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Vážení spoluobčania,
Tak, ako každoročne, aj tentokrát sme 
pre Vás pripravili krátke zhrnutie už 
uplynulého roka. Práce, ktoré vykonáva-
la obec, si priblížime fotografiami a or-
ganizácie sa pochvália samostatne vo 
svojich príspevkoch. Určite Vás zaujmú 
štatistiky a plánované aktivity obce na  
rok 2018. 
Počas tohto  roka sme boli svedkami 

Obecná spoločenská
kronika – rok 2016

Do našej obce pribudli
títo malí občania:

Zosobášili sa: 

Opustili nás:

Práce, ktoré v budúcom roku plánu-
jeme, vychádzajú z koncepcie rozvoja 
našej obce. Rozdelenie peňazí nesmie 
byť jednostranné a tak sa prihliada na 
každú oblasť nášho života. Okrem za-
bezpečenia pitnej vody musíme riešiť aj 
kanalizáciu a čističku odpadových vôd. 
Tá sa začne na budúci rok rekonštruovať 
a naša obec ako spoluvlastník tiež pri-
spieva.
Celú jednu kapitolu tvoria obecné bu-
dovy. Plán je pokračovať v prácach za-
čatých tento rok. Teda na zdravotnom 
stredisku hlavne bezbariérový vstup, 
fasádu a parkovanie. Pokračovať chce-
me aj na budove lekárne. Tu chceme 
zachovať pôvodný historický ráz budovy 
a tak práce pôjdu pomalšie. Časť peňazí 
sa ujde aj domu služieb a posilňovni na 
štadióne.
Napriek obmedzeným možnostiam čer-
pania eurofondov sme uspeli v žiadosti 
o prístavbu materskej školy. Ak pôjde 
všetko podľa plánu, na jeseň budúce-
ho roka deti privítame do rozšírených 
a zmodernizovaných priestorov.
Samostatnú kapitolu tvoria naše cesty. 
Hlavné ťahy cez obec patria Regionál-

Naše plány na rok 2018
nym cestám Bratislava. Žiadosti od nás 
na ich opravu sa na  stole BSK hroma-
dia už roky. No a naše miestne komuni-
kácie sa financujú iba z rozpočtu obce. 
Bohužiaľ žiadne dotačné schémy sa na 
cesty nevzťahujú. Keďže je neekonomic-
ké každoročne opravovať zopár metrov, 
rozhodli sme sa, že aspoň raz za štyri 
roky sa jednorazovo vyčlení väčšia suma 
a urobí sa viac. V roku 2018 tak príde na 
rad Jazero, ulica Pri Plavisku, chodník 
pre chodcov vedúci z hlavnej križovatky 
až po školu a pokiaľ sa dohodneme s re-
gionálnymi cestami, vyšlo by aj na kus 
chodníka z diaľničného mosta smerom 
na železničnú stanicu.
No a určitú časť prác robíme z dotácií. 
Tento rok to bola napríklad zámková 
dlažba v strede obce a v roku 2018 plá-
nujeme školský dvor a rekonštrukciu 
budovy hasičskej zbrojnice. Ide o penia-
ze presne určené na konkrétne oblasti. 
Buď ich chceme, alebo si ich zoberie iný. 
Niekomu sa to ťažko vysvetľuje, no na-
šťastie väčšina občanov to chápe. 
Takže toto je náš plán. Život síce  môže 
priniesť určité zmeny, no veríme, že ak 
prídu, tak iba v prospech veci.

mnohých aktivít a prác, na ktorých sa 
podieľali nielen organizácie ale aj jed-
notlivci. 
V mene našej obce sa chcem aj touto 
cestou poďakovať všetkým, ktorí  tento 
rok pomohli a  svojim dielom prispeli 
k nášmu spoločnému cieľu.
No a na záver Vám všetkým prajem 
príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
a Šťastný Nový rok 2018!
     
  Ing. Peter Vrablec
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Začalo sa s úpravou vstupu do ZŠ.

Prelomovým mesiacom v každej škole, 
teda aj v tej našej, býva september, kedy  
sa deti vrátia do materskej školy a žiaci 
opäť zasadnú do školských lavíc. Všetci  
sú oddýchnutí, „nabití slnečnou ener-
giou“, obohatení o množstvo prázdnino-
vých zážitkov a plní  očakávaní.  Pedagó-
govia aj správni zamestnanci sa počas 
letných prázdnin na ich príchod zodpo-
vedne pripravujú. 
Jesenné mesiace sa nesú v znamení 
padajúceho lístia, príroda sa pripravuje  
na zaslúžený oddych. V škole sa spúšťa 
hektický desaťmesačný pestrý „kolotoč 
školského života“. Okrem bežných škol-
ských povinností deti a žiaci absolvujú    
série vedomostných olympiád, výchov-
ných, vzdelávacích, športových, kultúr-
nych a iných spoločenských podujatí.
Veľkej obľube sa tešia najmä športové 
súťaže a turnaje. Napriek dlhodobým 
obmedzeným podmienkam na hodi-
nách telesnej výchovy a náhradného 
tréningového procesu sú naši žiaci rov-
nocenným súperom pre rovesníkov 
z okolitých škôl. 
Tento rok sme sa ale konečne dočkali - 
máme novú telocvičňu, z ktorej sa nes-
mierne tešíme. Vďaka finančnej podpore 
Ministerstva školstva, Obecného úradu 
Závod, miestnych podnikateľov, zaniete-

ných rodičov, priateľov a zamestnancov 
školy sa podarilo našu malú telocvičňu 
premeniť na  „ prekrásny skvost“.
Dôraz kladieme aj na zdokonaľova- 
nie športových a pohybových zruč-
ností najmenších detí. Pracovníci 
firmy Richter Rasen, rodičia a zamest-
nanci školy revitalizovali bez nároku  
na finančnú odmenu detské ihrisko na 
školskom dvore.
„Novú tvár“  dostal tiež hlavný vstup do 
školského areálu, školská jedáleň, úpl-
nou premenou prešli všetky sociálne za-

„Metamorfózy“ školy

riadenia v starej časti školy. V učebniach 
sme aktivovali nové interaktívne tabule, 
pätnásť nových počítačov, pripravujeme  
„cvičnú kuchynku“, školské dielne, šatne 
a kabinet pri telocvični... 
V nasledujúcom roku 2018 čakáme na 
vyhodnotenie podaných projektov no-
vého laboratória a počítačovej učebne, 
našu pozornosť upriamime na zveľaďo-
vanie školského dvora. Rodičia najmen-
ších detí sa určite budú tešiť z nových 
priestorov materskej školy.
Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Petro-
vi Vrablecovi a pracovníkom OÚ Závod, 
poslancom Obecného zastupiteľstva 
Závod, našim partnerom, spolupracov-
níkom, miestnej komunite podnikateľov, 
rodičom detí, priateľom našej školy za 
nezištnú pomoc a podporu počas celé-
ho roka.
                                Mgr. Katarína Blechová

Jedáleň

Detské ihrisko
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Telocvičňa pred 

Telocvičňa po rekonštrukcii

WC pred WC po

WC po
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Dažďová kanalizácia prepoj Kozia a Nad Jazierkom Pokračovanie kanalizácie a vodovodu ul. Pri plavisku a ul. Pod borom

DSS pred

ZS pred

DSS po

ZS po
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Work out

Revitalizácia námestia 

Rozšírenie filtračnej stanice

Posilňovni pribudla strecha 
a budova sa uzavrela

Pripájame novú studňu

Milý občania, MY HEPY sa aj v roku 2017 staralo o zábavu detí a pri-
nieslo radosť do srdiečok detí. Všetky vekové kategórie mohli spolu 
s nami osláviť MDD formou hier na tému Indiánsky deň. Všetky člen-
ky sa zahrali s deťmi a každý, kto sa zúčastnil, dostal sladkú odmenu. 
Taktiež ako každý rok sme pripravili Strašidlá a dzine. Deň sme ukon-
čili predvedením Ohnivej šou, ktorá nás zahriala a pobavila. Napriek 
nepriaznivému počasiu sme vedeli pripraviť pre Vás všetkých krásne 
dve poobedia, ktoré boli opäť zábavné a zaujímavé. Veríme, že opäť 
rok 2018 bude pre nás výzvou, ktorá prinesie niečo nové a aj zaují-
mavé nielen pre Vás deti, ale aj pre nás.
Veríme, že rodičia, starí rodičia Vás opäť privedú k nám, aby sme sa 
mohli spolu zahrať a pobaviť. Tešia sa na Vás členky MY HEPY. 
    Mgr. Zlatica Šišoláková

MY HEPY v roku 2016

Kuchyňa KD pred

Kuchyňa KD po

Hoštáky pred Hoštáky po
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     V sobotu 26. mája 2017 sa v obci Závod 
konala veľká slávnosť. Miestny dobrovoľný 
hasičský zbor oslavoval 130. výročie zalo-
ženia hasičského zboru. A bola to veľká 
paráda. Hasičské rovnošaty a hasičské 
autá bolo vidieť v obci už od rána. O 11. 
hodine  bola zaplnená spoločenská sála 
kultúrneho domu hasičmi zo širokého 
okolia, nechýbali ani zástupcovia okresu. 
Ako čestní hostia prišli aj dobrovoľní hasiči 
zo susedných rakúskych dediniek Drösing 
a Waltersdorf, s ktorými má DHZ Závod 
nadviazanú spoluprácu už od roku 1992. 
A mohlo sa začať oslavovať. 
Oficiálna časť sa niesla v duchu zhodnote-
nia práce hasičov od založenia až po dne-
šok. Odmenení boli hasiči za mimoriadne 
zásluhy, príkladnú prácu, za vernosť. Nie-
ktorí v zbore  slúžia už obdivuhodných 40 
rokov. Ôsmim členom bol odovzdaný ÚO 
DPO Senica Ďakovný list. Nechýbali ani 
príhovory a poďakovania prítomných zá-
stupcov HaZZ a funkcionárov DPO. Po sláv-
nostnom obede sa všetci prítomní v sprie-
vode dychovej hudby a hasičských vozidiel 
pobrali na miestny cintorín, kde si uctili pri 
pomníku všetkých zomrelých členov DHZ. 
Obcou zneli požiarne húkačky, vo vetre 
viali hasičské zástavy a prizerajúci mali čo 
obdivovať. V duchu „Bohu na slávu a blíž-
nemu na pomoc“ sa sprievod presunul do 
farského kostola na slávnostnú ďakovnú 
bohoslužbu, ktorú slúžil kaplán HaZZ Mgr. 
Ľuboslav Farkaš. Jeho slová vďaky za od-
vahu a statočnosť, za záchranu ľudských 
životov a majetku, boli prítomným hasi-
čom balzamom na dušu.  Po svätej omši 
na všetkých zúčastnených čakalo adrena-
línové predstavenie. Ukážky zásahov – zla-
ňovanie a  vyslobodzovanie z horiaceho 
vozidla predviedli záchranári Okresného 
riaditeľstva HaZZ zo Senice, Malaciek a Zá-
chranná brigáda z Malaciek. 

„Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“
Na parkovisku pri hasičskej zbrojnici bol 
pristavený aj hasičský tank, ktorý obdivo-
vali hlavne deti. A potom už nasledovali 
družné rozhovory oslávencov sprevádzané 
ľudovou veselicou do neskorého večera. 
Želajme DHZ Závod do ďalších rokov veľa 
obetavých a ochotných členov, pevné 
zdravie, silu a odvahu pri hasení požiarov. 

Z histórie zboru až po súčasnosť
      Z histórie obce je známe, že v roku 1887 
sa po dôkladných úvahách a všeobecných 
diskusiách na podnet výzvy uverejňovanej 
vo vtedajších Národných novinách roz-
hodli občania obce Závod založiť Dobro-
voľný hasičský zbor. Na začiatku to bola 
skupinka siedmych roľníkov a notára, ktorí 
hasičskú myšlienku v obci začali rozvíjať. 
Postupne pribudli noví členovia, technika 
aj zázemie hasičov. Ručné striekačky vy-
striedali motorové až po dnešné hasičské 
vozidlá vybavené modernou technikou. 
    Čiernymi písmenami sa do dejín obce 
zapísal rok 1928, kedy 1. apríla okolo 10. 
hodiny dopoludnia vypukol v obci doteraz 
najväčší zaznamenaný požiar v jej histó-
rii. Popolom vtedy ľahlo celkom 35 stodôl 
a hospodárskych stavísk. Na pomoc prišli 
Požiarne zbory z Bratislavy, Moravského 
Sv. Jánu, Lakšárskej Novej Vsi a Sekúl.
     Ďalšou skúškou odvahy bol rok 1992, 
kedy závodskí hasiči pomáhali pri hasení 
rozsiahlych lesných požiarov v k. ú. Brod-
ské a Vojenských lesov Malacky. Ich úsilie 
bolo ocenené medailou „Za odvahu a sta-
točnosť!“ Niekoľkonásobnou prestavbou 
prešla aj dnešná budova hasičskej zbroj-
nice v obci Závod. V roku 1947 bolo posta-
vené prvé hasičské skladište, v roku 1956 
sa začala jeho oprava a stavba veže pri po-
žiarnej zbrojnici. Pri príležitosti 110. výro-
čia vzniku zboru v roku 1997 sa za veľkého 
úsilia a pomoci členov zboru, obce ale aj 

sponzorov podarilo celkovo zrekonštruo-
vať budovu HZ. V roku 2015 k nej pribudla 
prístavba, v ktorej sa nachádzajú moderné 
priestory s možnosťou školení a výukových 
programov a kultúrnych akcií  hasičov. 
     Modernizácii sa nevyhla ani požiarna 
technika a vozový park. Kým na začiatku 
20. storočia používali pri hasení ohňa dve 
ručné striekačky, v roku 1947 bola zakúpe-
ná vďaka štátnej subvencii do obce prvá 
motorová striekačka. V roku 1971 získal 
zbor pre svoju činnosť požiarnu AVIU. Na 
novom požiarnom cisternovom vozidle 
TATRA 815 zasahujú hasiči od roku 1989, 
kedy ho dostali do výbavy od vtedajšieho 
JRD Mier. Toto vozidlo bolo vďaka vede-
niu na čele s predsedom zboru zaradené 
v roku 2015 do programu repasácie vozi-
diel na MV SR. Zmodernizované im ho 1. 
októbra 2015 odovzdal minister vnútra SR 
JUDr. Robert Kaliňák. To bolo už druhý- 
krát, čo minister vnútra zavítal medzi zá-
vodských hasičov. Prvýkrát sa tak stalo 
v nedeľu 28. marca 2010, kedy do služby 
od ministerstva dostali vozidlo Iveco Daily. 
     V súčasnosti má DHZ v Závode 51 členov 
a 14 mladých hasičov. Pod vedením pred-
sedu Juraja Egla sa zbor okrem zásahovej 
činnosti aktívne zapája aj do spoločen-
ských a kultúrnych akcií, spolupráce a cel-
kového diania obce. Za túto všestrannú 
činnosť bola v roku 2015 Obecným zastu-
piteľstvom v Závode a starostom obce Zá-
vod desiatim členom DHZ Závod udelená 
„Cena obce Závod“ za dlhoročnú činnosť 
pri záchrane ľudských životov a majetku 
obce a jej občanov.         Katarína Stanková
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Rok 2017 bol pre FS Závodzan  bohatý na 
aktivity. Deti i dospelí boli „v jednom kole“. 
Sotva sme si vyvetrali, či oprali kroje, už 
sme si ich obliekali znova. Veď posúďte 
sami:
V januári sme sa fotografovali v našich 
krásnych krojoch do časopisu Záhorie.  
Koncom mesiaca ste sa mohli – spolu 
s nami – zabaviť na tradičnej krojovanej 
zábave. Mladí i tí starší si obliekli kroj – 
a nielen náš, závodský. Videli sme kroje 
z rôznych kútov Slovenska, ba dokonca 
aj od našich susedov z Rakúska. Vyhrávali 
dve muziky – hore dychovka, dole cimba-
lová. Kultúrny program, tombola, voľba 
najkrajšieho krojovaného páru, dobrá ve-
čera... zábava trvala až do rána. 
Koncom februára obohatili deti súťaž – 
Gulášmajster svojím pásmom – Fašiangy 
– veď bola fašiangová sobota. V ten istý 
deň zasa naši mladí robili predtancovanie 
na plese v Zohore.
S fašiangovým pásmom sme potešili aj 
starkých v DSS sv. Michala v Závode.
Celý marec sa niesol v usilovnom skúša-
ní, nácviku tancov, piesní, úpravy krojov 
– pripravovali sme sa na viacero veľkých 
podujatí.
V prvý aprílový deň sme súťažili na Krajskej 
súťaži v Gajaroch – Konc jak živé. Bola to 
súťaž jednotlivcov – ľudových rozprávačov 
a tanečných párov. Získali sme bronzové, 
strieborné a zlaté pásmo, s návrhom po-
stupu na celoslovenskú súťaž.  Celosloven-
skej súťaže sa zúčastnili manželia Lojzík 
a Viki Krajčírovci ... a vyhrali prvé miesto!

Potešilo nás to, veď to bol úspech celého 
nášho kolektívu.
Pred Veľkou nocou sme vycestovali za hra-
nice – k susedom. V Drossingu sa konali 
Dni prútia. Náš program sa páčil, ocenili 
ho výdatným potleskom, ale aj slovne, či 
pohostením (taký veľký rezeň sme dostali, 
až sa skoro nezmestil na tanier r.
22. apríla sme sa viacerí – zvlášť bývalí 
členovia FS stretli na Galaprograme, ktorý 
sme usporiadali pri príležitosti 35. výročia 
založenia FS Závodzan. Pospomínali sme 
časy minulé, poplakali i zasmiali sa, pripo-
menuli sme si aj tých, ktorí nám už odišli 
do večnosti. V programe sa predviedli 
všetci – od najmenších po najstarších. Na 
záver sme to oslávili pri cimbalovke a po-
hostení. Na druhý deň sme sa zišli v kos-
tole, kde nám kňaz posvätil našu novú 
štandardu. Sv. omša bola odslúžená za 
všetkých členov FS Závodzan – terajších, 
bývalých, i zomrelých.
10. júna bolo opäť rušno. V Bratislave sa 
konal 20. ročník Medzinárodného festiva-
lu detských folklórnych súborov. Niektoré 
súbory vystúpili aj u nás – v Závode. Zvlášť 
sa nám páčil súbor RADUGA z Ruska.
Nasledovalo vystúpenie na Jánskych 
hodoch a o týždeň už naša tradičná sláv-
nosť – BEZCHLEBA HODY. Tentoraz to bol 
zároveň prvý ročník festivalu Záhorác-
kych folklórnych súborov. Mali sme mož-
nosť pokochať sa vystúpením a pekným 
programom súborov z celého Záhoria.
Budúci ročník sa bude konať v Gajaroch.
Deťom sa začali prázdniny, ale DFS praco-

FS Závodzan – v jednom kole
val ďalej Začiatkom augusta sme vystu-
povali v Kútoch, kde oslavovali výročnú 
slávnosť.
2. septembra sme prispeli svojim progra-
mom k oslavám 630. výročia písomnej 
zmienky v Gajaroch a o pár týždňov zasa 
v Sološnici – tam oslavovali 650.výročie.
1. októbra sme spievali a hrali v našom 
kostolíku, ktorý slávil 120. výročie posviac-
ky. Po sv. omši sme sa vyfotografovali aj 
s naším pánom farárom Petrom Kudláčom 
a hosťami – pátrom Gabrielom Kochom 
a d.p. Petrom Mášikom. V spoločnom 
sprievode sme odniesli kyticu na hroby 
kňazov, ktorí sú pochovaní na Závodskom 
cintoríne, kde sme si uctili ich pamiatku 
spevom a modlitbou. V polovici mesiaca 
nahral DFS  do archívu – i na pamiatku 
DVD – Fašiangy.
Potom sme ešte vystúpili v DSS, kde sme 
potešili starkých – v rámci Mesiaca úcty 
k starším. Aj v DK Závod sme rozosmiali 
i rozplakali naším vystúpením starkých, 
ktorí už prekročili 75 rokov.
December sa nesie v znamení Vianoc. 
V Závode sa už tradične konajú Vianočné 
trhy, na ktorých vystúpia koledníci z DFS.  
S koledami sa chystajú opäť do DSS sv. 
Michala.
Toto je naša bilancia. Bol to naozaj plodný 
rok, s množstvom významných akcií.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú, 
ktorí nám fandia, ktorým záleží na zacho-
vaní ľudových zvykov a tradícií v Závode 
– toho veľkého pokladu pre budúce gene-
rácie.         FSZ
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Obecná štatistika 
Obec Závod má v súčasnosti 2893 obyvateľov. 
V roku 2017 sa narodilo 24 detí, zomrelo 29 občanov.
Do obce sa prisťahovalo 71 obyvateľov a odsťahovalo sa 52 občanov.
V roku 2017 bolo celkovo  11 sobášov, z toho 9 cirkevných a 2 občianske.
V obci v roku 2017 bolo skolaudovaných 10 nových rodinných domov.  
Najstaršími občanmi obce sú:
ženy                                                                    muži
Anna Stanková – 95 r.                                       Martin Horváth – 87 r. 
Mária Šrámková – 93 r.                                    Ondrej Kolka – 85 r.        
Marta Veselá – 91 r.                                       Jozef Prelec – 84 r.  
(údaje do uzávierky časopisu) 

Rozpis zvozu komunálneho a triedeného 
odpadu v obci Závod pre I. polrok 2018

Zberný kontajner malých batérií - ZŠ, na chodbe OÚ, Coop Jednota
Zberné miesto Auto-batérií a elektro - Dvor za OÚ
Zberný kontajner oblečenia - Park pri KD, pred Coop Jednota a Potraviny Vidová
Zberný kontajner kuchynského oleja - za OÚ
Ostatný recyklovatelný odpad - Zberný dvor (ZD)
ZD pre obyvateľov obce je otvorený - Streda 10:00 -15:00 a sobota  09:00 - 15:00.

Zberné miesta v obci
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Kuník, Juraj Brunclík, Ján Procháska st.,  
Marek Čemba, Juraj Šišolák, Ján Pro-
cháska ml., Pavol Dvořák, Peter Kovarík, 
Matúš Slovinský, Dárius Sedláček, Patrik 
Malý, Michal Valla. Posledná pätica me-
novaných sa k ostatným pripojila počas 
letnej prípravy. A-mužstvo v jesennej čas-
ti odohralo 15 zápasov. Sedem zápasov 
odohrali na domácej pôde a na osem zá-
pasov vycestovali od Veľkých Levár až po 
Kalinkovo. Trikrát sa tešili z výhry, štyrikrát 
si body delili so súperom a až osemkrát 
prehrali. S 13 bodmi a skóre 20:43 im po 
polovici súťaže patrí 12. miesto z celkové-
ho počtu 16-tich účastníkov IV. Ligy BFZ. 
Všetky zápasy, bez jediného striedania či 
absencie, odohral Martin Drahoš. Za 1350 

odohraných minút nebol ani raz potresta-
ný žltou či červenou kartou. 
 Najlepším strelcom jesennej 
časti ročníka 2017/2018  sa stal s 8 strele-
nými gólmi Marek Čemba.
Mladší  žiaci po súťažnom ročníku 
2016/2017 obsadili 6. miesto. Po jarnej 
časti kabínu mladších žiakov opustilo až 8 
hráčov – Timotej Izakovič, Bibiana Šišulá-
ková, Kristína Chovancová, Jozef Vlačuha, 

Viliam Baláž, Nikolas Kuzma, Maximilián 
Spusta, Viliam Vrabček.
V jesennej časti súťažného ročníka 
2017/2018 káder mužstva tvorili: Marek 
Danihel, Nicolas Szitás, Martin Majzún, 
Samuel Ferenčič, Erik Bartoš, Tomáš Hol-
lý, Marcus A. Vachálek, Tobias A. Vachálek, 
Erik Šišulák, Kristián Ferenčič, Matej Čáni, 
neskôr sa doplnil o jedného hráča  - Ma-
túša Rožňovského.  Pod vedením  Petra 
Szitása a Františka Izakoviča mladší žiaci 
odohrali v jesennej časti 10 zápasov, šesť-
krát sa tešili z výhry a štyrikrát prehrali. 
Z gólu sa tešili spolu 55-krát. Získali 18 bo-
dov. Spomedzi všetkých mužstiev ŠK, sa 
najlepšie umiestnili mladší žiaci. Po prvej 
polovici súťažného ročníka obsadili 3. 
miesto v tabuľke, k čomu im gratulujeme.
Prípravka  U11 po súťažnom ročníku 
2016/2017 obsadila s 58 bodmi, skóre 
154:44, krásne 2. miesto.Na jar mužstvo 
opustil Lukáš Kopiar, ktorý oblieka dres 
FK Senica. V novom klube  mu prajeme 
veľa úspechov a šťastia.
ŠK v júni zorganizoval 4.ročník medziná-
rodného futbalového turnaja prípraviek 
U11“O pohár starostu obce Závod“. Na 
turnaji sa okrem našej prípravky zúčastni-
li: TJ Lakšárska  Nová Ves, TJ Bukovany, TJ 
Družstevník Koválov, TJ Slovan Šaštín a FK 
Vnorovy.
Tím U11 v jesennej časti súťažného roční-
ka 2017/2018 tvorili –Matej Babirát, 
Alexander Duška, Kevin Blažek, Jana Hol-
lá, Marek Hollý, Jakub Strmenský, 
Thien Tran Ngoc, Marek Chvátal, Mário Si-

Výbor ŠK Závod Vám 
touto cestou v skrat-
ke zhrnie jarnú časť 
súťažného ročníka 

Športový klub Závod

2016/2017, teda záver  a jesennú časť sú-
ťažného ročníka 2017/2018.
V ŠK Závod v súčasnosti pôsobia 4 muž-
stvá – A-mužstvo, mladší žiaci, prípravka 
U11 a prípravka U9.
V júni ŠK zorganizoval 2. ročník Memoriálu 
Jozefa Gajdu.
A-mužstvo po jarnej časti súťažného roč-
níka 2016/2017 obsadilo 9. miesto. V ka-
bíne mužov prišlo po jarnej časti hneď 
k niekoľkým zmenám. Z mužstva odišli: 
do Rakúska Marek Koporec, Martin Rei-
sel, Daniel Kuklovský, na hosťovanie do 
Borského sv. Jura  Kristián Hajdin, na hos-
ťovanie do Malých Levár Tomáš  Fazekaš, 
do materského klubu Šaštín-Stráže sa 
vrátil Jaroslav Tomiš.  Zmena nastala aj 
na poste trénera, pána Mariána Košické-
ho vystriedal pán Pavol Dvořák. V jesennej 
časti súťažného ročníka 2017/2018 oblie-
kali dres nášho A mužstva: Roman Babi-
rát, Martin Michálek, Martin Drahoš, Marek 
Blecha, Roman Žák, Lukáš Andrla, Rado-
van Majzún, Roman Blecha,  Erik Gildein, 
Denis Podkovčík, Mário Kudoláni, Dalibor 

vák, Matúš Bachratý, Lukáš Linder,
Andrej Duška, Samuel Ševčík, Richard 
Slovinský a Roman Michalovič. Pod vede-
ním Romana Babiráta odohrali v jesennej 
časti 13 zápasov. 
Z výhry sa tešili sedemkrát, šesťkrát pre-
hrali. Získali  21 bodov a obsadili šieste 
miesto v tabuľke. S 20 presnými zásahmi 
sa najlepším strelcom stal Marek Chvátal. 

Do ročníka 2017/2018 sme do súťaže pri-
hlásili aj družstvo prípravky U9, vedenia 
ktorého sa ujal pán Pavol Šišolák, funkciu 
vedúceho mužstva zastáva Jaroslav Pra-
chár. Vzhľadom na počet hráčov v oboch 
kategóriách, niektorí hráči patriaci do 
vekovej kategórie U9 hrávali aj s vekovou 
kategóriou U11.
Svoj prvý zápas odohrala U9 na ihrisku FK 
Inter Bratislava, kde zvíťazili v pomere 1:5.
Prípravka U9 odohrala v jesennej časti 
súťažného ročníka 2017/2018 deväť zápa-
sov a s 12 bodmi sa umiestnila na piatom 
mieste. Historicky prvý tím U9 tvoria – Lu-
káš Majzún, Lukáš Linder, Marko Uhrinec, 
Boris Michalovič, Lukáš Sivák, Andrej Duš-
ka, Jana Hollá, Richard Slovinský,Roman 
Michalovič, Jakub Strmenský, Tibor Pra-
chár, Filip Hajdin,
Natália Michalovičová a Alex Čáni.
Prípravka nezaháľa ani cez zimu a zúčast-
ní sa zimnej halovej ligy 2017/2018.

 

Ak máte doma šikovného malého futba-
listu, priveďte ho medzi nás, radi ho priví-
tame.

Všetkým priaznivcom a fanúšikom ďaku-
jeme za trpezlivosť, nervy, rady, ale hlavne 
za povzbudenie. Veríme, že Vám robíme 
radosť a aj naďalej nás budete povzbu-
dzovať v takom hojnom počte.
Športu zdar, futbalu zvlášť! 
        Nikola Šišoláková

Vydal:  Obecný úrad Závod
Grafické spracovanie a tlač: 
Tlačiareň LUNA Moravský Svätý Ján.


