2015 v modernizácii 
vyučovania na riadiacom poste pokračuje Mgr. Andrea 
Mršťáková.

Súčasnosť
V súčasnej budove školy žiakov učia kvalifikovaní učite-

lia s využitím moderných technológií. Škola je špecifická 
rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od mater-
skej školy, športovými aktivitami a širokou bázou záuj-

mových útvarov. Vrcholom záujmovej činnosti sú návštevy 
operných predstavení. V škole sa realizujú rôzne projekty, 
žiaci sú zapájaní do vedomostných aj umeleckých súťaží 
a olympiád. Úspechy zaznamenali naši žiaci v športe, 
v literárnych a vo výtvarných súťažiach, na olympiádach, 
či už z biológie, matematiky, geografie, alebo slovenského 
jazyka a cudzích jazykov. Úspechy na celoštátnej úrovni 
dosiahli v speváckych, recitačných, športových súťažiach 
a dokonca aj na pôde poľovníctva a v tvorbe školského 
časopisu Eso.

Víziou školy do budúcnosti je vytváranie priaznivej 
atmosféry pri výchove a vzdelávaní, spolupráca medzi 
rodinou, školou a regionálnymi inštitúciami. 

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ
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Cieľom  pedagógov je, aby školu opúšťali žiaci nielen múd-
ri, ale aj slušní, dobrí a životaschopní. Rovnaká pozornosť sa 
venuje intelektuálnemu aj emocionálnemu rozvoju. Deti sú 
vedené k tomu, aby sa snažili byť lepšími ľuďmi, aby si vážili 

nielen vedomosti, 
ale aj umelecké 
hodnoty a tých, čo 
ich tvoria. K tomu-
to úsiliu napomáha 

aj spolupráca so vzácnymi osobnosťami nášho kultúrneho života a známymi 
spisovateľmi. Medzi najvzácnejších hostí našej školy určite patrí svetoznámy 

tenorista maestro Peter Dvorský, Stanislav Štepka, Daniel Hevier, Marta Šuri-
nová, Ľubica Kepštová, Danuša Dragulová Faktorová, Ján Uličiansky, Gabriela 
Futová, Ľubomír Feldek, Lenka Riečanská, Anton Bódiš, Barbara Štubňová 
a mnohí ďalší.  

Spolupráca so vzácnymi priateľmi školy a spisovateľmi

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ



16 ZAVARSKÉ SLOVO 17 ZAVARSKÉ SLOVOUDALOSTI/ŠPORT

ŠPORT

Základná škola a Klub seniorov spolu už niekoľko rokov 
spolupracujú. Seniori  sa tešia, keď ich navštívia deti a oni 
zase radi odovzdávajú svoje životné skúsenosti  mladším 
generáciám, vďaka čomu vzniká medzi nimi  puto. Starší 
majú šancu nahliadnuť do sveta školákov a na druhej 

strane deti si vytvárajú pozitívne postoje k seniorom. 
Vzájomný kontakt,  či už pri kultúrnych programoch, 
ktoré škola pripravuje pri rôznych príležitostiach aj pre 
seniorov, alebo pri besedách,  ktorými obohacujú seniori 
deti, sa udržiava pravidelne a s úprimnou radosťou.  

Spolupráca s klubom seniorov

Rozlúčka s predškolákmi
Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila.              
Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať.      
Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky.       
                                                       

Z chlapcov zasa vzorní 
žiaci, nevyhnú sa školskej 
práci.

S koncom školského 
roka prichádza každoroč-
ne aj rozlúčka predškolá-
kov. Z malých detičiek, čo 
občas i so slzami v očiach 
kráčali do materskej školy vyrástli veľkí predškoláci, 
ktorí od septembra budú kráčať do školy. Deti s pani 
učiteľkami pripravili krásny program pre všetkých hos-
tí. Rodičia poďakovali všetkým zamestnancom MŠ za 
starostlivosť, trpezlivosť  a lásku, ktorú  ich deti počas 
3 rokov v materskej škole  dostali. Pani riaditeľka poďa-
kovala p. učiteľkám  D. Krištofovej a J. Čerňanskej  za 

obetavosť, porozumenie a lásku, s ktorou sa dennodenne 
venovali deťom, ako aj za profesionálnu a zodpovednú 
prípravu detí na vstup do sveta povinností.  Rodičom za 
spoluprácu, trpezlivosť a ústretovosť a poprosila ich, aby 
čas prázdnin využili aj na malé zastavenie, hry, rozhovory 
so svojimi deťmi.

 Všetkým našim predškolákom prajeme, aby s radosťou 
nastúpili do vytúženej školy, boli naďalej šikovní a robili 
všetkým okolo seba radosť. 

Zo života materskej školy
Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Trénerom FC Spartak Trnava bol Nestor EL Maestro, 
ktorý má najväčšiu zásluhu na zisku titulu. Možno niek-
torí netušia,, že kondičným trénerom FC Spartak Trnava 

bol pri získaní titulu náš rodák, David MORAVEC, ktorý 
bol v minulosti futbalistom za OŠK ZAVAR. Jeho práca 
kondičného trénera pre FC Spartak Trnava zožala veľký 

Pohár majstra FC Spartak Trnava v Zavare
V sezóne 2017/2018 sa futbalovým majstrom SLOVENSKEJ REPUBLIKY stal FC SPARTAK TRNAVA. Zavarčania sr-
dečne blahoželajú k zisku titulu majiteľovi klubu, JUDr. Vladimírovi PÓOROVI, ktorý pre trnavských futbalistov 
vytvoril výborné podmienky. 

Foto: -rf-
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úspech. Jeho vynika-
júce kondičné trénin-
gy  zužitkoval tréner 
Nestor El Maestro 
v prospech ďalších 
skvelých výsledkov 
i hernej pohody spar-
takovcov  k získaniu 
titulu! 

Okrem Davida 
Moravca sa priamo 
na titule majstra 
podieľal aj ďalší 
Zavarčan,  Mário 
PRELOVSKÝ, ktorý 
v FC Spartak Trna-
va a v reprezentácii 

Slovenskej republiky pôsobí ako vynikajúci masér. Bývalý 
futbalista a terajší masér je i doposiaľ mimoriadne ústre-
tový pri potrebách obce, či zavarského futbalového klubu 

i klubu seniorov, kde mimoriadnym spôsobom zabezpečil 
prezentáciu CITY ARÉNY pre klub seniorov i priateľov 

z Moravy.   A do tretice 
sa môžeme pochváliť 
i Zavarčanom Petrom 
URMINSKÝM, ktorý 
pôsobí v širšom kádri A 
– mužstva FC Spartak 
Trnava ako brankár 
a tiež nepriamo prispel 
k svetovému titulu.

Preto nás neprekva-
pilo, že „POHÁR VÍ-
ŤAZA LIGY“ sa ocitol 
v športovom areáli OŠK 
ZAVAR aj so všetkými tromi aktérmi, na ktorých sme mi-
moriadne pyšní.  Je to veľká pocta pre Zavarčanov, ktorí 
sa majstrovskej trofeje mohli osobne dotknúť a spolu s re-
prezentantmi FC SPARTAK Trnava odfotografovať. Na-

koniec im za búrlivého potlesku prítomných Zavarčanov 
zablahoželal i starosta obce Zavar a prezident OŠK Zavar,  
pán Rudolf BAROŠ a zároveň zaželal ešte veľa podobných 
úspechov a dobrý vstup do boja medzi európskou futbalo-
vou elitou. 

 Výsledky oblastných majstrovstiev 6. ligy – mužstva
sezóna 2017/18 – jar 2018

DRAHOVCE - ZAVAR
LEOPOLDOV - ZAVAR
SILADICE - ZAVAR
ZAVAR - VODERADY
ZVONČÍN - ZAVAR
ZAVAR – DECHTICE
CÍFER - ZAVAR
HORNÁ KRUPÁ – ZAVAR
ZAVAR - KRIŽOVANY
ZAVAR - DOLNÁ KRUPÁ
ZAVAR – MAJCICHOV
ZAVAR – ČERVENÍK
ZAVAR – ZELENEČ
ZAVAR – KRAKOVANY
ŠPAČINCE – ZAVAR

3:0
0:4
2:2
4:1
4:0
5:2
3:6
4:2
6:2
4:3
1:0
2:2
3:0
3:0
1:4

Foto: -rf-Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-
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KONEČNÁ TABUĽKA sezóny 2017/18

OŠK ZAVAR: Branislav PÚCHLY, David ŽITNÍK, Matej 
PSOTA, Martin KRAJČOVIČ, Martin KOVAČIČ, Mário 
JURIŠ, Matej CHLEBÍK, Martin DOBROVODSKÝ, 
Jakub ĎURIŠ, Martin VIDO, Michal KARDOŠ, Matúš 
BEŇO, Juraj VYSKOČ, Daniel POTISK, Jakub VY-
SKOČ, Peter TÁČOVSKÝ, Ľuboš TANDLMAYER, Róbert 
ŠIŠKA, Patrik Ťažký, Róbert GONOS, Dominik OLAH, 
Srdjan VIGNJEVIČ, Alexander BURČIAR, 

TRÉNER: Lukáš VIDO
VEDÚCI:  Marián ADÁMEK                                            
MASÉR – ZDRAVOTNÍK:  Ján ZOŠÁK /VYSKOČ Juraj/ 

1. H. Krupá 30 23 5 2 88:14 74
2. Zvončín 30 20 6 4 87:46 66
3. Voderady 30 17 8 5 73:50 59
4. Zavar 30 18 4 8 84:50 58
5. Špačince 30 17 6 7 86:59 57
6. Siladice 30 16 4 10 100:63 52
7. Majcichov 30 13 7 10 56:49 46
8. Červeník 30 11 8 11 87:72 41
9. Drahovce 30 11 3 16 49:63 36
10. Leopoldov 30 10 4 16 49:81 34
11. Cífer 30 10 4 16 49:71 34
12. D.Krupá 30 9 5 16 57:79 32
13. Krakovany 30 8 6 16 47:63 30
14. Zeleneč 30 8 2 20 43:81 26
15. Dechtice 30 6 2 22 50:100 20
16. Križovany 30 4 4 22 34:98 16

Kanonieri  A – mužstvo OŠK ZAVAR

BEŇO Matúš

ĎURIŠ Jakub

TANDLMAYER

TÁČOVSKÝ Peter

ŚIŠKA Róbert

VYSKOČ Jakub

PSOTA Matej 

VIDO Martin

VLASTNÝ

BURČIAR Alexander

ŤAŽKÝ

KRAJČOVIČ

HRAŠNA

    KANONIERI                 GÓLY

20

13

13

9

9

5

4

3

2

2

2

1

1

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Zavarská športová kronika

Zavarská športová kronika mapuje celý priebeh športovej činnosti v TJ Zavar už od roku 1926. 
Kroniku vedie Rudolf Federič st. a fotodokumentáciu zabezpečuje Rudolf Federič ml. Kronika je 
vedená každoročne vo dvoch častiach JESEŇ – JAR. 
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Zavarský šport žurnál vychádza už devätnásty ročník 
pred každým domácim futbalovým duelom. Spoluzakla-
dateľom žurnálu bol i Mgr. Julián Vojtech. V súčasnosti 
fotodokumentáciu zápasov zabezpečuje Rudolf Federič 
ml., tvorbu textov a ich technickú úpravu a grafiku má 
na starosti Rudolf Federič st., Copyringht vedie Rudolf 
Baroš. Žurnál vychádza v náklade cca 100 ks. Sú v ňom 
uvedené aktuálne údaje o hosťujúcom súperovi, ale 

predovšetkým výsledky zápasov A - mužstva, dorastu 
a žiakov. 

Okrem toho tu nájdeme aj prehľadné tabuľky jednot-
livých celkov po aktuálnych kolách, predpokladaná zo-
stava, kanonieri, charakteristika o hosťujúcom mužstve, 
program zápasov jednotlivých kôl, informácia o budú-
cich súperoch, okienko jubilantov, predstavenie osobnos-
tí i články z histórie zavarského športu. 

Zavarský športový žurnál

Videozáznamy z majstrovských futbalových zápasov
V súčasnosti sú videozáznamy z futbalových majstrov-

ských zápasov samozrejmosťou. Ani zavarský futbal nie je 
výnimkou. Každoročne sú všetky futbalové zápasy  A – muž-
stva OŠK ZAVAR zaznamenávané video kamerou v zmysle 

nariadenia ObFZ v Trnave. Videozáznamy zabezpečuje 
Rudolf Federič ml., ktorý ich tiež spracováva a  archivuje. 
Všetky sú následne k dispozícii na odborné posúdenie jed-
notlivých zápasov A – mužstva OŠK ZAVAR. 

Andrej Juriš s futbalom končí
Futbalovou sezónou 2018/

2019 končí svoje trénerské 
pôsobenie v OŠK Zavar, fut-
balová legenda zavarskéko 
športu, zavarské futbalové 
striebro, pán Andrej Juriš. 
Bol dlhoročným a vynikajúcim 
futbalistom A – mužstva, po-
tom jeho trénerom, trénerom 
mládeže, ale predovšetkým 
mužom  schopným stáť pri 
svojom mužstve i v časoch naj-
väčšej krízy.  Tento výnimočný 
muž vychoval nespočetné množstvo kvalitných futbalistov 
a dosiahol cenné úspechy. 

Prezident OŠK Zavar, pán Rudolf Baroš i celý výbor 
OŠK, pánovi Andrejovi Jurišovi za poctivú a dlhoročnú 
prácu pre zavarský futbal srdečne ďakujú!!!

Foto: -rf-

Foto: -rf-Foto: -rf-

Foto: -rf-
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Zmena na poste trénera dorastu Nové vedenie 
aj pre prípravku

Foto: súkromný archív

Po odchode  trénera Andreja Ju-
riša z postu trénera dorasteneckého 
družstva, zvažoval výbor OŠK jeho 
náhradu. Rokovania prebiehali medzi 
viacerými adeptmi. Prvou alternatí-
vou bol Peter Zošák, aktuálne hrajúci 
v Rakúsku,  ktorý by bol aj hráčom A 
– mužstva a zároveň by trénoval aj za-
varský dorast. Nakoniec sa túto alter-
natívu nepodarilo presadiť. Následne 
prebehlo rokovanie s futbalistom A 
– mužstva Róbertom Gonosom, ktorý 
nakoniec miesto trénera dorastu pri-
jal a od sezóny 2018/19 bude zavar-
ských dorastencov viesť. 

Z dôvodu, že aj do prípravky fut-
balistov OŠK Zavar je zapojených 
viacero hráčov a tréner žiakov 
Ľubomír Ťažký chce zvýrazniť 
úspechy žiackeho družstva,  bolo 
potrebné zabezpečiť ďalšieho 
trénera aj pre prípravku. Po  ro-
kovaniach vedenia OŠK Zavar sa 
rozhodlo,  že prípravku povedie 
pán Igor Bališ, ktorý má so za-
varským futbalom do budúcnosti 
veľké plány.  

 1. ŠK Slávia Zeleneč
2. OŠK Dolná Krupá
3. PFK Piešťany
4. MTK Leopoldov
5. Družstevník Siladice
6. OFK Majcichov
7. Družstevník Dechtice

8. OŠK Zavar
9. Slovan Červeník

10. Družstevník Pavlice
11. FK Krakovany
12. ŠK Cífer
13. OFK Drahovce
14. Družstevník Križovany nad Dudváhom.

Oblastné majstrovstvá – futbalová sezóna 2018/19 začína 
A – MUŽSTVÁ – JESEŇ 2018 
V zložení 6. ligy vo futbalovej sezóne 2018/19 nastali značné zmeny. V oblastnej futbalovej súťaži budú účinkovať na-
sledovné A – mužstvá: 

Do novej futbalovej sezóny 2017/18 nastupuje OŠK ZAVAR opäť pod vedením trénera Lukáša VIDU, vedúcim A 
– mužstva je  Marián ADÁMEK, a ako masér – zdravotník  budú k dispozícii Ján ZOŠÁK a  Jakub Vyskoč. 

SÚPISKA A – MUŽSTVA 
 – OŠK ZAVAR: 
Branislav PÚCHLY, David ŽITNÍK, Matej 
PSOTA /K/, Martin KRAJČOVIČ, Martin KO-
VAČIČ, Mário JURIŠ, Matej CHLEBÍK, Mar-
tin DOBROVODSKÝ, Jakub ĎURIŠ, Martin 
VIDO, Michal KARDOŠ, Matúš BEŇO, Juraj 
VYSKOČ, Daniel POTISK, Jakub VYSKOČ, 
Peter TÁČOVSKÝ, Ľuboš TANDLMAYER, 
Róbert ŠIŠKA, Patrik Ťažký, Róbert GONOS, 
Dominik OLAH, Srdjan VIGNJEVIČ, Alexan-
der BURČIAR. 
Novými posilami A – mužstva sú: Marek  SU-
DIN a Matej FIDRICH. Obaja hrali v zápase 
MFK Piešťany – OŠK Zavar 3:2.
Gólom sa prezentoval Marek Sudin. 

A – MUŽSTVÁ - Vylosovanie jesennej časti 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

12.08.
18.08.
26.08.
02.09.
09.09.
15.09.
23.09.
30.09.
07.10.
13.10.
21.10.
28.10.
04.11.

PIEŠŤANY - ZAVAR 
ZAVAR – LEOPOLDOV /S/
ZAVAR – ZELENEČ /zámena/
CÍFER - ZAVAR 
ZAVAR – DECHTICE
PAVLICE – ZAVAR  /S/
ZAVAR - KRIŽOVANY 
SILADICE – ZAVAR 
ZAVAR –DOLNÁ KRUPÁ
DRAHOVCE - ZAVAR  /S/
ZAVAR – KRAKOVANY
MAJCICHOV - ZAVAR 
ZAVAR – ČERVENÍK

17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
13.30

DÁTUMY  
A ČASY 
JEDNOTLI-
VÝCH ZÁPASOV 
SA MÔŽU 
V PRIEBEHU 
SEZÓNY MENIŤ 
NA ZÁKLADE 
ŽIADOSTÍ 
KLUBU 
O VÝNIMKU.  
VŠETKY 
DÁTUMY 
SÚ V UHČ. / 
S = sobota/

KOLO                                SÚPERI DEŇ
HRACÍ HRACÍ

ČAS


