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Občasník obce Závod a okolia distribuovaný do každej domácnosti

Vážení občania,
Dostáva sa Vám do rúk najnovšie číslo našich obecných
novín. Ako každý rok, aj teraz sa dozviete hlavné udalosti,
s ktorými sme sa potýkali počas roka a nahliadneme aj do
budúcnosti, kde vám predstavíme zámery na rok 2016.
Uplynulý rok sa niesol v znamení rozvoja. Cez rôzne nadácie, projekty, dotácie a naše vlastné financie sme dokázali
upraviť okolie obecného úradu, vybudovať dve multifunkčné ihriská, opraviť časť miestnych komunikácií, vymeniť
strechu na základnej škole a začať s výstavbou posilňovne
na futbalovom štadióne. Budovali sme aj inžinierske siete
a to v lokalite Nad Jazierkom a v našej škole.
Budúci rok plánujeme veľkú investíciu (cez eurofondy) a to
generálnu rekonštrukciu Čističky odpadových vôd v Gajaroch. Je v dezolátnom stave a keďže sme jej spolumajiteľmi,
na oprave sa musíme podieľať. Ďalej plánujeme vŕtanie novej studne - pomocného zdroja vody pre verejný vodovod,
výmenu všetkých svietidiel na verejnom osvetlení a začneme s opravou obecných budov. Prvé bude na rade zdravotné stredisko.
Ako to všetko dopadne, dnes ešte nevieme, no rozhodne to
nebude jednoduché. Balík peňazí sa nezväčšil a na štát sa
spoliehať nemôžeme.
Veľmi oceňujem prácu miestnych spolkov a organizácií.
Reprezentujú našu obec doma aj v zahraničí. Vďaka úzkej
spolupráci sa nám spoločne darí vytvárať z našej obce aj
dobrý domov. Domov ako miesto, kde chodíme nielen prespávať, ale sa aj dobre cítime. V ktorom radi žijeme a radi sa
sem vraciame.
Spájajú nás spoločné záujmy a aktivity. Podporujeme jeden
druhého aj účasťou na spoločných podujatiach. Je to veľká

V obci sme vyasfaltovali 875 m miestnych komunikácií
novým
asfaltom 2015
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Zmeny vidno na každom kroku
vec, lebo dáva zmysel našej práci.
Naša obec sa stáva značkou. A dobrá značka nie je zásluhou
jednotlivca. Dobrá značka je súbeh mnohých faktorov a
svoj podiel by na nej našiel každý z nás. Týka sa to nielen
verejného života, ale aj toho, ktorý žijeme za bránami nášho domova. Či už ide o odpadové hospodárstvo, čistotu a
údržbu svojho okolia, alebo obyčajné, no nesmierne dôležité susedské a medziľudské vzťahy. Všetko so všetkým súvisí
a ani zákon na našej strane nie vždy znamená výhru. Majme
na pamäti, že zlo plodí vždy len zlo a unáhlené konanie nás
môže neskôr veľmi mrzieť.
Prajem Vám všetkým pokojné a požehnané Vianoce. Aby ste
ich prežili v pohode a láske. Zároveň Vás pozývam všetkých
na náš Novoročný ohňostroj, na ktorom si spoločne poprajeme všetko dobré aj do Nového roka.

Vubudovali sme takmer 280 m kompletných inžinierskych sietí

Obecná spoločenská
kronika – rok 2015
Do našej obce pribudli títo malí občania:
Sára Saubererová, Nela Šípová, Peter
Matok, Jakub Sivák, Jakub Tosecký,
Kevin Illéš, Diana Dobiašová, Šárka Večerková, Michal Halaj, Kristína Benkovičová, Lukáš Galba, Ema Eliášová, Hugo
Horváth, Katarína Prévajová, Sebastián
Štetina, Timea Kúdelová, Zara Kozárková, Peter Hajdin, Eliška Palkovičová,
Adela Majzúnová, Sabina Červenková,
Róbert Blecha.

Zosobášili sa:
Roman Blecha (Závod) – Katarína Smrtičová (Závod), Ján Beňa (Studienka)
– Veronika Maxianová (Studienka),
Miroslav Vávra (Sekule) – Lenka Šišoláková (Závod), Lukáš Červenka (Závod)
– Silvia Hlavenková (Veľké Leváre), Jozef Hupka (Bratislava) – Lucia Baďurová (Svätý Jur), Marius Borisov (Závod)
– Zuzana Rick (Bratislava), Jozef Stupavský (Moravský Sv. Ján) – Natália Majzúnová (Závod), Pavol Kovár (Zohor) – Veronika Staniševa (Závod), Lukáš Šišolák
(Závod) – Jana Šušotová (Rohožník),
Pavol Kotrč (Závod) – Michaela Lukáčková (Závod), Ing. Stanislav Saloň
(Jarabina) – Ľubica Diviaková (Závod),
Jozef Valent (Láb) – Radka Vinceková
(Závod), Jozef Izakovič (Závod) – Jana
Valachovičová (Závod), Radoslav Marušinec (Dubnica nad Váhom) – Monika Studeničová (Závod).

Na poslednej ceste sme odprevadili:
Jozefa Klempu, Annu Majzúnovú, Máriu Pavelkovú, Máriu Vrablecovú, Máriu
Prevajovú, Máriu Majzúnovú, Amáliu
Prachárovú, Jána Gálla, Štefana Klempu, Ondreja Juhása, Jána Gajdu, Pavla
Húška, Rozu Markovičovú, Máriu Eglovú, Jozefa Horvátha, Milana Lengharta,
Viktora Drahoša, Jozefa Drahoša, Pavla
Valachoviča, Jána Baláža, Teréziu Majzúnovú, Michala Drahoša, Ivonu Galbovú.
Osobitná spomienka patrí zosnulému
Jozefovi Gajdovi – bývalému starostovi
obce, ktorý nás opustil vo veku 66 rokov
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Obecná štatistika
Obec Závod má v súčasnosti 2880 obyvateľov.
V roku 2015 sa narodilo 20 detí, zomrelo 24 občanov.
Do obce sa prisťahovalo 60 obyvateľov a odsťahovalo sa 32 občanov.
V roku 2015 bolo celkovo 14 sobášov, z toho 8 cirkevných a 6 občianskych.
Najstaršími občanmi obce sú:
ženy
muži
Anna Stanková – 93 r.
Martin Kopiar – 89 r.
Katarína Šimková – 93 r.
Martin Horváth – 85 r.
Mária Šrámková – 91 r.
Ondrej Kolka – 83 r.
Terézia Gajdová – 90 r.
Martin Milac – 83 r.
Marta Veselá – 90 r.
Štefan Balga – 83 r

DHZ Závod
Pre DHZ Závod bol rok 2015 mimoriadne úspešným rokom. Už v lete sa nám
podarilo dokončiť prístavbu hasičškej zbrojnice. Nebolo to ľahké, nakoľko
celé interiérové zariadenie sme si zabezpečovali z vlastných prostriedkov.
Zvládli sme to a dnes táto budova prístavby slúži nám všetkým.
Veľkým úspechom bola ale repasácia nášho hlavného zásahového vozidla
Tatra 815. Odovzdal nám ju slávnostne sám minister vnútra JUDr. Robert
Kaliňák. Vozidlo má 26 rokov a bez tejto modernizácie by sme zostali bez
vozidla. Jeho stav bol havarijný a za jeho opravu sme intervenovali všetkými
dostupnými prostriedkami už niekoľko rokov.
Ako každý rok, aj v tomto, sme organizovali tradičné kultúrne podujatia pre
všetkých občanov našej obce ako aj ostatných návštevníkov. Medzi ne patrili: Stavanie mája, Bezchleba hody a následné ďalšie dve posedenia pri hudbe
v rámci Kultúrneho leta.
K dnešnému dňu máme 54 členov a 14 mladých hasičov. Radosť nám robia najmä naši mladí. Zúčastňujú sa na rôznych hasičských súťažiach a robia
dobré meno nielen našej organizácii, ale aj celej obci. Sú zárukou budúcnosti
nášho DHZ.
Okrem zásahov v teréne sme vykonávali aj pravidelné preventívne prehliadky budov. Tu chceme všetkých upozorniť, že prehliadky nie sú vykonávané
za účelom šikanovania podnikateľov. Ich dôležitosť je často nedocenená,
no práve prevencia je tým najúčinnejším nástrojom dnešnej doby. Až príde
k požiaru, už nám zostanú len oči pre plač.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým občanom našej obce, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom vyšli v ústrety a počas celého roka nám pomáhali. Ďakujeme.

Posol Vianoc – Betlehemské svetlo
Každoročne obec zabezpečí, aby aj v našich domácnostiach počas najkrajších
sviatkov zažiarilo betlehemské svetlo – svetlo lásky a pokoja. Aj v tomto roku
prostredníctvom Slovenského skautingu dorazí do našej obce vlakom v sobotu
19. decembra 2015. Z železničnej stanice bude prevezené starostom priamo do
kostola, kde bude horieť počas celých vianočných sviatkov. Do domácností ho
roznesú koledníci na Štedrý deň v rámci kampane Dobrá novina.
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ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 na našej škole
Školský rok 2014/2015 sa, podobne ako minulé školské
roky, niesol v duchu neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania, výchovy, mimoškolskej činnosti, vzájomnej spolupráce kolektívu všetkých zamestnancov školy, rodičov,
obce a skvalitňovania celkovej úrovne nášho školského
zariadenia.
Školu navštevovalo 197 detí ZŠ a 75 detí MŠ. Počet zamestnancov školy bol 33, z toho pedagogických pracovníkov 23.
Do nášho kolektívu sa úspešne začlenila naša nová kolegyňa: Mgr. Alena Stupavská a Monika Baňovičová.
V priebehu školského roka sme zrealizovali, v spolupráci
s obcou, niekoľko zásadných opráv budovy školy. Konkrétne – počas uplynulého leta prebehli stavebné práce
na modernizácii sociálnych zariadení na prízemí v staršej
časti budovy školy. Pokračovali práce na dokončení kanalizácie v materskej škole a školskej jedálni, kompletne
bola prerobená časť sociálnych zariadení v MŠ.
Prváci a piataci sa vzdelávali v novo vymaľovaných a esteticky upravených triedach.
V školskom roku 2014/2015 sme sa konečne - po niekoľkoročných neúspešných pokusoch - dočkali nového
športového ihriska, ktoré zmenilo aj celkovú tvár školského dvora, na detské ihrisko pri MŠ pribudli nové preliezačky.
Vďaka podpore rodičov a RZ pri ZŠ sme mohli zakúpiť
nové športové potreby do telocvične, hračky, učebné
pomôcky, výučbové programy.
Naši učitelia sa pričinili o to, že na škole pribudla, vďaka
ich skúsenostiam, kreativite, odvahe, ochote neustále sa
vzdelávať, aktívnej účasti v projektoch, ďalšia didaktická
technika potrebná na modernizáciu výučby v MŠ i ZŠ.
Naša škola bola vybraná, ako jedna zo štyroch v okrese
Malacky, do národného projektu „Podpora polytechnic-

Školské ihrisko pôvodné
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kej výchovy na základných školách“, zameraného na modernizáciu výučby: fyziky, chémie, biológie, pracovného
vyučovania. Tento projekt realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva
SR.
Pani zástupkyňa Mgr. Anna Jurkovičová, Mgr. Alena Stupavská a Mgr. Jaroslav Mäsiar boli vybraní na základe nominácie vedenia školy do expertných tímov v rámci SR;
konkrétne sa jedná o pracovné skupiny: „Tvorba metodického manuálu a Monitorovanie využívania dodaných
učebných pomôcok na školách.“
Vďaka tomuto projektu boli postupne na školu dodávané vysoko kvalitné, moderné, odborné, pre nás veľmi potrebné učebné pomôcky v celkovej hodnote cca 17 500 €.
Škola sa zapojila do projektu spolufinancovaného zo
zdrojov EÚ pod názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Škola tak získala tovar v podobe
hnuteľných vecí, počítačových programov a ich nosičov,
súborov prístupových dát, licencií a iných majetkových
práv vrátane práv duševného vlastníctva, technických
riešení a podobne.
Aj v školskom roku 2014/2015 sme vstúpili do sponzorského programu spoločnosti PROMETHEAN Aktívna škola, čo nám umožňuje získať novú didaktickú techniku.
Aktívnou účasťou a spoluprácou so združením „Enviropark“, ktorý sa venuje aj vzdelávacím programom, umeleckým a športovým súťažiam v rámci nášho regiónu,
šírime neustále dobré meno našej školy, čím zvyšujeme
neustále jej kredit.
Škola získala vynikajúce ocenenia v rámci regiónu Záhorie: okresy Senica, Skalica, Malacky, ako aj v rámci Bratislavského kraja.
V jesenných mesiacoch prebehli na starej časti budovy

Školské ihrisko dnes
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Po niekoľkých rokoch absolvovali žiaci 2. stupňa ZŠ lyžiarsky výcvik v Jasnej na Chopku. Opäť sa nám podarilo
zrealizovať pobyt detí 1. stupňa ZŠ v škole v prírode, v
„Tramptárii“ pri Kremnici. Škôlkari absolvovali s pani učiteľkami plavecký výcvik na plavárni v „Maline“, v Malackách.

Aktivity Základnej školy s materskou školou

školy rekonštrukčné práce strešnej krytiny. V spolupráci
s Obecným úradom Závod sa podarilo na opravu strechy získať finančné zdroje na Ministerstve školstva SR, vo
výške 50 000 €.
Pokračovali sme v prácach zameraných na rozšírenie kanalizácie; v materskej škole prebehla kompletná rekonštrukcia jedného z oddelení sociálnych zariadení.
Boli vymaľované dve triedy na prízemí školy a odborná
učebňa Geografia-Biológia na 1. poschodí v staršej časti
školy, kde sme dali do prevádzky novú interaktívnu tabuľu.
Žiaci školy a deti z MŠ sa zúčastnili na mnohých športových a kultúrnych podujatiach, kde úspešne reprezentovali nie len našu školu, ale celú obec.
Deti so svojimi pani učiteľkami spoznávali historicky
známe a významné miesta v rámci Slovenska. Zamerali
sme sa na poznávanie stredovekých hradov a zámkov
našej vlasti.
V rámci environmentálnej výchovy sme absolvovali viacero zaujímavých exkurzií na niekoľkých farmách, čistili
sme „Jazerinky“ a starali sa o školský dvor.
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Žiaci navštevujúci našu školu sú úspešnými riešiteľmi
okresných olympiád, vedomostných, umeleckých súťaží a najmä víťazi športových podujatí, a to na najvyššej
úrovni.
Mimoriadne úspechy v športovej oblasti dosahoval Marcel Žilavý, žiak 9. ročníka ZŠ. Vybojoval prvenstvo na
Majstrovstvách SR v ľahkej atletike žiakov v behu na 60
metrov, aj v skoku do diaľky. Reprezentoval SR na Medzinárodných športových hrách v Turecku – 1. miesto
v štafetovom behu, 2. miesto v behu na 100 metrov cez
prekážky. V lete sa zúčastnil na Európskej olympiáde
mládeže do 16 rokov v Gruzínsku.
Uplynulý školský rok považujeme z nášho pohľadu za
veľmi vydarený.
Za úspešným napredovaním našej školy stojí vynikajúci pracovný kolektív všetkých zamestnancov, ich vysoká
profesionalita, zodpovedný prístup k plneniu povinností, zanietenosť, ochota vzájomne si pomáhať a podporovať jeden druhého.
Naša úprimná vďaka za spoluprácu patrí pánovi starostovi obce Závod Ing. Petrovi Vrablecovi i obecnému zastupiteľstvu. Ďakujeme všetkým rodičom, sponzorom,
podnikateľskej obci a priateľom školy, ktorí naše aktivity
morálne a finančne podporujú.
				 Mgr. Katarína Blechová

Výmena strešnej krytiny na našej škole
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Koncoročná bilancia riaditeľa DSS
sv. Michala v Závode
Staroba je neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. So sebou prináša nielen zmeny biologických funkcií, psychické zmeny,
ale i sociálne. Každý človek má túžbu prežiť
svoj život tam, kde sa narodil, prežil svoje
detstvo, mladosť, postavil dom, zasadil strom a svoju životnú púť chce tu aj ukončiť. V prípade, ak nie je schopný sám
existovať a rodina nie je schopná z akýchkoľvek príčin postarať sa o jeho základné potreby, je nutné hľadať pomoc
tam, kde je to možné. Jednou z možností ako dôstojne
prežiť toto obdobie života, je pobyt v zariadení sociálnych
služieb. Takýmto zariadením sa stalo aj zariadenie v našej
obci Závod.
Blíži sa obdobie Vianoc a koniec roka 2015. Je to obdobie,
kedy sa rodina ešte intenzívnejšie spája v kruhu rodiny a
taktiež obdobie, v ktorom človek bilancuje prežitý rok, či
si splnil všetky predsavzatia a plány. V našom zariadení sa
nám počas tohto roka veľa vecí podarilo, čo nás teší, ale
i zaväzuje do budúceho roka. Podarilo sa nám udržať plnú
obsadenosť klientov a tým sme splnili podmienku MPSVaR
pre čerpanie ich dotácií. Znamená to, že v tomto roku nemusíme vrátiť ani jedno euro z poskytnutých dotácií, ako
tomu bolo minulý rok. Podarilo sa nám disciplinovane napĺňať stanovený rozpočet a už teraz pred koncom roka 2015
môžeme povedať, že budeme mať vyrovnaný rozpočet.
Z našich vlastných prostriedkov sme počas roka investovali
do vybavenia zariadenia. Vymenili sme obyčajné postele za
elektrické, polohovateľné. Doplnili sme izby nočnými stolíkmi, skriňami pre osobné veci klientov a zakúpili sme TV
prijímače. Zmodernizovali sme vyšetrovňu zariadenia, podľa predpisov a požiadaviek lekára. Svojpomocne sme urobili signalizačné zariadenie, ktoré umožňuje privolanie si
pomoci pre každého klienta. Chodby budeme monitorovať
kamerovým systémom, ktorý už máme zakúpený a chceli
by sme si ho svojpomocne spustiť do konca tohto roka. Vybudovali sme novú šatňu pre zamestnancov a podľa nariadenia NKÚ sme zriadili utlmovaciu miestnosť. Zo sponzor-
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ských darov sme zakúpili veľký plazmový televízny prijímač
do spoločenskej miestnosti. V tejto miestnosti vykonávame
s klientmi rôzne druhy terapií a spoločenských akcií. Z finančných darov sa nám podarilo zakúpiť i dva menšie TV
prijímače do dvoch izieb a tým sme zvýšili i komfort ubytovania klientov. V tomto roku sme rozbehli vybudovanie
oddychovej zóny na dvore nášho zariadenia. Vybudovali
sme oplotenie a uzatvorenie areálu z dôvodu bezpečnosti
a zvýšenia súkromia našich klientov. Ostáva nám dobudovať zámkovú dlažbu a drevený altánok, čím by sme chceli
do konca roka 2016 ukončiť práce na oddychovej zóne.
Chod zariadenia je dobre nastavený a spĺňa všetky normy
a predpisy na poskytovanie sociálnych služieb. Zvýšili sme
počet opatrovateliek v denných službách a tým i vyšší štandard poskytovaných služieb. Vytvorili sme si dobré meno v
okolí medzi rovnakými zariadeniami ako sme my. Podarilo
sa nám nadviazať s týmito zariadeniami veľmi dobrú spoluprácu a priateľský vzťah. Spolu sa stretávame na rôznych
spoločenských, kultúrnych i športových aktivitách.
Čaká nás nový rok 2016. Máme toho veľa, čo by sme v tomto roku potrebovali zrealizovať. Výmena okien, zateplenie a obnova fasády. Do budúcna plánujeme aj výmenu
podlahových krytín v interiéri zariadenia. Dokončenie obnovy kotolne, rôzne drobné úpravy interiéru a exteriéru
v zariadení. Všetko ale závisí od financií, ktorých nikdy nie
je dostatok.
Veríme, že i v budúcom roku všetko zvládneme na jednotku. Bez pomoci obecného úradu a osobného prístupu pána
starostu by sme ťažko zvládali úlohy, ktoré sme museli plniť
počas roka. Spoločnými silami a za podpory obce si budeme môcť pri konci roku 2016 povedať, že sa nám podarilo
udržať dobré meno zariadenia, spokojnosť klientov a ich
rodín, ale aj zamestnancov zariadenia. Chcem sa všetkým
poďakovať za akúkoľvek pomoc a vykonanú prácu pre zariadenie a teda i pre každého jedného nášho klienta.
Prajem Vám všetko dobré, veľa zdravia a splnenie si všetkých predsavzatí v Novom roku 2016.
Riaditeľ DSS
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FS Závodzan
Sme vaši a sme tu pre vás. Zabávame vás, bavíme sa s vami,
ale predovšetkým sme živí nositelia závodských zvykov,
tradícií, krojov ... všetkých tých pokladov, ktoré ukrýva minulosť tejto dediny.
Je nás päťdesiattri členov, od troch do šesťdesiatpäť rokov
– teda všetky vekové kategórie.
Starší odovzdávajú skúsenosti mladým, i deťom. Všetci pracujú a tvoria v „plnom nasadení“, s veľkým elánom a chuťou – bez ohľadu na svoje súkromie, či pracovné povinnosti. Niektorí dochádzajú aj zo susedných dedín a zapadli do
kolektívu, ako keby tu boli odjakživa.
Reprezentujeme obec Závod aj inde – okolité dediny
a mestá, Hustopeče u Brna (Morava), Brusel, Farniers (Belgicko), ukážka našich krojov v meste Gdansk (Poľsko)...
Nacvičili sme „zopár“ zvykoslovných pásiem: Svadba, Dožinky, Pod šable, Verbovačka, V závodském humne, Ve
stodole – pri muzice, Šibačka - Letečko, Idú krávy z pola ...

z minulých období zasa: Stavanie mája, Šibačka po dzedzine. Bavíme sa spolu na krojovanej zábave, otvárame
Kultúrne leto v Závode, nechýbame pri sviatku Božieho
tela, na púti v Šaštíne, pri primíciách, či návštevách otcov
biskupov, polnočná omša, jasličková pobožnosť. Mohli ste
nás občas vidieť aj v televízii, či prečítať si o nás v novinách.

Tam všade sa
MY HEPY v roku 2015
reprezentuje obec Závod! Milé deti, mládež, rodičia, starí rodičia, aj v roku 2015 pre
No, nie je to len naša zásluha. Je to aj pomoc mnohých z
vás – zháňanie, obliekanie a čepenie do krásnych krojov,
rady a „rozprávanie do scenára“, požičiavanie rekvizít a morálna podpora. Materiál pre našu činnosť sme získavali od
najstarších občanov (mnohí sú už na pravde Božej), ktorí
si radi zaspomínali na svoje mladé časy, učili nás závodské
piesne a tance. Za toto vám úprimne ďakujeme! Bez vás by
to nešlo!
Ak budeme takto spoločne hľadať a zachovávať tie vzácne
poklady – teda zvyky a tradície , veríme, že nezapadnú prachom zabudnutia a budú stále živé. Nielen z fotografií, CD
nahrávok, či DVD, ale aj kvôli ich živým nositeľom.
						 (FSZ)

Vás OZ MY HEPY pripravilo rôzne športové podujatia pre
deti, mládež, ale aj rodičov.
Pripravili sme podujatia, ktoré prispeli k ich rozvoju a taktiež zábave našich ratolestí. Združenie ďakuje aj mamičkám, ktoré prispievali dobrovoľne svojou účasťou na realizácii akcií pre deti. Veľmi nás teší záujem rodičov a vážime
si, že voľný čas venovali MY HEPY, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu vo všetkých regiónoch v našom okolí.

MDD v spolupráci s Obecným úradom a DHZ v obci Závod.
Deň strašidiel a dziní v spolupráci s Poľovným združením a DHZ
v obci Závod.

Mikulášske poobedie v spolupráci s Obecným úradom v
Závode.
HEPUĽKY zatancovali a pripomenuli, že sa blížia Vianoce.
FS Závodzan s predsedom parlamentu na Bratislavskom hrade
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Čas pokoja, radosti a šťastia v kruhu najbližších.

Závodzan 2015

Odpadové hospodárstvo
Asi jedna z najviac dotovaných oblastí v rámci obce je v súčasnosti odpadové hospodárstvo. Rozhodli sme sa radikálne postaviť čiernym skládkam a tento boj sa snažíme ustáť.
Stojí nás to nemálo úsilia aj peňazí. Ako ustanovuje zákon
o odpadoch, každý z nás je zodpovedný za správne nakladanie s odpadmi. Tento široký pojem aj vskutku zahŕňa
veľký rozsah činností. So zberom, triedením a likvidáciou
odpadov všetkých druhov súvisiacich.
Občan si prioritne musí uvedomiť, že pri platení ročného
poplatku za odpady neplatí za plomby! Plomby sú pre
obec len kontrolným prvkom, vďaka ktorému kontroluje,
koľko nám účtuje firma ASA pri každom vývoze za manipuláciu so zbernými nádobami. Pokiaľ plomby neboli, platili
sme o tisíce eur ročne viac. Zberová spoločnosť účtovala
aj vývoz a manipuláciu s nádobami, ktoré neboli k vývozu
pristavené.
Ročný poplatok za odpad, ktorý platíme, zahŕňa celé odpadové hospodárstvo obce a táto ho viac ako 20% ročne
dotuje.
V budúcom roku nás čakajú zmeny. Keďže tie najväčšie
budú platiť až od 1.7.2016, nie je ešte dnes možné o všetkom vás informovať. Bude vyhlásená nová súťaž na výber
spoločnosti vyvážajúcej komunálny odpad a zároveň už
rokujeme s viacerými organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré by mali obci uhrádzať náklady spojené so
zberom a nakladaním s odpadmi z obalov a z neobalových
výrobkov. Rokovania sú náročné, nakoľko našou ambíciou
je priblížiť sa aspoň trocha vyspelým krajinám, kde tento
systém už roky funguje, no zároveň čo najmenej zaťažiť
občana. O každej zmene budete preto včas informovaní.
Keďže zákon nám prikazuje prijať všeobecne záväzné
nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi už teraz, cena sa tento
rok meniť nebude. Uvidíme, ako dopadne verejná súťaž na
vývozcu komunálneho odpadu, ako dopadne preplácanie
separovaného zberu, ako v praxi dopadne spoplatnenie

stavebného odpadu a navyše štát od občana vyžaduje aj
postarať sa o biologicky rozložiteľný odpad a to minimálne
tým, že si na vlastné náklady zakúpi kompostér.
Všetky zmeny prídu postupne a o všetkých bude obec
občanov včas informovať. Prvá zmena nás teda čaká už
v januári, keď pri platení poplatku za komunálny odpad,

Okolie obecného úradu pred začatím prác

Plocha za obecným úradom dnes

Závodzan 2015

si občania prevezmú iba
polovicu plômb. Súvisí to
s už spomínaným novým
výberom spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať vývoz komunálneho odpadu
od júla 2016. Tu nevieme,
ako súťaž dopadne a tak
sa plomby vydajú iba do
začiatku platnosti nového
zákona – teda do 1.7.2016.

Separovaný zber

dátum
18.01.16
15.02.16
14.03.16
05.04.16
09.05.16
06.06.16
04.07.16

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v obci Závod pre I. polrok 2016

dátum
07.01.16
20.01.16
03.02.16
17.02.16
02.03.16
16.03.16
31.03.16
13.04.16
27.04.16
11.05.16
25.05.16
08.06.16
22.06.16
07.07.16

INTERVAL ZVOZ U

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Futbalová mládež
v našej obci
Obecný futbalový klub združuje pod svojou hlavičkou štyri
mužstvá.
V troch mládežníckych tímoch sa snažíme vychovávať
talenty pre A-tím mužov. Chlapci sa vďaka talentu a tréningom môžu dostať futbalovo oveľa vyššie. Príkladom
najväčších talentov pochádzajúcich z našej obce je Juraj
Chvátal, ktorý hráva za prvoligové české mužstvo Slovácka.
Martin Reisel pôsobí v Slovane Bratislava, Martin Vrablec je
zasa členom súpisky MFK Skalica.
Najmladšie deti sa učia hrať futbal v prípravke, ktorú má
pod palcom Pavol Šišolák, spolu s Romanom Babirátom.
Tento tím je tvorený z tridsiatich chlapcov, za čo patrí veľká vďaka najmä rodičom, ktorí sa snažia podporovať svoje

ratolesti. V okresnej súťaži sa po polovici sezóny nachádza
najpočetnejšie mužstvo klubu na skvelom treťom mieste.
O niečo starší chlapci zdokonaľujú svoje schopnosti v tíme
mladších žiakov. Trénerom je pán Peter Szitás, ktorému
veľké starosti robí nízky počet registrovaných hráčov, len
dvanásť. Aj preto sa zatiaľ tímu veľmi nedarí, po jesennej
časti im patrí posledná priečka tabuľky.
Členmi mládežníckeho družstva dorastu sú šestnásti zapísaní hráči, ktorí sú vedení Petrom Baňovičom. Pekné piate
miesto v tabuľke sa budú snažiť zlepšiť na jar.
Aj touto cestou by sme chceli osloviť chlapcov, ktorí by
mali záujem pridať sa do našej futbalovej „rodiny“, aby neváhali a skúsili sa stať členmi Športového klubu Závod.
Všetky informácie, týkajúce sa futbalu v našej obci nájdete
na internetovej stránke tjzavod.webnode.sk, alebo na facebooku – ŠK Závod.

Druhý ročník medzinárodného futbalového turnaja prípraviek
U10 „O pohár starostu obce Závod“

Verejný vodovod
Verejný vodovod je v našej obci veľmi citlivo vnímaný.
Keďže aj tu sa situácia postupne vyvíja, je dôležité, aby občania boli informovaní.
Veľmi nás trápila kvalita a množstvo vody v našom vodovode. Prvým krokom bolo zariadiť, aby voda bola vôbec
pitná. To sa nám podarilo, vďaka zabezpečeniu modernej
filtrácie. Takto pred rokom sme začali s postupným uvádzaním filtračnej stanice do chodu. Po polročnej skúšobnej prevádzke máme filtre preverené a funkčné. RÚVZ nám
povolil riadnu prevádzku verejného vodovodu.
Problémom však zostáva kapacita nášho vodovodu. Vody
je málo, preto je prísne zakázané, a to najmä v letných
mesiacoch, polievať. Keďže máme nepretržitý monitoring
zásoby vody vo vodojeme, už podľa spotreby vody teraz
v zime s istotou vieme, že letné mesiace budú kritické.
BVS a.s. aj napriek smelým vyhláseniam do tlače, oficiálne
neriešila nič. Keďže by išlo pre nich o veľkú investíciu do
malého trhu, v skutočnosti našu obec nechcú, a dnes už
vieme, že situáciu cez BVS jednoducho nevyriešime.
Už v lete sme prizvali odborníkov a rokovali o čo najlac-

nejšom a najefektívnejšom riešení nášho problému. Najlacnejšie riešenie je vyvŕtať ešte jednu studňu a to pokiaľ
možno neďaleko dnešnej vodárne. Keďže pozemky patria
katolíckej cirkvi, oslovili sme ich a schválili kúpu pozemkov
pre tieto účely. Dnes už pracujeme na projektovej dokumentácii a následnom stavebnom povolení.
V roku 2016 by sme teda chceli vybudovať ďalšiu studňu
a jej čo najskoršie napojenie na náš systém.
Keďže pod zem nikto z nás nevidí, úspech nie je zaručený.
No dúfajme, že rady odborníkov budú pravdivé a aspoň
trocha sa zase posunieme.
Veľmi dôležité pre odberateľov vody je, že od januára 2016
bude vyššia cena za vodu. Cena za 1m3 je stanovená na 1
Euro. Celý rok 2015 sme cenu držali umelo a dúfali, že výsledky rozborov sa ustália na prijateľných hraniciach. Voda
síce nemá parametre kojeneckej, zdravotným normám
však vyhovuje. Cenou za to je však drahá filtrácia a neustály dozor. Táto skutočnosť nám nedala na výber. Zdraženie
nie je kvôli prípadnému zisku, ale zohľadňuje reálne náklady na náš vodovod.
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