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Nech prichádzajúci nový rok naplní 
vaše srdcia nádejou, otvorí vám nové 
možnosti a prinesie vám veľa prísľu-
bov pre lepšiu budúcnosť. Želáme 
vám krásny nový rok plný šťastia, 
zdravia, lásky a pohody s Vašimi 
blízkymi a veľa pracovných a osob-
ných úspechov v roku 2020. 

Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
a Obecné zastupiteľstvo Závod

Projekty realizované v obci Závod v roku 2019
za podpory finančných príspevkov a dotácií

Názov projektu                     Poskytovateľ Výška              Celková hodnota
                     dotácie dotácie v € projektu v €

Oprava obecnej budovy (lekáreň)	 																				BSK Bratislava       3 988,-                   4 300,- 
Dokončenie	posilňovne	v	obci	- fasáda             Nadácia EPH       3 000,-     3 027,50
Ošetrenie územia postrekom 
proti komárom                                                          Úrad vlády SR       4637,-     5000,- 
Vybavenie  DHZO                               DPO Bratislava       3 000,00    3 164,60
Eliminácia	vplyvu	horúčav	
DSS sv. Michala Závod                               BSK Bratislava        6 750,-      9 722,20
Kniha o historických výšivkách  
z obce Závod                                                              BSK Bratislava       2 000,-     2 600,01
MŠ-prestavba a prístavba k ZŠ a MŠ Závod
Projekt	bude	ukončený	v	roku	2020	 								BSK	Bratislava		 321	100,-		 359	127,83
Modernizácia	odborných	učební	v	ZŠ	a	MŠ	Závod
Projekt	bude		ukončený	v	roku	2020	 								BSK	Bratislava		 85	036,40		 104	546,77

Obecná štatistika 
Obec Závod má v súčasnosti 2927 
obyvateľov. 
V roku 2019 sa narodilo 25 detí, 
zomrelo 26 občanov.
Do obce sa prisťahovalo 73 obyva-
teľov a odsťahovalo sa 62 občanov.
V roku 2019 bolo celkovo  11 sobá-
šov, z toho 3 cirkevné a 8 občian-
skych.
V obci bolo v roku 2019 skolaudo-
vaných 10 nových rodinných do-
mov a vydané 4 stavebné povole-
nia na výstavbu nových rodinných 
domov. 
(údaje	do	uzávierky	časopisu)								
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Začiatok	 roka	 2019	 sa	 niesol	 v	 zna-
mení	 dokončovania	 a	 pokračovania	
stavebných prác v staršej budove 
školy.	 Dokončená	 bola	 rekonštrukcia	
kabinetu TV, sociálnych zariadení a 
šatní	 TV.	 Bývalá	 cvičná	 kuchyňa	 pre	
žiakov	 sa	 zmenila	 na	 kmeňovú	 trie-
du V. B. V rámci projektu, za aktívnej 
účasti	 všetkých	 zamestnancov	 školy	
prebehla rozsiahla revitalizácia škol-
ského parku. Vybudovaný bol zá-
vlahový systém na polievanie trávy 
v školskom parku, na detskom ihrisku 
pri materskej škole pribudol „Kneip-
pov	 chodník“.	 Začali	 sme	 s	 prestav-
bou	staršieho	bytu,	ktorý	bude	slúžiť	
ako	multifunkčná	učebňa	predmetov:	
technika, HV, VV. V ostatných priesto-
roch	bytu	 vznikne	 tiež	 kancelária	 vý-
chovného poradcu, sklad CO a archív. 
Opravená	 bola	 studňa	 na	 školskom	
dvore.
Zahájené	boli	náročné	stavebné	práce	
na prístavbe materskej školy, v rámci 
projektu	 pokračuje	 rozsiahla	 moder-
nizácia	učební	IKT	a	CH/BIO	v	základ-
nej škole.
Objekty školskej kuchyne a školskej 
jedálne	sme	pripravili	na	nárast	počtu	
stravníkov,	 pribudli	 nové	 chladničky,	
„konvektomat“, plynový sporák, umý-
vačka	 riadu,	 stolový	 riad,	 stoly	a	 sto-
ličky	do	jedálne.
Výrazne	 sa	 zlepšila	 vybavenosť	 kme-
ňových	a	odborných	učební,	pribudlo	
deväť	 nových	 interaktívnych	 tabúľ	
s potrebným technickým zariadením, 
ktoré	majú	prispieť	k	zlepšeniu	kvality	
výučby	našich	žiakov.	

Aktivity školy a prezentácia na verejnosti
Pedagogickí	 zamestnanci	 začali	 in-
tenzívnejšie	pracovať	 s	 IKT	 technoló-
giami. Prostredníctvom „aScAgendy“ 
využívajú	 tento	 virtuálny	 priestor	 na	
vyššiu	 informovanosť	 rodičov:	 žiacke	
knižky,	 oznamy,	 rozvrhy,	 dochádzka	
žiakov,	akcie	a	podujatia	školy,	zmeny	
vo	vyučovacom	procese,	vnútornú	fi-
remnú  komunikáciu, štatistiky školy, 
príprava	na	vyučovanie	a	podobne.		
Všetky technické a materiálne zmeny 
prebehli	 a	 prebiehajú	 za	 výraznej	 fi-
nančnej	a	morálnej	podpory	Obecné-
ho	 úradu	 Závod,	 rodičovského	 zdru-
ženia	 pri	 ZŠ,	 rodičovského	 združenia	
MŠ	a	pomoci	podnikateľských	subjek-
tov našej obce.
Škola	 získala	 tovar	 v	podobe	hnuteľ-
ných	 vecí,	 počítačových	 programov	
a	 ich	 nosičov,	 súborov	 prístupových	
dát, licencií a iných majetkových práv, 
vrátane práv duševného vlastníctva, 
technických riešení a podobne.
V	roku	2019	prebehlo	množstvo	netra-
dičných	podujatí	v	oblasti	vzdelávania	
a získavania nových vedomostí.
Aktívnou	 účasťou	 a	 spoluprácou	 so	
združením	 „Enviropark“,	 ktorý	 sa	 ve-
nuje vzdelávacím programom, ume-
leckým	a	športovým	súťažiam	v	rámci	
nášho	regiónu,	šírime	neustále	dobré	
meno	našej	školy,	čím	zvyšujeme	neus-																																																																																																												
tále jej kredit.
Žiaci	 a	 zamestnanci	 školy	 sa	 aktívne	
zapojili	 a	 podieľali	 na	 celoštátnych	
finančných	 zbierkach	 určených	 pre	
chorých	spoluobčanov:	„Biela	pastel-
ka“,	 „Deň	 narcisov“,	 „Belasý	 motýľ“.	
Najvýznamnejšie ocenenie, ktoré sme 

ako škola získali zásluhou Dávida Be-
neša, je „Ocenenie za nomináciu“ 
v celoslovenskom projekte pod zášti-
tou prezidenta SR A. Kisku a záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a	 športu.	 Kategória:	 „Záchrana ľud-
ského života“.
Žiaci	 školy	 a	 deti	 z	 MŠ	 sa	 zúčastnili	
na mnohých športových a kultúrnych 
podujatiach, kde úspešne reprezento-
vali nielen našu školu, ale celú obec, 
s	 pedagógmi	 spoznávali	 historicky	
známe a významné miesta nie len na 
Slovensku. 
Aj	tento	rok	absolvovali	žiaci	2.	stupňa	
ZŠ	 lyžiarsky	 výcvik,	 opäť	 sa	 nám	po-
darilo	 zrealizovať	 pobyt	 detí	 1.	 stup-
ňa	ZŠ	v	škole	v	prírode,	novinkou	bol	
ozdravný pobyt v Chorvátsku. Škôlka-
ri absolvovali plavecký výcvik.
Žiaci	 navštevujúci	 našu	 školu	 sú	 ús-	
pešnými	 riešiteľmi	 okresných	 olym-
piád, vedomostných, umeleckých sú-                                                                                                 
ťaží	 a	 víťazi	 športových	 podujatí.	 OK	
olympiády	 AJ:	 3.	 miesto	 M.	 Spusta,	
OK	 olympiády	 NJ:	 1.	miesto	 J.	 Ebru,																				
2. miesto  E. Kuzmová – postup do 
krajského kola. Krajské kolo olympiá-
dy	NJ:	úspešné	riešiteľky,	5.	miesto.	J.	
Ebru, 7. miesto E. Kuzmová. 
OK	 geografia:	 úspešní	 riešitelia	 D.	
Krajčír	a	T.	Strmenská.	
Pytagoriáda	 OK:	 F.	 Diviak	 –	 úspešný	
riešiteľ.
Literárna	 súťaž	 „Príroda	 je	 život	 pre	
každého“	–	čestné	uznanie	L.	Pšenico-
vá,	N.	Ševečková,	D.	Krajčír.
Literárna	 súťaž	 „Zúbkove	 pramene“	
–	regionálne	kolo:	1.	miesto	A.	 Izako-
vičová,	 V.	 Bazalová,	 v	 okresom	 kole	
čestné	uznanie,	2.	miesto	N.	Šimkovi-
čová.
„Folklórna	 jar	 Juraja	 Jánošíka“	 –	
okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 2. 
miesto.
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Šport:	 Okresné	 kolo	 olympiády	 MŠ:	
5x1. miesto, 2x2. miesto, 1x3. miesto, 
celkovo získali deti našej materskej 
škôlky vynikajúci úspech – Putovný 
pohár.
Atletika	okresné	kolo	–	M.	Frývaldský	
2x 1. miesto, T. Hollý a P. Knotek 2. 
miesto. 
„Beh oslobodenia“ Malacky- 1. miesto  
M. Bachratý, 3. miesto R. Slovinský 
a	 M.	 Frývaldský,	 „McDonalds	 Cup“	
– futbalový turnaj – 1. miesto regio-
nálne kolo, 3. miesto okresné kolo, 
basketbalový turnaj v Sekuliach – 3. 
miesto, volejbalový turnaj Posttest – 
1. miesto.
Samotní	zamestnanci	školy	v	značnej	
miere	 prispievajú	 k	 utužovaniu	 dob-
rých	medziľudských	vzťahov,	nezištne	
si pomáhajú, navzájom sa podporujú 
a rešpektujú. Pravidelne organizuje-
me poznávacie výlety, exkurzie, výsta-
vy,	 relaxačné	 popoludnia,	 „teambul-
dingy“.
Celkový obraz o našej výchovno-vzde-
lávacej	 činnosti	 počas	 celého	 škol-
ského	 roka	 dopĺňa	 prehľad	 ďalších	
aktivít,	 na	 ktorých	 sme	 sa	 zúčastnili,	
participovali,	 či	 samostatne	 zorgani-
zovali:	 brigády	 na	 skrášľovaní	 škol-
ského	areálu	a	okolia	obce,	 „Záložka	
do	 knihy“,	 exkurzia	 -	 DOD	 Kuchyňa,	
„PING-PONG“,	 „Hry	 a	 cvičenia	 v	 prí-
rode“ - ZŠ, „Branná vychádzka“- MŠ, 
výchovné koncerty, „Moja família“ – 
projekt	 finančnej	 gramotnosti,	 „Tole-

rujme	sa“	–	vých.	program	VI.A,	„Deň	
seniorov“ – kultúrny program v DSS 
Sv. Michala, „Šarkaniáda“, výstava 
tekvičiek,	 „Kúzelná	 škola“	 –	 zábavné	
učenie,	 výstava	kníh,	 „Sférické	kino“,	
„Lesná pedagogika“ – vzdelávací 
program,	„Deň	mlieka“	–	ZŠ,	„Detský	
čin	 roka“	 –	 čítanie	 príbehov,	 hlaso-
vanie,	 „Bibliotéka“	 –	 knižný	 veľtrh,	
„Všetkovedko-Expert“ – vedomostná 
súťaž,	 „Vianočné	 dielničky“,	 „Svet-
lušky“, kultúrny program pre dôchod-
cov,	 „Na	 nový	 level“	 –	 súťaž,	 „Vyhraj	
s	BUPI“	súťaž	pre	MŠ,	„Mikuláš“	–	zá-
bavný	 program,	 CHKO	 30.	 výročie	 –	
prednáška,	 „Zdravé	 oči	 už	 v	 škôlke“	
– preventívne vyšetrenie zraku, „Pier-
ko	 anjela“	 –	 program	 MŠ,	 „Vianočný	
turnaj“	Lanžhot	-	ČR,	školské	kolá	ve-
domostných olympiád a literárnych 
súťaží,	 „Vianočné	 trhy“	 –	 slávnostná	
akadémia, stánok „U Svetlušky“, „Tan-
cuj,	 tancuj,...“-	 súťaž	 MŠ,	 „Kúzelník	
Ivan“	 –	 MŠ,	 „Matematický	 klokan“,	
„Miniľadový	hokej“	–	turnaj,	„Kreslím,	
kreslím,...“ – MŠ, karneval v MŠ, kar-
neval	 pre	 všetky	 deti	 obce,	 lyžiarsky	
výcvik	 –	Donovaly,	 „Nočné	 čítanie“	 –	
ZŠ,	„Mám	básničku	na	jazýčku“	–	MŠ,	
„Svetový	 deň	 tenisu“	 –	 turnaj,	 „Deň	
Zeme“ – environmentálny program, 
„Jánošíkova	 valaška“	 –	 folklórna	 sú-
ťaž,	 „Veľkonočný	 šachový	 turnaj“,	
„Hľadanie	 veľkonočných	 vajíčok“,	
„Motýlia	 záhrada“,	 Maľovaná	 mapa“	
–	ZŠ,	„BIG	AT3“	–	MŠ	projekt	NJ,	„Deň	
matiek“ – vystúpenie detí MŠ, sférické 
kino,	 „Mladí	 záchranári“	 –	 súťaž	 CO,	
„NBS Slovenska“ – exkurzia ZŠ, „Ve-
decký	 veľtrh“,	 „Noc	 výskumníkov“	 –	
ZŠ, „Deti na farme“ – MŠ, „Mladý záh-                                                                             
radkár“	 –	 súťaž	 ZŠ,	 MDD	 –	 zábavné	
programy,	 pre	MŠ	 a	 ZŠ,	 „VIDA	 PARK“	
Rakúsko – vzdelávací program ZŠ, 
„POSTTEST 2019“ – volejbalový tur-
naj,	„Sekuláčik“	–	stolnotenisový	tur-
naj, „ŠVP“ Dudince“, plavecký výcvik 
– MŠ, ozdravný pobyt v Chorvátsku, 
„Deň	otcov“,	„24	hodín	v	MŠ“,	„Týždeň	
detskej radosti“ – podujatia v mater-
skej	 škole,	 „Medový	 deň“	 –	 beseda,	
exkurzia, „Medzinárodný turnaj prí-
praviek“- futbal, „Prehadzovaná“ – 
športový turnaj, „Miro Jaroš“ – natá-
čanie	videoklipov,	účinkovanie	našich	
žiakov,	koncoročné	výlety,...
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„Nemčina do materských škôl“ – „Volkswagen“ BA – pod-
pora vybavenia, výchovy a vzdelávania detí materských 
škôl.  
„Revitalizácie vstupného areálu školy“	–	výsadba,	údržba	
školského parku.
„Prístavba MŠ“ – „eurofondy“ - rozširovanie kapacít MŠ.
„Správaj sa normálne“, „Zdravie v školách“, „Školské 
ovocie“, „Škola podporujúca zdravie“, „Nezober drogu“, 
„Dopravné ihriská“, „Detské ihriská“ – primárna preven-
cia,	ochrana	zdravia,	života,	zdravého	životného	štýlu.
„Duálne vzdelávanie“	-	projekt	ŠIOV.
„ENVIROPARK“–aktivity	 pre	 žiakov	 i	 učiteľov	 –	 školenia,		
šport,	kultúra.	Združenie	miest	a	obcí	dolného	Pomoravia.	
„Multifunkčná učebňa – Technika, VV, HV“ – kompletné 
vybudovanie	novej	triedy	/elektroinštalácie,	omietky,	maľo-
vanie,	nábytok,	pomôcky,...	/.
„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyko-
vých učební, školských knižníc, odborných učební rôz-
neho druhu v základných školách“	–	odborné	učebne:	IKT	
na	1.	poschodí	v	starej	časti	budovy,	učebňa	CH/BIO.
„Moja família“	-	projekty	a	aktivity	zamerané	na	rozvoj	fi-

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
nančnej	gramotnosti.	Spoločnosť	OVB	ALLFINANZ	Sloven-
sko s. r. o.
„Podpora ochrany detí pred násilím“ – národný 
program zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí 
pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koor-
dinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich 
s ochranou detí.
„Žiadny macko si nezaslúži byť v kúte“ – charitatívna 
zbierka	pre	malých	pacientov,	ktorí	sa	liečia	v	NUDCH	Bra-
tislava.
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – prí-
prava	vianočných	darčekov	pre	osamelé	babičky	a	deduš-
kov V DSS Sv. Michala Závod. 
„Záložka do knihy spája školy“, „Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice“ – „Nočné čítanie“, - pod-
pora	a	rozvoj	čitateľskej	gramotnosti.
„Kamil a Emil“ a „Záchranárik“ - zamerané na zvyšo-
vanie	bezpečnosti	žiakov	základných	škôl	v	premávke	na	
pozemných	komunikáciách	-	žiaci	2.	a	3.	ročníka	ZŠ.	
Projekt „Induktívne spôsoby výučby v prírodoved-
ných predmetoch - chémia“ – Trnavská univerzita PF. 
Vzbudenie	záujmu	o	chémiu	na	základnej	škole,	inovačné	
a	moderné	metódy,	...
Medzinárodný projekt pre MŠ „BIG SK - AT“ cezhraničné	
partnerstvo	SR	–	Rakúsko.	Výučba	nemčiny	v	materských	
školách.
„ASTRONYX“ – multimediálne kultúrno-vzdelávacie 
predstavenia:	astronómia,	kozmológia,	geológia,	CH,	BIO,	
FY,	ENV,	história,...
„Maľovaná mapa“ – spolupráca na vzniku turistickej 
mapy Záhoria, propagácia obce, školy.
Aktivít	a	projektov	bolo	v	priebehu	roka	veľa.	Nezostane-
me	stáť	na	jednom	mieste.	Sme	odhodlaní	naďalej	pokra-
čovať	 v	 inovácii	 školy,	modernizácii	 výchovno-vzdeláva-
cieho	procesu,	zvyšovať	kvalitu	výchovy	a	výučby.	

Mgr. Katarína Blechová
Riad. ZŠ s MŠ Závod
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Vo	 svojom	živote	 som	prešiel	 viacero	
kostolov	a	v	mnohých	som	aj	 slúžil	 –	
či	už	ako	mladý	kaplán	–	a	neskôr	ako	
farár.	Keď	som	prišiel	do	Závodu,	uve-
domil	som	si,	že	v	podobnom	kostole	
som asi ešte nebol. Neogotiský sloh 
a	maľby	 plné	 živých	 farieb,	 to	 sa	 len	
tak	nevidí.	 Avšak	už	od	 začiatku	 som	
si	začal	všímať	aj	nedostatky:	prepad-
nutá podlaha, nepohodlné lavice, ne- 
efektívne	 kúrenie	 a	 vlhkosť	 vo	 vzdu-
chu.	A	tak	som	od	začiatku	premýšľal,	
čo	by	sa	s	tým	dalo	urobiť	a	veru	ma	to	
dosť	trápilo.	Lenže	peňazí	nebolo	a	tak	
sa len po troške veci hýbali. Bol to dlhý 
boj.	Môžem	povedať,	že	už	osem	rokov	
som	sa	snažil,	aby	sa	veci	dali	do	pohy-
bu.	Odkladal	som	každé	euro.	Investo-
val som len do najnutnejších vecí, aby 
sa	našetrilo	čo	najviac	a	čo	najskôr	na	
tento	 projekt	 –	 žeby	 sme	 mohli	 mať	
konečne	v	kostole	teplo,	sucho	a	v	la-
viciach pohodlie. Jednoducho – aby 
sme	sa	v	Božom	dome	cítili	dobre	a	nič	
nás nevyrušovalo v sústredenosti na 
bohoslužbu.	Prekážok	však	bolo	veľa,	
a	hlavne	neboli	peniaze.	Pomaličky	sa	
však	 podarilo	 zmodernizovať	 najprv	
sakristiu,	potom	skultúrniť	priestor	vo	
zvonici	 a	 vybudovať	 tam	 sociálne	 za-
riadenie.	Minulý	 rok	 sme	 zaútočili	 na	
vzlínajúcu	vlhkosť	v	stenách.	Do	muri-
va	sa	pri	zemi	vŕtali	diery	a	napúšťal	sa	
do	nich	prípravok	Aquafin–i380,	ktorý	
vytvoril v murive bariéru proti vzlínajú-
cej	vlhkosti.	Následne	sa	z	dolnej	časti	
muriva odstránila omietka, aby steny 

Obnova farského kostola

mohli	 vysychať.	 No	 a	 nakoniec,	 keď	
sme dali dokopy usporené peniaze 
a zisk z predaja pozemku za Stavexom, 
mohli	sme	sa	konečne	pustiť	do	toho	
podstatného. Vybrali sme starý pre-
padnutý	 betón	 aj	 s	 dlažbou	 (pod	 la-
vicami boli len na plocho naukladané 
tehly	a	na	nich	asi	2	cm	hrubý	betóno-
vý	pomaz).	Terén	sme	vyrovnali,	zaša-
lovali	 nosníky,	 osadili	 železo	 a	 naliali	
nosný	betón.	Následne	sa	urobili	 izo-
lácie	proti	vlhkosti	a	tepelné.	Položilo	
sa	 podlahové	 kúrenie	 a	 zalialo	 betó-
novým poterom. Potom sme pristúpili 
k	 sanačným	 omietkam	 spodnej	 časti	
muriva, ktoré vyše roka vysychalo. Na 
záver	 sa	 položila	 dlažba	 a	 po	 vyzretí	
omietok sa p. Koch ujal maliarskych 
prác. Popri tom sa z vonkajšej strany 
robilo oplechovanie soklíka zo záves-
ných	 tehličiek,	 aby	 za	 ne	 na	 murivo	
netiekla	dažďová	voda	a	aj	takto	sme	
kostol	chránili	proti	vlhkosti.	Súčasne	
sa v obci Oravský Podzámok – Široká 
robili do nášho kostola nové pohodlné 
lavice. Posledné dve decembrové so-
boty	sa	v	kostole	čistilo	najprv	od	pra-
chu,	potom	po	maľovaní	a	dával	sa	na	
svoje miesto mobiliár kostola. Priviezli 

a	osadili	sa	lavice	a	už	od	tretej	adven-	
tnej	 nedele	 sa	 môžeme	 schádzať	 na	
sv.	omši	a	pobožnosti	opäť	v	obnove-
nom farskom kostole. Pán Boh sa po-
staral,	 že	 sa	 dielo	 nakoniec	 podarilo,	
i	keď	ešte	nie	je	hotovo	a	čaká	nás	ešte	
veľa	vecí	urobiť.	S	kostolom	je	to	totiž	
tak,	že	keď	sa	na	jednom	konci	skončí	
s	opravami,	na	druhom	sa	môže	začať	
odznova.	Zub	času	 je	neúprosný,	 stá-
le	čosi	nahlodáva	a	tak	na	takej	veľkej	
budove	je	stále	čo	opravovať.	Najhor-
šie	je,	keď	sa	to	dlhšiu	dobu	zanedbá.	
Ale	aspoň	to	najpodstatnejšie	už	bude	
pomaly hotové.
Ďakujem	touto	cestou	aj	všetkým	dob-
rodincom,	 ktorí	 prispeli	 finančne,	 či	
priložili	 ruku	 k	 dielu	 pri	 vypratávaní	
kostola,	či	čistení	a	upratovaní,	vyčis-
tení	okolia	kostola	a	ďalších	prácach.
Na	 záver	 ostáva	 už	 len	 popriať	 všet-
kým Závodzanom, aby sa vo svojom 
kostole	cítili	dobre,	často,	radi	a	s	lás-
kou	 doň	 prichádzali	 na	 bohoslužby	
a	v	budúcnosti	sa	oň	i	s	láskou	starali	
a	udržovali	ho. Peter	Kudláč,	farár
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Na	 začiatku	 môjho	 príspevku	 tro-
cha	 načriem	 do	 spomienok	 z	mojej	
mladosti,	 ktoré	 sa	 viažu	 na	 50	 –	 60	
–	 te	 roky	 minulého	 storočia.	 Prečo	
spomínam práve tieto dve decénia? 
Lebo v tých rokoch ešte medzi nami 
žili	 niektorí	 priami	 účastníci	 bojov	
prvej	 svetovej	 vojny.	Môžeme	dedu-
kovať,	že	so	značnou	dávkou	šťastia	
prežili	predmetnú	apokalypsu,	z	kto-
rej	vyrozprávali	takmer	neuveriteľné
príbehy,	ktoré	prežívali	v	ďalekej	cu-
dzine	vo	frontovej	 línii,	ako	sa	 ľudo-
vo povie totálne nasadení. Jedným 
z nich bol aj môj starý otec Martin Pa-
velka,	ktorému	pánboh	doprial	prežiť	
a v medzivojnovom období vykoná-
val	z	vďaky	bohu	dlhé	roky	kostolní-
ka v našich farských kostoloch.
Preto	 aj	 naša	 početná	 rodina	 mala	
v obci prezývku „Kostelníci“. V spomí-
naných rokoch môjho detstva a mla-
dosti	 bolo	 zvykom,	 že	 chlapi	 idúci	
z	nedeľňajšej	 „svatenše“	 sa	posadili	
v	skupinkách	na	lavičky	na	priedomí,	
teda na ulici pred záhradkou. Tam 
viedli diskusie nielen o hospodárení 
na	poliach,	(lebo	všetci	sedliačili)	ale	
aj o politike a o útrapách v svetových 
vojnách. Mnohí z nich tieto vojny 
prežili	 na	 vlastnej	 koži	 a	predbieha-
li sa pri rozprávaní svojich príbehov 
a spomienok. My, omladina sme sa 
im	motali	 pod	 nohami,	 často	 skrytí	
pod	 lavičkou	 alebo	 v	 záhradke	 a	 so	
záujmom	 sme	 tieto	 príbehy	 počú-
vali. Také hlavné „bojisko“ bolo na 
lavičke	 u	 Panáčkov.	 Spomínam	 si,	
že	 tam	 sedávali	 z	 tých	 skôr	narode-
ných	strýc	Vrablec	 /Kaplan/,	Šišolák	
/Jožaňa/,	Šurina	/Panáček/,	Šišolák	/
Slámeňák/,	Diviak	/Kadlec/	a	mnohí	
iní	a	často	 ich	synovia,	zaťovia,	teda	
mojej generácie otcovia.
Ich	 príbehy	 a	 zážitky	 z	 prvej	 sveto-
vej	vojny	som	ako	5	–	10	ročné	dec-
ko priam hltal – bol som nadmieru 
zvedavý.	Priznávam,	že	pár	desaťročí	
som	odkladal	svoje	predsavzatie,	že	
sa k tejto téme v dospelosti vrátim 
a hlbšie ju preskúmam. Lebo pri ces-
te	do	kostola	 a	 z	 kostola	mi	 ju	 vždy		
pripomenul	pomník	obetí	v	parku.	Až	
tohtoročná	zmienka	nášho	predsedu	
PaLS Závod JUDr. Richarda Hollého, 

OBETE SVETOVÝCH VOJEN Z NAŠEJ OBCE ZÁVOD

že	 sa	 bude	 obnovovať	 pomník,	 ma	
primäla	k	môjmu	úmyslu	túto	históriu	
spojenú	 s	našou	obcou	aspoň	 trocha	
lepšie	preskúmať.
Opísal som si z pomníka mená, roky 
narodenia	a	údajného	úmrtia	občanov	
z našej dediny. Údajného úmrtia pre-
to, lebo prvá svetová vojna trvala od 

28.7.1914 do 11.11.1918 a padlo v nej
zhruba	 10	 miliónov	 ľudí,	 21	 milió-
nov	bolo	ranených	a	8	miliónov	nez-																	
vestných. Z týchto nezvestných sa 
mnohí	mohli	dostať	do	zajatia	alebo	
v	 snahe	dostať	 sa	domov	mohli	 po-
blúdiť	a	tak	zostať	žiť	v	neznámej	cu-
dzine.	Mnohí	sa	po	porážke	Rakúsko-
-Uhorska	 nevedeli	 zorientovať	 a	 ich	
bojové	útvary	boli	často	protivníkom	
rozprášené.	Treba	si	uvedomiť,	že	po	
ukončení	vojny	nemal	návrat	preživ-
ších	 nejaký	 dokonalý	 systém.	 Ľudia	
sa	 často	 vracali	 domov	 pešo,	 depri-
movaní a dezorientovaní, mnohí bez 
znalosti cudzieho jazyka a miesta, 
kde sa nachádzajú. Platí to najmä 
o	mladíkoch	17	až	19		ročných,	ktorí	
narukovali	do	záverečnej	 fázy	vojny.	
Môj starý otec bol na fronte celé štyri 
roky	a	vedel	sa	dohovoriť	štyrmi	cu-
dzími	jazykmi,	samozrejme	maďarči-
nou,	nemčinou,	srbštinou	a	talianči-
nou,	 lebo	 bojoval	 na	 južnom	 fronte	
na Balkáne a na Piave v Taliansku. 
Niektoré štáty si vytvorili vo svo-
jich štátnych archívoch oddelenia 
pre	 výskum	 a	 evidenciu	 účastníkov	
prvej	svetovej	vojny,	teda	preživších,	
padlých aj nezvestných. Naša novo-
vzniknutá	 /vraví	 sa,	 že	 prvá/	 Česko-
slovenská republika takúto dôslednú 
archiváciu nemá, lebo so vznikom 
nového štátneho útvaru boli zrejme 
iné	 dôležitejšie	 problémy.	 Existuje	
však zoznam obetí druhej svetovej 
vojny zo Slovenska, tento bol však 
vytvorený odpisom z pamätníkov 
z našich obcí a miest.
Čo	sa	týka	štatistiky	z	prvej	svetovej	
vojny	 vidíte,	 že	 čísla	 padlých,	 zra-
nených a nezvestných sú uvádzané 
v	miliónoch.	 Hovorí	 sa,	 že	 štatistika	
je	 presný	 súčet	 nepresných	 čísiel.	
V tomto prípade je to realita. Ale 
51 mien obetí na našom pomníku 
z	prvej	 svetovej	 vojny	 je	 číslo	úplne	
presné,	 lebo	 títo	 ľudia	 sa	 skutočne	
z	vojny	nevrátili.	Mnohé	rodiny	čakali	
ešte	dlhé	roky	po	vojne,	že	sa	ich	prí-
buzní	možno		vrátia.	V	to	dúfali,	lebo	
mnohí	nedostali	hlásenie,	že	ich	prí-
buzný	 padol	 „hrdinskou	 smrťou	 za	
cisára	pána“.												Česť	ich	pamiatke!
																																				Ing.	Štefan	Pavelka

viac na webe www.obeczavod.sk
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Blíži	 sa	 čas	 Vianoc	 a	 s	 ním	 aj	 koniec	
roka	2019.	Je	to	čas,	kedy	sa	intenzív-
nejšie spájame v kruhu rodiny, ale je to 
aj	 čas,	 kedy	bilancujeme	prežitý	 rok.	
Aj my, v našom zariadení pre seniorov 
bilancujeme.	 Bilancujeme,	 čo	 všetko	
sa	 nám	 počas	 celého	 roka	 	 podarilo	
splniť.	A	bolo	toho	veľa.	Veľa	toho,	čo	
nás	 veľmi	 teší,	 ale	 zároveň	 	 zaväzuje	
do budúceho roka.
Obsadenosť	klientov	v	našom	zarade-
ní	 bola	 počas	 celého	 roka	 na	 100%,	
čím	sme	splnili	podmienku	na	čerpa-
nie dotácií k poskytovaniu sociálnych 
služieb.	 Znamená	 to,	 že	 ani	 v	 tomto	
roku	 nemusíme	 vrátiť	 z	 poskytnu-
tých dotácií ani jedno euro. Plnenie 
rozpočtu	 na	 rok	 2019	 bude	 vyrovna-
né. K optimálnemu štandardu pos- 
kytovaných	 služieb	 sme	 realizovali	
zopár zásadných zmien, ktoré viedli 
k zvýšeniu kvality poskytovaných slu-
žieb.	Jednou	zo	zmien	bola	prestavba	
malej,	 nevyhovujúcej	 práčovne	 na	
úplne	 novú,	 ktorá	 spĺňa	 požadovaný	
štandard.	 Tento	 projekt	 bol	 financo-
vaný z vlastných zdrojov zariadenia. 
Dosť	 veľkými	 zmenami	 prechádzal	
aj vonkajší areál zariadenia. Obecný 
úrad, na základe vypracovaného pro-
jektu, vybudoval pre klientov úplne 
nový altánok, ktorý plánujeme vy-
užívať	 aj	 na	 spoločenské	 akcie	 pre	
pozvaných klientov z okolitých zaria-
dení.	 Súčasťou	 tohto	 projektu	 bolo	
vybudovanie automatickej závlahy na 
trávnatú plochu v areáli nášho zaria-
denia,	 s	 využitím	dažďovej	 vody.	 Po-
čas	 výkopových	 prác	 bola	 objavená	
neporušená,	 pôvodná	 studňa,	 ktorá	
bude	 využitá	 v	 systéme	 závlah.	 Ďal-
šou	veľkou	zmenou	je	oprava	strechy	

Koncoročná bilancia riaditeľa DSS sv. Michala v obci Závod

na	druhej	časti	budovy.	Táto	práca	je	
časovo	 náročnejšia	 a	 bude	 potrebné	
v	nej	pokračovať	aj	v	ďalšom	roku.
    
Pre skvalitnenie práce s klientami sme 
navýšili	počet	opatrovateliek,	čím	cel-
kový	 počet	 zamestnancov	 stúpol	 na	
11.	Sociálno	-	terapeutická	činnosť	je	
zabezpečovaná	okrem	opatrovateliek	
aj	sociálnou	terapeutkou,	ktorú	každý	
piatok	 klienti	 s	 radosťou	 očakávajú	
a	tešia	sa	na	spoločné	chvíle	strávené	
v	 jej	 spoločnosti.	 V	 rámci	 terapeutic-
kej	 činnosti	 sa	 klienti	 venujú	 svojim	
záľubám	 a	 zároveň	 je	 to	 pre	 nich	 aj	
akási	 forma	 odpočinku	 a	 odpútania	
sa	 od	 svojich	 starostí	 a	 chvíľ,	 kedy	
spomínajú na svoju rodinu a príbuz-
ných,	 s	 ktorými	 by	 veľmi	 radi	 trávili	
viac	času,	ako	je	to	možné.
Aj v nastávajúcom roku, roku 2020 
máme	plány,	ktoré	by	sme	veľmi	radi	
zrealizovali.	 Chceli	 by	 sme	 dokončiť	
oddychovú	 zónu	 a	 predzáhradku.	
V spolupráci s obecným úradom sme 
naplánovali výmenu podlahovej kry-
tiny vo vnútorných priestoroch za-
riadenia.	Na	pláne	 je	 aj	 vymaľovanie	
miestností	 v	 druhej	 časti	 zariadenia.	
Z vlastných zdrojov by sme chceli 
dokončiť	 modernizáciu	 kotolne.	 Ve-
rím,	 že	 s	podporou	obecného	úradu,	
zvládneme naplánované práce, ktoré 
prispejú k ešte vyššej kvalite posky-
tovaných	 služieb	 a	 k	 udržaniu	 dob-

rého mena  nášho zariadenia. Verím, 
že	 s	 kvalitou	 poskytovaných	 služieb	
budú spokojní nielen zamestnanci ale 
hlavne naši klienti a ich rodiny. Touto 
cestou	 chcem	poďakovať	 obci	 Závod	
a osobitne pánovi starostovi, ktorý 
svojim prístupom a prácou prispel 
k	plneniu	úloh	a	tým	pomohol	udržať	
nastavený štandard poskytovaných 
služieb.	 Veľké	 poďakovanie	 patrí	 aj	
všetkým zamestnancom, ktorí nie-
len	svojou	prácou	ale	aj	obetavosťou	
prispeli	k	zveľaďovaniu	zariadenia.
Želám	všetkým	pokojné	a	požehnané	
Vianočné	 sviatky	 a	 do	 Nového	 roka	
2020 splnenie všetkých osobných 
prianí.                                          
                                                Mgr. Hlavatý Emil 
																																																												Riaditeľ	DSS																									

Tento rok odštartovalo nakrúcanie 
tretej	 série	 folklórnej	 show	 Zem	
spieva	 a	 sme	 radi,	 že	 sa	 nám	 po-
darilo	v	nej	odprezentovať	aj	našu	
obec. Naša skupina sa úspešne 
prebojovala cez kasting, ktorý pre-
behol 15.9.2019 v Múzeu sloven-
skej dediny v Martine. Televízny 
štáb neskôr po kastingu navštívil 
našu obec spolu s lokálpatriotom 
a urobili s nami rozhovor o našich 
tradíciach,	histórii	i	folklóre.	Zobra-
li	sme		ich	aj	k	rieke	Morave,	odkiaľ	
pochádza názov nášho zoskupenia. 
Ako to dopadlo uvidíte v januári na 
RTVS v tretej sérii Zem spieva. Ne-
zabudnite	nám	fandiť!

FSk	Lanšper

Lanšper  spieva 
v Zemi spieva
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Vážení	priatelia!
prihováram	sa	Vám	v	mene	členov	zák- 
ladnej organizácie jednoty dôchod-
cov, aby som Vás oboznámila s aktivi-
tami , ktoré sme mali zahrnuté v pláne 
činností	na	rok	2019.
Je	 to	 schôdzková	 činnosť,	 kultúrne,	
spoločenské	 a	 športové	 akcie,	 ktoré	
sú rozpracované na jednotlivé mesia-
ce.	 Ich	 realizáciu	 zabezpečoval	výbor		
ZO JDS v spolupráci s OO JDS Malac-
ky,	OÚ	Závod,	ako	aj	s	spoločenskými	
organizáciami v obci a okrese Malac-
ky.
Z	našej	činnosti	sú	to	akcie,	ktoré	oži-
vujú	ľudove	zvyky	a	tradície	-	Krojová	
zábava Závod, Senior bál Malacky, 
Maškarný ples v Kuchyni, Ples Senio-
rov	 Bratislavského	 kraja	 v	 Inchebe,	
Ženský	 chmat	 s	 pochovávaním	 basy	
vo Vysokej pri Morave, Divadlo - Bab-
ské	 plkotačky	 v	 Závode,	 Vystúpenie	
Heleny	Vondráčkovej	v	Bratislave,	Ju-
rajská zábava v Plaveckom Mikuláši, 
Frolova	 notečka	 v	 Závode,	 Závodské	
bezchlebahody-výroba a predaj lan-
gošov, Majáles v Malých Levároch, 
Juniáles	 Veľké	 Leváre,	 Hasprúnsky	
dubák v Studienke. S letom sme sa 
rozlúčili	 na	 Franckovej	 zábave	 v	 Ro-
hožníku	a	jeseň	sme	privítali	na	Okres-
nej	Ľudovej	zábave	v	Lábe.
V	 rámci	veľkého	 jarného	upratovania	
obce	sa	naše	členky	starajú	o	úpravu	
parku pri kostole, upratujú park pri 
OÚ, okolie pri cintoríne a svoje pred-
záhradky.
Na okresných športových hrách v Zá-
horskej	 Vsi	 si	 zmerali	 sily	 viacerí	 čle-
novia	 v	 rozličných	 disciplínach.	 J.	
Rohlíček	-	II.	miesto	v	streľbe,	na	kraj-
ských športových hrách s cykloturis-
tike v Plaveckom Štvrtku sme nemali 
zastúpenie.
Počas	 roka	 navštevujeme	 termálne	
kúpalisko	v	Dunajskej	Strede,	Vo	Veľ-
kom	 Mederi,	 časť	 členov	 navštevuje	
pobyt	v	Štúrove	a	časť	členov	sa	rek-	
reuje	pri	mori	v	Chorvátsku.	Využívame	
aj	 relaxačno-liečebné	 pobyty	 v	 kúpe-
ľoch.	Pozornosť	venujeme	aj	naším	ju-
bilujúcim	 členom	 pri	 ich	 významnom	
životnom	 jubileu.	 Na	 celoslovenskej	

Z činnosti klubu dôchodcov
výstave	Zlaté	ruky	v	Trenčíne	sme	mali	
Bábiky	oblečené	v	Závodskom	kroji.
V	 novembri	 sme	 si	 pripomenuli	 deň	
vojnových veteránov - vojakov pad-
lých	v	I.	a	II.	svetovej	vojne	položením	
venca	a	zapálením	sviečok.
Už	tradične	v	novembri	organizujeme	
Katarínsku	 zábavu,	 ktorej	 sa	 zúčas-	
tňujú	jednotlivé	organizácie		z	okresu	
Malacky.	 Tento	 rok	 to	 boli	 členovia	
ZO	JDS	z	13	obcí	a	počet	aj	 s	našimi	
členmi	bol	okolo	250	osôb.	Po	úvod-
nom	príhovore	predsedníčok	ZO	JDS	
a zástupkyne OO JDS Malacky, priví-
tal prítomných seniorov aj p. Vrablec 
- starosta obce. V krátkom programe 
vystúpili	deti	z	folklórneho	súboru	Zá-
vodzan pásmom piesní a tancov pod 
vedením	 manželov	 Hanzlíkových,	 za	
čo	im	srdečne	ďakujeme.
Súčasťou	bola	 aj	 bohatá	 tombola	do	
ktorej	prispeli	naši	členovia,	zúčastne-
né organizácie, ako i miestni podnika-
telia	a	občania,	Coop	Senica,	a	 iní	za	
čo	im	srdečne	ďakujeme,	ako	i	naším	
členom,	 ktorí	 sa	 postarali	 o	 prípravu	
a	zabezpečenie	zábavy.
Poďakovanie	 patrí	 aj	 pracovníkom	
OÚ, ktorí boli nápomocní pri príprave, 
ako aj starosta obce, ktorý nám vychá-
dzal v ústrety a nemalou mierou sa 
podieľal	pri	organizovaní	stretnutia.
Odmenou za to nám boli spokojné 
úsmevy	a	slová	vďaky	lúčiacich	sa	se-
niorov slovami – Stretneme sa za rok 
na	už	v	poradí	12-tej	Katarínskej	zába-
ve.
Na	záver	využívam	príležitosť	,	preto-
že	 mnohí	 naši	 členovia	 nás	 opustili,	
aby sme sa postarali o omladenie klu-
bu	a	získali	nových	členov	pre	obeta-
vú prácu v prospech staršej generácie, 
aby ten dôchodcovský vek bol krajší, 
radostnejší, aby sme pri stretnutiach 
zabudli	na	každodenné	starosti.

Pretože	 sa	 blížia	 najkrajšie	 sviatky	
roka	–	Vianoce,	 ja	Vám	želám	krásne	
Vianoce,	pokoj	v	duši	a	veľa	pekných	
chvíľ	prežitých	v	kruhu	svojich	najbliž-
ších.

Eva Eglová
Predseda ZO JDS

Rok	 2019	 čím	bol	 pre	 vás	 a	 aj	 nás	
zaujímavý? 
MY	HEPY	sa	opäť	zišli	a	skúsili	vyča-
rovať	úsmev	na	tváričkách	detí,	a	aj	
rodičov.	 MDD	 sa	 niesol	 v	 znamení	
hier	 a	 súťaží,	 ktoré	 boli	 zaujímavé	
pre	 deti.	 Cieľom	 bolo	 zašportovať	
si	 a	 ukázať	 deťom,	 že	 aj	 v	 jedno-
duchých	 súťažiach	 je	 čaro	 šťastia	
a	 spokojnosti.	 Ukázali	 ste	 nám,	 že	
odvaha	a	bojovnosť	vám	nechýba.	

Na	 jeseň	 sme	 sa	 na	 strašidelnom	
popoludní zabavili v pene, ktorú 
nám	pripravili	 naši	dobrovoľní	ha-
siči	 a	 verte,	 či	 neverte,	 aj	my	 sme	
sa vyšantili s vami. Tombola bola 
bohatá	a	veľa	detí	sa	tešilo	z	drob-
ných	 darčekov.	 Členky	 združenia	
si	 užívali	 každé	 jedno	 popoludnie	
za	 čo	 im	patrila	odmena,	 teda	váš	
spokojný úsmev deti. 

Veríme,	že	aj	budúci	rok	prídete	za	
nami.
Ďakujeme		Obecnému	úradu,	Dob-
rovoľnému	hasičskému	zboru	a	čle-
nom	MY	HEPY	Zlatke,	Katke,	Janke,	
Marcelke, Monike, Laurám, Petrovi, 
Vojtovi, Dávidovi a Majde.

	MY	HEPY
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V priebehu roka 2019 na jar sme or-
ganizovali skúšky SW (všestranné 
skúšky	podľa	slovenského	skúšobné-
ho	 poriadku)	 za	 účasti	 ôsmych	 psov	
s psovodmi. Akcia prebehla korektne 
za	 pekného	 aj	 keď	 trocha	 veterného	
počasia.	Leto	nám	začalo	akciou	Bez-
chleba hody, kde náš klub ponúkol 
cigánske	pečienky,	nápoje	a	dúfame,	
že	sme	prispeli	k	dobrej	nálade	všet-
kých	 zúčastnených.	 Na	 jeseň	 sme	
organizovali	 IPO,	 čo	 je	 skúška	 podľa	
medzinárodného skúšobného po-
riadku	 v	 počte	 osem	 prihlásených	 (z	
toho	KK	Závod	bolo	šesť),	ktorí	úspeš-
ne	 absolvovali	 uvedené	 skúšky.	 Dňa	

Kynológia

Klasické	kiná	na	Záhorí	skončili	pre-
mietať	v	 roku	2012.	Po	 tomto	 roku	
prestali	filmové	distribučné	spoloč-
nosti	 distribúciu	 filmov	 na	 35	mm	
filmových	 kópiách.	 Digitalizácia	
malých kín bola drahá a neefek-
tívna. Poslednou projekciou v kine 
Máj	Závod	bol	v	októbri	2012	detský	
film	Modrý	tiger	na	35	mm	filmovej	
kópii.
Naša obec 2x podala na Audiovi-
zuálny	 fond	 žiadosť	 o	 digitalizáciu	
kina	Máj.	Výsledok	žiadosti	bol	vždy	
negatívny. Preto sa obec rozhodla 
vo	vlastnej	réžii	a	svojpomocne	oži-
viť	kino	Máj	pomocou	verejnej	pro-
jekcie,	kedy	sa	premieta	film	z	DVD/
BD	alebo	aj	mp4	nosiča	cez	projek-
tor.
Nezabudli sme ani na najmenších 
divákov.	 Ich	 premietací	 čas	 je	 ne-
deľa	o	17:00	a	v	zime	o	15:00,	ten	si	
zvolili	hlasovaním	na	FB.	Od	konca	
augusta	je	možnosť	si	pred	filmom	
zakúpiť	aj	pochutiny.
Posledné klasické kamenné kiná 
skončili	 premietať	 v	 roku	 2012	 v	
Brodskom,	 Holíči	 (letné),	 Kútoch,	
Moravskom	 Svätom	 Jáne,	 Rohož-
níku,	 Veľkých	 Levároch	 a	 Závode.	
Z	 dôvodov	 finančnej	 náročnosti	
prevádzky a dlhodobého poklesu 
návštevnosti	filmových	predstavení	
prestalo	fungovať	v	roku	2017	zdigi-
talizované kino X v Stupave.
V roku 2019 sme obnovili premieta-
nie 12.07.2019.
Premietli	 sme	28	filmov,	 čo	 je	 viac	
než	45	hodín,	navštívilo	nás	850	di-
vákov.
Tešíme sa na Vás aj v roku 2020, do 
ktorého Vám prajeme len to najlep-
šie.

26.10.2019 sme boli poverení Sloven-
skou	 úniou	 chovateľov	 nemeckých	
ovčiakov	 na	 vykonanie	 ZVOD-u	 ple-
meníkov	NO.	Žiaľ	nakoľko	sa	vyskytli	
veterinárne problémy zo strany PZ MV 
SR,	Zvod	plemeníkov	sa	nekonal.	Dňa	
27.10.2019	 sa	 uskutočnila	 Oblastná	
výstava NO, ktorú organizoval KK Zá-
vod v spolupráci so Slovenskou úniou 
chovateľov	 NO,	 ktorá	 prebehla	 za	
krásneho	počasia	a	spokojnosti	všet-
kých	 s	 posudzovaním	MVDr:	Otakara	
Melouna.	Na	výstave	sa	zúčastnilo	84	
jedincov,	 z	 ktorých	boli	 aj	 zahraniční	
účastníci.	Výstava	bola	posúdená	ako	
veľmi	 vydarená	 akcia.	 Na	 záver	 roka	
naša	 činnosť	 pokračovala	 zúčastne-
ním	 sa	 Vianočných	 trhov,	 kde	 sme	
opäť	ponúkli	cigánske	pečienky,	vare-
né	vínko	a	dobrú	slivovičku.
Po	 celý	 rok	 2019	 sme	 sa	 snažili	 zvy-
šovať	 kvalitu	 a	 ovládateľnosť	 našich	
psov formou výcviku a tréningu.

Kolektív KK Závod
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Dobrovoľný	 hasičský	 zbor	 Závod	 bol	
založený	 v	 r.	 1887.	 Sme	 zbor	 so	 132	
ročnou	históriou.	S	určitosťou	môžem	
povedať,	že	sme	najstaršia	organizácia	
v našej obci, ktorá nezištne pomáha 
našim	spoluobčanom	pri	likvidácii	po-
žiarov	 či	 iných	 živelných	 pohromách,	
ako	sú	zaplavené	pivnice,	či	odstraňo-
vanie následkov po veternej smršti.
DHZ	 Závod	 má	 k	 dnešnému	 dňu	 50	
členov,	 z	 toho	 17	 žien	 a	 33	 mužov,	
no		nesmieme	zabudnúť	ani	na	našich	
najmenších	6	členov	z	radov	detí.
Náš zbor spravuje a stará sa o tech-
niku	 Tatra	 815,	 Iveco	Daily,	 osobné	 9	
miestne motorové vozidlo Movano na 
transport	 osôb	 a	motorové	 čerpadlá,	
ktoré	 sa	 aktívne	 využívajú	 pri	 požia-
roch	či	technických	výjazdoch.
V	 roku	 2019	 naši	 členovia	 zasahovali	
14-krát	pri	likvidácii	požiaru,	3-krát	pri	
technickom zásahu a 1-krát pri che-
mickej látke. 
Pravidelne	 sa	 zúčastňujeme	 pri	
okrskových	 cvičeniach,	 ktoré	 organi-
zuje okrsok Kúty. (Do okrsku Kúty patrí 
DHZ Moravský Sv. Ján, DHZ Sekule, 
DHZ Kúty, DHZ Smolinské, DHZ Štefa-
nov,	DHZ	Borský	Sv.	Jur,	DHZ	Závod)
Vykonávame preventívne kontroly ro-
dinných domov, malých a stredných 
prevádzkach v obci, kde sa sústredíme 
na stav komínov a vykurovacích zaria-
dení.	V	prípade	nedostatkov,	majiteľov	
upozorníme a chybu zaznamenáme. 
Táto	činnosť	sa	v	prvom	rade	vykoná-
va	 	pre	bezpečnosť	a	ochranu	zdravia	
či	majetku	dotknutých	osôb.
Veliteľka,	 pani	 Lenka	 Červenková,	
každý	rok	pripravuje	taktické	cvičenie	
v	našej	obci.	Tento	rok	bolo	 jej	cviče-
nie zamerané na evakuáciu ZŠ a MŠ 
v Závode.

Dobrovoľný hasičský zbor Závod
Začiatkom	 roku	 2019	 sa	 naši	 chlapci	
(Marek	 Červenka,	 Tomáš	 Červenka,	
František	Pšenica,	Mário	Maxián)	osob-
ne	podieľali	na	odstraňovaní	snehovej	
kalamity na Kysuciach, v obci Mútne. 
Legislatíva SR nám, ako organizácii, 
ukladá	 absolvovať	 rôzne	 vzdeláva-
cie kurzy a školenia, ako je napr. kurz 
základnej prípravy, kurz poskytnutia 
prvej pomoci, školenie preventívarov, 
školenia	veliteľov,	kurz	pilčíkov	a	rôz-
ne iné školenia, aby sme mohli aktív-
ne	a	plnohodnotne	vykonávať	činnosť	
dobrovoľných	hasičov	v	obci.
Každoročne	 organizujeme	 ukážku	
techniky	pre	najmenších	občanov	na-
šej obce, pre deti v ZŠ a MŠ a táto akcia 
má	vždy	veľký	úspech.
Ako ste si všimli, naša zbrojnica pre-
chádza postupne rekonštrukciou. 
Nová fasáda, nové okná, nová strecha 
či	nové	brány.	Toto	by	bez	spolupráce	
s obcou a pánom starostom nebolo 
možné.	Čaká	nás	úprava	interiérových	
priestorov	a	mnoho	ďalších	prác	spo-
jených s modernizáciou priestorov.
Súčasťou	našej	práce	je	aj	každoročné	
Stavanie	 mája,	 v	 súčinnosti	 s	 obec-
ným úradom spoluorganizovanie kul-
túrnych	 podujatí,	 ako	 sú	 Gulášmaj-
ster, Bezchleba hody a Kultúrne letá, 
či	 skrášlenie	 obce	 v	 predvianočnom	
období	 Stavaním	 stromčeka	 pri	 ha-
sičskej	 zbrojnici.	 Neoddeliteľnou	 sú-
časťou	 našej	 práce	 je	 aj	 zúčastňova-
nie sa pri slávení cirkevných sviatkov, 
ako	sú	sviatky	Veľkej	noci	či	asistencia	
pri procesii slávnosti Najsvätejšie-
ho	tela	a	krvi	Kristovej	(Božie	telo).	
V	máji,	na	sviatok	svätého	Floriána,	sa	
zúčastňujeme	púte	hasičov,	 ktorú	or-
ganizuje	 už	 tradične	 UO	 DPO	 Senica	
v bazilike v Šaštíne. 

Združenie	obcí	Enviropark	Pomoravie	
v	 súčasnej	dobe	 realizuje	 rekonštruk-
ciu	 čistiarne	odpadových	vôd	v	Gaja-
roch	 (ďalej	ČOV).	Do	spomínanej	ČOV	
spadajú	 a	 vlastníkmi	 sú	 obce	 Gajary,	
Malé	 Leváre,	 Veľké	 Leváre	 a	 Závod.	
Táto	 „akcia“	 je	 financovaná	 z	 vlas-	
tných zdrojov spomínaných obcí. Ob-
jekt	 bol	 v	 havarijnom	 stave,	 nespĺňal	
základné kritériá na prevádzkovanie 
ČOV	 a	 kapacitne	 bol	 poddimenzova-
ný. Starostovia jednotlivých obcí sa 
spoločne	 rozhodli	 pristúpiť	 k	 základ-
nej rekonštrukcii ešte v prvej polovici 
roka 2019. Prvá etapa rekonštruk-                        
čných	 prác	 pozostávala	 z	 demontáže	
jestvujúcej	technológie	čerpacej	stani-
ce,	stavebnej	úpravy	a	opravy	dna	čer-
pacej	 stanice,	montáže	čerpadiel	 vrá-
tane	príslušenstva	a	armatúr,	montáž	
strojovne stieracích hrablíc, nátokové-
ho	 žľabu	a	 sprevádzkovanie	 všetkých	
komponentov.	 Ďalšia	 etapa	 nadväzu-
je na tú prvú a ešte stále prebieha jej 
realizácia.	 Ide	 o	 rekonštrukciu	 celej	
biologickej linky a vybudovanie nové-
ho	kalojemu.	Oprava	ČOV	je	potrebná	
z	 dôvodu	 zvýšeného	 zaťaženia	 ČOV																																																																																																	
a z dôvodu problematického dodr-
žiavania	parametrov	na	odtoku	z	ČOV.							
Z toho dôvodu bola navrhnutá úprava 
čistiaceho	 procesu	 a	 to	 ako	 techno-
logicky, tak aj zvýšením objemu akti-
vácie. Technologicky je navrhovaná 
úprava	 aktivácie	 tak,	 že	 do	 procesu	
čistenia	je	zaradená	predradená	denit-
rifikácia.	Objem	aktivácie	 je	zväčšený	
o	200	m3	využitím	nádrže,	ktorá	je	pod	
mechanickým	 predčistením.	 Zároveň	
nádrž	 regenerácie	 kalu	 je	 upravená	
na	denitrifikáciu.	Takouto	úpravou	sa	
zvýši	kapacita	ČOV	čo	sa	 týka	ekviva-
lentných	 obyvateľov.	 Predpokladané	
náklady	na	rekonštrukčné	práce	pred-
stavujú výšku 273 996,50 €. Do tejto 
sumy nie sú zarátané „skryté“ výdav-
ky, ktoré vyplynú zo zistených nedo-
statkov	počas	samotnej	rekonštrukcie	
ČOV.	

Rekonštrukcia ČOV
v Gajaroch
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Chcem	 poukázať	 na	 to,	 že	 naša	 čin-
nosť	je	dobrovoľná	a	naším	mottom	je	
už	od	nepamäti	„Bohu	na	slávu	a	blíž-
nemu na pomoc“. Je to symbol toho, 
že	 prácu,	 ktorú	 robíme	 –	 robíme	 bez	
nároku na odmenu. Našou odmenou 
je	 spokojnosť	a	uznanie	našich	obča-
nov. Ako nezisková organizácia máme 
zriadený	bankový	účet,	na	ktorý	nám	
môže	 každý,	 kto	 nás	 chce	 podporiť,	
prispieť	formou	2%	z	dane.
Touto formou by som rád vyslovil po-
ďakovanie	 všetkým	 naším	 členkám	
a	 členom	 za	 odvedenú	 prácu	 a	 čas	
strávený	pri	práci	a	činnostiach	v	DHZ.
Zároveň	 želám	 všetkým	 občanom	
a	 podporovateľom	nášho	 zboru	 šťas-	
tné	 a	 veselé	 Vianoce	 a	 šťastný	 nový	
rok	2020,	bez	požiarov	a	živelných	po-
hrôm, aby sme sa viac stretávali iba 
pri veselších udalostiach, ktorými sú 
napríklad	 naše	 každoročné	 kultúrne	
letá. Darujme si viac úsmevu a milé 
slovo	a	urobme	si	tak	život	krajším.

Predseda	 Dobrovoľného	 hasičského	
zboru Závod  Juraj Egl

Vážení priatelia, 
futbalisti, 
fanúšikovia !

Športový klub
Závod

Každý	z	nás	si	uvedomuje,	že	čas	letí	
ako bláznivý a nechytí ho nik, ja ani 
vy.	Už		je	to	rok,	čo	ste	držali	v	rukách	
tento	občasník.	Nastal	čas,	opäť	Vám	
predstaviť	 naše	 tímy	 a	 priblížiť	 Vám	
ich	 úspechy	 v	 jesennej	 časti	 súťaž-
ného	ročníka	2019/2020.	V	ŠK	Závod	
v	 súčasnosti	 pôsobí	 v	 súťažiach	 Bfz	
5	 mužstiev	 –	 prípravka	 U8,	 príprav-
ka	U11,	mladší	žiaci	U13,	dorast	a	A-
-mužstvo.	Nezabúdame	ani	na	partiu	
starých	pánov,	ktorí	sa	tiež	pravidelne	
stretávajú.
Prípravka U8 odohrala pod vedením 
trénerov	Vendelína	Studeniča	a	Marti-
na	Tomeka	12	zápasov.	Vedúcim	muž-
stva	bol	Lukáš	Šimkovič.	V	tabuľke	sa	
umiestnili so 17 bodmi na 3. mieste. 
Skórovať	 sa	 im	 podarilo	 až	 61-krát.	
Strelcami	 gólov	 boli:	 Jakub	 Bartek,	
Dušan	 Egl,	 Filip	 Závadský,	 Pavol	 Šu-
šota,	Daniel	Vrabček,	Lukáš	Šimkovič,	
Paulína	Michalovičová,	 René	Drahoš.		
Tím	 U8	 tvoria:	 Peter	 Šišulák,	 Pavol	
Šušota,	 Daniel	 Vrabček,	 Lukáš	 Šim-
kovič,	 Paulína	 Michalovičová,	 Dušan	
Egl, Jakub Bartek, Adam Kovár, Ta-
deáš	Blažek,	René	Drahoš,	Marco	Mi-
hok,	Filip	Závadský,	Šimon	Jurica,	Mi-																																																																																																
chael Šušota, Alex Klíma, Martin 
Tomek, Daniel Chovanec, Daniel Ví-
cen, Adam Šišulák a Martin Pšenko.  

 

Prípravku U11	 tvoria:	Nina	Šimkovi-
čová,	 Natália	Michalovičová,	 Damián	
Cigánek,	 Alex	 Červenka,	 Patrik	 Ben-
jamín	 Fazekaš,	 Roman	 Michalovič,	
Jakub Strmenský, Andrej Dúška, Mar-
ko	Uhrinec,	Alex	Čáni,	Lukáš	Majzún,	



hal,	 Samuel	 Šefčík,	 Jakub	 Knotek,	
Marek Chvátal, Janka Hollá, Marek 
Hollý	a	David	Smrtič.

Mládežnícke	družstvá	nezaháľajú	 ani	
cez	zimu	a	zúčastňujú	sa	zimnej	halo-
vej ligy.
Dorastenci v	 jesennej	 časti	 súťažné-
ho	 ročníka	 2019/2020	 odohrali	 pod	
vedením trénerov Andreja Dušku 
a Romana Blechu ml. 11 zápasov. Zís-
kali	 13	 bodov	 a	 v	 tabuľke	 sa	 umies-	
tnili	 na	 6.	 mieste.	 Strelcami	 gólov	
boli:	Jakub	Hollý,	Róbert	Galba,	Jozef	
Vlačuha,	Martin	Martinec,	Tomáš	Lo-
poš, Martin Vrablec, Matúš Slovinský. 
Tím	dorastencov	tvorili:	Jakub	Hollý,	
Samuel	 Karel,	 Samuel	 Ferenčič,	 Ni-
kolas Kuzma, Matúš Slovinský, Viliam 
Baláž,	Martin	Majzún,	Tomáš	Brinkač,	
Tobias Adam Vachálek, Marek Dani-
hel, Tomáš Hollý, Martin Martinec, 
Alexej	 Kudoláni,	 Róbert	 Galba,	 Jozef	
Vlačuha	a	Nicolas	Szitás.

ŠK zorganizoval aj turnaj pre dospe-
lých	 -	 IV.	 ročník	 futbalového	 turnaja	
dospelých	 „Memoriál	 Jozefa	 Gajdu“.	
Účastníkmi	turnaja	boli	štyri	mužstvá	
–	FK	Malé	Leváre,	ŠK	Záhorák	Plavec-
ký	Mikuláš,	FK	Záhorská	Ves	a	domá-
ci	 ŠK	 Závod.	 Finále	 turnaja	 patrilo	
domácim a súperovi z Pl. Mikuláša. 

Filip	 Hajdin,	 Boris	 Michalovič,	 Matúš	
Ferenčič,	 Lukáš	 Červenka	 a	 Matúš	
Schultz. Pod vedením trénerov Milana 
Šimkoviča,	Martina	Majzúna	a	Tomá-
ša	Fazekaša	odohrali	v	 jesennej	časti	
súťažného	 ročníka	 2019/2020	 sedem	
zápasov.	 Získali	 6	 bodov	 a	 v	 tabuľke	
obsadili	 6.	 miesto.	 Skórovali	 22-krát	
a	strelcami	gólov	boli:	Jakub	Strmen-
ský, Damián Cigánek, Nina Šimkovi-
čová,	 Marko	 Uhrinec,	 Roman	 Micha-
lovič,	Andrej	Duška	a	Matúš	Ferenčič.

ŠK	 v	 júni	 zorganizoval	 6.	 ročník	me-
dzinárodného futbalového turnaja 
prípraviek U11 „O pohár starostu 
obce	 Závod“.	 Na	 turnaji	 sa	 zúčastni-
lo	 6	 tímov:	 TJ	 Záhoran	Kostolište,	 TJ	
Lakšárska	Nová	Ves,	ŠK	Závod,	FC	Ky-
jov	1919	,,A“	(ČR),	ŠK	Žolík	Malacky	a	
FC	Kyjov	1919	,,B“	(ČR).	Naša	príprav-
ka sa umiestnila na 3. mieste. Turnaj 
vyhral	FC	Kyjov	1919	,,A“	(ČR).	Za	naj-
lepšieho strelca turnaja bol vyhlásený 
Marcus Adam Vachálek.  
Medzi deti z oboch prípraviek prišiel 
aj Mikuláš a potešil ich sladkými od-
menami.

Tím mladších žiakov U13 v jesennej 
časti	 súťažného	 ročníka	 2019/2020	
tvorili:	Matej	Babirát,	Patrik	Strouhal,	
Jakub	Knotek,	Samuel	Šefčík,	Marek	
Hollý, Janka Hollá, Ester Prítulová, 
Marcus	Adam	Vachálek,	Kevin	Blažek,	
Marek	 Chvátal,	 David	 Smrtič,	 Alex	
Duška a Tien Tran Ngoc. Pod vedením 
Romana Babiráta odohrali v jesennej 
časti	 11	 zápasov.	 Získali	 24	 bodov	
a	v	tabuľke	sa	umiestnili	na	3.	mieste.	
Strelcami	 gólov	 boli:	 Marcus	 Adam	
Vachálek,	Kevin	Blažek,	Patrik	Strou-	

Športový klub Závod
Súper bol v zápase dominantnejší a 
skóroval	až	4-krát.
A-mužstvo.	 Hráči	 a	 fanúšikovia	 ces-
tovali	 na	 zápasy	 od	 Veľkých	 Levár	
až	 po	 Čunovo.	 Po	 jesennej	 časti	 sa	
s 24 bodmi umiestnilo na 6. mieste. 
V	priebehu	 jesennej	časti	hráči	–	Do-
minik Bartoš, Martin Drahoš, Adam 
Kráľ,	 Dalibor	 Kuník,	 Stanislav	 Pálka	
a	Samuel	Vaniš	vsietili	spolu	20	gólov.	
Pod	 vedením	 trénera	 Pavla	 Dvořáka	
odohrali	14	zápasov	–	šesťkrát	vyhrali,	
šesťkrát	 remizovali	a	dvakrát	prehra-
li.	V	 jesennej	časti	súťažného	ročníka	
2019/2020	 tím	nášho	A-mužstva	 tvo-
rili:	 Dominik	 Bartoš,	 Mário	 Blažek,	
Juraj Brunclík, Martin Drahoš, David 
Duška,	 Samuel	 Foltýn,	 Erik	 Gildein,	
David Hajdin, Kristián Hajdin, Ondrej 
Klempa,	 Adam	 Kráľ,	 Dalibor	 Kuník,	
Stanislav Pálka, Martin Sloboda, Ma-
túš Slovinský, Juraj Šišolák, Martin 
Tomek, Jaroslav Tomiš, Samuel Vaniš 
a zranený Lukáš Andrla. 
Ako	 už	 bolo	 spomenuté	 vyššie,	 starí	
páni	sa	pravidelne	každú	nedeľu	stre-
távajú	na	miestnom	ihrisku,	využívajú	
multifunkčné	 ihrisko	 a	 v	 nepriazni-
vom	 počasí	 telocvičňu.	 Zúčastnili	 sa	
aj na turnaji v Moravskom Sv. Jáne. 
Turnaja	 sa	 zúčastnilo	 12	 mužstiev	
rozdelených do dvoch skupín. V cel-
kovom hodnotení sa umiestnili na 
krásnom 5. mieste.

Aj	 touto	 cestou	 ďakujeme	 všetkým	
sponzorom, priaznivcom a fanúši-
kom,	 že	 nám	 pomáhajú,	 pravidelne	
nás podporujú a povzbudzujú. Verí-
me,	že	Vám	robíme	radosť	a	aj	naďa-
lej	budete	súčasťou	našej	,,futbalovej	
rodiny“. 

Športu	zdar	a	futbalu	zvlášť!
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