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NA SLOVÍČKO SO STAROSTOM

Vážení občania,
dovoľte sa mi prihovoriť Vám niekoľkými riadkami v novom,
vynovenom Zavarskom slove. Vopred sa ospravedlňujeme, že
prvé číslo vychádza o niečo neskôr, ako bývalo zvykom, iste ste
si však všimli tú veľkú zmenu, ktorou prešli naše noviny. Chceli
sme im vdýchnuť nový život, osviežiť ich a obsahovo ich
spestriť a k informáciám o dianí v našej obci pridať i čo to z
užitočných informácií i na spríjemnenie voľných chvíľ nielen
pre dospelých, ale i našich najmenších, pevne verím, že sa Vám
táto zmena páči.
Úvodom mi dovoľte zhrnúť moje polročné pôsobenie vo funkcii
starostu obce. Do tejto funkcie som šiel s veľkou pokorou a
pocitom zodpovednosti, pretože je pre mňa veľký záväzok
mandát, ktorý ste mi dali v komunálnych voľbách a dobro Vás,
občanov Zavara a rozvoj našej obce je pre mňa absolútnou
prioritou.

Začiatky vo funkcii
Začiatky tak ako všade, neboli ľahké. Oboznámenie sa s dianím
v obci z pohľadu štatutára je veľmi rozdielne od toho, ako som
mal možnosť byť oboznámený z pozície obecného poslanca.
Bolo pre mňa na začiatku hneď veľmi dôležité overiť a
skontrolovať, či všetko čo sa deje a má diať je v poriadku z
pohľadu právneho i finančného. Tu sme prišli na viaceré
problémy v rozbehnutých projektoch obce, ktoré bolo
potrebné preveriť a ubezpečiť sa, že procesy, ktoré boli
nastavené sú v poriadku. Z tohto pohľadu boli zistené viaceré
nezrovnalosti, ktorým je potrebné venovať primeranú
pozornosť a práve toto je dôvod, prečo sú niektoré projekty
aktuálne pozastavené a riešime ich intenzívne spoločne s
poslancami na spoločných stretnutiach. Hoci sa stretávam
občas s kritikou, že prečo sa určité veci aktuálne nedejú, verte
mi, že na všetkom sa pracuje a dobro obce je pre mňa na prvom
mieste. Nechcem v žiadnom prípade spochybňovať prácu
nikoho z predošlého vedenia, žiaľ pravdou je, že mnohé veci
ostali nedoriešené, boli zanedbané a o to väčšia zodpovednosť
pripadá na nás, nových zástupcov obce.

Pýtate sa na športový areál
Žiaľ, v tomto projekte sa stretávame s viacerými
komplikáciami. Príprava, projekt a rozpočet neboli
pripravené úplne najšťastnejšie, na čo som upozorňoval
ešte ako poslanec vtedajšieho zastupiteľstva. Napriek
tomu však väčšina zastupiteľstva dala “zelenú” tomuto
projektu, na ktorý podľa môjho názoru nie sme dostatočne
finančne silní utiahnuť. Odborníci sa zhodli v tom, že
stavbu by bolo vhodné etapizovať stavbu na viacero rokov,
toto odporúčanie sa však s vtedajším vedením obce
nestretlo s porozumením. A tak tu máme na stole “horúci
zemiak” ktorý postupom času ukazuje nielen rôzne
nezrovnalosti a chyby v projekte, ale i ukazuje, že jeho
samotná prevádzka obec výrazne finančne zaťaží, pričom
financie na jeho prevádzku vôbec neboli vyčlenené a
nebola doriešená otázka ako zdravo prevádzkovať túto
budovu aby na to nedoplatili občania. Prevádzka
športových areálov totiť vôbec nie je lacná záležitosť a
bojujú s týmto problémom viaceré obce a mestá. Musíme
však s týmto problémom bojovať a intenzívne hľadáme
riešenia, ktoré zabezpečia uvedenie do prevádzky a
finančnú stabilitu obce.
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NA SLOVÍČKO SO STAROSTOM
Plány do budúcna
Pýtate sa, čo sa v našej obci plánuje, čo by som rád priniesol z
funkcie starostu. Do tejto funkcie som šiel plný plánov na
realizáciu a modernizáciu Zavaru. Avšak, ako to býva zvykom,
pri všetkých projektoch všetko stojí a padá na financiách.
Možno niektorí viete, možno nie, aktuálne je naša obec
natoľko zadĺžená, že si budeme musieť “utiahnuť opasky” a
dobre rozmýšľať, čo a ako môžete ešte zrealizovať. Aktuálne je
totiž naša obec zadĺžená v sume 1 000 0000 eur, pričom
splácanie je vyčlenené na 3 roky. Aj toto sú dôsledky príliš
ambicióznych plánov a ich realizácií predošlým vedením a
zastupiteľstvom, ktoré to nadpolovičnou väčšinou odsúhlasila
bez toho, aby zvážili dôsledky čo to prinesie a naopak zoberie
obci do budúcna. S tým už sa žiaľ nedá nič robiť, musíme čeliť
tejto výzve a hľadať možnosti, ako nájsť financie. Tieto
možnosti intenzívne hľadáme, či už cez výzvy v rámci Európskej
únie, či iných výziev na dotácie zo Slovenska.

"Mojou víziou je
zmodernizovať obec
a postarať sa o všetkých
obyvateľov"

Aktuálne sa tešíme zo získaných financií na vybudovanie
detského ihriska v sume 8 000 eur a na umiestnenie nových
workoutových prvkov na cvičenie v sume 3 000 eur. Podarilo
sa nám získať i financie na Deň obce v sume 1 200 eur a 500 eur
na Beh obcou. Ešte čakáme na vyjadrenie k podaným
žiadostiam o dotáciu na kamerový systém v obci i dotáciu na
vybudovanie centrálneho parku pri kruhovom objazde. V
týchto aktivitách budeme určite pokračovať, pretože každé
euro pomôže na vybudovanie niečoho nového i na podporu
našich kultúrnych či športových aktivít.
V prípade, že máte otázky týkajúce sa obce všeobecne (nie
konkrétne týkajúce sa individuálnych občanov), rád Vám
takouto formou budem odpovedať, kde budú všetci naši
občania otvorene informovaní o tom, čo sa v našej obci deje.
S úctou,

Lukáš Sochor
Zdroj: internet
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ROZVOJ OBCE
INVESTIČNÁ ROZPRACOVANOSŤ
V OBCI
Športový areál
Stavebné práce na športovom areáli pokračujú, a po
odovzdaní a kolaudácii športovej budovy sa naplno pracuje
predovšetkým okolo tréningového ihriska. Situáciu sťažuje
oporný múr, kde okrem pôvodného nedostatočného
nadimenzovania a nutnosti zosilniť armatúru monolitického
betónu je na stole aj otázka technického riešenia zvyšku
severozápadného oplotenia. Vypracovaný projekt
nezohľadňuje možný vplyv prívalových dažďov a následného
náporu stekajúcej vody, resp. kalu z polí nad ihriskom, ktoré
sú vyspádované práve týmto smerom a ich negatívny vplyv je
zaznamenaný v niekoľko rokov starej hydrogeologickej
technickej štúdii/posudku. Tento posudok vyslovene
neodporúča vzhľadom na tento problém výstavbu
akýchkoľvek betónových oplotení, napriek tomu bolo toto
odporúčanie predchádzajúcim vedením obce ignorované. Je
možné považovať za minimálne neefektívne a nezodpovedné
nezohľadnenie tohto problému už v projekte športového
areálu, ktorý sa pretavil do realizácie bez reflektovania
technického riešenia odvodu dažďových vôd. Dobré a rýchle
riešenie tohto problému prakticky neexistuje. Buď by sa
práce pozastavili a vyriešilo by sa prioritne oddrenážovanie
nad oplotením, alebo práce na oplotení športového areálu
budú pokračovať podľa pôvodného projektu a časového
harmonogramu /na výstavbu plotu nadväzuje pokračovanie
výstavby športovísk/, no obec musí súčasne pristúpiť ku
hľadaniu realizovateľného riešenia ochrany areálu pred
prívalovými dažďami tak, aby sa rešpektovala už postavená
časť plotenia. Takéto zásadné stavebné práce bude
samozrejme zložité realizovať tak, aby nové oplotenie bolo
uchránené pred prípadným poškodením stavebnými strojmi.
Tento problém je o to hlbší, keď si uvedomíme, že ochranné
oddrenážovanie tohto územia ešte nie je ani vo fáze
realizovateľného projektu, keďže niekoľkoročná technická
štúdia bola zamietnutá TAVOS-om kvôli ochrane záložného
zdroja pitnej vody, ktorý v území majú. Tento proces bude
trvať niekoľko rokov a nám len zostáva dúfať, že príroda
k nám bude zhovievavá a aj keď síce málo štatisticky
pravdepodobný, no stále možný scenár storočnej vody, si na
niekoľko rokov ušetrí, minimálne do času, keď bude
spomenutý problém technicky vyriešený. Zároveň prebieha
dohoda investora so zhotoviteľom o pokračovaní výstavby
viacúčelového ihriska za školou, nakoľko je potrebné
rozšírenie základnej školy a najvhodnejším riešením je
prístavba za budovou.
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Rekonštrukcia telocvične
Rekonštrukcia budovy telocvične je naplánovaná
v letných mesiacoch tohto roku. Počas rekonštrukcie bude
vymenené elektrovedenie, športový povrch a sociálne
zariadenia v budove. V prípade dostatku financií je záujem
vedenia obce počas rekonštrukcie zabezpečiť aj výmenu
okien a kotlov. Momentálne prebieha výber dodávateľa
stavebných prác.

Výstavba centrálneho parku pri
kruhovom objazde
Na voľnej parcele pri kruhovom objazde je momentálne
naplánovaná výstavba centrálneho parku. Daná parcela
bola v roku 2018 rozhodnutím obecného zastupiteľstva
odkúpená od rodiny Barošových za sumu 87 000,- €
a následná asanácia rodinného domu bola vykonaná
v hodnote 14 986,07 € s DPH (zhotoviteľ prác: INVEX spol,
s.r.o). Na základe projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. Evou Wernerovou obec požiadala v marci 2019
o dotáciu z eurofondov na výstavbu daného parku.
Momentálne prebieha stavebné konanie.

Zberný dvor
Ukončená stavba Zberného dvora bola odovzdaná
v septembri 2019 v hodnote 338 020,22 s DPH (zhotoviteľ
prác: INVEX spol, s.r.o). Na stavbe boli počas realizácie
vykonané ďalšie práce v hodnote 24 971,51 € s DPH , ktoré
boli odsúhlasené predchádzajúcim štatutárom, avšak
neboli finančne doriešené počas jeho pôsobenia. Bolo
vydané kolaudačné rozhodnutie a povolenie na užívanie
stavby, v tomto čase prebieha príprava prevádzkového
poriadku a očakáva sa dodanie techniky potrebnej pre
plnohodnotnú prevádzku Zberného dvora.
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UDALOSTI
PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019
PREZIDENTSKÉ VOĽBY - 1.KOLO
V prvom kole prezidentských volieb v Zavare 16.3.2019
získali kandidáti nasledovné hlasy nasledovne:
Zuzana Čaputová 306 hlasov,
Maroš Šefčovič 188 hlasov
Štefan Harabín 144 hlasov
Marián Kotleba 102 hlasov
František Mikloško 42 hlasov
Eduard Chmelár 31 hlasov
MILAN Krajniak 22 hlasov
Béla Bugár 10 hlasov
Martin Daňo 5 hlasov
Róbert Švec 3 hlasy
Juraj Zábojník 1 hlas
Robert Mistrík 1 hlas
József Menyhárt 1 hlas
Ivan Zuzuľa 1 hlas

Pôstna duchovná obnova – 18. marec 2019
Svätú omšu celebroval :Vdp. Mgr. Peter JACKO –
Trnava . Kopánka
Kazateľ: Vdp. Mgr. Peter JACKO – Trnava . Kopánka
HĽA TVOJ SYN, HĽA TVOJA MATKA
Pôstna duchovná obnova – 19.marec 2019
Svätú omšu celebroval: Vdp. PhDr. Peter MIKULA –
Ružindol
Kazateľ: Vdp. PhDr. Peter MIKULA – Ružindol
DNES BUDEŠ SO MNOU V RAJI
Pôstna duchovná obnova - 20.marec 2019
Svätú omšu celebroval:Vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš
HAŠAN - Špačince
Kazateľ: Vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN – Špačince
BOŽE ODPUSŤ IM, LEBO NEVEDIA ČO ROBIA
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Pôstna duchovná obnova – 21.marec 2019
Svätú omšu celebroval :Vdp. Mgr. Peter GULA Majcichov
Kazateľ: Vdp. Mgr. Peter GULA – Majcichov
OTČE DO TVOJICH RÚK PORÚČAM SVOJHO
DUCHA
Pôstna duchovná obnova - 22.marec 2019
Svätú omšu celebroval: Vsdp. Mons. Mgr. Ján BUČÍK –
Cífer
Kazateľ: Vsdp. Mons. Mgr. Ján BUČÍK – Cífer
DOKONANÉ JE

Do druhého kola postúpila Zuzana Čaputová a Maroš
Šefčovič.
PREZIDENTSKÉ VOĽBY - 2.KOLO
V druhom kole prezidentských volieb v Zavare
30.3.2019 zvíťazila Zuzana Čaputová zo ziskom 50,57 %
a stala sa prvou prezidentkou Slovenskej republiky
v histórii. Volebná účasť bola 41,72%.

Pôstna duchovná obnova
Pôstna duchovná obnova sa konala v chráme Narodenia
Panny Márie v Zavare v dňoch 18.24 marca 2019. V
jednotlivých dňoch sa prezentovali na tému JEŽIŠOVE
POSLEDNÉ SLOVÁ Z KRÍŽA nasledovní správcovia
farností oslovení správcom farnosti Zavar a filiálky
Dolné Lovčice Vdp. dekanom JCLic. Bederkom.

Pôstna duchovná obnova - 23.marca 2019
Svätú omšu celebroval: Vdp. JCLic. Peter ŠKULTÉTY –
Suchá nad Parnou
Kazateľ: Vdp. JCLic. Peter ŠKULTÉTY – Suchá nad
Parnou
BOŽE MôJ PREČO SI MA OPUSTIL
Pôstna duchovná obnova - 24.marec 2019
Svätú omšu celebroval: Vdp. JCLic. Ján BEDERKA –
Zavar
Kazateľ: Vdp. JCLic. Ján BEDERKA – Zavar
ŽÍZNIM
Hudobný sprievod pôstnej duchovnej obnovy
realizovali okrem organistu chrámu Narodenia Panny
Márie pána S. Šušeľa a detský spevácky zbor pod
taktovkou gytaristov L. Valla a pani Z. Ďurišovej.
Výborne sa prezentoval aj zavarskí miništranti i pani
kostolníčka H. Turčanová.
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KULTÚRA
KULTÚRNE PODUJATIA
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Dňa 9. marca 2019 privítali zavarčania vo svojom
kultúrnom dome v Zavare DIVADLO KOMÉDIE s ich
predstavením „Klimaktérium...a čo?“, ktoré sa doteraz
stretlo s obrovským úspechom predovšetkým
u ženského publika. Organizátorom podujatia bol
Obecný úrad Zavar, gestorom podujatia starosta obce
Bc. Lukáš SOCHOR. Divadlo komédie sa prezentovalo
kabaretom - komédiou – fraškou s pesničkami
s oslovením „NIELEN ŽENÁM S LÁSKOU. V tejto
brilantnej inscenácii Svetozára Spružanského sa
predstavili skvelé herečky Gizka Oňová, Janette
Švoňavská, Zuzana Kocúriková a Daniela Kuffelová. S
touto chúlostivou témou „ženského dozrievania“ sa
vysporiadali tzv. tigrice v menopauze s humorom a so
sebairóniou. Určite to bol liek na zlú náladu. Inscenáciu
ozdobili piesne a ich vtipné texty z pera Martina Sarvaša.
Vtipné bonmoty, postrehy zo života smiech i humor
navodili výbornú náladu.
Miesta v kultúrnom dome boli naplnené do posledného
miesta a medzi prítomnými divákmi hladnými po kultúre
bolo aj 41 členov klubu seniorov. Diváci ocenili skvelé
výkony jednotlivých aktérok dlhotrvajúcim standing
ovation, za čo sa im herečky odmenili autogramiádou
a možnosťou zvečniť si tieto momenty spoločnou
fotografiou.
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KULTÚRA
KULTÚRNE PODUJATIA
MDŽ v klube seniorov
Dňa 11.marca 2019 v oktáve MDŽ si skupina mužov
v klube seniorov v Zavare uctila svoje partnerky slovom
i karafiátom z rúk pánov Jozefov Juriša a Beránka.
Pozdrav predniesol tajomník klubu pán Rudolf Federič
st. Zablahoželal seniorkám k ich sviatku a poďakoval sa
prítomným členkám za ich činnosť a pohodu vytváranú
v klube aj pre pánske spoločenstvo. Oslávenkyne sa
odvďačili malým občerstvením.

Pozdrav ZŠ s MŠ

FOTO: -rf-

Veľkým potešením pre členov klubu seniorov býva
návšteva ich klubu žiakmi ZŠ s MŠ v Zavare. Stáva sa
tak pri rôznych príležitostiach.
Bolo tomu tak aj 25. marca 2019, kedy skupina žiakov
i žiačok školy prišla pozdraviť ženy – členky klubu pri
príležitosti MDŽ.
Výborný program predložený školou vedenou
zástupkyňou školy Mgr. Vargovou a Bc. Antalovou
zvládli deti, mnohé pred svojimi babičkami na jednotku.
Je prirodzené, že seniori sa neodvďačili iba
dlhotrvajúcim potleskom, ale aj drobnými sladkosťami..
Bola to úžasná symbióza spolupatričnosti žiakov školy
i senioriek v čítane mužskej časti klubu potešujúca
všetkých. Vďaka za všetko!
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Ďakujem, že som
Dvadsiaty piaty marec bol kampaňou občianskeho
združenia FÓRUM ŽIVOTA. Symbolom kampane je
biela stužka, ktorej nosením okolo 25. marca dali najavo
aj zavarčania úctu k životu každého človeka a zároveň
podporili tohtoročné motto dňa počatého života
„ĎAKUJEM, ŽE SOM“!
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KULTÚRA
KULTÚRNE PODUJATIA
Fašiangové slávnosti
Fašiangové slávnosti začali v Zavare 2. marca 2019
o 7.00 hodine tradičnou zabíjačkou. Vzhľadom na zmeny
v podmienkach týkajúcich sa zabíjačiek boli priamo
z bitúnku dovezené mŕtve ošípané, ktoré na podujatie
darovalo PD Zavar, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Po ich dovezení začali mäsiari porciovaním mäsa
a výrobou zabíjačkových špecialít.
Členovia hasičského dobrovoľného zboru vyrábali
zabíjačkovú - tzv. žobrácku kašu, výrobu jaterníc
a klobás zabezpečoval mäsiar Andrej Kudláč.
K dispozícii boli okrem zabíjačkových špecialít
i držková polievka či cigánska pečienka, o ktoré
návštevníci prejavili veľký záujem a s chuťou ich
konzumovali.
Fašiangové slávnosti pokračovali o 16.00 hodine
karnevalom detí i dospelých. Pod záštitou
novozvoleného starostu obce Zavar Bc. Lukáša
SOCHORA spolupracovala ZŠ s MŠ s folklórnym
súborom ZAVARAN i s dobrovoľným hasičským zborom.
Fašiangovými špecialitami spestril podujatie aj zväz
záhradkárov.
Svoj program predviedol i folklórny súbor ZAVARAN
pod vedením manželov Baudyšových. Ich úžasný
kvalitatívny rast bolo poznať. Deti, mládež i dospelí odetí
v krásnych zavarských krojoch boli za svoj kultúrny
prejav odmenení potleskom.
O 18.30 hodine začalo pochovávanie basy. Toto už
tradičné podujatie k fašiangovým slávnostiam
prezentoval v Zavare dostatočne známy súbor
„KRUPANKÍ ČRPÁCI“ pod vedením Františka Sekeru.
Ich vystúpenie malo vysokú umeleckú hodnotu. Svojimi
vtipnými bonmotmi a dramatizáciou zvýraznili, že končí
zábava a nastáva pôstne obdobie.
Hosťa podujatia, skvelú JADRANKU, privítal
novozvolený starosta obce Zavar Bc. Lukáš SOCHOR za
veľkého potlesku prítomných. Jadranka rozprúdila
výbornú náladu a bezprostredne nadviazala kontakt so
všetkými prítomnými.
Jej ľúbivé piesne s nádychom šumiaceho Jadranu z jej
repertoáru rozospievali zaplnený KD v Zavare. Prítomní
účastníci podujatia sa výborne bavili až do neskorých
nočných hodín.
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KULTÚRA
Fašiang seniorov- karneval
Fašiangové slávnosti pokračovali v Klube seniorov
pri obecnom úrade v Zavare karnevalom dňa 4. Marca
2019. Napriek chrípkovej epidémii sa prezentovali tri
karnevalové masky. Sympatickou predstaviteľkou
symbolu Čínskeho lunárneho roka s maskou prasiatka
sa prezentovala pani Lýdia Oravcová. Pani Marta
Lovásová zase postavou princezna Benátska a pani
Ružena Kučerová maskou Hviezdnej noci.
Akciu harmonikou sprevádzal pán Vladimír Pavlovič.
Masky priebežne vyzývali seniorov, resp. seniorky do
tanca. Páni Jozef Pavelek, Leopold Šturdík, Jozef
Beránek, Jozef Juriš, Ján Zošák, Anton Oravec, Rudolf
Federič, Konštantín Vido i Ľudovít Lovás si s chuti
zaspievali. Predtým si seniori pochutili na špecialitách
klubových kuchárok vedených pani Gabrielou
Berešovou,v koordinácii s Júliou Jakabovou a Pavlínkou
Šutiakovou.
FOTO: -rf-

Záver a vyvrcholenie koncertu patrilo už tradične
skladbe Tichá noc, ktorá svojou silou všetkých spojila a
umocnila v nich tú pravú vianočnú atmosféru. Podujatie
bolo organizované pod záštitou starostu obce Bc.
Lukáša Sochora, ktorý sa v posledných chvíľach večera
všetkým poďakoval a zaželal krásny zvyšok vianočného
obdobia. Veríme, že tento koncert bol pre každého z
prítomných krásnym zavŕšením vianočných sviatkov.

Mária Terézia
Dňa 21. 3. občania obce Zavar mali opäť príležitosť
vycestovať do hlavného mesta za kultúrou, tentokrát na
predstavenie „Mária Terézia – posledná milosť“.
Zaujímavosťou je, že Zavarčania mali príležitosť
zúčastniť sa predpremiéry, čiže úplne prvého večera
predstavenia tejto inscenácie. Predstavenie mapovalo
predovšetkým neskoršiu časť života tejto výnimočnej
panovíčky po smrti svojho milovaného manžela, cisára
Františka I. Lotrinského. Jej život sa prelínal so životom
chudobnej dievčiny, ktorá bola odsúdená
z čarodejníctva a na konci inscenácie sa ich osudy
prekvapivo prepojili. V hlavnej úlohe sa predstavila
skvelá Sisa Sklovská, ktorú už občania našej obce mali
možnosť vidieť taktiež v iných inscenáciách. Okrem nej
bolo možné na javisku uvidieť také zvučné mená
slovenskej hudobnej a divadelnej scény ako sú Martin
Harich, Branislav Deák, Dárius Koči či Jana Lieskovská.

Trojkráľový koncert
Dňa 6.1., v deň sviatku Zjavenia Pána, sa v kostole
Narodenia Panny Márie uskutočnil už tradičný
Trojkráľový koncert. Počas dvojhodinového koncertu sa
návštevníkom predstavili tri hudobné zoskupenia. Úvod
večera patril domácemu Zavarskému komornému
zboru, ktorý je pevnou súčasťou každého ročníka tohto
podujatia. Svojím vystúpením zastupoval predovšetkým
hudbu, ktorá vznikla prevažne v 15. a 16. storočí.
Následne sa prezentoval domáci FS Zavaran, ktorý
divákov potešil folklórnym pásmom dospelých i detí.
Hosťom koncertu bol folklórny súbor Krupanskí črpáci
so svojím pásmom vianočných piesní. Počas svojho
hodinového vystúpenia zazneli viaceré známe ľudové
piesne spojené s vianočným obdobím, no i menej známe
či komerčnejšie zamerané skladby.

zdroj: internet
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Výmenná burza kníh
V mesiaci marec, ktorý bol venovaný knihám a
spisovateľom, sa v školskej knižnici ZŠ Zavar uskutočnila
zaujímavá akcia s názvom Výmenná burza kníh. Cieľom burzy
bolo pritiahnuť čo najviac nových čitateľov k čítaniu
a objavovaniu tajomstiev v knižkách. Počas mesiaca marec
mohli žiaci nosiť do školskej knižnice svoje knihy, ktoré už
prečítali a chceli spraviť doma miesto pre nové. Za svoje knihy
dostali špeciálne knižné žetóny, ktoré v piatok, 22.marca
vymenili v školskej knižnici za krásne knihy, ktoré ešte
nepreskúmali. Do knižnej akcie sa zapojili takmer všetky
ročníky. Deti mali z nových kníh nesmiernu radosť a nás teší,
že sa aspoň trochu rozšíril klub zvedavých čitateľov. Veríme,
že i ďalšie ročníky budú mať podobnú odozvu a zapojí sa do
nej ešte viac detí.

FOTO: Archív MŠ

Divadielko Polepetko
Dňa 15.marca sa žiaci materskej školy a žiaci 1.-5.
ročníka Základnej školy Zavar zúčastnili na krásnom
divadelnom predstavení s názvom Polepetko. Predstavenie
prebehlo v kultúrnom dome v doobedňajších hodinách.
Obsahom divadelného predstavenia bol príbeh chlapca
Polepetka, ktorý vždy všetko doplietol. Herci vtipne
stvárnili jeho zábavné putovanie po svete a rôzne zážitky
na jeho cestách. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo,
herecké výkony odmenili úprimným smiechom a búrlivým
potleskom.

FOTO: Archív MŠ
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Veselé korčuľovanie
V mesiaci február sa žiaci ZŠ Zavar mohli zúčastňovať
pravidelného zimného korčuľovania na zimnom štadióne v
Trnave. Na ľad sa chodilo v určené dni po jednotlivých
ročníkoch. Nováčikovia sa naučili základy korčuľovania a
skúsení korčuliari sa vyšantili na celej ľadovej ploche, ktorá
patrila len im. Školské korčuľovanie sa uskutočnilo už po
druhý krát a žiaci oň majú veľký záujem. Tešíme sa, že záujem
o šport u mnohých detí pretrváva a veríme, že podobný
úspech bude mať aj budúci školský rok.

FOTO: Archív MŠ
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ples rodičov a priateľov školy 2019
Dňa 14.februára 2019 sa v KD Zavar uskutočnil už
tradičný Ples rodičov a priateľov školy. Účasť na plese
bola bohatá, z čoho sa veľmi tešíme. Vedenie ZŠ s MŠ sa
chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa
pričinili o úspešný a hladký priebeh plesu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
tohtoročného plesu, predovšetkým zástupcom rodičov
jednotlivých triednych kolektívov, pedagogickým aj
nepedagogickým pracovníkom ZŠ, moderátorom plesu
pani Ing. Janíkovej a Mgr. Gabrišovi, p. Chynoranskému,
bývalým žiakom a priateľom školy .
Poďakovanie patrí aj mladým tanečným a speváckym
umelcom z radov našich žiakov, ktorí ples 2019 spolu so
Zuzkou Antalovou slávnostne otvorili.
Všetci prítomní sa výborne zabávali a po oficiálnom
programe nasledovala skvelá zábava a tanec do skorých
ranných hodín. Súčasťou večera bola bohatá tombola.
Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli
do bohatej tomboly.
Ďakujeme pani Karabčíkovej za perníkové srdiečka pre
dámy plesu, pani Zvolenskej za nádhernú sladkú tortu.
V závere chceme poďakovať starostovi obce Zavar Bc.
Lukášovi Sochorovi, ktorému nečakaný zdravotný stav
zabránil zúčastniť sa plesu, ale počas týždňa bol
svedkom zápalistých príprav, nadšenia, elánu rodičov a
pracovníkov školy. Ďakujeme Obecnému úradu za
poskytnutie priestorov kultúrneho domu a kuchyne, v
ktorej majster kuchár Igor Kredatus, mohol pripraviť pre
všetkých chutnú večeru.
Ples sa i tento rok vydaril a už teraz sa všetci spoločne
tešíme na ďalšie spoločenské akcie v našej obci.

FOTO: -rf-

FOTO: -rf-

FOTO: -rf-

FOTO: -rf-
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ŠPORTOVÉ NOVINKY
Výročná členská schôdza OŠK Zavar
Výročná členská schôdza /ďalej VČS/ Obecného
športového klubu /OŠK/ Zavar sa konala v nedeľu 4.
marca 2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Zavare.
V mene výboru Obecného športového klubu Zavar
členov i hostí srdečne privítal pán Rudolf Federič st.,
ktorý VČS z poverenia výboru viedol.
Osobitne privítal zástupcov zriaďovateľa – poslancov
OZ Ing. Martina Dobrovodského a Ing. Danu Benešovú,
zástupcu DV COP Jednota a referenta pre spoluprácu
so zložkami klubu seniorov pána Jozefa Juriša, trénerov
a vedúcich jednotlivých oddielov i všetkých aktívnych
športovcov a členov OŠK Zavar.
Po zahájení, jednomyseľnom schválení programu
a voľbe návrhovej a volebnej komisie predniesol správu
o činnosti klubu prezident OŠK p. Rudolf Baroš, v ktorej
zhodnotil jednotlivé oddiely.
Vyzdvihol predovšetkým úspech futbalového A –
mužstva, ktorý je úradujúcim majstrom v oblasti
a poďakoval trénerovi Lukášovi Vidovi, vedúcemu
mužstva Mariánovi Adámkovi i futbalistom za vzornú
reprezentáciu klubu i obce Zavar. Zároveň vyzdvihol
úspechy dorastu a poďakoval za prácu i ostatným
trénerom Róbertovi Šiškovi, Ľubomírovi Ťažkému
i Denisovi Bališovi.
Vyzdvihol aktivity tenistov pod vedením Patrika
Mitasa a poďakoval za rekonštrukciu tenisových
kurtov. Zablahoželal taktiež oddielu stolného tenisu za
ich aktivity a zmienil sa o vynikajúcich výsledkoch
mladých hráčov, predovšetkým Nicholasa Kubalu
a Timoteja Púčika.
Prezident OŚK kvitoval i činnosť ťažkých atlétov vo
fitnes centre a vyjadril potešenie nad neustále
zvyšujúcim sa počtom žien cvičiacich ZUMBU pod
vedením odbornej cvičiteľky.
Vyzdvihol taktiež spokojnosť s propagáciou syna
a otca Federičových a s činnosťou hospodára Jána
Chlebíka a jeho asistentov.
Správu o hospodárení predložil pokladník OŠK Ing.
Peter Beňo a správu revíznej komisie p. Michal Psota.
Po vykonaní voľby boli do výboru OŠK zvolení
nasledovní členovia: Mgr. Marián Rakús, Ing. Peter
Beňo, Matej Chlebík, Michal Psota, Patrik Mitas, Michal
Horváth, Branslav Čerňanský, Tomáš Holienčin
a Martin Dobrovodský, ktorý je aj poslancom OZ
a predsedom komisie školstva a športu.

Po vecnej diskusii a schválení návrhu na uznesenie sa
prítomným hosťom i členom OŠK poďakoval za účasť
i za vecné pripomienky a výročnú členskú schôdzu
ukončil s pozdravom „ŠPORTU ZDAR“ Rudolf Federič
st.

Ustanovujúca výborová schôdza
OŠK ZAVAR
Následne sa konala ustanovujúca schôdza
novozvoleného výboru na ktorej bol do funkcie
prezidenta OŠK Zavar zvolený Mgr. Marián RAKÚS,
viceprezidentom sa stal Matej CHLEBÍK
A POKLADNÍKOM Ing Peter BEŇO. Ďalšie funkcie
budú predmetom rokovania ďalšej výborovej schôdze
OŠK Zavar.

FOTO: -rf-

FOTO: -rf-
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ŠPORTOVÉ NOVINKY
Sálový futbal mini futbal 45. od jeho vzniku
Sálový futbal bol v Zavare založený v roku 1973
skupinou nadšencov - Rudolf Federič, František Režný,
Pavol Beňo, Leopold Šturdík, Štefan Tomovič a Jozef
Pavelek.
Sálový futbal začali hrávať uvedení futbalisti
pravidelne v telocvični zriadenej pri Domove dôchodcov
v Zavare. Keďže telocvičňa nebola vždy prístupná pre
tento druh športu, rohodla sa táto skupina ľudí vytvoriť
na ihrisku TJ malý futbal, teda MINI FUTBAL.
Sálový futbal i mini- futbal prerástli postupne do
masovej podoby a dodnes ho hráva viacero družstiev. V
roku 2019 vstúpili zanietenci už do 46. roka pôsobenia.
Po vybudovaní novej telocvične sa usporiadávajú
pravidelné turnaje o pohár starostu obce Zavar. Dvadsať
ročníkov sa konalo pod záštitou starostu Rudolfa
Baroša.
V turnaji o pohár starostu pokračuje aj novozvolený
starosta obce Zavar Bc. Lukáš Sochor. V roku 2018 sa
turnaj konal pod jeho záštitou.

All stars ObFZ Trnava 2018 s partnermi ankety. Horný rad zľava: Ján
Král (trnavskyhlas.sk), Marián Černý (Spartak Trnava), Marcel Onder,
Peter Táčovský, Michal Kardoš, Miroslav Jarábek, Vladimír Púčik
(ObFZ Trnava), Marek Šebek (Industry Trnava). Spodný rad zľava:
Martin Laurinec, Marek Sudin, Jozef Glos, Michal Németh, Jakub Ďuriš,
Dalibor Paulovič a Michal Babic

V all stars OBfZ štyria zavarčania
O tom, že zavarské futbalové A – mužstvo vedené
trénerom Lukášom Vidom a vedúcim mužstva
Mariánom Adámkom je úspešným a kvalitným svedčia
viaceré úspechy i jesenný titul.
Nemôže to byť náhoda, nakoľko káder mužstva je
obsadený mimoriadne kvalitnými futbalistami, ktorých
kvalitnú hru si nevšímajú iba domáci fanúšikovia, ale
i vrcholní predstavitela ObFZ i futbaloví odborníci zo
širokého okolia.
Preto sa vo futbalovej jedenástke najvyššej oblastnej
súťaže MEVA SPORT vyhlásenej na Štadióne Antona
Malatínskeho objavili štyria hráči zavarského Amužstva. Michal KARDOŠ, Peter TÁČOVSKÝ, Jakub
ĎURIŠ a Marek SUDIN predstavujú mimoriadnu kvalitu
na svojich postoch. Ceny im odovzdali podpredseda
ObFZ Trnava Vladimír Púčik, Marek Šebek, zo
spoločnosti Industry Trnava a Marián Černý na základe
hlasov trénerov pôsobiacich v najvyššej oblastnej súťaži
s podporou športových redaktorov.
Všetkým oceneným, ale aj celému zavarskému
futbalovému A – mužstvu i jeho následníkom srdečne
blahoželáme a prajeme im veľa futbalových úspechov
bez zranení!

zdroj: www.trnavskyhlas.sk
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ÚDAJE Z MATRIKY
Narodili sa:

Opustili nás:

Február: Gréta Malovcová
Marec: Gréta Dejčíková

Február: Anna Rehorová

Oslávili svoje jubileum:
Andrea Hesková, Stanislav Hužovič, Marián Janovčík,
Janka Krupíková, Peter Racek, Mgr. Jana Lakatová,
Zlatica Šipková, Alena Vráblová, Mária Pastoreková,
Andrej Štefanka, Ľubomír Prokop, Helena Krištofová,
Anton Hrotko, Janka Poláčková, Ján Roman, Anton
Beno, Mária Golaka, Milan Mihálik, Eva Kovačičová,
Mária Vyskočová, Jozef Záhorák, Miroslav Šurina,
Mária Cabadajová, Helena Dobišová, Jozefína Mrvová,
Mária Falathová

Srdečne blahoželáme!

VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Obnovenie tradície...
Vážení čerství rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že
v mesiaci jún sa v priestoroch Kultúrneho domu v Zavare
bude konať slávnostné uvítanie detí do života. Nových
občanov a ich rodičov privíta starosta obce Zavar,
Bc. Lukáš Sochor. Pozvánky budú všetkým doručené
poštou. Tešíme sa na Vás!

"Bábätko je ten najkrajší dar. Už
nič nebude nikdy presne také isté, ako
bolo predtým. Život vám doprial ten
zázrak a prichádzate k nám so
svojimi najvzácnejšími pokladmi –
novonarodenými deťmi."
FOTO: internet
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Záhradné inšpirácie
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ZAVARili sme si
Recepty od vás...
Výborné hrnčekové muffiny
POTREBNÉ PRÍSADY
2 hrnčeky hladkej múky, 1 hrnček mlieka (ak máte
acidko, kľudne ním nahraďte aspoň časť mlieka), 1/2
hrnčeka kryštálového cukru, 1/2 prášku do pečiva, 2
celé vajíčka, 4 PL oleja, 1 vanilkový cukor, štipka soli,
približne 1 hrnček ovocia, približne 50g čokolády
POSTUP PRÍPRAVY
Vajíčka si vymiešame do penista, pridáme štipku soli,
cukor, vanilkový cukor, potom olej, mlieko a nakoniec
preosiatú múku zmiešanú s práškom do pečiva. Cesto
vylejeme do košíčkov a na vrch dáme kúsky polámanej
čokolády a po lyžičke ovocia.
Pečieme vo vyhriatej rúre na 170°, 15 až 20 min. Ja
som ich mala hotové za 18. Potom vyberieme a
necháme na mriežke vychladnúť.
AUTORKA: pani Ľudmila F.
Máte aj Vy svoj obľúbený recept, s ktorým by ste sa radi
podelili? Pošlite nám ho (aj s fotografiou ak máte) a radi
ho uverejníme!

Osemsmerovka
Vylúštite osemsmerovku, na zadnú stranu nám napíšte svoje
meno, adresu a prineste k nám na obecný úrad. Piatich z Vás
odmeníme. Vyhrajte propagačné predmety našej obce.
Zápisník, perá, magnetky či hrnček... Je sa na čo tešiť!

V povetrí lieta, leží na zemi, na strom si sadá, ale
vták neni. Na teple zahynie, zmizne na dlani. Čo to
môže byť?

!
Ž
A
SÚŤ

Strana 16

január-marec 2019

ZÁBAVNÉ OKIENKO PRE DETI
Milé deti! Radi vyfarbujete? Tak sa zapojte do našej súťaže a vyhrajte malé prekvapenie. Vyfarbite
tento obrázok, podpíšte sa, napíšte svoju adresu a prineste k nám na obecný úrad. Piatim z Vás,
ktorých náhodne vyžrebujeme pošleme prekvapenie priamo k Vám domov :)

SÚŤAŽ!

1- Tmavo hnedá 2- hnedá 3- zelená 4- žltá 5- modrá 6- fialová

MENO:

ADRESA:

VEK:
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB V TRNAVE- JÚN 2019

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150, 112
Záchranná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK):
odstraňovanie následkov dopravných nehôd 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

ZAVARSKÉ SLOVO: Vydáva obec Zavar. Predseda redakčnej rady: Bc. Lukáš Sochor – starosta obce.
Redakcia: Mgr. Barbora Benedikovičová, Rudolf Federič st., Patrik Mitas – redaktori. Grafická úprava: LS, tlač:
Povolil: OcÚ Zavar č. 17/2007. Náklad 600 ks. IČO 00 313 203. Sídlo vydavateľa: Viktorínova 14, 919 26 Zavar.
Evidenčné číslo: EV5204/15. ISSN 1339-9519.
Redakcia si vyhradzuje právo formálne upravovať príspevky dopisovateľov, ak to umožňuje ich formát. Nevyžiadané rukopisy
a fotografie nevracia. Názory jednotlivých príspevkov nemusia odrážať mienku redakcie.

