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História starostov obce Zavar
VOLEBNÉ OBDOBIE 1990 - 1994
V tomto volebnom období bol za starostu obce ZAVAR
zvolený pán Jozef BENCI. Zástupkyou starostu bola pani
Emília Federiová. Hlavným kontrolórom obce bol pán
Rudolf Federi. Za poslancov Obecného zastupitestva boli
zvolení: Jozef Beránek, Ing. Milan Bachratý. RNDr. Martin Blanár,ubomír Dobrovodský, Emília Federiová, ubomír Greguš, Jozef Juriš, Rudolf Kúdela, Marián Ondrejíka, Ernest Rakús, Margita Režná a Brigita Šottníková.

VOLEBNÉ OBDOBIE 1994 – 1998
V tomto volebnom období bol za starostu obce ZAVAR
opäť zvolený pán Jozef BENCI. Zástupcom starostu bol
pán Rudolf Federič. Hlavným kontrolórom obce sa stal pán
Kvetoslav Suchoň . Za poslancov Obecného zastupiteľstva
boli zvolení: Ľubomír Dobrovodský, Rudolf Federič, Ing.Helena Gregušová, Ing. Róbert Guniš, Jozef Juriš, Igor Kovačič, Rudolf Kúdela, Ing. František Malovec, Ernest Rakús,
Jozef Rusnák, Brigita Šottníková a Mária Šutiaková.

V tomto volebnom období bola odsúhlasená výstavba
novej školy a pripravovali sa financie, projektová dokumentácia a stavebný pozemok.

V tomto volebnom období prebiehala výstavba novej
budovy školy, ktorá bola úspešne dokončená a otvorená
9. októbra 1998.

Najdlhšie pôsobiaci starostovia:
1. Vladimír Púčik – Ružindol - 28 rokov
2. Rudolf Baroš – Zavar - 20 rokov
Vo funkcii starostu končia v tomto volebnom období starostovia obcí:
Zvončín, Biely Kostol, Bínovce , Dlhá, Dolná Krupá, Naháč, Voderady, Zeleneč, Dolné Dubové, Ružindol, Dolné
Lovčice, Zavar.
Je úžasné, že na druhom mieste medzi najdlhšie úradujúcimi starostami je starosta obce Zavar - pán Rudolf Baroš, ktorý bol štatutárom obce Zavar neuveriteľných 20
rokov. Jeho úsilie o rozvoj obce je evidentné a zrejmé. Za
jeho pôsobenia zmenil Zavar svoju tvár, stal sa „mestečkom, bránou, či predmestím“ krajského mesta Trnava.
Zavarčania sú pyšní na svoju obec a vyslovujú úprimné
poďakovanie pánovi starostovi Barošovi i poslaneckému
zboru za jeho dlhoročnú starostlivosť o obec i o záujmové
združenia. Na zaslúženom dôchodku prajú zavarčania
pánovi Rudofovi Barošovi pokojnú jeseň života, veľa zdravia, šťastia a neustály záujem o svojich občanov.
K svojim občanom sa prihovára i pán Baroš slovami:

Ctení občania obce Zavar!
V končiacom volebnom
období
a v mojom prípade aj v končiacej
20-ročnej
misii
vo funkcii starostu, mi dovoľte
poďakovať
sa
všetkým,
ktorí
so mnou akýmkoľvek spôsobom
vzorne spolupraFoto: -rfcovali, pomáhali
budovať našu dedinku v údolí a usilovali sa
vytvárať pre svojich spoluobčanov lepšie životné podmienky.
Váš Rudolf Baroš

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dňa 10. novembra 2018 prebehli v obci Zavar voľby do orgánov samosprávy obcí.
Prinášame vám prehľad vo výsledkoch kandidátov na starostu obce a poslancov do
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1 708.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 920.
Počet platných hlasov odovzdaných
na funkciu Starostu obce:

1. Bc. Lukáš Sochor - nezávislý kandidát - počet platných
hlasov 547
Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 2)
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(dokončenie zo str. 1)
Foto: -rf-

2. Ing. Dana Benešová - SMER sociálna demokracia
- počet platných hlasov 327
Kandidáti, ktorí boli
zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Ing. Miroslav Roman - nezávislý kandidát
- počet platných hlasov 521
2. Bc. Lukáš Sochor - nezávislý kandidát
- počet platných hlasov 471
3. Ing. Martin Dobrovodský - sloboda a solidarita,
obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti - počet hlasov 369
4. PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD
- nezávislý kandidát - počet hlasov 338
5. Ľubomíra Dobrovodská - kresťanskodemokratické
hnutie - počet hlasov 331
6. Daniel Turanský - nezávislý kandidát - počet platných
hlasov 330
7. Juraj Šottník - nezávislý kandidát - počet platných
hlasov 306
8. Ing. Eleonóra Malovcová - kresťanskodemokratické
hnutie - počet hlasov 304
9. Peter Stúpala - kresťanskodemokratické hnutie
- počet platných hlasov 299

Foto: -rf-

2. Mgr. Bohumil Juhás - SMER sociálna
demokracia - počet hlasov 246
3. Mário Prelovský - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 241
4. Tomáš Holienčin - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 240
5. Michal Horváth - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 229
6. Július Idunk - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 226
7. Mgr. Adriana Bachratá - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 211
8. Matej Chlebík - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 209
9. Ing. Marián Šeliga - kresťanskodemokratické hnutie
- počet hlasov 198
10. Patrícius Dávid Pavelek - nezávislý kandidát
- počet hlasov 188
11. Michal Haršány - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 186
12. Ing. Peter Šéry - nezávislý kandidát
- počet hlasov 179
13. Andrej Mikuš - nezávislý kandidát - počet hlasov 174
14. Mgr. Elena Majtánová - kresťanskodemokratické
hnutie - počet hlasov 148
15. Ľuboš Hanzel - sme rodina-Boris Kollár
- počet hlasov 129

Foto: -rf-

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných platných hlasov:
1. Ing. Dana Benešová - SMER sociálna demokracia
- počet hlasov 284

Foto: -rf-

16. Ing. Jozef Ozimy - kresťanskodemokratické hnutie
- počet hlasov 104
17. Helena Moderdorfská - kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko -počet hlasov 65 
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20.výročie vzniku novej budovy Základnej školy v Zavare
Čas - tento fenomén Stvoriteľa je neúprosný. Odmeriava rýchlo a presne. Nikdy sa nezastaví, beží o sto šesť. Činnosť ľudí
prechádza do dejín, stáva sa spomienkou. Preto sa nám v hlave rodia zvedavé otázky. Ako vznikala škola v Zavare? Čo tomu
predchádzalo? Svoje spomienky, postrehy a fakty nám na slávnostnej akadémii pri príležitosti 20.výročia ZŠ Zavar predniesol bývalý starosta obce Zavar, pán Jozef Benci, ktorý stál pri zrode novej budovy Základnej školy v Zavare. Jeho príhovor s
detailným priblížením situácie v Zavare v čase jeho starostovania si môžete v plnom znení prečítať nižšie:

Vážení prítomní.
Neviem ani ako začať. Hádam tým, k čomu ma prinútila myšlienka postaviť novú modernú základnú školu. O túto výstavbu
sa snažili i moji predchodcovia predsedovia MNV, Anton Vojtech
i Štefan Ševčík. Vtom období nebolo možné takúto stavbu zrealizovať v rámci obce. Takéto akcie boli schvaľované nadriadeným
orgánom, vtedy okresným národným výborom z financií štátneho
rozpočtu. Na žiadosť obce Zavar o vybudovanie školy, boli zasielané len zamietavé odpovede. Okresný národný výbor /ďalej ONV/
dal /v záverečnej/ odpovedi návrh na vybudovanie spoločnej školy
pre obce Zavar, Dolné Lovčice a Brestovany. Tento návrh nebol zo
strany uvedených obcí akceptovaný. Takže snaha o vybudovanie
novej školy nebola možná. Preto sa v Zavare budovali stavby, ktoré zabezpečili našim občanom vyššiu životnú úroveň. Tieto stavby
sa budovali svojpomocne - teda brigádnicky. Postavená bola
materská škola, kultúrny dom, telocvičňa, ihrisko, dom služieb,
dom záhradkárov a vybudovaný bol vodovod, plynofikácia a ďalšie potrebné akcie , ktoré slúžia dodnes a zlepšujú kvalitu života
našich spoluobčanov.
Mám svoju dedinu rád a teším sa z každého jej úspechu
a skrášľovania i budovania v ktorom pokračuje aj terajší starosta
obce Zavar pán Rudolf Baroš. Počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu sa naša dedinka v údolí veľmi zmenila – skrásnela tak, že
by sme ju mohli prirovnať k tomu krajšiemu predmestiu Trnavy.
Po mojom prvom zvolení do funkcie starostu obce Zavar v roku
1990, som sa boril s problémami, ktoré bolo treba akútne riešiť
pri oprave 100 rokov starej školy. Zo strany vedenia školy som
často riešil požiadavky k nutným opravám a údržbárskym prácam na budove. Zatekala strecha, opadávala omietka, neustále
bolo treba opravovať inštalácie, okná i dvere, o statike ani nehovoriac. Aby sa predišlo týmto dennodenným problémom, začal
som sa vážne pohrávať s myšlienkou postaviť v obci Zavar novú
školu. S touto myšlienkou som sa zdôveril vtedajšiemu riaditeľovi školy Jozefovi Matúškovičovi. Ten bol s mojim návrhom
úplne nadšený a začal ma v pokračovaní môjho plánu veľmi
podporovať. V druhom volebnom období som môj návrh postaviť
novú školu predložil obecnému zastupiteľstvu. Môj návrh prijali
vtedajší poslanci s nadšením. Vtedy som ešte nevedel do čoho
som sa pustil, čo ma všetko čaká. Najskôr bolo treba získať
pozemok, pretože obec nemala žiaden vhodný k dispozícii. Ako
jediný vhodný sa nachádzal na Športovej ulici pri tzv. tabačiarni. Vlastníkom pozemku bola rímskokatolícka cirkev v správe
nášho farského úradu. Začali dlhodobé úradné vybavovania,
ktoré mali našťastie dobrý koniec, pretože tento vybraný pozemok darovala cirkev obci na účel vybudovania novej školy. Obci
vtedy veľmi pomohol aj vtedajší správca farnosti, duchovný otec
Vdp. Ján Bujna. Pozemok bol vyriešený a mohlo sa pokračovať
v ďalších krokoch.
Zhotovením projektu školy bol poverený Ing. architekt Ľupták
v roku 1995. Projektom boli všetci poslanci nadšení. Ale pot
na čelo mi vystúpil hneď, ako som uvidel rozpočet stavby – 33
miliónov slovenských korún. V rozpočte obce sme takúto sumu
nemali. Cúvnuť sa už nedalo a ani som nechcel a tak som si uvedomil, že bude potrebné veľmi si utiahnuť opasok a šetriť. Začal
som pekne od seba. Okrem svojej funkcie som robil prácu kuriča
v kultúrnom dome, premietača v kinosále i regulátora verejného osvetlenia. Šetrilo sa, kde sa dalo.

V roku 1996 sme dostali stavebné povolenie na výstavbu
školy a začali sme s výberom dodávateľských stavebných prác,
pretože stavba mala byť postavená z ekologických materiálov.
Stavbu technikou hlina – betón priečok, nám uskutočnila spoločnosť TWI EKO z Častkoviec. Víťazom prvej etapy stavby sa
vo výberovom konaní stala firma REKORD z Trnavy. Druhú
etapu stavby po výberovom konaní realizovala spoločnosť Agrostav Trnava, ktorá spolu aj so subdodávateľom VIS Piešťany
zabezpečila aj odkanalizovanie stavby. Firma Richnák zo Šúroviec vyrobila drevený krov, okná, dvere a drevárske výrobky.
Spoločnosť DOLINA zabezpečila sadrokartónové podhľady. Aj
naši občania uskutočňovali drobné remeselné práce. Pri týchto
aktivitách nemôžem nespomenúť manželov Federičových, ktorí
zdokumentované časti uložili do archívnych materiálov a v mapovaní obce pokračujú aj so synom Rudolfom doteraz.
Súčasťou výstavby školy bolo aj vybudovanie viacúčelového
ihriska, kuchyne a šatní, čím sa finančný rozpočet stavby navýšil. Našťastie nad stavbou vykonávali nekompromisný stavebný
dozor docent Pavol Polák a náš rodák docent Anton Puškár zo
stavebnej fakulty Materiálno - technickej univerzity Bratislava.
Z ekonomickej stránky chcem dodať, že škola bola projektovaná
s finančným nákladom 33 miliónov slovenských korún. Obec Zavar sa na financovaní podieľala čiastkou 28 miliónov korún. Na
úplne ukončenie stavby bolo potrebné požiadať o úver vo výške
5 miliónov korún. Na našu žiadosť nám Ministerstvo školstva
poskytlo finančné prostriedky vo výške 2 milióny slovenských
korún. Tieto boli použité na nákup nového nábytku do školy,
ktorý zabezpečila spoločnosť Vares Unín. Ďalšie zveľaďovanie
interiéru školy už bolo v rukách riaditeľstva školy za vedenia
riaditeľky Mgr. Silvie Holečkovej. Tejto sa podarilo získať sponzorsky potrebné doplnenie výbavy školy.
Škola bola po mnohých úskaliach úspešne dokončená 9. októbra 1998, teda po dvoch rokoch od zahájenia výstavby. Slávnostne
bola odovzdaná do užívania za prítomnosti všetkých zainteresovaných pri jej budovaní i v prítomnosti zástupcu MŽP SR Ing.
Kobetičovej i občanov našej obce. Požehnanie školy vykonal
dekan Vdp. Peter Valent a v tom čase správca farnosti Zavar
- Vdp. Ján Bujna.
Na záver chcem ešte dodať, že naša škola bola stavebným dozorom navrhnutá do celoslovenskej súťaže „STAVBA ROKA“. Aj
keď sa nám nepodarilo uspieť, našou výhrou je predsa vytvorenia príjemného prostredia pre štúdium našich detí a vnukov.
A preto želám našej škole, veľa dobrých a obetavých učiteľov
a šikovných žiakov, ktorí jej budú robiť dobré meno aj za jej
bránami! 
Ďakujem za pozornosť

Organizátorom slávnostnej akadémie bola Základná
škola s materskou školou v Zavare, v zastúpení riaditeľky
Mgr. Andrei Mršťákovej, ktorá podujatie k 20. výročiu
výstavby novej školy, dňa 19. októbra 2018 o 10.00 hodine
zahájila a pozvaných hostí srdečne privítala. Akcia sa
konala i s veľkou pomocou starostu obce Zavar - pána Rudolfa Baroša, v priestoroch školy a následne v kultúrnom
dome v Zavare. O programe slávnostnej akadémie Vás
informujeme v časti Zo života ZŠ. 
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Oslavy 74. výročia SNP v Zavare
Koncom augusta obecný úrad v Zavare usporiadal tradičné oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania.
Oslavy sa každoročne konajú v Zavare za mikroregión obcí
Zavar, Dolné Lovčice a Brestovany, pod záštitou starostov
uvedených obcí. Oslavy začali hymnou Slovenskej republiky a následne príhovorom predsedu mikroregiónu ZO
SZPB Zavar Mgr. Juhása, reprodukovaným v miestnom
rozhlase. Aj v tomto roku zahájili kladenie vencov uniformovaní členovia dobrovoľného hasičského zboru, na čele
s veliteľom Antonom Plevzom. Nasledoval pozdrav od základnej školy, ktorý prezentovali žiaci pod vedením riaditeľky Mgr. Andrei Mršťákovej a Mgr. Mariána Gábriša. Po
nich svoje príspevky predviedli obce Zavar, Dolné Lovčice
a Brestovany na čele so svojimi starostami - pánom Rudolfom Barošom, Františkom Jurišom a Ing. Kuchajdom. Za
členov ZO SZPB Zavar predstúpil predseda mikroregiónu
Zavar, Brestovany a Dolné Lovčice - Mgr. Juhás so sprievodom. Po ňom nasledovalo poľnohospodárske družstvo
Zavar s predsedom Ing. Petrom Holčekom a sprievodom,
a v neposlednom rade i poľovné združenie Háj s predsedom pánom Darfášom a Mgr. Danielom Moncmanom.
Po položení vencov na znak úcty pri pamätníku, sa prítomní odobrali do kultúrneho domu v Zavare, kde sa podľa
uvedeného programu konala slávnostná akadémia. Kultúrny program zahájil a prítomných hostí privítal učiteľ ZŠ
v Zavare - Mgr. Marián Gábriš, ktorý celý program i moderoval. Osobitne privítal starostu obce Zavar - pána Rudolfa Baroša, starostu obce Dolné Lovčice - pána Františka
Juriša, starostu obce Brestovany -Ing. Kuchajdu, predsedu
PD Zavar - Ing. Petra Holčeka, dlhoročného bývalého predsedu mikroregiónu SZPB - JUDr. Jána Fančoviča s manželkou, ostatné prítomné záujmové združenia a samozrejme
všetkých prítomných občanov obce Zavar a okolia. Dojímavo
i výchovne pôsobilo vystúpenie Mgr. Mariána Gábriša so
žiačkou 6.triedy ZŠ v Zavare - Luciou Schmidtovou.

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Po programe nasledovalo malé očerstvenie, pri ktorom
prítomní účastníci osláv spomínali na svojich predkov
– účastníkov SNP. V závere podujatia poďakoval starosta
obce Zavar - pán Rudolf Baroš, základnej škole za pekný
kultúrny program, prítomným za účasť a zároveň vyslovil
želanie, aby sa hrôzy vojny už viackrát neopakovali. 

Október – mesiac úcty k starším
Obecný úrad v Zavare usporiadal
v rámci mesiaca úcty k starším, pod
záštitou starostu obce Zavar, spoloFoto: -rf-

čenské posedenie. Akcia sa konala 14.
októbra 2018 v sále kultúrneho domu
v Zavare, ktorú seniori obce i členovia
Foto: -rf-

Klubu seniorov pri obecnom úrade
v Zavare zaplnili do posledného miesta. Seniorov - občanov od veku 65
Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 5)
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(dokončenie zo str. 4)
Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

rokov vítal vo vestibule kultúrneho
domu podaním ruky starosta obce
Zavar, pán Rudolf Baroš.
V sále kultúrneho domu, kde sa
konala slávnostná akadémia, privítal vzácnych hostí – osobitne správcu
farnosti Vdp. dekana JCLic. Jána
Bederku i vedúcu klubu seniorov
s členmi klubu, v mene vedenia

obce,
moderátor
podujatia
- Mgr. Marián
Gábriš,
ktorý
začal program
prekrásnym
príhovorom,
v ktorom vyjadril poďakovanie
dôchodcom - seniorom za dlhoročné zveľaďovanie obce počas
ich životnej púte
a zvýraznil, že
aj touto akadéFoto: -rfmiou im chce
vedenie
obce
prejaviť úctu. Po
zahájení oslovil
seniorov – dôchodcov starosta
obce pán Rudolf
Baroš. Jeho príhovor bol ocenený búrlivým potleskom. Zaprial
im príjemné posedenie pri kultúrnom programe pripravenom ZŠ s MŠ v Zavare
pod vedením riaditeľky Mgr. Andrei
Mršťákovej s kolektívom. Humorné
a veselé piesne v podaní žiačok základnej školy navodili dobrú náladu
a vyčarili na tvárach seniorov úsmev.
Seniorov svojimi piesňami očarila aj
Zuzka Ďurišová, za čo bola odmenená veľkým potleskom. Následne mo-

Foto: -rf-

derátor predstavil hudobnú skupinu
pána Kuruca, ktorá celé dve hodiny
koncertovala tak, že sa v závere podujatia zapojila do spevu celá sála.
Napokon nasledovalo občerstvenie
pripravené výbornou kuchárkou
pani Gabrielou Berešovou, v úzkej
spolupráci s pani Emíliou Tomíkovou
a zamestnankyňami obecného úradu
- p. Editou Nižnanskou, p. Ivetou Šeryovou, Ing. Danou Federičovou, Ing.
Natáliou Krajčovičovou i p. Gabrielou Kovačičovou. Veľká vďaka patrí
vedeniu školy za vzornú obsluhu seniorov v podaní šikovných žiačok školy. Po občerstvení pokračoval koncert
krásnymi melódiami, medzi ktorými
zaznela aj pieseň zavarského rodáka, národného umelca Gejzu Dusíka
- Rodný môj kraj i pieseň Nečakaj
ma už nikdy. V závere podujatia
poďakoval starosta obce Zavar pán
Rudolf Baroš účinkujúcim za krásny
program. 

Seniorský guláš špeciál v klube seniorov
Vo varení gulášu sa v obci Zavar pretekajú viaceré záujmové združenia. Ani klub seniorov nechce zaostať. Preto
organizuje vo svojom klube varenie gulášu pod názvom
„Seniorský guláš špeciál“.
Dňa 20. augusta 2018 sa v klube veselo vyváralo. Se-

niorky pod vedením excelentnej kuchárky pani Gabriely
Berešovej, navarili takmer 40 porcií špeciálneho gulášu
podľa receptu starých materí. Guláš všetkým výborne
chutil. V horúcom počasí účastníkov následne osviežila
nanuková torta. 
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Seniori na Záhorí - Baťov kanál
V súlade s plánom činnosti klubu seniorov, zorganizovalo vedenie klubu poznávací zájazd po stopách
známych osobností. Dňa 13. septembra 2018 bol zájazd
orientovaný do rodiska zavarského správcu farnosti dekana JCLic. Jána Bederku, rodáka zo Skalice.

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Prvou zastávkou autobusu pána Chmelára bol „Baťov
kanál“. Po rozdelení do troch skupín sa seniori v krásnom
prostredí mohli osviežiť plavbou po kanále do Sudomeřic
a naspäť. Všetci si príjemnú plavbu pochvaľovali. Po nej
vedenie plavebnej spoločnosti „Baťov kanál“ vítalo zavarčanov s občerstvením, v podobe ochutnávky tradičného
skalického trdelníka a pohárikom skalického vínka. Občerstvení seniori si mohli zakúpiť vedúcou klubu, pani
Emíliou Violou Federičovou, rezervované trdelníky. Krásne „nabalení“ sa následne presunuli do Skalice, kde ich
čakal chutný obed.
Po výdatnom obede sa konala prehliadka historických
častí mesta Skalica so skúsenou sprievodkyňou. Seniori
si prezreli Františkánsky chrám i františkánsku záhradu
so starobylými hradbami. Dominantou Skalice je farský
kostol Michala Archanjela so vzácnym súborom šiestych
barokových oltárov, zasvätených patrónom skalických

cechov. Vzácnou pamätihodnosťou je aj Jezuitský kostol,
v ktorom seniori obdivovali starobylé organy i hrobku.
Veľmi pútavou bola i prehliadka domu Samuela Jurkoviča s významnými obrazmi, najmä obraz mesta Skalica
od neznámeho autora, nad barokovým schodiskom. Pozornosť vzbudzovala aj socha trdelníkára. V závere programu sa seniori prešli promenádou historickej Skalice, kde
obdivovali jej krásy a mimoriadnu čistotu mesta. 

Púť k jaskynke lurdskej Panny Márie v DSS Zavar
Každoročne v septembri sa uskutočňuje v Domove sociálnych služieb Humánum Zavar /ďalej len DSS/, slávnostná svätá omša konaná pri jaskyni Lurdskej Panny Márie
v rámci miestnej púte.
Jaskyňu v parku kaštieľa Majláthovcov (od roku 1960
sídlo Domova sociálnych služieb Humánum), dala v roku
2005 zhotoviť riaditeľka DSS Humánum Zavar - Doc.
PhDr. Anna Pavlovičová. Viedla ju k tomu znalosť o tom,
že kedysi bola na poschodí kaštieľa kaplnka svätého Juraja, ktorá po II. svetovej vojne zanikla. Z toho dôvodu sa
rozhodla o o výstavbe jaskyne Panny Márie, ktorá sa stala ochrankyňou vedenia ústavu, zamestnancov aj klientov. Od tohto obdobia sa pri jaskyni konajú každoročne
sväté omše. Dňa 22. septembra 2018 sa však pobožnosti
konali v chráme Narodenia Panny Márie v Zavare, z dôvodu nepriaznivého počasia.

Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 7)
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(dokončenie zo str. 6)
Foto: -rf-

Foto: -rf-

Slávnostnej svätej omše sa zúčastnili klienti domova,
zamestnanci, príbuzní klientov, veriaci z farnosti Zavar
a filiálky Dolné Lovčice i veriaci z okolitých obcí. Sprievod s Krížom, neseným klientom DSS Humánum Zavar,
sprevádzala zamestnankyňa ústavu. Do chrámu Narodenia Panny Márie v Zavare vstupovali pútnici spolu
s veriacimi za zvukov dychovky Šúrovanka. Čestná jednotka zavarských hasičov, v krásnych uniformách a s historicky vzácnou zástavou, dekorovala sprievod. Za nimi
prichádzali kňazi - z farnosti Šúrovce Vdp. Mgr. Marián
Kolenčík a Vdp. Peter Vaško z Trnavy. Sprievod uzatváral
správca farnosti Zavar a filiálky Dolné Lovčice - Vdp. dekan JCLic Ján Bederka.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Vdp. Mgr. Marián
Kolenčík, koncelebrantami svätej omše boli Vdp. Peter
Vaško a JCLic. Ján Bederka. Obetné dary prinášali traja
klienti ústavu v krásnych bielych vyšívaných košeliach
v sprievode dvoch krojovaných dievčat.
Po čítaniach Božieho slova riaditeľkou DSS Humánum
- Doc. PhDr. Annou Pavlovičovou, pokračovala svätá omša
homíliou. Kazateľ Vdp. Mgr. Marián Kolenčík v homílii
zvýraznil poslanie Panny Márie, jej pokoru a silu zdolávať
prekážky.
Okrem klientov z domova, ich rodinných príslušníkov
a domácich zavarčanov, poctil slávnosť svojou prítomnosťou i starosta obce Zavar - pán Rudolf Baroš s manželkou.
Prítomní boli aj poslanci obce Zavar, pedagógovia i hostia
z okolitých miest a obcí.
Slávnostnú svätú omšu obohatil spevom organista chrámu Narodenia Panny Márie Stanislav Šušeľ a dychová
hudba Šúrovanka pod taktovkou Vladimíra Pavloviča.

Slivkové hody
„Slivkové hody“ sú tradičnou udalosťou miestnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Zavare. Sú
poďakovaním za dary zeme a bohatú úrodu. Práve preto
vždy začínajú pobožnosťou svätej omše priamo v chráme
Narodenia Panny Márie v Zavare, pri ktorej záhradkári
ďakujú Stvoriteľovi za dobrú úrodu a kvalitné dary
zeme.
Po ukončení svätej omše odchádzali záhradkári
s požehnaním do domu záhradkárov, kde sa konali
tradičné akcie. O nich vás bude Zavarské slovo informovať
v budúcom čísle. 

Foto: -rf-

Slávnostnú svätú omšu spestrila spevom aj mládežnícka
skupina v zložení Adriany Šípkovej a Adelky Adamcovej
v sprievode gitaristu Lukáša Valu.
V závere svätej omše poďakovala riaditeľka DSS Humánum za krásny slávnostný program. Osobitne poďakovala
starostovi obce Zavar a dlhoročnej organizátorke púti
k jaskyni Lurdskej Panny Márie - pani Márii Psotovej za
ich dlhoročnú vzornú spoluprácu a podporu.
So slávnostným požehnaním sa následne pútnici presunuli do parku kaštieľa grófov Majláthovcov, kde neďaleko jaskynky Ľudskej Panny Márie bol k posviacke pripravený pamätný stĺp, inštalovaný 22. septembra 2018,
podľa návrhu PhDr. Tátjani Pavlovičovej, dcéry riaditeľky domova k pamiatke exmajiteľov grófov Majláthovcov.
Na pamätnom stĺpe je zobrazené veľké srdce, objímajúce
exmajiteľa i súčasného užívateľa, vyjadrujúce postoj ku
kaštieľu i k bývajúcim v kaštieli v súčasnosti. Pamätný
stĺp posvätil Vdp. Peter Vaško, v asistencii správcu farnosti Šúrovce- Mgr. Mariána Koleníka a správcu farnosti
Zavar -dekana JCLic. Jána Bederku, v prítomnosti klientov ústavu a občanov Zavara, na čele so starostom obce
pánom Rudolfom Barošom s manželkou. 

Chvíľka pre tvoj rozum a srdce
„Vždy to vyzerá ako nemožné, až pokým to niekto
nespraví.“
Nelson Mandela
„Život nie je o hľadaní samého seba. Je o tvorení
samého seba.“
George Bernard Shaw
„Naša najväčšia sláva nespočíva v tom, že nikdy
nespadnete, ale v tom, že sa postavíte každý
jeden krát, keď spadnete.“
Oliver Goldsmith
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Zavarský guláš 2018
„V. ročník v súťaži „Zavarský guláš“ sa konal 6. októbra 2018 od 9.30 do 19.00 hod. v areáli OŠK Zavar.
Organizátorom podujatia bola Kultúrna komisia pri OZ v Zavare, vedená predsedom Bc. Lukášom Sochorom.
Akcia sa konala pod záštitou starostu obce Zavar, pána Rudolfa Baroša. Ceny do súťaže venovali: PD Zavar,
Holiday Inn Trnava, Airnet s.r.o., pani Andrea Malovcová a pani Elena Majtánová. Odbornou porotou boli
manželia Berešoví a pani Marta Romanová.
HARMONOGRAM:
- 09:30 - príchod a registrácia účastníkov
- 10:30 - zapálenie ohňa, začiatok varenia
- 15:00 - odovzdanie vzoriek
- 16:15 - vyhlásenie víťazov

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Družstvá a ich členovia
(prvý v poradí je vedúci družstva):
1. HOLUB TEAM - Matej Chlebík,
Ján Chlebík, František Režný,
Dominik Režný
2. FS Zavaran - Lukáš Baudyš,
Žaneta Baudyšová, Andrea
Slobodová
3. INTERLIGA - Marek Záhorák,
Vladimír Tománek, Marián
Lakata, Luboš Hanzel, Tibor Vido,
Anton Privalinec
4. PZ HÁJ ZAVAR - Stanislav
Šottník, Ľuboš Sobota, Dušan
Darfáš, Ivan Šulec, Mária
Šottníková
5. KUDLÁČOVCI - Ferko Kudláč,
Peter Kudláč, Štefan Gabriel,
Miroslav Hrubý, Marek Herchl
6. NÁM TO CHUTÍ... - Róbert
Balaško, Igor Tomovič, Marián
Praženka
7. PAŠTKOVCI - Tomáš Holienčin,
Tomáš Pavlák, Martin Kovačič,
Tomáš Štibrány, Peter Štibrány
8. HORY, LESY... - Anton Hrotko,
Daniel Mitas, Milan Štibrányi,
Jozef Fuňák, Zdeno Peter

VÝSLEDKY:
1. miesto - PAŠTKOVCI (83 b.)
2. miesto - KUDLÁČOVCI (80 b.)
3. miesto - NÁM TO CHUTÍ... (78 b.)

Foto: -rf-

Víťazom i umiestneným družstvám
gratulujeme a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník tejto chutnej súťaže. 

Foto: -rfFoto: -rf-

Foto: -rfFoto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

9

UDALOSTI

ZAVARSKÉ SLOVO

...oslávili a oslávia svoje jubileum
V mesiacoch september - november 2018 oslávili a oslávia svoje životné jubileum:
Kňazovič Peter, Galgóci Luboš, Forgáč Ľubomír, Šlahorová Oľga, Katreniak Ondrej, Jakub Michael,
Mitas Jozef, Chmelár Ján, Tomíková Emília, Šottníková Eva, Sobota Ľuboš, Chlebík Ján, Kolenič
Ján, Tomíková Štefánia, Medveďová Ľudmila, Mišo František, Hochel Rudolf, Ružek Ján, Dobišová
Jozefína, Vidová Emília, Jasenec Rudolf, Chudá Mária, Husárik Tomáš, Halán Vít, Kubeňová Žofia,
Novanský Štefan, Psotová Valéria, Turanský Anton.

Srdečne im blahoželáme!

Údaje z matriky
Narodili sa:

September: Alica Malovcová Október: Timotej Bukovský November: Rebeca Viviana Slavíčková

Zosobášili sa:

September: Maroš Karásek a Anastázia Klapáčov, Tomáš Hattyar a Petra Krebesová
Október: Bc. Adam Mojzes a Mgr. Mária Dobrovodská, Bc. Marián Trubač a Michaela Hrdličková

Opustili nás:

September: DSS Jozef Čerňanský, DSS Tomáš Moravčík, Alojzia Krištofová, Jolana Barošová
Október: Alojz Vido

Pán Ján Kolenič oslavuje životné jubileum

Foto: -rf-

18. september 1948 je dňom narodenia mimoriadne úspešnej osobnosti obce Zavar,
člena viacerých záujmových združení a človeka, ktorý zviditeľnil Zavar na Slovensku
i v zahraničí - pána Jána Koleniča. Ján Kolenič je viacnásobný víťaz v chove nemeckých krátkosrstých stavačov a vynikajúci exligový futbalista, ktorý v minulosti reprezentoval FC Spartak Trnava v pohári európskych majstrov.
Starosta obce Zavar, poslanecký zbor i vedenie záujmových združení, jubilantovi k sviatku srdečne blahoželajú a prajú mu na ďalšej životnej púti veľa zdravia, šťastia a ďalších
úspechov v rodinnom i spoločenskom živote. 

Zo života základnej školy
Slávnostné zahájenie začiatku školského roka
Brány základnej školy v Zavare sa tento školský rok
otvorili 3.septembra. Do školy sa tešili nielen jej navštevujúci žiaci, ale nedočkavosťou horeli najmä tváre
našich malých prváčikov. V škole ich čakalo množstvo
nových kamarátov, milá pani učiteľka a predovšetkým
veľa nových vedomostí a zážitkov. Programu zahájenia
školského roka sa ujal pán učiteľ Mgr. Marián Gabriš,
ktorému v moderovaní pomáhali dvaja šikovní žiaci ôsmeho ročníka - Michal Šulko a Vaneska Ihnátová. Ako
prvá už tradične odznela slovenská štátna hymna. Po nej
pán Gabriš privítal všetkých prítomných - vedenie školy,
všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov
školy, zástupkyňu Rady školy, starostov obcí Zavar a Dolné Lovčice, duchovného otca a správcu farnosti Zavar
a filiálky Dolné Lovčice, prítomných rodičov a hostí. Osobitne privítal všetkých prítomných žiakov, predovšetkým

Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 10)
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(dokončenie zo str. 9)

Foto: -rf-

Foto: -rf-

nových členov školy - prváčikov. Po milom privítaní
spestrila program svojim spevom žiačka piatej triedy Hanka Bunčeková. Následne sa prítomným prihovorila
i riaditeľka ZŠ s MŠ v Zavare - Mgr. Andrea Mršťáková,
po nej starosta obce Zavar - pán Rudolf Baroš a starosta
obce Dolné Lovčice - pán František Juriš. Nových prváčikom osobitne privítala a predstavila zástupkyňa školy
- Mgr. Marta Vargová. Prváčikovia spoznali i svoju novú
pani učiteľku a dostali malé darčeky na privítanie. S milou básničkou o škole vzápätí prítomných potešil žiak
tretieho ročníka - Marko Gerčák. Ako poslední sa žiakov
i prítomným svojim povzbudivým a motivačným slovom
prihovorila i zástupkyňa Rady školy - pani Bartovičová
a duchovný otec z farnosti Zavar - Vdp. dekan JCLic Ján
Bederka. V závere programu odzneli nielen organizačné
pokyny, ale predovšetkým množstvo prianí a predsavzatí
do nového školského roka 2018/2019. 

Foto: -rf-

Účelové cvičenie na našej škole
Žiaci základnej školy v Zavare v rámci týždňa športu
(24.9 - 27.9) absolvovali nielen teoretickú, ale aj praktickú časť účelového cvičenia. Tento rok besedovali na tému
pohyb a zdravý životný štýl na rôznych stanovištiach.
Následne teoreticky i prakticky absolvovali zdravotnú
prípravu, ktorú im predviedli žiaci zo Strednej zdrav.
školy v Trnave. Asi najviac si žiaci užili skákanie na
trampolínach, ktoré prebiehalo pod vedením šikovných
inštruktorov Mirka a Lenky z fitnesscentra European
Fit, Bratislava. Na 40 trampolínach si počas celého jedného dopoludnia „zamakali“ žiaci základnej i materskej

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

školy. Z trampolín i z celého účelového cvičenia odchádzali žiaci usmiati a spokojní, pretože zistili, že pohyb a šport
môže byť aj zábava. 
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Andeli deťom

Foto: archív ZŠ

Pod názvom „Andeli deťom“ už niekoľko rokov funguje
zaujímavý projekt FC Spartaka Trnava, v rámci ktorého
navštevujú vybraní hráči futbalového klubu rôzne základné a stredné školy v trnavskom okrese. 28.septembra

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

poctili svojou návštevou aj Základnú školu v Zavare. Nedočkaví žiaci prvého i druhého stupňa mali na hráčok
množstvo zvedavých otázok. Po zaujímavých odpovediach
hráčov sa žiaci mohli zapojiť do rôznych futbalových súťaží
o spartakovské ceny. Milú akciu ukončila autogramiáda
a možnosť odfotiť sa pri cennej trofeji titulu majstrov. 

Noc výskumníkov
Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Dňa 28.9. 2018 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili zaujímavého festivalu s názvom Noc výskumníkov. Cieľom tejto
pútavej akcie bolo presvedčiť deti, že veda nemusí byť
nudná ani komplikovaná. Hoci vyžaduje veľa trpezlivosti,
odhodlania a disciplíny, ponúka veľkú dávku dobrodružstiev a nečakaných zážitkov, ktoré človeka povzbudzujú
pokračovať v práci, inšpirujú ho k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. 

Exkurzia na družstvo
v Dolných Lovčiciach
Pri príležitosti Dňa mlieka sa žiaci 1. stupňa vybrali na
exkurziu na družstvo do Dolných Lovčíc. V sprievode
zootechnika pána Cvíčelu mohli deti obdivovať malé
teliatka, kravičky, či nakŕmiť krásne koníky. Na
neďalekom futbalovom ihrisku si nakoniec zašportovali
a posilnili sa na spiatočnú cestu do školy. Počasie im
prialo a výlet si patrične užili. Domov si priniesli nielen
pekné zážitky, ale i nové vedomosti. 

Foto: archív ZŠ
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Foto: archív MŠ

Vitamínový týždeň
Prvý októbrový týždeň sa niesol v znamení vitamínov
a farieb. Vstupenkou do sveta vitamínov bolo oblečenie
a ovocie, či zelenina predpísanej farby. Žiaci prvého
stupňa sa okrem zdravého maškrtenia zapojili aj do zaujímavých aktivít a kvízov, v ktorých spoznávali aj exotické
ovocie. V podobnom duchu pokračovali aj v ŠKD, kde
rôznymi výtvarnými technikami maľovali či tvorili ovocie
a zeleninu. 
Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Divadelné trio
Aj takto možno nazvať trojicu divadelných predstavení, ktorých sa žiaci zavarskej základnej školy na
prelome októbra a novembra zúčastnili. Ako prví sa na
divadelný kúsok vybrali žiaci 1.stupňa. Bratislavské
divadlo im 25.októbra pripravilo milé bábkové prevedenie rozprávky Opice z našej police, od slovenskej
spisovateľky Kristy Bendovej. Nezaostávali ani žiaci
6. a 7.ročníka, ktorých dňa 7.novembra čakalo Divadlo

Jána Palárika v Trnave, s divadelnou hrou Ostrov pokladov. Napokon si svet divadla vychutnali i najstarší
žiaci 8. a 9.triedy, ktorí si rovnako v trnavskom divadle
dňa 9.novembra pozreli obľúbenú divadelnú inscenáciu
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch od Jána
Palárika. Všetky deti si divadelný zážitok patrične užili a už teraz sa tešia na ďalšie kultúrne spestrenie ich
školského života. 

20. výročie vzniku novej budovy základnej školy
v Zavare (1998-2018)
Tento školský rok je pre našu školu obzvlášť výnimočný. Takto pred dvadsiatymi rokmi sa po prvýkrát
otvorili brány novej budovy základnej školy v Zavare.
Dňa 18. a 19.októbra 2018 sme si preto pripomenuli jej
krásnych 20 rokov zorganizovaním slávnostnej akadémie.
Takáto významná udalosť sa nedala osláviť v jeden deň,
oslavovali sme preto dva dni. Kým 18.október patril predovšetkým našim žiakom a učiteľom, v piatok 19.októbra
sme privítali množstvo hostí, medzi ktorými bola nielen
prvá pani riaditeľka novej budovy školy pani Holečková,
ale i bývalý starosta Zavara, ktorý stál sa vznikom tejto
budovy - pán Benci, bývalí učitelia a žiaci základnej školy,
napr. Mária Čírová s mamou Vierkou, Patrik Mitas, Zuzka Antalová, Adelka Adamcová, Šimon Janík a množstvo
ďalších. Medzi prítomnými nechýbali starostovia obcí
Zavar a Dolné Lovčice, duchovný otec z farnosti Zavar
- Vdp. dekan JCLic Ján Bederka, zástupcovia rady školy

a rady rodičov, vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci školy a množstvo ďalších významných hostí.
Programom slávnostnej akadémie už tradične sprevádzal pán učiteľ Mgr. Marián Gabriš s moderátorskými pomocníkmi z ôsmeho ročníka - Miškom Šulkom
a Vaneskom Ihnátovou. Slávnostný program prebiehal
najskôr na pôde základnej školy a následne sa hostia
presunuli do kultúrneho domu. V škole všetkých hostí
privítal pán Gabriš, následne sa krátkeho príhovoru
ujala pani riaditeľka Mgr. Andrea Mršťáková. Nasledoval
kultúrny program našich šikovných žiakov. Ako prvé so
svojimi humornými ľudovými piesňami vystúpili krojované žiačky Tamarka Henčeková, Viktória Kňazovičová
a Hanka Bunčeková. Vystriedali ich recitátorky so svojimi literárnymi príspevkami o našej škole - Hanka Stúpalová a Terezka Slobodová. Následne pán Gabriš osobitne
privítal bývalých žiakov našej školy, ktorí prezradili svoje
(pokračovanie na str. 13)
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milé spomienky na svoju bývalú základnú školu. Dôležitou a veľmi významnou časťou slávnostnej akadémie
bol krst zborníka žiackych prác, ktorý zahŕňal najlepšie
literárne a výtvarné práce súčasných i bývalých žiakov
školy. Príspevky súčasných žiakov boli i vyhodnotené
v súťaži Naša škola a víťazi boli ocenení na slávnostnom
programe 18.októbra. Prvé knižné dielo našej školy nesie
názov Šikovným perom a krstným otcom zborníka sa stal
pán starosta obce Zavar Rudolf Baroš a krstnou mamou
pani riaditeľka ŽŠ s MŠ Mgr. Andrea Mršťáková. Zborník
pokrstili symbolicky písmenkami a srdiečkami na pôde
školy pred prítomnými hosťami. Po krste sa slávnostného
prípitku ujal Vdp. dekan JCLic Ján Bederka. Po prípitku
prišlo i slávnostnému krájaniu torty, ktorého sa chopila
prvá riaditeľka novej budovy školy v Zavare - pani Holečková, spolu s bývalým starostom obce Zavar - pánom
Bencim, ktorý stál za vznikom budovy školy. Po sladkom
občerstvení si prítomní hostia pobrali obzrieť si priestory
školy a pospomínať si na posledných 20 rokov existencie
tejto budovy.
Druhá časť slávnostnej akadémie sa konala v kultúrnom dome, kam prítomných hostí zo školy odviezol
autobus. Návštevníkov privítala vkusne vyzdobená sála
s prestieraním a nachystanými kulisami na javisku.
Tie hosťom naznačovali nasledujúci program, s ktorým
prítomných oboznámil pán učiteľ Mgr. Marián Gabriš.
Za ním mohli hostia sledovať prezentáciu s fotkami
z dvadsaťročnej histórie školy. Po príhovore sa ako prvá
predstavila bývalá pani učiteľka Mgr. Viera Čírová so
svojimi vnúčatami Hankou a Paľkom Bunčekovými, ktorí
navštevujú 5. a 6.ročník v ZŠ v Zavare. Predviedli hru na
gitaru, kachone a veselé piesne so školskou tematikou,
ktoré zložila samotná pani Vierka s manželom. Po veľkom
potlesku nasledovalo predstavenie divadelného krúžku,
pod vedením pani učiteľky PhDr. Silvie Adamcovej, ktoré
uviedla jej dcéra Adelka. Šikovní dramatici svojou milou
scénkou pripomenuli zážitky a spomienky učiteľov a žiakov z prvých rokov existencie novej budovy školy v Zavare. Vychádzali tiež z príspevkov legendárneho a mimoriadne obľúbeného školského časopisu Eso, ktorý dlhé
roky úspešne viedla pani učiteľka Adamcová. Úsmev na
tvárach prítomných bol znakom príjemných spomienok.
Búrlivým potleskom odmenili snahu a kreativitu pani
učiteľky i členov krúžku.
Nasledujúci program bol rozdelený na tri bloky. Ako
prvý nasledoval blok s názvom „Takto sme začínali“.
Uviedol ho pán Gabriš, po ktorom svojim krásnym spevom a hrou na gitare prítomných potešila pani Zuzana
Ďurišová s dcérou Emkou, ktorá navštevuje 6.triedu
v ZŠ v Zavare. Nasledovali príhovory ľudí, ktorí stáli
za zrodom novej budovy základnej školy v Zavare v roku 1998. Históriou a situáciou v tomto období a ako to
všetko vlastne začalo, nás svojim príhovorom previedol
pán Jozef Benci (celé znenie príhovoru si môžete prečítať
v časti Udalosti v obci). Spomienky na dobu vzniku školy
a jej začiatok prezradila aj prvá riaditeľka novej budovy
školy v Zavare v roku 1998, pani Mgr. Silvia Holečková.
Medzi príhovormi sa predviedli žiačky pod vedením pani
zástupkyne Mgr. Marty Vargovej s piesňou od zavarského rodáka Gejzu Dusíka - Červené ružičky. O klavírny

sprievod sa postarala žiačka 9.triedy Natália Límová.
Nasledoval spevácko-recitačný kúsok od bývalých žiakov
školy - Zuzky Antalovej a Šimona Janíka s piesňou Klíč
pro štestí. Úžasný výkon odmenili prítomní hostia veľkým potleskom. To už sa na pódium nastúpili mladší žiaci
dramatického krúžku, ktorý úspešne vedie pani učiteľka
Mgr. Bibiána Cviková. S predstavením Repete zožali veľký úspech a prítomní sa prevedenými retro pesničkami
určite zabavili.
Druhý blok s názvom „Takí sme“ uviedli pomocníci
moderátora, ôsmaci Michal Šulko a Vaneska Ihnátová.
Prítomných hneď v úvode druhého bloku roztancovalo
tanečné vystúpenie detí z ŠKD, pod vedením Bc. Lenky
Antalovej. Nasledoval príhovor prednostky KŠU v Trnave
- pani PaedDr. Marty Gubrickej. Za Radu školy sa prihovorila pani Ing. Soňa Rakúsová. Druhé tanečné vystúpenie
s názvom „pom - pom“ predviedli žiačky tanečného krúžku, pod vedením pani učiteľky Mgr. Marcely Mikúškovej
a Mgr. Gabriely Bleščákovej. So svojimi vtipmi prítomných následne zabavil rodený ľudový zabávač, žiak 5.ročníka- Samuel Šulko. Moderátor slávnostnej akadémie,
Mgr. Marián Gabriš prítomným pripomenul vzácnych
priateľov obce Zavar a základnej školy v Zavare, medzi
ktorých určite zaslúžene patrí i zakladateľ Radošinského
naivného divadla, pán Štepka. Hoci sa nemohol dostaviť
na našu slávnosť, prítomným sa prihovoril prostredníctvom zvukovej nahrávky, v ktorej vyjadril svoju podporu
a radosť z dvadsaťročnej existencie budovy školy. Priateľom školy a čestným občanom Zavara je i maestro Peter
Dvorský, ktorý sa bohužiaľ tiež nemohol dostaviť, ale
vynahradil to video-pozdravom, v ktorom tiež škole poprial veľa úspechov a nerušené napredovanie. Druhý blok
uzavrel dramatický krúžok pani učiteľky Cvikovej druhou
časťou svojho divadelného predstavenia.
Posledný, tretí blok slávnostnej akadémie s názvom
„Takí sme“ uviedol pán Gabriš. Prezradil, že školu v Zavare i v súčasnosti navštevujú veľmi nadané a šikovné deti.
Presvedčila nás o tom žiačka Barborka Števíková z 3.triedy a Mirko Jaroš zo 4.triedy, ktorí predviedli ukážky bojových umení, ktorým sa už niekoľko rokov venujú. Svoj
talent nám ukázala aj žiačka 9.ročníka - Natália Límová
s bojovým tancom wushu. Po fascinujúcich ukážkach
bojového umenia svojim príhovorom vyjadril spomienky
a poďakovanie za všetkých bývalých žiakov základnej
školy v Zavare pán Patrik Mitas. Kultúrny program
žiakov zakončila krásnou a dojímavou piesňou šiestačka
Emka Ďurišová. Po nej sa prítomným ešte prihovoril duchovný otec Vdp. dekan JCLic Ján Bederka. Nasledovali
záverečné ďakovné príhovory riaditeľky školy Mgr. Mršťákovej, ktorá vyjadrila vďaku nielen starostovi obce, pánovi Rudolfovi Barošovi, ale i všetkým súčasným učiteľom
v zavarskej škole. Darčekom bola pieseň v podaní nadanej
bývalej žiačky Zuzky Antalovej a krásna kniha o čarovnej
prírode našej krajiny. Bodkou na záver bolo poďakovanie
moderátora pána Gabriša všetkým prítomným, fotografovi pánovi Bohunickému, zvukárovi pánovi Šeligovi a synovi Michalovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o krásnu slávnostnú akadémiu pri príležitosti
20. výročia vzniku novej budovy školy v dedinke v údolí,
v našom Zavare. 
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Foto: archív ZŠ

(pokračovanie na str. 15)
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Zo života materskej školy
Keď budem veľkým, budem hasičom...
10.október bol pre malých škôlkarov naozaj výnimočným
dňom. Ich pozvanie na návštevu totiž prijali členovia
hasičského zboru z Trnavy. Do areálu OŠK Zavar
vstupovali hasičské autá v sprievode hlasných tónov
sirén a blikajúcich majákov. To samozrejme našim
škôlkarom na nemalú chvíľku zobralo všetky slová z ich
detských ústočiek. Pokračovala veľmi pútavá a zaujímavá
Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

prednáška o práci hasičov a výbave ich hasičských áut.
Škôlkari si mohli pozrieť naozajstné hasičské auto
zvnútra, zašoférovať si za volantom, či vyskúšať si
naozajstnú hasičskú helmu. Všetky deti sa v ten deň
chceli stať hasičmi. Touto cestou ďakujeme úžasnému
tatinkovi našej Sašky za spoluzorganizovanie tejto
prekrásnej akcie pre deti MŠ. 

Foto: archív MŠ

Smolenice
V teplom októbrovom počasí sa deti 3. a 4. triedy MŠ
vybrali sa na turistickú prechádzku do prírody Malých
Karpát v Smoleniciach. Obrovská radosť v ich očiach
bola viditeľná už pri cestovaní v autobuse. Ešte väčšia
sa v nich zrkadlila počas prechádzky v štátom chránenom parku. Detské nôžky bez problémov zvládli prejsť
turistický chodníček priamo cez les k Smolenickému
zámku aj späť cez rozsiahlu lúku k autobusu. Deti prekonávali rôzne prírodné prekážky, nazbierali si rozmanité prírodniny, pozorovali drobný hmyz, jesennú prírodu
a najmä sa nadýchali čerstvého lesného vzduchu. Zámok
im ponúkol možnosť pokochať sa jeho krásnym nádvorím
a dokonca v okne zazreli aj princeznú. Nezabudli tiež na

Foto: archív MŠ

„najdôležitejšiu“ časť výletu - spapanie maškrtiek z batôžtekov. Do MŠ sa deti vrátili spokojné a plné dojmov
a zážitkov. 
Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ
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ŠPORT
Šport - výsledkové tabuľky
Tabuľka IV. liga-Žiaci-U-15-ObFZ TT

Tabuľka VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT
1

OŠK Zavar

13

10

1

2

43:18

31

1

ŠK Cífer 1929

13

11

2

0

38:6

2

PFK Piešťany

13

9

1

3

36:15

25

2

FO ŠK Modranka

13

9

3

1

34:8

35
30

OŠK Zavar

13

9

2

2

45:12

29

3

OFK - Drahovce

13

7

4

2

32:12

25

3

4

OZ TJ Družstevník Pavlice

13

8

0

5

29:16

24

4

FK Krakovany

13

8

0

5

44:26

24

5

FK Krakovany

13

7

3

3

27:19

24

5

Šport.kluby Blava 1928

13

7

2

4

26:23

23

6

ŠK Slávia Zeleneč

13

7

2

4

35:29

23

6

OFK Bučany

13

7

0

6

29:22

21

7

OŠK Križovany nad Dud.

13

6

2

5

26:25

20

7

TJ Družstevník Zvončín

13

4

6

3

25:22

18

8

TJ Slovan Červeník

13

5

4

4

37:31

19

8

ŠK Slávia Zeleneč

13

6

0

7

29:41

18

9

ŠK Cífer 1929

13

5

1

7

23:39

16

9

TJ Slavoj Boleráz

13

5

2

6

16:14

17

10

TJ Družstevník Siladice

13

4

2

7

32:36

14

10

OŠK Smolenice

13

5

1

7

22:26

16

11

OFK Majcichov

13

3

1

9

16:28

10

11

FK AŠK SLÁVIA Trnava

13

4

1

8

31:41

13

12

MTK Leopoldov

13

2

3

8

13:34

9

12

FK Šulekovo

13

3

1

9

15:32

10

13

TJ Družstevník Dechtice

13

2

2

9

16:34

8

13

SFC Kopánka

13

2

1

10

17:49

7

14

OŠK Dolná Krupá

13

2

2

9

16:45

8

14

MTK Leopoldov

13

0

1

12

6:55

1

Tabuľka Prípravka - U-13-sk.A-ObFZ TT

Tabuľka VI. liga-Dorast-U-19-sk.A-ObFZ
1

ŠK Cífer 1929

12

11

1

0

59:7

34

2

TJ Elastik Bohdanovce

12

11

0

1

81:7

33

3

FO ŠK Modranka

12

9

0

3

77:21

27

4

OŠK Zavar

12

6

1

5

60:29

19

5

OFK Malženice

11

6

0

5

39:35

18

6

TJ Slavoj Boleráz

12

5

1

6

34:30

16

7

TJ Družstevník Zvončín

12

5

0

7

42:61

15

8

TJ Družstevník Dechtice

12

4

0

8

24:59

12

9

OFK Majcichov

11

3

1

7

20:30

10

10

TJ Vinohradník Suchá nad P.

12

2

0

10

28:11

26

11

Šport.kluby Blava 1928

12

1

0

11

8:81

3

1

FO ŠK Modranka

11

9

1

1

103:13

28

2

ŠK Slávia Zeleneč

11

9

0

2

66:8

27

3

OFK Bučany

11

8

2

1

70:13

26

4

SFC Kopánka

11

7

4

0

40:5

25

5

ŠK Cífer 1929

11

7

2

2

71:17

23

6

FK AŠK SLÁVIA Trnava

11

5

0

6

24:29

15

7

Šk Rapid Hrnčiarovce nad P.

11

4

0

7

20:27

12

8

TJ Družstevník Špačince

11

3

2

6

20:40

11

9

OFK Majcichov

11

3

0

8

15:47

9
7

10

OŠK Križovany nad D.

11

2

1

8

10:60

11

FK Voderady

11

2

0

9

5:92

6

12

OŠK Zavar

11

1

0

10

10:10

3

Kanonier Sudin dáva góly v Zavare:
Patríme medzi najlepšie mužstvá v súťaži
Zavar pritiahol ešte pred štartom
súťaže zaujímavú posilu. Zo Smoleníc prišiel podporiť ofenzívu najlepší
strelec ôsmej ligy z minulej sezóny
– Marek Sudin.
„Smolenice hrajú ôsmu ligu. Mám
tam veľa kamarátov a známych, ale
prišiel čas na zmenu. Chcel som sa
posunúť vyššie a nabrať nové skúsenosti. Prišla možnosť hrávať za Zavar
a doteraz túto zmenu neľutujem,“ vyjadril sa k zmene klubu Marek Sudin.
V Zavare o kvalitách šikovného zakončovateľa veľmi dobre vedeli.
„Marekove štatistiky som pozorne
sledoval a uvažoval som o ňom už

dlhšie. Keď som sa dozvedel, že nechce
zostať v Smoleniciach, oslovil som ho.
Lanárila ho aj Horná Krupá a som
rád, že som ho získal pre Zavar,“ spomenul Lukáš Vido, tréner Zavara.
Následne dodal, že na prestupe mal
podiel aj rodinný faktor:
„Zapracovala na tom aj manželkina sesternica, ktorá je Marekovou
priateľkou. Zatiaľ spĺňa moje prísne
kritériá. Má srdce, bojuje každý zápas a dáva góly, čo je pre útočníka
najdôležitejšie. Som s ním maximálne spokojný.“ Dvadsaťdvaročný
kanonier nastrieľal v minulej sezóne
43 gólov. Podobný kúsok, ako sa mu

Foto: Ján Kráľ

(pokračovanie na str. 18)
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podarilo v drese Smoleníc, by chcel napodobniť aj u nového
zamestnávateľa. „Strelecky sa mi darí, čomu sa veľmi teším. Uvidíme, ako bude prebiehať zvyšok sezóny alebo pohárových zápasov. Konkurencia je v lige náročná, no šanca
byť najlepším strelcom súťaže je stále reálna,“ odhodlane
spomenul Sudin.Sudin sa domnieva, že o čelo súťaže bude
bojovať Zavar spoločne s Drahovcami, Pavlicami a Pieš-

ťanmi. „Zavar patrí medzi najkvalitnejšie mužstvá šiestej
ligy. Má rozhodne šancu vyhrať aj oblastný pohár. Sila
tímu sa nachádza aj v dobrom kolektíve, len si musíme
viac veriť. Svedčí o tom aj stretnutie proti Zelenču, kde
sme otočili nepriaznivý polčasový stav z 0:2 na víťazných
5:3,“ uzavrel Marek Sudin. 
PM (trnavskyhlas)

Pri autonehode mal šťastie v nešťastí.
O niekoľko mesiacov viedol Zavar ako kapitán.
Zavar, účastník najvyššej oblastnej futbalovej súťaže, má vo svojom
kádri viacero šikovných futbalistov.
Jedným z nich je bezpochyby aj odchovanec Patrik Ťažký. Záložník,
ktorý 17. septembra oslávil ešte len
dvadsiate narodeniny, je pravidelnou
súčasťou základnej zostavy trénera
Vida. Všetko mohlo byť pritom inak.
Mladý futbalista mal obrovské šťastie
v nešťastí.
V čase, keď sa mal pripravovať na
maturitu, bol súčasťou inej skúšky
života. V polovici mája mal autonehodu na ceste z Trnavy do Zavara.
Našťastie, vyviazol bez zranenia, rovnako ako jeho priateľka Lenka.
„Všetko sa to strhlo veľmi rýchlo.
V jednej chvíli som pokojne počúval
pesničky a zrazu som bol prevrátený
v poli. V ten deň pršalo. Vracali sme
od lekára, keďže priateľka bola na
kontrole so zlomenou kľúčnou kosťou. Dostal som šmyk a prešiel do
protismeru, kde išli protiidúce autá.
Snažil som sa auto strhnúť čo najskôr
späť, aby som nikomu neublížil. Nakoniec sme sa prevrátili do poľa,“ opísal nepríjemný zážitok Patrik Ťažký.
„Pozrel som na priateľku, či je
v poriadku. Okoloidúci vodiči ihneď
zastavili. Vytiahli sme Lenku z auta
a počkali na príchod polície a sanitky.
Z nehody sme obaja vyviazli bez jediného škrabanca. Auto išlo do šrotu,
ale bolo mi to jedno. Hlavne, že sa
nikomu nič nestalo.“
Obdivuhodné je, že deň na to už figuroval v základnej zostave na zápas
s Majcichovom. Aj to svedčí o tom,

nutie s Cíferom. V oboch prípadoch
vzorne zastával funkciu obvyklého
kapitána Mateja Psotu.
Futbalista, ktorého veľkou záľubou
je aj rybárčenie, si počas mládežníckych kategórii vyskúšal viacero
postov – od brankára, cez krajného
záložníka, až po hrotového útočníka.

Foto: -rf-

ako mu záleží na klube, ktorý ho vychoval. V stretnutí odohral kompletnú minutáž. Zavar vyhral 1:0.
„Možno to vyznie hlúpo, no vynechal som len tréning v deň nehody.
Hneď v stredu bol sviatok a ja som
do zápasu bez problémov nastúpil,“
spomenul.
Prešli presne tri mesiace od nepríjemnej autonehody a rodený Zavarčan viedol spoluhráčov premiérovo
ako kapitán v pohárovom stretnutí
proti Šúrovciam.
„Mal som 19 rokov. Bolo pre mňa
cťou a potešením, že som v tak
mladom veku dosiahol niečo také
významné. V klube sú starší a skúsenejší futbalisti, ktorí by sa na túto
funkciu hodili. Každopádne som bol
veľmi rád, že si tréner vybral práve
mňa. Je to krásny pocit,“ neskrýval
potešenie Patrik Ťažký, ktorý má na
konte zatiaľ jeden presný zásah z ligového zápasu proti Cíferu.
S kapitánskou páskou dohrával aj
duel proti Zelenču a rovnako aj stret-

Momentálne hrá na pozícii defenzívneho záložníka, na ktorej nastupoval aj počas sezóny 2016/17, keď
so Zavarom získal majstrovský titul
v 6. lige.
„Bola to moja prvá sezóna v A-mužstve. Tréner Lukáš Vido ma
vytiahol ako 17-ročného z dorastu
a my sme hneď vyhrali titul. Po toľkých rokoch sa to konečne podarilo.
Lukáš nás vyhecoval k tomu, aby
sme do každého zápasu išli s tým,
že chceme vyhrať. Hrali sme pekný
futbal a dávali veľa gólov. Sezóna patrila nám. Určite sme si titul zaslúžili.
Boli to neskutočné pocity,“ vrátil sa
k majstrovskému titulu.
Zavar skončil v nasledujúcej sezóne štvrtý. Očakáva sa, že bude vysoko
„rúbať“ aj teraz.
„Máme to veľmi dobre rozbehnuté,
ale stále je v lige viacero kvalitných
mužstiev. Ešte je príliš skoro hovoriť
o titule. Na špici tabuľky sú malé
bodové rozdiely. Odkedy je trénerom
Lukáš Vido, chceme v každej sezóne
hrať o prvé miesta. Určite by bolo
nádherné opäť vyhrať v ligu,“ skonštatoval na záver Patrik Ťažký. 
PM (trnavskyhlas)
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