


rozhodnutia tak, aby sa zvýšila bezpečnosť 
občanov a tak sa zabránilo výskytu 
aa rozšíreniu tejto pandémie v radoch našich 
občanov. Distribúcia rúšok seniorom, 
zabezpečenie nákupov, pravidelná 
dezinfekcia verejných priestranstiev – to je 
len malý výpočet z vyššie spomínaných 
prijatých opatrení. Zároveň sa podarilo 
zrealizovať zámer, ktorý sa v minulosti 
nestretolnestretol s pochopením – a to prenos sv. omší 
z nášho kostola, čo v tomto ťažkom období 
situáciu uľahčilo predovšetkým seniorom, ale 
aj ostatným veriacim z našej obce. Prvú vlnu 
sme zvládli a druhá vlna klope na dvere. 
Situáciu však nepodceňujeme a v tejto chvíli 
je naša obec pripravená na ďalšie opatrenia 
a spomínanú „druhú vlnu“. Je zabezpečená 
dostatočná zásoba rúšok, rukavíc 
a ostatných pomôcok, ktoré sa na začiatku 
výskytu pandémie stali nedostatkovým 
tovarom. Veríme, že nás už nič neprekvapí a 
každú situáciu bez väčších problémov 
zvládneme. 

 



Celý chod spoločnosti táto pandémia 
ochromila a spomalila, avšak svet sa 
nezastavil a treba pokračovať v práci. Nielen 
výskyt tejto pandémie, ale taktiež 
neprítomnosť investičného pracovníka na 
Obecnom úrade čiastočne vývoj vecí počas 
jarných mesiacov zastavila. V tejto chvíli 
všakvšak práce naplno pokračujú a investičný 
rozvoj v našej obci sa podľa môjho názoru 
poberá dobrým smerom. Teší ma 
predovšetkým to, že sa za môjho pôsobenia 
podarilo odstrániť dlhodobý nedostatok vo 
forme prínosu stavebnej odbornosti do 
funkcie investičného pracovníka na 
ObecnomObecnom úrade. Vždy som mal za to, že 
investičný pracovník má byť znalý danej 
problematiky a má vedeniu obce svojimi 
znalosťami a skúsenosťami pomôcť a 
predovšetkým šetriť financie. Kontrola 
správnosti predkladaných rozpočtov, 
navrhovaných riešení či projektovanie 
investičnýchinvestičných zámerov menších rozsahov – to 
je momentálnou súčasťou náplne práce 
investičného pracovníka. Vďaka tomu nie je 
taktiež potrebná prítomnosť stavebného 
dozoru, ktorý nám zabezpečovali externé 
firmy za odplatu, nakoľko v rámci 
odbornosti vie kontrolu týchto prác 
zabezpečiťzabezpečiť zamestnanec obce, čím na jednej 
strane financie šetríme, ale zároveň 
maximalizujeme vrátenú hodnotu 
vynaložených finančných prostriedkov na 
mzdu tohto pracovníka. 

 

Väčšina kapitálového rozpočtu na rok 2019 
bola určená na financovanie rekonštrukcie 
športového areálu a splátku úveru. 
Kapitálový rozpočet na rok 2020 opäť zahŕňal 
z veľkej časti dofinancovanie športového 
areálu a splátku úveru, ktorá činí približne 
330 000,- € ročne a posledná splátka bude 
uhradenáuhradená z rozpočtu obce v roku 2021. 
Napriek tomu sme sa snažili tento rok 
rozbehnúť viacero menších vecí, ktoré 
skvalitnia život občanov v našej obci. Vďaka 
dotácii sa nám podarilo zatepliť strechu 
budovy telocvične, do ktorej dlhodobo 
zatekalo. Na Muškátovej ulici sme 
vybudovanímvybudovaním spomaľovacieho prahu dosiahli 
odstránenie problému so spádovaním 
vozovky, kedy prichádzalo počas väčších 
dažďov k hromadeniu vody z Budovateľskej 
ulice na ulici Muškátovej, čím občanom 
hrozilo riziko vytopenia a škody na majetku 
(čo sa bohužiaľ počas búrky v auguste 2019 
ajaj stalo realitou). Vybudovaním 
bezpečnostných prechodov zvýšime 
bezpečnosť predovšetkým detí zo školy a 
škôlky a zároveň verím, že sa podarí odstrániť 
problém s častou nehodovosťou vozidiel pri 
priechode pre chodcov na Vetrovej ulici. Na 
ulici Hlavnej sa vybudovaním rigolov podarilo 
odstrániťodstrániť problém s vodou počas dažďov, 
ktorý taktiež bohužiaľ dlhé roky nebol 
riešený. Chcem však dať do pozornosti, že 
úprava nie je ukončená a momentálny stav 
nie je finálny – každá časť rigolu bude 
dôkladne upravená a dobudovaná. Viac k 
rozvoju našej obce sa dočítate v časti určenej 
investičnej rozpracovanosti.investičnej rozpracovanosti.

 Investičná činnosť však nie je to jediné, čo 
patrí k fungovaniu obce. Podarilo sa urobiť 
veľa menších, menej viditeľných vecí, ktoré 
taktiež prispievajú ku kvalite života občanov. 
Veľmi sa teším napríklad k neustále rastúcej 
popularite parku na Blavskej ulici, ktorý sa 
stáva čoraz ďalej obľúbenejším miestom na 
vychádzkyvychádzky predovšetkým s deťmi. Tento park 
vždy ovplýval podľa môjho názoru veľkým 

 



potenciálom, avšak bohužiaľ trpel viacerými 
nedostatkami predovšetkým zo stránky 
atraktívnosti a taktiež zo stránky kvality 
zelene. Novou výsadbou sa podarilo 
odstrániť neudržiavané miesta a 
umiestnením nových hracích prvkov sa 
zvýšil záujem o túto lokalitu predovšetkým 
mamičiekmamičiek s detičkami. Zároveň sa konečne 
podarilo vytvoriť nové miesto pre pobyt s 
deťmi v ďalšej časti obce, nakoľko 
momentálne všetky detské ihriská sú 
situované na Športovej ulici. Okrem parku 
na ulici Blavskej sa realizovala nová 
okrasná výsadba aj v iných častiach obce a 
ďalšiaďalšia časť výsadby na nás čaká opäť v 
jesenných mesiacoch. 

Taktiež sa neustále snažíme vyhľadávať 
ďalšie možné zdroje získania financií pre 
našu obec, čo je v momentálnej situácii 
náročnejšie, lebo viaceré plánované výzvy 
boli pozastavené. V rámci programu obnovy 
dediny plánujeme požiadať o dotáciu na 
rekonštrukciu hrobov po zosnulej rodine 
Majláthovcov,Majláthovcov, čakáme na vyhlásenie výzvy 
určenej na rozvoj zelene, do ktorej sa 
chceme zapojiť so zámerom vybudovania 
nového parku v centre našej obce. 
Plánujeme sa zapojiť do projektu „Zelené 
obce“ a taktiež do výzvy na vybudovanie 
nabíjacích staníc pre elektromobily. Zároveň 
čakámečakáme na vyhodnotenie výzvy z 
Ministerstva financií, v ktorej sme požiadali 
o dotáciu na zakúpenie solárnych lámp 
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náročnosti verejných budov požiadané o 
dotáciu na realizáciu tohto zámeru. 
VV hodnotení bola naša obec úspešná a 
Environmentálny fond nám pridelil dotáciu 
vo výške 70 000,- €. Vzhľadom na to, že cez 
strechu do budovy telocvične zatekalo sa 
uprednostnilo zateplenie strešného plášťa 
pred obvodovými stenami. Dodávateľom 
stavebných prác sa stala spoločnosť 
BAUHAUS,BAUHAUS, s.r.o., ktorá predložila najnižšiu 
cenovú ponuku na vykonanie daných prác v 
hodnote 84 873,74 €.

Práce budú definitívne ukončené v 
septembri tohto roku. Koncom roku 2020 je 
predpokladané opätovné vyhlásenie 
spomínanej výzvy, preto v prípade 
vyhlásenia bude opätovne požiadané o 
dotáciu na zateplenie aj obvodových stien 
telocvične. Foto: -pč-
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V úvode večera v nádherne vyzdobenej a 
osvetlenej sále všetkých privítala 
moderátorka večera Zlatica Puškárová, 
ktorej srdce má k našej obci veľmi blízko a 
my sa tešíme, že prijala pozvanie prísť medzi 
nás, takpovediac už svojich rodákov. Svojim 
šarmom a pútavým príhovorom zaujala 
každého prítomného. každého prítomného. 

 

Po vystúpení profesionálnych tanečníkov sa 
slova chopil taktiež starosta obce, ktorý sa 
prítomným prihovoril a následne prvým 
tancom s moderátorkou otvoril tanečný 
parket. Len pár okamihov stačilo na to, aby 
celá sála povstala a pridala sa k tancu. Počas 
zvyšku večera bol pre prítomných pripravený 
bohatý program.bohatý program.

Prvým hosťom, ktorého Zavarčania už veľmi 
dobre poznajú, bol spevák Bystrík so svojou 
bandou. Ten počas svojho vystúpenia vytvoril 
v celom Kultúrnom dome výbornú atmosféru 
a skvelú zábavu, čoho dôkazom boli prázdne 
stoličky a parket zaplnený do úplne 
posledného miesta. 

Ďalším hosťom, ktorý nás poctil návštevou až 
zo susednej Českej republiky, bola hudobná 
legenda Ilona Csáková. Tá svojou 
bezprostrednosťou, šarmom a samozrejme 
svojimi skladbami, ktoré poznali všetci 
prítomní, zaujala a očarila takmer každého 
prítomného.  Foto: -rf-
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Výborný catering a kvalitná večera bola 
samozrejmosťou, nechýbala ani bohatá 
tombola plná zaujímavých a hodnotných 
cien.
 

Po vystúpení pozvaných hostí sa práce 
chopil DJ, ktorý hudbou bavil všetkých 
prítomných a zábava pokračovala až do 
neskorých ranných hodín. Veríme, že 
úsmevy odchádzajúcich hostí boli dôkazom 
spokojnosti a dúfame, že sa v budúcnosti 
opäť stretneme.

Týmto by chcel starosta obce srdečne 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii tohto podujatia – pracovníkom 
Obecného úradu, sponzorom, moderátorke 
Zlatke Puškárovej, účinkujúcim, obsluhe, p. 
Bérešovej a jej kolektívu, J. Hrčkovi a 
ostatným nemenovaným. 
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Smejko, Silno a Strojko – to sú maskoti, 
ktorí sa celý čas deťom venovali a boli 
zárukou výbornej zábavy. Po skončení 
detského karnevalu nasledovalo 
pochovávanie basy, o ktoré sa postaral 
folklórny súbor Krupanskí črpáci.

Momentálne jeden z najznámejších komikov 
a tvár z obrazoviek Juraj „Šoko“ Tabáček v 
spoločnosti svojich kolegov Lukáša „Pucha“ 
Puchovského a Stana Staška prišli do Za-

Tí svojim nezameniteľným humorom pobavili 
všetkých prítomných a presne tak, ako sa 
patrí, odprevadili basu na druhý svet a tým 
sa rozlúčili so zábavou a pomyselne tak 
započali obdobie ticha, pokoja a pôstu. 
Nechýbal samozrejme ani skvelý bufet, o 
ktorí sa postaral Slovenský zväz záhradkárov 
z z našej obce. Fašiangové šišky, fanky či 
kvalitné vínko – to všetko si mohli prítomní 
dosýta vychutnať. 
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Na prvé premietanie prišlo približne 70 
divákov, ktorý si vychutnali tento film 
v spoločnosti svojich blízkych. Pripravený 
popcorn bol samozrejmosťou, ktorá 
k dobrému filmu nemôže chýbať. Počasie 
bolo ukážkové a tým nič nebránilo k tomu, 
aby prvé premietanie dopadlo na výbornú. 

vara aby vyskúšali bránice prítomných a 
pobavili ich svojim nezameniteľným 
humorom. Na úvod večera sa prítomným 
príhovorili a objasnili im, ako bude večer 
prebiehať. Pri vstupe mal každý možnosť 
napísať ľubovolnú tému a vhodiť ju do 
osudia, z ktorého následne komici losovali a 
vybralivybrali 2 témy, ku ktorým vytvorili dve 
improvizované humorné vystúpenia. Počas 
týchto scén vznikli viaceré vtipné situácie, 
ktoré pobavili celé hľadisko a zaručili tak 
počas celého večera príjemnú a uvoľnenú 
atmosféru. 
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Zberný dvor je určený výhradne pre 
fyzické osoby - občanov obce Zavar. 
Pôvodca odpadu sa preukazuje 
preukazom totožnosti s vyznačením 
trvalého bydliska. Odber odpadov okrem 
drobného stavebného odpadu sa 
uskutočňuje bezplatne. 

ZároveňZároveň všetkých upozorňujeme, aby 
nevytvárali čierne skládky v okrajových 
častiach obce, ale aby všetok odpad 
odviezli na Zberný dvor.

tráva, lístie, burina, konáre, vinič

rozložené kartónové krabice z nábytku

okenné sklo a iné sklá veľkých rozmerov

čisté drevo 

bez diskov

všetkého druhu, len neznečistený 

všetko v rozloženom stave, bez kovových
častí, starý textil, tvrdený plast, nábytok
 dlažba, drobný betén, tehly, obkladačky,
 keramika. 1m3/ročne na byt/dom 



noviny, časopisy, kancelársky 
papier, letáky, katalógy, zošity, 
obaly a tašky z papiera, 

čisté stlačené PET fľaše, fólie, 
mikroténové sáčky, tégliky z 
jogurtov, obaly z pracích práškov

poháre, fľaše, nevratné obaly zo 
skla z alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, 

kovové obaly, konzervy, alobal, 
plechovky od nápojov, viečka z 
jogurtov, 

odpad z verejnej zelene, lístie, 
tráva, záhradný odpad, ovocie, 
zelenina, šupky, čajové vrecúška 

použitý kuchynský olej 
z domácností 

fény, mixéry, slúchadlá, mobily, 
telefóny, žehličky, kalkulačky, 
usb kľúče,

chladničky, práčky, sušičky, 
televízory, mikrovlnné rúry, 
šporáky,

plechovky od farieb, motorový olej 
uzatvorený v nádobách, farby, 
laky, 

modré kontajnery umiestnené 
po celej obci, zvoz 2x mesačne

umiestniť do hnedých nádob 
určených na BRKO, zvoz 2x 
mesačne spred domácností

v riadne uzatvorených 
plastových fľašiach do žltého 
kontajnera pri OcÚ

možné vhodiť do červeného 
kontajnera umiestneného pri 
OcÚ

zvoz priamo spred 
domácností 2x ročne

zvoz priamo spred 
domácností 2x ročne

umiestniť do plastových vriec, 
zvoz spred domácností 1x 
mesačne 

zelené zvonové kontajnery 
umiestnené po celej obci, zvoz 
podľa potreby

umiestniť do plastových vriec, 
zvoz spred domácností 1x 
mesačne 

čisté, neznehodnotené oblečenie 
vhodné na ďalšie použitie, 
pánske, dámske, detské,

možné vhodiť v uztatvorených 
taškách do kontajnera 
pri budove hasičskej zbrojnice







Nasledujúci úvodný valčík otvoril XXIX. 
Školský ples. Do tanca hrala Trnafská 
cimbalofka a DJ Erni. Tradičným sa stal aj 
fotokútik p. Bohunického. Hostia si mohli 
pochutnať na výbornom jedle majstra 
šefkuchára , chutnej torte, slaných a 
sladkých dobrotách a výbornej kávičke od 
FefeFefe Cafe. Súčasťou programu bolo i 
žrebovanie tomboly. Výťažok z tohtoročnej 
tomboly bude použitý na podporu 

O výbornú večeru sa aj tento rok postaral 
profesionál a majster kuchár Igor v spolupráci 
s pani kuchárkami zo školskej jedálne. Do 
tanca hrala a DJ Erni. Fakt, že poslední 
tanečníci sa lúčili až nad ránom svedčí o tom, 
že hrali naozaj dobre. Aj tento rok sa musíme 
poďakovať veľkému množstvu sponzorov, 
ktoríktorí nám darovali ceny do tomboly alebo 
prispeli na občerstvenie prítomných. Tí, ktorí 
sa rozhodli prísť na školský ples a podporiť 
tak našu školu, určite nebanovali. Zábava aj 
nálada boli vynikajúce. Na tom majú veľký 
podiel  rodičia, ale aj učitelia, ktorí pomohli 
ples pripraviť a zrealizovať. Za to im patrí 
naše veľké "ďakujeme".naše veľké "ďakujeme".















„Na obdobie v Zavare budem spomínať do 
konca života. Bola to moja prvá trénerská 
zastávka. Trénoval som skvelú partiu 
hráčov, ktorí boli zároveň výbornými 
futbalistami. Podporovali ma ľudia z 
výboru – Maroš Rakús, Robo Urminský, 
Rudolf Baroš alebo Peter Beňo. 
Fanúšikovia,Fanúšikovia, ktorí najprv kritizovali, 
následne stáli za nami. Bola to nádhera,“ 
zaspomínal si na nedávne časy. 

„Chvíle v Zavare mi ukázali, že trénovanie nie 
je jednoduché. Zároveň ma napĺňali šťastím 
víťazstvá a úspechy, ktoré sme dosiahli. Veľa 
som sa naučil. Aj preto som nechcel ihneď 
odchádzať do ďalších klubov,“ pokračoval. 
Lukáš Vido sa rozhodne zaradil medzi 
najúspešnejších trénerov v rámci histórie 
zavarského futbalu. zavarského futbalu. 

Po opätovnom spustení súťaží chystá aj 
návrat. „Určite prídem chlapcov pozrieť, ak 
práve nebude mať Boleráz zápas. Chalanom 
držím palce. Vždy im budem priať. Nikdy na 
Zavar nezanevriem a vždy mi zostane v srdci. 
Veď som tu strávil krásne obdobie,“ uzavrel 
Lukáš Vido. S Obecným športovým klubom sa 
rozlúčilrozlúčil víťazstvom 4:2 nad Trakovicami v 
rámci Bestrent Cupu. 



„V prvom rade musím obvolať každého 
hráča, pretože počas tejto nútenej 
prestávky možno niektorí chalani skončia. 
Toho sa veľmi obávam. Samozrejme, v 
hľadáčiku mám nejakých futbalistov, no 
zatiaľ nebudem predbiehať. Čo sa týka 
domácich hráčov, určite s nimi počítam,“ 
pokračovalpokračoval držiteľ trénerskej UEFA B 
licencie. Zavarskí fanúšikovia sa 
pravdepodobne môžu tešiť aj na návrat 
známej tváre. Nie je to tak dávno, čo 
defenzívu vystužoval jeden z najlepších 
stopérov súťaže Michal Kardoš. „Je to 
poctivec. Opäť obul kopačky a myslím si, 
žeže bude veľkým prínosom, ale hlavne 
vzorom pre mladých. Samozrejme, nie len 
on. Máme tam takých hráčov viac,“ dodal 
Marek Baxa, v súčasnosti stále aj 
mládežnícky tréner v Šali. 

„Pri prebraní tímu som vedel, že viacero 
opôr odchádza. Preto som sa snažil 
mužstvo dôkladnejšie spoznať. Následne 
prišiel vírus a všetka snaha počas zimnej 
prestávky padla. Mužstvo na mňa pôsobilo 
ako veľmi disciplinovaný celok.“ Nový šéf 
zavarskej lavičky s odchodom futbalistov 
počítal. Pripravené ma alternatívy.počítal. Pripravené ma alternatívy.

Súčasťou výboru OŠK sú okrem 
spomenutých aj nasledujúci členovia: Michal 
Psota, Branislav Čerňanský, Martin 
Dobrovodský, Tomáš Holienčin, Michal 
Horváth, Patrik Mitas, Peter Štibrányi a 
Tomáš Štibrányi. 
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