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Závodzan

Občasník obce Závod a okolia distribuovaný do každej domácnosti

Vážení spoluobčania,
naše obecné noviny majú za úlohu najmä
priblížiť Vám dianie v našej obci za uplynulý rok a ponúkajú priestor aj našim organizáciám. Tieto sú akoby tepnami celého
verejného života obce a preto si zaslúžia
priestor a podporu. Patrí im naše poďakovanie a uznanie.
Celkovo bol rok 2016 rokom pracovným.
Dokončili a skolaudovali sme siete v ulici
Hoštáky. Vymenili sme verejné osvetlenie
v celej obci. Nosnou úlohou boli pokračujúce práce na zabezpečení dostatočného
množstva vody pre občanov. Vyvŕtali sme
preto novú studňu a rozbehli práce na jej
začlenenie do súčasného systému. No pokračovali aj práce na rekonštrukcii obecných budov. Vymenili sme všetky okná
a dvere v DSS sv. Michala, vymenili sme
strešnú krytinu na zdravotnom stredisku
a okrem toho sa pracovalo na mnohých
ďalších menších projektoch. Práce sa nezastavili takmer do konca roka.

Môžeme konštatovať, že skutočne meníme tvár našej obce. Dúfam, že k lepšiemu.
Vaše ohlasy a reálna pomoc nám ukazuje
nielen smer, ale dodáva silu a potrebnú motiváciu do ďalšieho obdobia. Ďakujem aj touto formou všetkým, ktorí sa na
rozvoji našej obce podieľajú. Firmám, ale
aj jednotlivcom, organizáciám, poslancom OZ, ale aj pracovníkom OÚ. Za odvedenou prácou je mnoho tvárí a verím, že
aj spokojnosť a pocit z dobre vykonanej
práce.
Takže prajem Vám pohodové čítanie a na
záver aj príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a všetko dobré v novom roku
2017.

Obecná spoločenská
kronika – rok 2016
Do našej obce pribudli títo malí občania:
Eliška Draškovičová • Melisa Klimentová
Nina Kovárová • Kiara Danielová • Andrej
Milac • Tomáš Horváth • Oliver Dojčák • Dominika Chovanová • Teodor Valach • Matej
Zumerling • Simona Kličková • Sabina Vavrincová • Laura Strouhalová • Pavol Matok
Matej Fedorko • Peter Klempa • Tobias Hasák • Marko Hrúz • Richard Vícen • Alexandra Žáčková • Jakub Jurkovič • Daniel Šišulák • Emma Emríšková • Nico Šišolák • Kevin
Szabó • Vanesa Dúšková • Oliver Matok.

Zosobášili sa:
BALGA Tomáš - TRÁVNIČKOVÁ Nikola
DRAHOŠ Martin - POLÁKOVÁ Marianna
HORVÁTH Jozef - ČECHOVÁ Lucia
HORVÁTH Milan - SMRTIČOVÁ Klaudia
CHOVANEC Patrik - PETRŮ Kateřina
CHOVAN Michal - GAŠPAROVÁ Dana
ILAŠ Martin - VRABLECOVÁ Ľubica
JURKOVIČ Martin - CIGÁNKOVÁ Linda
KLAS Tomáš - MAXIANOVÁ Romana
MATOK Peter - ŠAROKOVÁ Slávka
POLÁK Milan - MALÍKOVÁ Anna
ŠINDLER Ľuboš - KUNŠTEKOVÁ Martina
ŠURINA Ľubomír - HORVÁTHOVÁ Miroslava
TRAJLÍNEK Filip - KMEŤOVÁ Veronika
TOMEK Ivan - DIANOVÁ Stanislava
VERNER Ján - HROTKOVÁ Miroslava

Je potešiteľné, že na okraji záujmu nezaostáva ani kultúra. Zoznam kultúrnych
podujatí uskutočnených v tomto roku
zase svedčí o dobrej kondícii miestnych
organizácií. Kultúra v obci je aj akýmsi zrkadlom jej obyvateľov. Najmä v tej našej,
kde vidíme činnosť organizácií takmer za
každou akciou. A to je dobre. Aktivita a záujem občanov o dianie v obci nás posúva
vpred.

Opustili nás:

Obec kúpila v tomto roku autobus. Zabezpečuje nielen miestnu dopravu, ale využívajú ho aj
miestne organizácie.
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V časti Jazero sme riešili odtok vody zo stredu
ulice.

Norbert Pavelka • Richard Strážnický
Peter Stanek • Viliam Boďo • Vincencia
Lachkovičová • Terézia Pöštenyiová • Mária
Šarközyová • Martin Kopiar • Ján Chovan
Anna Janečková • Jozefína Prelcová • Peter
Majzún • Terézia Staňková • Jozef Horváth
Anna Štetinová • Ernest Majzún • Martin Milac • Viera Knotková • Veronika Rigáňová.

Obecná štatistika
Obec Závod má v súčasnosti 2881 obyvateľov.
V roku 2016 sa narodilo 27 detí, zomrelo 19 občanov.
Do obce sa prisťahovalo 44 obyvateľov a odsťahovalo sa 50 občanov.
V roku 2016 bolo celkovo 16 sobášov, z toho 12 cirkevných a 4 občianske.
Najstaršími občanmi obce sú:
ženy
muži
Anna Stanková – 94 r.
Mária Šrámková – 92 r.
Terézia Gajdová – 91 r.
Marta Veselá – 91 r.

Štefan Rusňák – 86 r.
Martin Horváth – 86 r.
Ondrej Kolka – 84 r.
Štefan Balga – 84 r.

(údaje k 15.12.2016)

Vybudovali sme nový chodník pri DSS sv. Michala.

Dokončili sme odkanalizovanie MŠ jej napojením na verejnú kanalizačnú sieť.

Vybudovali sme chodník na križovatke.

Čistenie odvodňovacích kanálov sa vykonáva
priebežne a teda aj tento rok.
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Dodali sme materiál na chodník v Centrálnom parku.
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Hospodárenie a rozpočet obce na rok 2017
Tak, ako je štátny rozpočet základom hospodárenia štátu, tak je rozpočet obce základom finančného hospodárenia obce.
Zostavuje sa záväzne na obdobie jedného
kalendárneho roka a ako výhľadový (nezáväzný) na obdobie ďalších dvoch rokov.
Rozpočet obce na rok 2017 je jedným
z nosných bodov programu Obecného
zastupiteľstva v decembri 2016. Pred jeho
schválením sa schvaľujú tzv. ekonomické Všeobecné záväzné nariadenia Obce
Závod o miestnych daniach, poplatkoch
a daniach z nehnuteľností, z ktorých výnosy tvoria príjmovú časť rozpočtu a ktorých
výška ovplyvňuje rozpočet ako taký.
Celá tvorba rozpočtu je prísne regulovaná
zákonmi SR, ale i opatreniami a metodickými pokynmi Ministerstva financií. V rámci kontroly a dohľadu je vždy súčasťou
schvaľovania rozpočtu i stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktorý okrem iného
i posudzuje plnenie všetkých povinností
pri tvorbe rozpočtu a dáva svoje odporúčanie poslancom.
Návrh rozpočtu na rok 2017, tak ako bude
schvaľovaný na decembrovom zastupiteľstve, spĺňa hlavnú podmienku zostavenia
rozpočtu stanovenú zákonom a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako
vyrovnaného, alebo prebytkového. Podľa
Zákona o obecnom zriadení financuje
obec svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Podstatnú časť
bežných príjmov však aj naďalej tvoria
podiely na daniach v správe štátu, ktorých
výška sa odvíja od objemu vybranej dane
z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej
na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia
vlády. Ostatné príjmy sú z miestnych daní,
predaja a prenájmu majetku obce a iné.
Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce
na rok 2017 vychádza z doteraz známych
a očakávaných výdavkov, zohľadňujúc
najmä plnenie originálnych kompetencií obce v rámci obecnej samosprávy, ale
prirodzene i zabezpečenie prenesených
kompetencií, kedy plní obec úlohy štátnej
správy. Výdavková časť zahŕňa už dosiahnuté výsledky z predchádzajúcich období.
Financovanie originálnych kompetencií sa
zabezpečuje transferom z rozpočtu obce
a financovanie prenesených kompetencií
transferom zo štátneho rozpočtu.
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Rozpočet Obce Závod na rok 2017 sa navrhuje ako vyrovnaný v celkovej hodnote
1.621.665,88 € na strane príjmov, ako
i výdavkov. Veľká časť z výdavkov rozpočtu vo výške 642.752,00 € predstavuje financovanie Základnej školy s Materskou
školou, školskej družiny a školskej jedálne ako transfer na pokrytie originálnej a
prenesenej kompetencie obce. Zo sumy
978.913,88 € zabezpečuje obec plnenie
všetkých ostaných kompetencií, vrátane
originálnych kompetencii pri financovaní
činnosti obecného úradu, správu miestnych komunikácii, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie atď., ktorých zabezpečenie vyplýva priamo zo zákona.
V hospodárení je naša obec v niektorých
veciach špecifická. Ako jedna z mála obcí
v širokom okolí, zabezpečuje naša obec
a sama spravuje obecný vodovod a kanalizáciu. Je to veľká zodpovednosť a veľká
finančná záťaž. Len nedávno sme zreálnili
cenu vody podľa nákladov. I tak nás však
čakajú veľké investície do budúcnosti.
Taktiež by sme márne široko ďaleko hľadali obec, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje vlastnú obecnú dopravu. No a nakoniec,
ak porovnáme výšku daní a poplatkov
v našej obci s obcami na okolí, patria naše
dane a poplatky medzi najnižšie. Napriek
tomu nenavrhujeme zvýšenie daní ani poplatkov. Zamerali sme sa skôr počas roka
2016 na dôslednejšie vymáhanie nedoplatkov, čo prináša ovocie.
Nakoniec zostane v rozpočte časť financií
na možné rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov, ktoré sú v
kompetencii obecného zastupiteľstva. Zo
zostávajúcich výdavkov návrh rozpočtu
obsahuje niektoré z priorít na rok 2017
a to:
V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme odkúpiť budovu predajne od COOP
Jednota Senica za sumu 33.000,- € (a tým
vyriešiť majetkovo právny spor, keďže
obec vlastní pozemok ale nie budovu), do
vodojemu a vodovodu plánujeme investovať sumu 22.000,- €, na generálnu opravu čističky odpadových vôd bude potrebná naša participácia vo výške 63.000,-EUR
a na aktualizáciu územného plánu obce
výdavok vo výške 1.000,- €.

V rámci bežných výdavkov navrhujeme
sa zamerať na opravu a údržbu obecných
budov. Na údržbu a opravu fasády (prípadne i zateplenie) Domova sociálnych
služieb navrhujeme sumu 5.000,- €, na
opravu a údržbu bývalého kultúrneho
domu (terajšia lekáreň a predajňa priemyselného tovaru) navrhujeme sumu
14.000,- €, na údržbu domu služieb navrhujeme sumu 4.700,- €, na generálnu
opravu sociálnych zariadení v Základnej
škole (dve poschodia) navrhujeme sumu
30.000,- €, na údržbu a opravu sociálnych
zariadení na Zdravotnom stredisku navrhujeme sumu vo výške 15.000,- € a na odvodňovanie dažďovej vody sumu vo výške
6.897,92- €. Rozpočet taktiež nezabúda na
podporu kultúry a občianskych združení
v našej obci, hlavne pri ich práci s deťmi
a mládežou.
Ak sa chceme pozrieť na nezávislé hodnotenie hospodárenia našej obce, zistíme to
na webovej stránke: www.hospodarenieobci.sk Podľa tohto nezávislého hodnotenia je finančné zdravie našej obce dobré
so skóre 4,8 z možných 6. Pri detailnejšom hodnotení zistíme i silné stránky našej obce, ale i slabšie. Takmer vo všetkých
ukazovateľoch finančnej stability má naša
obec veľmi dobré až výborné výsledky (základná bilancia, dlhová služba, celkový
dlh, záväzky) len pri jednom ukazovateli
a to okamžitej likvidite máme horšie skóre.
V každom prípade sa za naše hospodárske
výsledky nemusíme hanbiť. Snažíme sa
hospodáriť konzervatívne, tak, aby sme
nezanechali za sebou dlhy, efektívne, tak,
aby sme pre prospech občanov využili to,
čo máme a sociálne zodpovedne, aby sme
nezvyšovali dane, ak to nie je nevyhnutné.
Dobré hospodárenie obce však nie je
len o vedení obce a o obecnom úrade,
ale hlavne o nás všetkých, o občanoch,
ktorí v nej žijeme. Preto je namieste sa
vám všetkým poďakovať za to, že svojou
aktivitou a riadnym plnením si svojich
povinností pomáhate rozvoju a stabilite
našej obce.
V mene všetkých poslancov vám za to ďakujem a prajem nám všetkým úspešný rok
2017.
JUDr. Richard Hollý
Predseda Komisie finančnej
a nakladania s majetkom
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Koncoročná bilancia riaditeľa DSS
sv. Michala v Závode

V DSS sv. Michala sme vymenili všetky okná
a dvere.

Pomohli sme s realizáciou dôležitého priechodu pre chodcov na hlavnej križovatke.

Pokračovali sme vo výstavbe posilňovne.
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Zase tu máme najkrajšie obdobie roku,
Vianoce a koniec roku. 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 roku veľa
vecí podarilo, čo nás teší, ale i zaväzuje do
budúceho roku.
V tomto roku sa nám zase podarilo udržať
plnú obsadenosť klientov a tým sme splnili podmienku pre čerpanie dotácií. Znamená to, že v tomto roku nemusíme vrátiť
zase ani jedno euro z poskytnutých dotácií. Stanovený rozpočet na tento rok sme
splnili. Už teraz pred jeho koncom môžeme smelo povedať, že budeme mať vyrovnaný rozpočet.
V tomto roku sme vykonali zase pár zmien
pre zvýšenie kvality a štandardu poskytovaných sociálnych služieb. Malou úpravou
sme vytvorili dve nové izby so sociálnym
zariadením. Každá izba má svoj TV prijímač a všetky postele máme elektricky
polohovateľné. Pre zvýšenie bezpečnosti
klientov sme si svojpomocne inštalovali kamerový systém i systém privolania
pomoci na lôžko klienta. Pre zníženie
energetických nákladov sme začali s modernizáciou plynovej kotolne, kde sme
vymenili jeden starý, viac ako dvadsať
ročný kotol za nový, úspornejší. Jednou
z najväčších investícií v tomto roku, bola
výmena okien a dverí v celom zariadení
domova. Financie a nie malé sa nám podarilo získať z BSK Bratislava. Tiež i okolie
zariadenia dostalo nový kabát vo forme
nového chodníka, ktoré realizovala obec
na vlastné náklady. Nový náter dostalo
i oplotenie dvora zariadenia.
V tomto roku sme začali pravidelne každý
piatok vykonávať odbornú sociálnu reha-

bilitáciu pod vedením PhDr. Rummelovej,
ktorá pracuje s našimi klientmi. Súčasťou
sociálnej rehabilitácie sú i rôzne druhy terapií, ktoré vykonávame celý týždeň prostredníctvom opatrovateliek. Tento rok sa
zase zúčastníme vianočných trhov v obci.
Prezentovali sme tu práce našich klientov.
V roku 2017 by sme okrem novej fasády
na budove chceli dobudovať zámkovú
dlažbu a drevený altánok, čím by sme
chceli ukončiť práce na oddychovej zóne.
Svojou prácou sme si vytvorili dobré
meno v okolí medzi rovnakými zariadeniami, ako sme my. S týmito zariadeniami
máme veľmi dobrú spoluprácu a priateľský vzťah. Spolu sa stretávame na rôznych
spoločenských, kultúrnych i športových
aktivitách.
Máme toho veľa, čo by sme chceli v novom roku 2017 zrealizovať. Do budúcna
plánujeme 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 roku. Spoločnými silami a za podpory obce si budeme môcť
aj pri konci roku 2017 povedať, že sa nám
podarilo udržať dobré meno zariadenia,
spokojnosť klientov a ich rodín, ale aj zamestnancov zariadenia.
Chcem sa všetkým touto formou poďakovať za prácu a popriať požehnané Vianočné sviatky, naplnenie všetkých osobných
prianí a všetko najlepšie do Nového roku
2017.
		
Mgr. Hlavatý Emil
Riaditeľ DSS

Vymenili sme svietidlá verejného osvetlenia v celej dedine.
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Život školy v roku 2016
Naša škola v tomto roku zorganizovala
mnohé zaujímavé vzdelávacie aktivity, súťaže a podujatia.
Okrem tradičných súťaží, ako boli Všetkovedko, Pytagoriáda, Matematický
klokan, I-Bobor si žiaci vyskúšali svoje
schopnosti a vedomosti v olympiádach
zo slovenského jazyka, anglického jazyka,
geografie, matematiky a fyziky. Každoročne sa tiež žiaci zapájajú do prednesu poézie a prózy – Zúbkove pramene.
Škola, to nie je len sedenie v lavici. Zamerali sme sa na nové vzdelávacie aktivity,
aby vyučovanie bolo pre deti zážitkom.
Medzi takéto patrilo určite Mobilné planetárium s krásnou hviezdnou oblohou.
Žiaci si vyskúšali svoje vedomosti o našej
slnečnej sústave.
Rovnako zaujímavý bol projekt Trilopark.
Páčila sa im práca archeológov, zaujímavosti o histórii Zeme, skamenelinách. Deti
si na záver mohli vyrobiť kópie skamenelín.
Nevšedná bola tiež návšteva výstavy Kozmos 2016 v bratislavskej Inchebe. Okrem
originálnych exponátov si odvážlivci
mohli vyskúšať trenažér preťaženia, na
ktorom trénovali samotní kozmonauti.
Šikovnosť vlastných rúk ponúkla ďalšia
aktivita – Papierové nožnice. Žiaci si vyrobili pekné ozdoby do tried.
O tom, že chémia môže byť tiež zaujímavá, nás presvedčila – Chemická show.
Opäť netradičným spôsobom predvedené pokusy zaujali najmä starších žiakov.
Bibliotéka – výstava kníh v Bratislave
upútala žiakov možnosťou vyskúšať si
rôzne interaktívne hry a prácu na technických pomôckach, ako bol napríklad minisústruh.
Ani tento rok nechýbali v našej škole výchovné koncerty prispôsobené vkusu
mladých ľudí. Zážitkom bolo vystúpenie
mladej speváčky Celeste Buckingham

so skupinou v rámci Enviroparku. Nadané deti tak mali možnosť dozvedieť sa, že
iba talent nestačí. K úspechu treba hlavne
veľa na sebe pracovať.
Šport v našej škole má svoje pevné
miesto. Začali sme akciou Cvičíme s Monikou (Baňovičovou). Úspešná športovkyňa rozpohybovala celú školu. Pokračovali
sme turnajmi vo vybíjanej, florbale, futbale a volejbale. V januári sa starší žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Pre mladších
žiakov sme pripravili projekt Na bicykli
bezpečne. Prekážkovú dráhu zvládli aj tí
najmenší výborne.
Zaujímavé boli výchovné programy Záchranári v škole – ukážka podávania
prvej pomoci a tiež Pyrotechnici v škole.
Veľa zaujímavých aktivít organizujú učiteľky materskej školy – súťaže v speve, branné vychádzky, výstavu tekvičiek, Mikuláša,
karneval, výtvarné súťaže.
Vyvrcholením záujmovej činnosti sú Vianočné dielne, na ktorých si deti môžu vyrobiť vianočné ozdoby a pochutnať si na
vlastnoručne upečených medovníčkoch.
Po zotmení nasleduje Svetluškový sprievod dedinou.
Ani tento rok sme nezabudli na ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Zapojili sme
sa do verejných zbierok - Belasý motýľ,
Biela pastelka a Deň narcisov.
		
Mgr. Katarína Blechová
		
Mgr. Dáša Mrázová

Rozpis vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Január

Február

Marec

Dátum

Deň

04.01.17
10.01.17
17.01.17
18.01.17
03.02.17
08.02.17
13.02.17
22.02.17
01.03.17
08.03.17
15.03.17
22.03.17

Streda
Utorok
Utorok
Streda
Piatok
Streda
Pondelok
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
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Komunálny
odpad
X
X
X
X
X
X

Pet
Plasty
X

Papier
X

Sklo
Apríl

X
Máj

X
X
X

Jún

Dátum

Deň

03.04.17
04.04.17
05.04.17
13.04.17
26.04.17
03.05.17
09.05.17
17.05.17
31.05.17
01.06.17
05.06.17
14.06.17
28.06.17

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Streda
Streda
Utorok
Streda
Streda
Štvrtok
Pondelok
Streda
Streda

Komunálny
odpad

Pet
Plasty

Papier
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

Sklo

X

X
X
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Nad Závody neni - poďakovanie

Pomník padlých sme vykopali a umiestnili na
nový zabezpečený podstavec.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Závode usporiadala
dňa 25.XI.2016 v kultúrnom dome už tradičnú Katarínsku zábavu, ktorej sa zúčastnilo okolo 300 ľudí.
„Nad Závody neni“, nie je len kniha našej
členky pani Terézie Kvapilovej, ale aj slová
zúčastnených seniorov základných organizácií okresu Malacky.
Naše pozvanie prijali členovia Základných organizácií JDS Malacky, Studienka,
Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Zohor,
Stupava, Plavecký Štvrtok, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Veľké Leváre,
Malé Leváre, Sološnica, Kostolište, Kuchyňa, domáci členovia a hostia – prednosta Okresného úradu Malacky pán Jozef
Mračna, starosta Veľkých Levár pán Štefan
Kudlička a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Malacky pani Ruženka Mrázová,
ktorá privítala prítomných seniorov.
Po úvodnom privítaní aj starostom obce
Závod pánom Petrom Vrablecom, vystúpili v krátkom programe deti z folklórneho súboru „Závodzan“ s pásmom piesní
a tancov, pod vedením manželov Hanzlíkovcov, ktoré svojím vystúpením v krásnych závodských krojoch oživili a priblížili
ľudové zvyky a tradície v našej obci. Ďakujem!
Súčasťou Katarínskej zábavy bola aj bohatá tombola (135 cien), do ktorej vecnými darmi prispeli členovia nášho klubu,

miestni podnikatelia, spoločenské organizácie, zúčastnené základné organizácie
okresu Malacky, malackí podnikatelia, za
čo im patrí srdečná vďaka. Ďakujeme aj za
finančné príspevky!
O tom, že aj seniori sa vedia zabávať a na
parkete to vedia poriadne roztočiť, svedčí
aj preplnený parket tancujúcich za sprievodu hudobnej skupiny D- Kvintet, pod
vedením kapelníka Pavla Slezáka, ktorá
výborne hrala do tanca a na počúvanie.
Moje poďakovanie patrí aj našim členom
ZO JDS Závod, ktorí sa postarali o zabezpečenie tohto podujatia – o prípravu sály,
napečenie „ závodských osúškov“, obsluhu a prípravu občerstvenia a tak sa pričinili, aby od nás všetci odchádzali spokojní
a v dobrom na nás spomínali. Ďakujem!
Ďakujem aj pracovníčkam Obecného úradu Závod, ktoré nám boli nápomocné pri
„písomnostiach“ a musím vyzdvihnúť aj
ochotu starostu obce pána Petra Vrableca, ktorý nám vychádzal vo všetkom
v ústrety a nemalou mierou sa podieľal aj
pri organizovaní tohto stretnutia.
Odmenou nám všetkým boli spokojné
úsmevy a slová vďaky odchádzajúcich seniorov.
Čas sa naplnil a ukončil naše stretnutie.
Čo dodať na záver?! Dovidenia za rok na
„Katarínskej“ v Závode, pretože „Nad Závody neni“ !
		
Eva Eglová
predsedníčka ZO JDS Závod

MY HEPY v roku 2016
Natreli sme Hasičskú zbrojnicu a zjednotili tak
vonkajší vzhľad budovy.

Začali sme rekonštrukciu zdravotného strediska. V tomto roku sme vymenili strešnú krytinu.
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Milí občania, aj rok 2016 bol pre n.o. MY
HEPY veľmi atraktívny a poučný. Na našich podujatiach sa okrem detí zúčastnili
aj občania a deti z okolitých dedín. Veľmi
nás teší záujem všetkých vekových kategórií, ktoré boli na našich podujatiach
a svojou účasťou podporili aj naše združenie MY HEPY. V spolupráci s Obecným
úradom, Poľovníckym združením, Dobrovoľným hasičským zborom sme ruka
v ruke pripravili pre deti pekné hravé poobedia a snažili sme sa s ostatnými členmi MY HEPY zabaviť Vás všetkých. Aj rok
2017 bude pre nás výzvou na zrealizovanie podujatí pre všetky vekové kategórie.
Veríme, že nás svojou účasťou podporíte
a zabavíte sa spolu s nami. Naše aktivity,

samozrejme, budú pokračovať aj v príprave mažoretiek HEPULIEK. Pripravujeme
nábor pre nové deti, ktoré by mali záujem
byť s nami a zúčastňovať sa na všetkých
podujatiach o. z. MY HEPY.
Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na
ďalšiu akciu pre deti, ale aj pre dospelých.
Veľká vďaka všetkým, čo pomáhali a hlavne členom MY HEPY.
Kto má chuť a čas - pozývame Vás medzi nás......

Závodzan 2016

FS Závodzan bude jubilovať
Je to tak – v apríli budúceho roku to bude
35 rokov, kedy vznikol FS Závodzan. Začali
to ženy svojím spevom, neskôr sa pridali
ich muži a napokon deti.
A tak, ako to ide v živote rodiny, tak to bolo
aj u nás – niektorí odišli, niektorí zomreli,
na istý čas sme sa odmlčali...
Ale chuť po tvorivej kultúrnej činnosti
a túžba oživiť folklórne tradície typické pre
Závod tlela na dne srdca väčšiny z nás.
Ženie nás potreba vytvoriť Obradový kalendárny folklórny rok v Závode. Ako to tu
bolo voľakedy dávno, keď ešte starenka
našej starenky bola malá. Aké boli sviatky
a čo sa na nich robilo, ako vyzerali oslavy,
ako sa zabávali mladí, ako sa hrali deti...
Chceme to nacvičiť formou zvykoslovných
pásem, natočiť DVD-čka, CD-čka, vydať
knihy, fotoalbumy, vytvoriť zbierky šatstva
a iných rekvizít, skrátka, zachovať to všetko pre budúce generácie. Veď toto je skrytý poklad, ktorý treba objaviť a zverejniť
pre všetkých, ktorí sa hlásia k Závodu.
Závod a jeho obyvatelia žijú folklórom.
Keď tu nahrávala televízia, všetci sa čudovali, že tu ešte toľko ľudí nosí kroj. A my
sme boli na to hrdí!

Mnohí sa divia, že deti a mládež sa radi
oblečú do krojov, že sú ochotní pravidelne sa stretávať na skúškach a s hrdosťou
reprezentovať svoju obec.
V súčasnej dobe nás je 53 členov od troch
do šesťdesiatdeväť rokov. To nie je málo!
Hráme na harmonike, pribudli husle,
basa, baskrídlovka, gajdy. Spievame dvoj,
aj trojhlasne, Oprašujeme staré tance,
piesne, zvyky. Navštevujeme pamätníkov
obce, ktorých pomaly ubúda, ale ešte stále sa nájdu ochotní rozprávači, či šikovné
ruky, ktoré učešú, oblečú a najnovšie aj
naučia mladých, ako na to. Koľko uviazaných mašlí, učesaných vrkočov, našpendlených čepcov, naškrobených sukní, ušitých krojov pripravili práve oni! Na povale
sa našli a oprášili kolovrátky, lavice, vojenské kufre. Aj sme si vyrobili sami – cepy,
stojany, letečká, maľované vajíčka, vence,
dožinkový veniec...
Za tými rokmi je veľký kus tvorivej a verte
– nie ľahkej práce. Ale robíme to s láskou
a s radosťou. Stojte pri nás aj naďalej. Potrebujeme sa navzájom.
Za všetko všetkým patrí – po závodsky –
Pánbú zapuac! Vďaka vám!

V dome služieb boli vymenené dva výklady so
vstupnými dverami.

Vyvŕtali sme novú studňu, ktorú chceme začleniť
do súčasného systému verejného vodovodu.

Ohlasy z facebooku alebo ako počúvať miestny rozhlas v teple domova
vorky. A preto dávame teraz radu všetkým
tým večným sťažovateľom na diskusnom
fóre. Stačí tak málo a môžete byť v obraze
a budete vedieť o všetkých potrebných
informáciách aj o pol noci.
Otvorte si prosím našu obecnú stránku
www.obeczavod.sk. Na ľavej strane
sa nachádza ikonka (taká istá ako je tu
v článku),

Človeka vie často naštvať maličkosť ,ale
čo potom, taká dôležitá vec ako nevyvezená smetná nádoba, to vie človeka doraziť, keď ju nepristavil k vývozu, pretože sa
z organizačných dôvodov tento posunul
o jeden deň skôr a on o tom nevedel. O to
viac je hromženia a nadávania. Ale hlavne
treba v prvom rade otvoriť Facebook a vykričať to celému svetu, posťažovať sa, že
nepočuť hlásenie miestneho rozhlasu alebo, že v čase vysielania správ v rozhlase sú
všetci ešte v robotách a podobné výho-

Závodzan 2016

Nové audio
hlásenia
rozhlasu
ktorú keď otvoríte, môžete si prehrať všetky aktuálne oznamy odvysielané v ten
deň. Správu si môžete stiahnuť a budete
ju počuť presne tak, ako bola hlásená v
rozhlase. Môžete tak urobiť napr. počas
prestávky v práci, alebo po večerných
správach, v čase reklamy pri sledovaní
večerného filmu. A nemusíte viac hromžiť.
Starý obecný rozhlas
Pre doplnenie - všetkým dávame na zná-

mosť, ako mnohí už aj zaregistrovali, že
obec na začiatku roka pristúpila k zakúpeniu nového zariadenia na vysielanie
v obecnom rozhlase. Musela tak urobiť
urýchlene, z dôvodu závažnej poruchy
na starom zariadení vysielacieho panela
, ktorý slúžil obci asi 50 rokov. Na zastaralej technike odišiel zosilovač, ktorý sa
už roky nevyrába. A vysielať bez neho sa
bohužiaľ nedá. Nové moderné zariadenie má programové vybavenie v počítači,
prenáša údaje do serveru a odtiaľ sú vysielané do celej dediny. A keďže sa jedná
o elektronický systém, aktuálne správy
(okrem komerčných hlásení) sa po nahratí automaticky zverejňujú na obecnej internetovej stránke. Takže, ak prepočujete
niektorý oznam z dôvodu, že v čase vysielania prešlo po vašej ulici najmenej 10
áut, stačí si otvoriť našu internetovú stránku a oznamy prehrať v teple domova.
Prajeme Vám príjemné počúvanie a veľa
dobrých správ.
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Športový klub Závod
Pod športový klub spadajú 4 mužstvá
– A-mužstvo, dorast, mladší žiaci ,prípravka. Jesenná časť súťažného ročníka
2016/2017 sa skončila v novembri. A touto cestou Vám priblížime výsledky našich-vašich mužstiev.
Kabínu mužov tvorí 22 hráčov (Martin
Michálek, Erik Gildein, Roman Blecha,
Marek Miženko, Dalibor Kuník, Mário Kudoláni, Denis Podkovčík, Juraj Brunclík,
Martin Drahoš, Róbert Egl, Pavol Uhrinec,
Juraj Šišolák, Marek Čemba, Ján Procháska, Andrej Šíp, Radovan Majzún, Roman
Žák, Marek Blecha, Jaroslav Tomiš, Kristián Hajdin, Tomáš Fazekaš, Lukáš Andrla)
pod vedením trénera Mariána Košického.

V jesennej časti odohrali 15 zápasov. Vyhrať sa im podarilo šesťkrát. Spolu získali
19bodov, čo im zaručilo 8.miesto v tabuľke. Viacerí hráči mužstva odohrali všetky
zápasy od prvej do poslednej minúty (
1350 min.). Červenou kartou boli potrestaní dvaja hráči – Juraj Brunclík a Martin Drahoš. Štyri žlté karty majú na konte Pavol Uhrinec a Marek Čemba. Marek
Čemba sa so svojimi 9 gólmi stal zároveň
našim najlepším strelcom a v celkovom
poradí všetkých strelcov je na 6.mieste.
V júni A-mužstvo spolu s výborom ŠK zorganizovalo 1. ročník turnaja pre dospelých, ktorý niesol názov ,,Memoriál Jozefa
Gajdu“.

Mužstvo dorastencov tvorí 17 hráčov (Denis Podkovčík, Richard Šelc, Alexej Zaklai,
Ján Procháska, Ľubomír Krajčír,Erik Kolesár, Marek Figura, David Hajdin, Ronald
Chudej, Martin Martinec, Michal Benkovič,
Nicolas Šíra, Marco Šíra, Matúš Slovinský,
Boris Blažek, Nikolas Kolesár, Samuel
Karel) na čele s trénerom Petrom Baňovičom. V tejto časti odohrali 13 zápasov
a získali bohužiaľ len 2 body. Zimovať
budú na chvoste tabuľky. Najviac minút
(1170) odohral Dávid Hajdin. Nikolas Kolesár a Ján Procháska sa so svojimi piatimi
gólmi stali najlepšími strelcami spomedzi
všetkých spoluhráčov.

Mladších žiakov máme 18 (Marek Danihel,
Nicolas Szitás, Timotej Izakovič, Bibiána
Šišuláková, Martin Majzún, Nikolas Kuzma,
Samuel Ferenčič, Kristián Ferenčič, Tomáš
Hollý, Tobias Adam Vachálek, Viliam Vrabček, Maximilián Spusta, Erik Šišulák, Erik
Bartoš, Viliam Baláž, Marcus Adam Vachálek, Jozef Vlačuha, Kristína Chovancová)
a trénuje ich Peter Szitás s pomocou p.Izakoviča. V jesennej časti tohto ročníka odohrali 10 zápasov a získali 10 bodov. Z gólu
sa tešili spolu 23-krát. Najlepším strelcom
bol Jozef Vlačuha so 6 presnými zásahmi.
Maximiliánovi Spustovi sa podarilo skórovať 5-krát, Erikovi Bartošovi a Kristíne
Chovancovej 3-krát, Viliamovi Vrabčekovi
a Erikovi Šišulákovi 2-krát a Tobiasovi A.
Vachálkovi a Tomášovi Hollému 1-krát.

Naši najmenší a najmladší reprezentati sú
pod krídlami trénerov Juraja Slovinského
a Romana Babiráta. Spolu ich je až 30( Erik
Bartoš, Matej Čáni, Kristián Ferenčič, Matej Babirát, Patrik Strouhal, Lukáš Kopiar,
Kevin Blažek, Milan Krivák, Marek Chvátal, Jana Hollá, Marek Hollý, Mário Sivák,
Matúš Bachratý, Alexander Duška, Lukáš
Linder, Samuel Sieklik, Richard Slovinský,
Roman Michalovič Jakub Strmenský, Andrej Duška, Tibor Prachár, Alex Čáni, Teodor Hrúz, Lukáš Majzún, Filip Hajdin, Boris
Michalovič, Patrik Vrablec, Max Trajlínek,
Lukáš Sivák, Dušan Egl).
Po jesennej časti súťažného ročníka
2016/2017 sú na druhom mieste so stratou piatich bodov na prvý Láb. Niektorí už
hrávajú aj za mladších žiakov -  Erik Bartoš,
Kristián Ferenčič a Lukáš Kopiar . V októbri
sa Erik Bartoš tiež zúčastnil na výbere za
Oblastný futbalový zväz Bratislava vidiek.
Výbor ŠK spolu s rodičmi zorganizovali
3.ročník medzinárodného letného turnaja, na ktorom sa zúčastnili mužstvá
z Koválova, Mutěnic, Lakšárskej Novej Vsi,
Mikulova a Šaštína. Okúsili aj ligový trávnik
ako doprovod ligovým hráčom v zápase
Senica – Podbrezová. Najmladší hráči nezaháľali ani cez zimu a zúčastnili sa zimnej
halovej ligy. Za skvelé výsledky v jesennej
časti tohto súťažného ročníka ich prišiel
navštíviť Mikuláš.
Mládežnícky futbal v Závode podporila
ČSOB nadácia a Nadácia TV JOJ.
ŠK Závod v roku 2016 trikrát zorganizoval mobilný odber krvi pod názvom
Futbalová kvapka krvi.
Vydal:
Obecný úrad Závod
grafické
spracovanie a tlač:
Tlačiareň LUNA
Moravský Svätý Ján.

Chodník bol potrebný aj v areáli školy.

Začali sme s postupnou opravou bývalého kultúrneho domu.
Tento rok sme vymenili okná a dvere na lekárni.

Závodzan 2016

