Ročník 17

december 2020

Závodzan

Občasník obce Závod a okolia distribuovaný do každej domácnosti

Takto pred rokom sme si želali, aby rok 2020 bol plný šťastia,
zdravia, lásky a pohody.
Dajako si to však rozmyslel. Bol plný nepohody a naše zdravie bolo v ohrození. A čo je na tom najhoršie, nasledujúci rok
nesľubuje zatiaľ nič lepšie.
Naša obec si zakúsila svoje. Zasiahla nás pandémia a samozrejme pocítili sme to aj na obecnej pokladni. Štát poslal
menej peňazí a v rozpočte sme museli škrtať. Niekde viac,
niekde menej, no ako sa povie – nezostal kameň na kameni.
Budúci rok 2021 a to všetci svorne veríme – bude určite lepší.
Takže do Nového roku 2021 Vám želám spolu s Obecným
zastupiteľstvom a so zamestnancami OÚ veľa ozajstného
zdravia, pokoja, šťastia a lásky, a to všetko s pevnou vierou,
že nastávajúci rok bude naozaj lepším....
starosta obce

Blaha, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné.
Želáme Vám v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom
a spokojný život v ňom.

Čo nás čaká v roku 2021 – úprava dane z nehnuteľnosti
Vážení spoluobčania, posledné roky nielen naša obec, ale
aj ostatné samosprávy vedú boj o prežitie. Tento rok 2020
nás postavil do situácie, aká tu nikdy nebola. Vďaka pandémii a mimoriadnej situácii súvisiacej s prvou a teraz už
aj druhou vlnou šírenia koronavírusu nielen Vy, obyvatelia
obce ale aj obec samotná vynakladá nemalé finančné prostriedky na výdavky, ktoré nemala rozpočtované a ktoré
musela hľadať v škrtaní rozpočtovaných výdavkov na rok
2020, rušení plánovaných aktivít a prehodnocovaní možností príjmov obce.
Už pri návrhu rozpočtu na rok 2020 sme zistili, že mnohé
všeobecne záväzné nariadenia obce, prijaté v posledných
piatich rokoch je potrebné prehodnotiť. Jedným z nich je aj
všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o dani z nehnuteľnosti.
Daň z nehnuteľnosti patrí medzi miestne dane, ktoré môže
obec ukladať v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Prostriedky získané z miestnych daní slúžia obci na financovanie služieb, ktoré ako obyvatelia obce považujeme
za samozrejmé, napr. verejné osvetlenie, oprava a údržba
chodníkov a ciest, údržba zelene, čistota verejných
priestranstiev, a pod. Všetky tieto služby mnohí vnímame
bez toho, aby sme sa pozastavovali nad výškou týchto výdavkov, ktoré na ich zabezpečenie obec každoročne vynakladá a či má obec vôbec dostatok finančných prostriedkov
získaných aj zaplatením miestnej dane z nehnuteľnosti jej
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obyvateľmi.

Pre rok 2021 prichádza Komisia finančná a nakladania
s majetkom obce v spolupráci s obecným úradom s návrhom úpravy všeobecne záväzného nariadenia o dani z
nehnuteľnosti (ďalej „VZN“), ktoré je v platnosti od 1. januára 2017, a to s návrhom jej zvýšenia.
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Vyššie uvedený zákon definuje pozemky, stavby, rovnako
tak uvádza, kto je daňovník a výšku ročnej sadzby dane
z jednotlivých druhov nehnuteľností. Pri úprave VZN sme sa
podrobne zaoberali možnosťami úpravy, porovnávali sme
sadzby dane z nehnuteľností v okolitých obciach (pozn.
obec Závod má doteraz jedny z najnižších sadzieb daní ako
z pozemkov tak aj zo stavieb) a náš návrh zohľadňuje nielen
zákonné možnosti, ale aj skutočné finančné možnosti vás –
daňovníkov. V priemere navrhujeme zvýšenie sadzby dane
za pozemky o 32 % oproti súčasným sadzbám za pozemky
a sadzbu dane za stavby o 47 % oproti súčasným sadzbám
za stavby. Okrem toho navrhujeme zníženie dane zo stavieb
o 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie aj pre
obyvateľov obce, ktorí dovŕšia 62 rokov v roku 2021 (pozn.
doteraz bol vek 70 rokov).
Verte nám, že náš návrh zvýšenia sadzby dane z nehnuteľností je kompromisným riešením s vedomím toho, že príjmy tejto miestnej dane sa v priebehu roka zmenia na konkrétne výdavky v podobe služieb či verejnoprospešných
činností.
Nové VZN o dani z nehnuteľností schválené na OZ dňa
1
15.12.2020 nadobudne účinnosť 1. januára 2021.
				

Ing. Mária Středová

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov bude slúžiť
ako podpora rozvoja
na regionálnej i lokálnej úrovni
Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú,
náboženskú štruktúru obyvateľstva
na danom území, rovnako poskytujú
informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia na regionálnej a lokálnej úrovni. Údaje slúžia
ako podklad pre územné plánovanie
obce ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk,
parkovacích miest, nakoľko vďaka
týmto údajom sa zistí dochádzka do
škôl a zamestnania. Zistenie reálneho
počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do
školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo
v jej okolí.
Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete
rôznych služieb: vozidlá integrovanej
záchrannej služby, obchody, lekárne,
nemocnice, školy, úrady a pod. Od
počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva
na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec. Podielové dane sú
financie, ktoré obec dostáva od štátu
a tvoria hlavný príjem obce a preto sú
mimoriadne dôležité.
Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé požiadavky obce k zlepšeniu kvality života
pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry
obyvateľstva na území obce závisí
plánovanie počtu miest v materských
školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.
Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu pri analýze populačných
štruktúr, pri analýze reprodukčného
správania, vzdelanostnej štruktúry,
poskytujú informácie o domácnostiach. Obciam môžu slúžiť výsledky
sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít,
cestovného ruchu atď.
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„Spájame sily pre rozvoj nášho regiónu“
Občianske združenie Dolné Záhorie,
ktoré dostalo štatút Miestna akčná
skupina (MAS) vzniklo v roku 2014
za účelom vytvorenia vyššej úrovne
spolupráce a integrácie, ktorá prinesie potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie obyvateľov do
hľadania nových a inovatívnych nápadov a rozhodovania o území. MAS
Dolné Záhorie má aktuálne 39 členov, z toho 18 obcí a miest. Členom
je aj obec Závod. V rámci inovatívneho nástroja stratégie rozvoja vedeného komunitou (CLLD) MAS Dolné
Záhorie spája skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na
posilnenie vzájomnej koordinácie,
partnerstva a spolupráce pri riešení
aktuálnych problémov. Prepájame
záujmy a participatívne realizujeme
nové nápady a projekty iniciované
zvnútra mikroregiónu, na ktoré dokážeme poskytnúť finančné prostriedky. Financovanie miestneho rozvoja,
vedeného komunitou, je zabezpečené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2023. Zriadená kancelária MAS
Dolné Záhorie funguje od marca 2018

v prenajatých priestoroch v budove
MKIC v Stupave. Pracovníci kancelárie vykonávajú kľúčové činnosti súvisiace s vykonávaním stratégie CLLD.
Poskytuje zázemie pre fungovanie
a plnenie úloh MAS, pre výkon základných činností orgánov a členov
verejno-súkromného
partnerstva
(MAS).
Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú
špecifické potreby a čelia rozmanitým výzvam. V rámci svojej Stratégie
CLLD MAS Dolné Záhorie podporí
poľnohospodársku činnosť, osobitne mladých farmárov v oblastiach
špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu podnikov smerom k agroturizmu a službám pre vybrané cieľové skupiny v dotknutom
území. V oblasti miestneho rozvoja
podporí projekty miestnych obcí zamerané na zvýšenie kvality života
ich obyvateľov (malá infraštruktúra,
verejné priestranstvá a pod.), komunitné a terénne ambulantné sociálne
služby, podporíme rozvoj podnikania
a tiež niekoľko projektov podpory zakladania malých nepoľnohospodárskych podnikov.

Kto môže byť žiadateľom o finančné príspevky?
Žiadateľom o nenávratný finančný
príspevok musí byť oprávnený žiadateľ, ktorý je definovaný v rámci
podmienok jednotlivých výziev.
Nemusí však byť členom MAS Dolné Záhorie, musí mať registrované
sídlo alebo prevádzku na území
MAS Dolné Záhorie.
Aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie projektov a podrobné informácie k podmienkam vyhlásených výziev nájdete na našej stránke:
www.masdolnezahorie.sk.
Členstvo v MAS zostáva otvorené aj
pre ďalšie relevantné subjekty alebo
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fyzické osoby z dotknutého územia,
ktoré prejavia záujem a odhodlanie
sa podieľať na širokom spektre činností MAS, ktorých strategickým cieľom je:
„Využitím vnútorného potenciálu
územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu rozvoju
vedenému komunitou zvýšiť do roku
2023 jeho konkurencieschopnosť,
výkonnosť a adaptabilitu, pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho
obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov udržateľného
rozvoja“.

Milý občania,

MY HEPY sa v roku 2020 pripravovalo
na podujatia pre deti, avšak COVID
19 bol „kazisvetom“ radosti a zábavy. Veľmi sme sa tešili na ratolesti
našej obce, aby sme im vyčarovali
úsmev na tvári.
Veríme, že v roku 2021 sa nám podarí zrealizovať podujatia, ktoré plánujeme v mesiacoch máj a september.
Všetko sa dozviete v čas, ak nám
počasie a zdravie dovolí zrealizovať
všetky podujatia. Tešíme sa na Vás
a kto sa chce pridať k nám, má náruč otvorenú. Na záver Vám prajeme
krásne vianoce a veľa darčekov pod
stromčekom. Nech Vám vyčarujú
úsmev na tvári.
Tešia sa na Vás členky Katka, Zlatka,
Marcela, Janka, Monika a DJ Peter.
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Odpadové hospodárstvo po novom
Veľmi dobre si pamätáme, ako vyzeralo okolie obce ešte
pred pár rokmi. Postupne sme zaviedli opatrenia a začali
sa prísne kontrolovať nielen pôvodcovia čiernych skládok,
ale aj nezodpovedné domácnosti. No od ideálu sme stále
príliš ďaleko. Aby sme postúpili, museli sme dať ľuďom čas.
Čas aby sa naučili, aby si zvykli. Teraz nastal čas, aby sme
prešli do ďalšieho levelu. Opatrenia, ktoré prichádzajú sú
nové a prísnejšie.
Plomby.
Plombový systém v roku 2021 končí. V januári si na OÚ vyzdvihnete ešte plomby na pol roka. Od 1.7.2021 sa ide po
novom.
Smart riešenia, ktoré motivujú.
Od 1.júla bude zber komunálneho odpadu v obci riešený
zberovým vozidlom s váhou, ktorá odváži každú smetnú
nádobu a údaje o producentovi odpadu zaznamená. Každá zberná nádoba bude preto v priebehu prvého pol roka
očipovaná elektronickým čipom.
Platenie za rok 2021
Rok 2021 bude prechodný. Platiť sa bude počas roka dvakrát.
Prvýkrát v januári, kedy ešte dobieha zmluva do konca
júna s pôvodným partnerom a vyzdvihnete si plomby.
Druhýkrát v júli, keď už nebudú plomby, ale zberné nádoby budú už očipované.
Váženie a kontrola počtu vývozov komunálneho odpadu
je nastavená tak, aby každá domácnosť sama rozhodla, či
bude platiť v nasledujúcom roku plnú čiastku, alebo môže
aj poctivou separáciou šetriť. Ako, to ešte vysvetlíme.
Separácia a jej kontrola
Rozhodli sme sa ale, že separáciu papiera, plastov a skla
nebudeme vážiť ani evidovať. Je na to reálny dôvod. Domácnosť, ktorá má vyložených najviac vriec s plastom, totiž
vôbec nemusí byť najzodpovednejšia. V tomto prípade by
sme krivdili všetkým tým, ktorí sa rozhodli pre bezobalové
výrobky a obmedzili nákup tovaru, ktorý životné prostredie najviac zaťažuje. Obec to nijako nepoškodí, nakoľko
separovaný zber papiera, plastov a skla máme zadarmo!

ČOV Gajary
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Kde a na čom teda ušetríme
Cena za odpad, ktorú od domácností vyberáme, ako už
viete, nie je len za odpad z popolníc. V tejto cene sa odzrkadľujú aj náklady za zberný dvor a náklady za likvidáciu
čiernych skládok.
1. V prvom rade bude na nás, čo vložíme do popolnice
a koľko krát si ju dáme vyviezť. Evidovať sa bude totiž
počet vývozov a váha vyprodukovaného komunálneho
odpadu.
2. Množstvo komunálneho odpadu na zbernom dvore sa
bude tiež kontrolovať. Zadarmo je možné odovzdať už
len veľkoobjemový komunálny odpad ako nábytok,
matrace a pod., ktorý sa nevmestí do zberných nádob.
Všetok drobný komunálny odpad naviac bude na zbernom dvore tiež spoplatnený. Takže tu ušetríme tak, že
každý z nás bude už doma poctivo zvažovať, čo na zberný dvor vyvezie a v akom stave vytriedenosti to bude.
Pretože: menšie množstvo komunálneho odpadu na
zbernom dvore nám výrazne všetkým zníži aj cenu za
odpad na nasledujúci rok.
Šetrí sa teda na komunálnom odpade a čiernych skládkach. Čím ho bude menej, tým lepšie.
No a teraz ako sa to prejaví na cene v domácnosti?
• Na konci kalendárneho roka bude vykonaná rekapitulácia odpadového hospodárstva za daný rok.
• U každej domácnosti budeme vedieť či využila maximálny počet vývozov, alebo ušetrila obci nejaké peniaze za množstvo a počet vývozov. Toto dokážeme
konkrétne vyčísliť a o túto čiastku menej domácnosť
zaplatí už v januári pri poplatku za nasledujúci rok.
• Tento rok si teda zaplatíme plnú čiastku a všetko čo
ušetríme, sa nám zobrazí na cene až na nasledujúci rok.
• Tak isto sa v cene prejaví, ako hospodáril zberný dvor.
Je teda na nás, aby sme veľmi prísne kontrolovali seba,
ale bohužiaľ aj ostatných. Nesmú pribudnúť čierne skládky, nesmieme na zberný dvor voziť komunál, ktorý patrí do
popolníc a aj veľkoobjemový sa častokrát dá lepšie vyseparovať.
Pravdou zostáva, že ak pribudnú čierne skládky a my spoločne to neustrážime, cena za odpad na budúci rok ešte
narastie. Toto si každý musí uvedomiť!
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Obecná štatistika – rok 2020
Celkový počet obyvateľov 			
2965
Počet narodených detí				
31
Počet zomrelých obyvateľov			
25
Počet prisťahovaných obyvateľov do obce 		
59
Počet odsťahovaných obyvateľov z obce		
26
Počet občianskych sobášov 			
8
Počet cirkevných sobášov			
6
Počet vydaných stavebných povolení na výstavbu RD 10
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí RD
8
Najstaršími obyvateľmi obce sú 88-ročný muž
a 98-ročná žena

Celoplošné testovanie

(údaje do uzávierky časopisu)

Zmeny vo fakturácií vodného a stočného
V čase prvotnej výstavby kanalizácie bola filozofia štátu
nekompromisná a nedovoľovala, aby boli podporené čističky odpadových vôd do každej obce zvlášť. Bolo teda
vytvorené účelové Združenie obcí Enviropark Pomoravie
(ďalej len Združenie), ktoré predložilo spoločný projekt
a bolo aj úspešné. Peniaze na prvú a druhú etapu sa podarilo vybaviť.
Dnes po rokoch vieme, že nešlo o šťastné riešenie, no nedalo sa inak. Väčšina kanalizácie teda patrí Združeniu a to
ju aj oficiálne prevádzkuje. Aby sme po rokoch zosúladili túto činnosť so zákonmi a zabezpečili všetky potrebné
formality, vo vzťahoch so zainteresovanými obcami a štátom, všetky štyri obce ( V. Leváre, M. Leváre, Gajary a Závod) sa rozhodli, že od roku 2021 sa v oblasti kanalizácie
zjednotí účtovníctvo a toto celé, vrátane výberu stočného, prejde v zmysle zákona pod Združenie. Voči štátu je
Združenie právny subjekt, ktorý kanalizáciu vlastní, na
prevádzkovanie má živnosť a reálne aj zabezpečuje jej
prevádzku. Tak isto je Združenie ten,
kto je oprávnený na ÚRSO predkladať
návrhy na cenu stočného a úrad ho
pre Združenie aj vydáva.
Čo z tohto plynie pre zúčastnené
obce?
Po Novom roku budú pripravené
nové zmluvy pre domácnosti a každá
pripojená domácnosť bude vyzvaná
k novému podpisu zmluvy so Združením.
Vzhľadom k tomu, že obec Závod sa
celé roky riadi rozhodnutiami ÚRSO
o cene stočného stanoveného pre
Združenie, toto sa meniť nebude
a cena za stočné zostáva nezmenená.
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Vodojem 2020

Zmení sa len to, komu sa bude za stočné platiť a prejde sa
na bezhotovostnú platbu. Počet platieb sa nemení a vybaviť náležitosti s kanalizáciou bude tak isto možné priamo na obci.
Zmena sa dotkne teda počtu faktúr a miesto jednej za
vodné a stočné dostaneme dve. Jednu od Združenia za
stočné a jednu od obce za vodné.

Projekty realizované v obci Závod v roku 2020
za podpory finančných príspevkov a dotácii
Názov projektu			
			

Poskytovateľ
dotácie

Výška
Celková hodnota
dotácie v €
projektu v €

Dopravné ihrisko pre MŠ v obci Závod

Nadácia Allianz

500,-

827,56

Rekonštrukcia obecnej 				
budovy (lekáreň – fasáda)

Nadácia EPH

3 000,-

3 348,-

Vybavenie DHZO				

DPO Bratislava

3 000,-

3 000 ,-

Metodicko-pedagogické 1 302,26
Národný projekt Pomáhajúce
centrum v Prešove
profesie II v edukácii detí a žiakov

651,11 mes.

Refundácia miezd pedagogických Ministerstvo školstva, 30 151,03
vedy, výskumu a športu
a odborných zamestnancov MŠ

30 151,03

Záchranné práce počas vyhlásenej Okresný úrad Malacky
mimoriadnej situácie COVID-19

2 857,39

2 727,29

Celoplošné testovanie

2 642,56

2 642,56

Ministerstvo vnútra SR
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Pandemický rok 2020 v našej škole
S príchodom roku 2020 prišla aj pandémia ochorenia COVID 19.
Všetky plánované podujatia, vedomostné, umelecké, športové súťaže, výchovné koncerty, vzdelávacie programy a aktivity boli zrušené. Škola prešla začiatkom mesiaca marec
2020 do dištančného vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia
činnosť bola značne obmedzená, okamžite sme zahájili online výučbu prostredníctvom dostupných sociálnych kanálov a sietí, na všetkých stupňoch základnej školy. Materská
škola bola na nevyhnutný čas zatvorená.
V obmedzenej forme bolo opätovne zahájené kontaktné vyučovanie žiakov 1. stupňa až 01. júna 2020. Vyučovanie bolo
skrátené, väčšina výchovno-vzdelávacích aktivít prebiehala
najmä na čerstvom vzduchu, v areáli školy, a blízkom okolí našej obce. Koniec školského roka 2019/2020 sa niesol v
„duchu“ prísnych hygienických opatrení. Na „Slávnostnej
akadémii“ sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi.
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom. Prebiehalo dištančne,
online, prostredníctvom „videochatov“ v študijných skupinách. Učitelia používali pri vyučovaní digitálne technológie,
mobilné aplikácie, dostupné edukačné programy, vzdelávacie portály a platformy, napr.: „učíme sa na diaľku“, „Alfboock“, „zborovna.sk“, „bez kriedy“, „datakabinet“, „zoom“,
„teams“, atď. Učitelia vypracovali množstvo učebných textov, materiálov, PL, prezentácií v Power Pointe,...Žiakom,
ktorí sa nemohli vzdelávať prostredníctvom IKT nosili študijný materiál domov, alebo si dohodli individuálne stretnutia
na pôde školy. Absolvovali tiež množstvo online školení, seminárov a „webinárov“, pracovali formou homeoffice, alebo

Pohľad na jednu z nových tried v MŠ

Nová odborná učebňa fyziky a chémie čaká na svoju 1. hodinu

za dodržania prísnych hygienických opatrení na pôde školy.
Pravidelná a intenzívna komunikácia prebiehala prostredníctvom oficiálnej webstránky školy – cez edupage.
Dôležité oznamy, aktivity zo života školy, programy, podujatia, účasť v projektoch, výsledky rôznych súťaží sme zverejňovali na web stránke školy, web stránke obce. „Povolanie
učiteľka“ a opätovné nahrávanie videoklipov s Mirom Jarošom prispelo k poznaniu práce pedagógov a širšej prezentácii našej školy vo verejných médiách.

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

Dlhodobé:
• Prístavba pavilónu materskej školy – rozšírenie priestoru,
kapacít možnosť prijímanie vyššieho počtu detí do MŠ, materiálne a technické vybavenie.
• Prístavba MŠ + revitalizácia detského ihriska - rozšírenie a vybudovanie novej hracej plochy, úprava trávnatej, hracej plochy.
• Multifunkčná učebňa VV, Technika - rozšírenie priestoru,
možností výučby výchovných predmetov v zodpovedajúcich
priestoroch.
• „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách“ – odborné učebne: PC na 1. poschodí
v starej časti budovy, BIO/CH – modernizácia, vyššia kvalita
vzdelávania.
Školský park – rozširovanie zelenej plochy, výsadba zelene,
výsadba trávy, závlahový systém.
• „Viac ako peniaze“ – rozvoj finančnej gramotnosti.
• „Kneipov chodník“ – rehabilitačné cvičenia, rozvoj motoriky, stability.
• „Mliečna liga“, „ Objav mlieko“, „ Školské ovocie“ „Zdravie v školách“, „Škola podporujúca zdravie“ – zdravá výživa,
zdravý životný štýl.
• „Správaj sa normálne“ , „Zober loptu, nie drogy“ – prevencia patologických javov
• „Duálne vzdelávanie“ – projekt ŠIOV.
„Enviropark“ - Združenie miest a obcí dolného Pomoravia.
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• „Medzinárodné partnerstvo škôl eTwinning“ – rozvoj spolupráce a partnerstva európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku – družobná škola
ČR Lanžhot
Krátkodobé
• „Záložka do knihy spája školy“, „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, „Nočné čítanie“ – rozvoj čitateľskej
gramotnosti.
• „Všetkovedko“, „Max“, Maxík“ – rozvoj matematickej gramotnosti.
• „Kamil a Emil“, „Záchranárik“ - zvyšovanie bezpečnosti
žiakov ZŠ v premávke na pozemných komunikáciách - žiaci
2. a 3. ročníka ZŠ. Hravou formou zvýšiť informovanie detí
o možných rizikách a predchádzanie úrazom.
• „Do školy na bicykli“ – zvyšovanie bezpečnosti na cestách,
ochrana životného prostredia, zdravý životný štýl.
• „Lesná škola“ – zážitkové učenie, poznávanie spoločenstva
lesa, ochrana prírody - CHKO Záhorie.
• „Daphne“ – Inštitút aplikovanej ekológie, zážitkové vyučovanie
na základných školách, oblasť - ochrana prírody.
• Projekt „Induktívne spôsoby výučby v prírodovedných
predmetoch - chémia“ – Trnavská univerzita PF. Vzbudenie
záujmu o chémiu na základnej škole, inovačné a moderné
metódy.
• „Moja familia“ – vzdelávanie a výchova v oblasti finančnej
gramotnosti. Spoločnosť OVB ALLFINANZ Slovensko s. r. o.
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Vážení občania, priaznivci DHZ Závod
a kamaráti,
opäť sa Vám touto cestou prihovárame po roku, možno netradične v inom duchu. Žijeme veľmi smutný čas. Rok 2020
bol pre nás všetkých skúškou ale aj poznaním niečoho nového. Ako každoročne, aj tento rok sme mali na začiatku
roku 2020 výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme si schválili plán práce, ktorým sa budeme riadiť počas tohto roku...
Tiež sme mali v pláne stanovené, že usporiadame Kultúrne
letá, ako aj stavanie máje, či asistenciu pri cirkevných podujatiach.
Covid 19 nám škrtol všetky plány a my sme museli rešpektovať nariadenia hlavného hygienika a vlády SR.
Hasiči v Závode neostali zaskočení ani touto pandémiou a
boli vždy pripravení k zásahu a pomoci našim občanom.
V roku 2020 sme zasahovali pri 11 požiaroch a 9 technických
výjazdoch. Ak by som mal spomenúť najvážnejší požiar, tak
ten sa stal 4.4.2020, požiar senníka na bývalom JRD Závod,
kde boli naši chlapci takmer 4 dni pri dozorovaní..
Musím tiež spomenúť aj školenia ,ktoré naši hasiči absolvovali - školenie na dýchacie prístroje, pilčícky kurz či školenie na poskytnutie prvej pomoci.
Počnúc adventným časom sme skrášlili našu obec vianočným stromčekom. Naši hasiči boli v tomto roku, v rámci
jedného víkendu, aj pri celoplošnom testovaní na Covid 19.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, nevynímajúc personál
Obecného úradu, za spoluprácu a podporu.
Milí občania, kamaráti a priaznivci, aj keď je nepriaznivá
doba, ktorá nám viac berie ako dáva, spoliehame sa na
vašu priazeň aj v nadchádzajúcom roku.
Preto Vám všetkým zo srdca prajeme do Nového roku 2021
hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody a vykročenie správnou nohou, nech sa radšej vidíme pri kultúrnych a spoločenských akciách ako pri testovaní alebo nešťastí.
		

Juraj Egl a Lenka Červenková

Z klubu dôchodcov
Už po viaceré roky sa dôchodci stretávame v klube dôchodcov. Naše aktivity boli zamerané na spoločenské, kultúrne
a športové akcie, ktorými sme spríjemňovali život svojím
členom.
Začiatkom roku 2020 to boli akcie zamerané na ľudové zvyky a tradície ako Maškarný bál v Kuchyni, Krojová zábava
v Závode a v Čejkoviciach, Ples dôchodcov v Malackách
a Pochovávanie basy vo Vysokej pri Morave.
Od marca je však situácia iná. Pandémia – Covid 19 poznačila aj náš život v klube. Plánované akcie sa neuskutočnili,
boli zrušené. Na základe rozhodnutia vlády sa zmenil aj
náš život. A tak my, dôchodcovia, sme sa stali rizikovými
a sme odkázaní na pobyt doma, či pomoc iných.
Naše členky šili ochranné rúška pre členov, ale aj pre iných
občanov v obci. Po zmiernení situácie sme sa v septembri
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zúčastnili na folktórnom večeri „ Frolova notečka“
Mysleli sme, že sa stretneme na slávnostnom posedení
v októbri – mesiac úcty k starším. Ale všetko je inak. Preto
využívam túto možnosť pozdraviť Vás, povzbudiť, musíme
jednoducho vydržať.
Veríme, že keď toto všetko skončí, znova sa stretneme
v klube, povymieňame si skúsenosti, porozprávame sa,
veď teplé ľudské slovo stačí na pookriatie mysle, duše. Aj
keď nám rôčky pribúdajú a naše rady pomaly rednú, radi
privítame medzi nami nových členov, pretože spoznávať
nové veci a žiť aktívnym životom, stretávať sa s priatelmi,
nás všetkých obohacuje.
K blížiacim sa najkrajším sviatkom roka – Vianociam – Vám
prajem :
„POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
2021“.
			
Eva Eglová, preds. ZO JDS
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Folklór a tradície
Už dlhé roky nás na tomto poli úspešne zastupuje aj FS
Závodzan. Tento rok tomu nebolo inak. Začal na prelome
januára a februára krojovou zábavou. Môžeme povedať,
že ide už o tradičné podujatie a našlo si svojich stálych
priaznivcov. Vždy sa tešíme, koho na svoju akciu priláka
a aké nové kroje nás zase prekvapia. Oplatilo sa. Narátali
sme jedenásť druhov krojov z celého Slovenska.
Plány boli veľké na celý rok. Nuž, pandemická situácia sa
vyvíjala inak, ako sme si predstavovali. Kalendár podujatí
zostal zrazu prázdny. Mala sa u nás dokonca prvý krát konať súťaž Folklórna jar Juraja Jánošíka. Deti z celého Bratislavského kraja boli pripravené predviesť to najlepšie,
čo sa naučili. Nuž veríme, že o rok sa to podarí.
Veľmi sme sa tešili na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici. Reprezentovať nás na tejto prestížnej akcii bola veľká pocta. Podujatie je médiami mimoriadne podporované a tak sa stalo, že sme sa ako obec, bohatá na folklór
a prekrásny ľudový odev, ocitli v časopise Slovenka, či
v hlavnom večernom spravodajstve hneď dvoch televízií.
Tak isto sa vysielal o každej zúčastnenej obci aj krátky dokument, ktorý našu obec zviditeľnil ešte viac.
Nuž nebolo toho veľa, ale stálo to za to. Veríme, že až sa situácia zlepší, opäť potešíme priaznivcov folklóru a dobrej
zábavy a to nielen u nás.   

FS Závodzan v sprievode s hlavnou organizátorkou Slovenského dňa kroja Máriou Rehákovou.

Závodský recept
v ľudovej kuchárke
O tom, že Závod má svoje významné miesto v ľudovej kultúre a tradíciách nie je žiadnych pochýb. Áno,
každá obec na Záhorí, ale aj na Slovensku, je niečím
špecifická a originálna. Okrem piesní a krojov a zvykov je to aj ľudová kuchyňa resp. jedlo, ktoré hralo
významnú úlohu v živote obyčajného dedinského
človeka. Závodské erteplové tašky sú klasikou, s
ktorou sa v dnešnej dobe, aj napriek veľmi jednoduchej príprave, už nestretávame príliš často. Tento
recept si však našiel miesto v novej ľudovej kuchárke, ktorá vznikla v spolupráci s TV Folklorika. Poďme
však poporiadku.

V januári 2020 navštívil televízny štáb našu obec,
aby zachytil na kamere postup prípravy nielen erteplových tašiek, ale aj osúškov, ako tradičných
slávnostných koláčov. Všetko zastrešovala Folklórna skupina Lanšper, ktorá samotné varenie okorenila krátkym speváckym číslom. V tomto prípade
však hrali prvé husle pani kuchárky – sestry Anna
Eglová a Helena Matkovičová. Popri varení porozprávali zaujímavé príbehy a zážitky zo života, ako i
z histórie obce. Keď bolo všetko napečené, chlapi
z Lanšpéra museli všetko „okoštovat“ a zhodnotiť.
Nezostalo im nič iné ako skonštatovať, že sestry sú
kuchárky na slovo vzaté a ich tašky a osúšky sa naozaj vydarili. Bude však ich remeslo mať kto prevziať?
Pokiaľ nemáte zapísaný recept na erteplové tašky po
starenke, nájdete ich v knižke Ľudová kuchyňa, ktorú je možné už dnes zakúpiť v kníhkupectve Pantha
Rei. Skupinu Lanšper môžete podporiť kúpou CD,
ktoré obsahuje množstvo závodských piesní. Kúpite
ho na drese www.lansper.sk.
			
Mgr. Alexander Krajčír
			
FSk Lanšper

FSk Lanšper a TV Folklorika
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Farnosť Závod
Ubehol ďalší rok, – a
bol celkom iný ako tie
predošlé... Zrazu sme si
uvedomili, že nie všetko
máme v rukách, že nie
všetko napriek modernej
technike vieme mať pod
kontrolou. Do našich životov a aj do života našej
farnosti vstúpili rozličné
opatrenia, ktoré majú
zabrániť šíreniu vírusovej nákazy a poriadne
prevrátili život každého
z nás. Avšak život ide ďalej a čas sa nedá zastaviť.
Keďže raz budeme súdení z toho, ako sme využili čas, ktorý nám zveril Stvoriteľ, treba nám pracovať a pokračovať
v jeho stvoriteľskom diele. A tak sa snažíme naďalej tvorivo
pracovať aj v našej farnosti.
Minulý rok sa nám pred Vianocami podarilo dokončiť
podlahu vo farskom kostole s podlahovým kúrením a novými lavicami.
A tento rok, v rámci možností, pomaly pokračujeme. Začali
sa reštaurovať obrazy Krížovej cesty, pracuje sa na novom
zariadení sanktuária v kostole, po novom roku by mala začať rekonštrukcia organa.
Keďže v kostole, ktorý bol pre mňa vždy prioritou, je už to
najnutnejšie hotové, začali sme dávať do poriadku aj budovu fary. Kto ste boli v posledných rokoch na fare, viete,
že steny, hlavne priečky, boli riadne zavlhnuté niekde až do
výšky jedného metra. Vo väčších miestnostiach fary sa už
predchádzajúci správcovia farnosti snažili túto problematiku nejako – viac, či menej úspešne – riešiť. Zostali chodby
a dve malé miestnosti oproti kancelárie. A tak sme sa koncom novembra do toho pustili. Vybrali sme podlahy, ktoré
samozrejme neboli odizolované a z hrôzou a zároveň s radostným prekvapením sme zistili, že štyri rady tehál pod
úrovňou starej podlahy je v múre izolácia. Samozrejme cez
neodizolovanú podlahu vlhkosť vzlínala do muriva pekne

ponad izoláciu. Šírili sa plesne, zatuchlina a vôbec nezdravé prostredie pre život. Teraz je teda úlohou murárskych
majstrov napojiť sa na túto už existujúcu izoláciu v múroch
a prepojiť ju s izoláciou v novej podlahe, aby sa takto zamedzilo vzlínaniu vlhkosti, murivo na fare konečne vyschlo
a bolo tam do budúcnosti, dúfajme, zdravšie životné prostredie. Zároveň sa vyrovnaním podlahy zruší aj väčšina
schodíkov medzi jednotlivými miestnosťami vo vnútri fary.
Popri tom sme odkryli izoláciu aj v obvodovom murive
z vonkajšej strany, aby zanikol most vytvorený na povrchu
omietkou sokla a tento sme len z estetických dôvodov prekryli styrodurom, ktorý bude povrchovo farebne upravený
tak, ako doteraz.
Popri všetkých obmedzeniach spôsobených pandémiou
sa na týchto hmotných veciach dá pracovať. Horšie je to
však na tej duchovnej rovine. Nedá sa okrem sv. omší, aj
to obmedzene, stretávať s ľuďmi, pripravovať mládež na
birmovku, deti na prvé sv. prijímanie. Nemôžu sa stretávať
naši eRkári a viaznu nám i ďalšie duchovné aktivity. A tak
dúfame, že sa tento stav čoskoro skončí, že snáď príchodom vakcíny sa život nás všetkých zase posunie do normálnej roviny.
I keď je možno náš život ochudobnený o tie spoločné aktivity v duchovnej rovine, nezabudnime, že Boh je prítomný
všade a komunikovať s ním môžeme a máme aj mimo kostola – v rodinách, v súkromí. Keď sa nedá vždy do kostola,
o to sa treba viac modliť v rodine, o to sa treba rodičom
viac venovať výchove detí aj po náboženskej stránke a nakoľko sa dá suplovať farskú katechézu tou rodinnou.
Nakoniec zostáva len popriať nám všetkým veľa trpezlivosti a vynaliezavosti, aby aj toto ťažké obdobie bolo pre nás,
pre naše rodiny, pre našu farnosť prínosom.
				

Závodzan 2020

Peter Kudláč, farár
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Vážení priatelia, milí priaznivci športovej kynológie
Úvodom mi dovoľte, aby som Vás vo svojom mene pozdravil a taktiež odovzdal pozdravy od členov Kynologického
klubu Závod (KKZ). Mnohí z Vás dobre vedia, že športová
kynológia má v našej obci dlhoročnú tradíciu a je s ňou
silno spätá . Preto je pochopiteľné, že sa v roku 2013 organizovaná kynológia vďaka pár nadšencom pod vedením
dlhoročného „psíčkara“ Martina Kozárka , ktorého chcem
z tohto miesta srdečne pozdraviť, vrátila do našej obce.
Náš znovuzrodený klub mal v počiatkoch osem zakladajúcich členov a aj vďaka ústretovosti vedenia obce a predsedníctva športového klubu Závod sme sa mohli „rozložiť“ na tréningovom ihrisku ŠK Závod, kde sme pôsobili až
do jari tohto roku. Tak, ako plynuli roky, tak pribúdali aj
noví členovia klubu. KK Závod má v súčasnej dobe 22 členov, pričom v tomto roku sme zaregistrovali 5 nových a od
1.1.2021 pribudnú ďalší traja, z toho 2 školopovinné dievčatá (Nina Šimkovičová a Nikol Šimonovičová), čo svedčí
o tom, že mládež má o športovú kynológiu záujem. Počas
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leta došlo aj ku zmene miesta pôsobnosti
klubu a zo spomínaného tréningového ihriska sme sa presťahovali
na nové miesto, ktoré
sa nachádza na okraji
obce. Náš nový areál
je situovaný medzi miestnou oborou, Poreckým potokom
a spol. Kovel. Areál sme budovali v rámci brigád a tu by
som rád vyslovil vďaku spoločnosti Richter Rasen a pánovi Studeničovi , ktorí nám vo veľkej miere nezištne pomohli dať „cvičák“ do súčasnej podoby. Oficiálne otvorenie nových priestorov KK Závod prebehlo dňa 29.8.2020.
Aj keď niekomu možno vadí hlučnosť našich zverencov
počas tréningov , nie je to len prázdne mlátenie slamy.
Napriek tomu, že COVID a protiepidemiologické opatrenia
značne okresali tohtoročný kynologický kalendár športových a chovateľských akcií, dosiahli niektorí naši členovia
veľmi pekné výsledky. Jeden zo zakladajúcich členov klubu, Ján Sokol, získal so svojím psíkom Juro z Ladsteina
titul Majster Záhoria v kategórii SVV1 (národný skúšobný
poriadok) a Aďka Kožuchová so svojim psíkom Dunken
z Lintichu splnila náročnú skúšku SVV2. Z chovateľských
úspechov môžeme vyzdvihnúť účasť na Oblastnej výstave v Beckove, kde zverenkyňa Štefana Rusňáka Puma
Vlady-Sal získala 1. miesto v kategórii dospievajúce suky-dlhosrsté a v súťaži o najkrajšieho psa výstavy obsadila
2. miesto. Na tejto výstave získal prvé miesto v kategórii
dorast - psík Zydan z Lintichu majiteľky Aďky Kožuchovej.
Na hlavnej špeciálnej výstave Beckov 2020 získala suka
Puma Vlady - Sal 1. miesto v kategórii dospievajúce suky-dlhosrsté a zároveň sa stala víťazom triedy. Cieľom nášho
KK v roku 2021 je pokračovať v príprave našich 4-nohých
zverencov a čo najlepšie reprezentovať obec Závod.
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Športový klub
Závod
Vážení fanúšikovia,
futbalisti a priatelia športu!

Vážení priatelia, nezabúdajme, že pes
je živý tvor, ktorý cíti bolesť aj smútok, ale tiež vie neskutočným a iba
jemu vlastným spôsobom prejaviť
lásku a radosť. Buďme preto ohľaduplní ku svojím zvieratkám, venujme
im dostatok času, ktorý si určite zaslúžia. Buďme všímaví aj ku svojmu
okoliu, ak vieme o dajakom prípade,
kedy je psík týraný, žije v zlých podmienkach, nebojme sa o tom povedať kompetentným a netvárme sa,
že sa nás to netýka. Pretože sa blížia
vianočné sviatky spojené s rozdávaním darčekov, využijem aj túto príležitosť, aby som apeloval na rodičov,
starých rodičov rozmýšľajúcich nad
kúpou šteniatka pre svoje ratolesti.
Každé šteniatko vyzerá zlatučké, ale
vyrastie z neho dospelý pes, ktorý
tu bude s Vami žiť niekoľko ďalších
rokov. Ak sa predsa len rozhodnete
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a psíka kúpite, majte na mysli, že ho
treba od malička socializovať a vychovávať. Preto ,ak budete potrebovať pomoc alebo radu, zastavte sa za
nami na cvičáku a my Vám veľmi radi
a ochotne poradíme. Aj toto bude z
našej strany vyslovenie vďaky našej
obci, našim obyvateľom a všetkým
tým, ktorí majú radi psov.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám pokojné prežitie zvyšku adventného obdobia, požehnané vianočné sviatky
a do roku 2021 všetko dobré a veľa
zdravia a úspechov.
S pozdravom
Štefan Rusňák – predseda KKZ

Ďalší rok sa odplavil ako voda v Dunaji a Vy opäť po roku držíte v rukách
občasník ,,Závodzan“. Rok 2020 bol
pre každého z nás celkom iný ako
roky predošlé, no určite si ho každý
veľmi dobre zapamätá. Spočiatku
vyzeral rok 2020 klasicky, postupne
sa v mužstvách začala zimná príprava, odohralo sa niekoľko prípravných
zápasov a už sa len čakalo na začiatok súťaží – seniorských i mládežníckych. Začiatku súťaže sme sa nedočkali, práve naopak, všetko, čo bolo
v pláne, sa muselo chcene-nechcene
zrušiť kvôli pandémii. Jarná časť súťažného ročníka 2019/2020 neodštartovala, ale celý ročník bol anulovaný.
Prerušené boli aj všetky tréningové
procesy. Jar sme prečkali, i keď nám
a určite aj Vám futbalové nedele
chýbali. Nariadenia vlády sa začali
začiatkom leta postupne uvoľňovať
a my sme mohli opäť otvoriť brány
nášho štadióna. Zorganizovalo sa
niekoľko brigád, na ktorých sa opravovalo a vymieňalo, čo bolo treba.
Spustili sa tréningy prípraviek, žiakov, dorastencov i mužov. Stretávať
sa začali aj starí páni. Prezident nášho klubu, pán Adrián Mikulič, oslávil
cez leto krásne životné jubileum.
V júli sme zorganizovali dva futbalové
turnaje. Futbalový turnaj kategórie
U8, na ktorom sa zúčastnili ŠK Gajary,
FK TJ Kúty, TJ Záhoran Jakubov a samozrejme nechýbali naši. Konečné
umiestnenie zúčastnených – na prvom mieste sa umiestnili hráči z Jakubova, druhé miesto patrilo našim –
teda domácim, bronzovú medailu si
odniesli do Kútov a štvrté miesto obsadili hráči z Gajar. Druhý turnaj, už
tradičný – futbalový turnaj prípraviek
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U11 ,, O pohár starostu obce Závod„ ,
na ktorom účastníkmi boli ŠK Gajary,
FK TJ Kúty, TJ Slovan Šaštín a domáci ŠK Závod. Víťazom turnaja bola TJ
Slovan Šaštín, druhé miesto obsadil
ŠK Gajary, tretie miesto patrilo FK TJ
Kúty a na štvrtom mieste sa umiestnili naši. Niekedy nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa.
Nakoľko aj muži mali od futbalu dlhú
,,korona“ pauzu, prihlásili sme ich do
Slovenského pohára – Slovnaft Cupu.
V prvom kole sa stretli s FK Mariathal
Bratislava (Marianka), zápas skončil
remízou, a tak sa rozhodlo až po pokutových kopoch. Naši muži postúpili do druhého kola, v ktorom nastúpili
proti treťoligistom z Rohožníka.
Ku koncu leta sa začala pomaly rozbiehať jesenná časť nového súťažného ročníka. Naši najmladší zástupcovia z U8 začali trénovať v tejto
zostave: Tadeáš Blažek, René Drahoš,
Filip Závadský, Simon Jurica, Michael
Šušota, Martin Tomek, Daniel Chovanec, Adam Šišulák, Paulína Michalovičová, Nina Dojčáková a Tomáš Červenka. V obmedzenom režime a za
prísnych hygienických opatrení odohrali pod vedením trénera Martina
Tomeka a asistenta trénera Vendelína Studeniča šesť zápasov. Na konte
majú päť výhier a jednu remízu. So 16
bodmi sú v tabuľke na prvom mieste.

Za prípravku U11 nastupovali: Lukáš
Červenka, Alex Čáni, Lukáš Majzún,
Filip Hajdin, Boris Michalovič, Matúš
Ferenčič, Peter Šišulák, Pavol Šušota,
Daniel Vrabček, Lukáš Šimkovič, Dušan Egl a Jakub Bartek. Pod vedením
trénera Milana Šimkoviča a asisten-

tov trénera Tomáša Fazekaša a Martina Majzúna stihli odohrať osem
zápasov. Na konte majú dve výhry,
jednu remízu a päť prehier. V tabuľke
im priebežne patrí 9.miesto zo 14. Vedúci mužstva v kategórii U8 a U11 je
Lukáš Šimkovič.

Mladší žiaci stihli pod vedením trénera Romana Babiráta v jesennej
časti súťažného ročníka 2020/2021
odohrať šesť zápasov, z ktorých tri
vyhrali a tri prehrali. Súpisku hráčov
U13 tvorili: Tien Tran Ngoc, Patrik
Strouhal, Patrik Benjamín Fazekaš,
Kevin Blažek, Marek Chvátal, Marek
Hollý, David Smrtič, Marcus Adam
Vachálek, Alex Duška, Jakub Strmenský, Andrej Duška a Oliver Strouhal.
Momentálne im s deviatimi bodmi
patrí 7. miesto z 10.
Káder dorastencov v jesennej časti
súťažného ročníka 2020/2021 tvorili:
Martin Majzún, Matúš Rožnovský, Nicolas Szitás, Samuel Hajdin, Tomáš
Hollý, Viliam Baláž, Róbert Galba,
Alexej Kudoláni, Tobias Adam Vachálek, Marek Danihel, Alan Vrbinský,
Erik Šišulák, Timotej Izakovič, Pavol
Kotrč, Jakub Knotek, Michal Kovačovský, Jaroslav Púlko, Marco Diviak,
Tomáš Lopoš a Michal Lipták. Posledný traja menovaný majú striedavý štart. Naši dorastenci sú najmladší
spomedzi všetkých tímov IV.ligy, čo
sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Do
prerušenia súťaže stihli pod vedením
trénerov Andreja Dušku a Martina Reisela odohrať šesť zápasov. Bohužiaľ
nezískali ani bod.

A-mužstvo. Pokiaľ to situácia dovoľovala, hráči a fanúšikovia cestovali
po celom bratislavskom kraji. Pod
vedením trénera Pavla Dvořáka stihli
odohrať jedenásť zápasov, v ktorých
získali 15bodov. Štyri zápasy sú zatiaľ odložené na neurčito. V jesennej
časti súťažného ročníka 2020/2021
tím nášho A-mužstva tvorili: Ondrej
Klempa, Samuel Vaniš, Erik Gildein, Stanislav Pálka, Martin Drahoš,
Adrien Wolf, Samuel Foltýn, Filip Valouch, Martin Petrík, Martin Martinec,
Martin Tomek, David Hajdin, Juraj
Brunclík, Lukáš Andrla, David Duška,
Jakub Hollý, Dalibor Kuník, Dušan
Valla, Marek Čemba, Matúš Slovinský,
Samuel Benca a Mário Kudoláni. V tabuľke sú momentálne na 10. mieste
z 16.
Aj pravidelné nedeľné tréningy starých pánov boli buď obmedzené alebo úplne zrušené.
Tento rok sme sa nemohli formou
bufetu zúčastniť na žiadnej spoločenskej akcii, dokonca medzi našich
najmladších futbalistov nezavítal ani
Mikuláš.
Rok 2020 bol ako aj pre Vás, tak aj pre
nás odlišný. Žiadne mužstvo nedohralo jesennú časť. Niekoľko zápasov
sa muselo kvôli povinným karanténam hráčov preložiť. Sami dobre
vieme, že niekoľko zápasov sa mohlo
odohrať, avšak bez účasti divákov.
Vy, vážení fanúšikovia, ste sa svojich
futbalových víkendov nevzdali a svoj
obľúbený tím ste prišli povzbudiť aspoň cez plot.
Všetkým Vám, vážení fanúšikovia,
sponzori a priaznivci futbalu v Závode, ďakujeme za priazeň v roku
2020 a veríme, že od marca 2021 bude
program na víkend každému jasný.
Tak ako sme boli zvyknutí (pred pandémiou), stretneme sa na štadióne.r
Do nového roka Vám prajeme všetko
len to najlepšie!
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