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Občasník obce Závod a okolia distribuovaný do každej domácnosti

Slovo na úvod
Vážení Závodčania, dodržiavajúc tradíciu, aj tento
rok prichádza do vašich domácností časopis Závodzan. Jeho cieľom je aj takouto formou vás informovať, čo máme v obci nové, čo sa udialo v roku 2021
a stojí za zmienku samozrejme aj to, čo nás čaká a
neminie.
V uplynulom roku sme mali rozbehnutých viacero projektov, o ktorých sa tu dočítate. Sme radi, že
úspešne pokračujú. Veľmi nás však mrzí, že nesmierne trpí kultúrny život. Museli sme si odpustiť novoročný prípitok, zábavy, divadlá, či iné hromadné
vystúpenia, ktoré mali svojich skalných prívržencov
a tak isto aj pevné miesto v našom kalendári. Pokúsili sme sa v obmedzenom režime zorganizovať aspoň
Bezchleba hody. Vaša účasť a podpora boli pre nás
veľkou odmenou.
Za všetku odvedenú prácu aj tento rok ďakujem.
Ďakujem všetkým poslancom OZ. Ich vecný a zodpovedný prístup nesmierne pomáha pri riadení
obce a spoločných projektov, ktorých nie je málo.
Tak isto ďakujem zamestnancom obecného úradu.
Veľké zmeny ktorými prechádzame, sťažené pracovné podmienky, generačná výmena, či plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákonov a bežného života obce,
dávajú zabrať. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaujímate o chod našej obce. Všetkým, ktorým náš spoločný domov nie je ľahostajný.
Vaše upozornenia, pripomienky, priama pomoc
a snaha veci zlepšiť. Za toto všetko Vám patrí vďaka.
Prichádza Nový rok. Neviem, či bude lepší, ale budeme sa snažiť, aby bol. Želám to aj Vám. Nech Nový
rok prinesie našej obci a celému Slovensku vytúžené
zmeny k lepšiemu. A samozrejme, aby sme ho prežili
v zdraví, šťastí a pohode v kruhu našich najbližších.

Obecná štatistika – rok 2021
Celkový počet obyvateľov 			
2983
Počet narodených detí				
37
Počet zomrelých obyvateľov			
35
Počet prisťahovaných obyvateľov do obce
60
Počet odsťahovaných obyvateľov z obce		
41
Počet občianskych sobášov 			
10
Počet cirkevných sobášov			
6
Počet vydaných stavebných povolení na výstavbu RD 10
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí RD
13
(údaje do uzávierky časopisu)

Enviropark sa stáva platcom DPH
Od roku 2021 fakturáciu stočného zabezpečuje priamo
Združenie obcí Enviropark Pomorovie. Z dôvodu dosiahnutia finančného obratu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov má združenie povinnosť sa zaregistrovať ako platiteľ DPH. Pre producentov odpadových vôd (občanov) z toho plynie hneď
niekoľko vecí. Prvou a najzávažnejšou je, že na faktúre od
1. 12. 2021 k účtovanej cene pribudne aj 20% DPH. Z tohto
dôvodu musí združenie vyfakturovať odpočtové obdobie
do 30.11.2021 bez DPH (fakturácia bola určená priemerom
podľa predchádzajúceho odpočtového obdobia) a v rámci
účtovného obdobia kalendárneho roka bude mesiac december 2021 vyfakturovaný už s DPH na začiatku roka 2022.
Príde síce k navýšeniu ceny o DPH, ale aj napriek tomu, je
stále na úrovni cien BVS, teda na úrovni cien Bratislavského
kraja. Veľmi zlá správa je tá, že prevádzkovanie kanalizácie
obec stojí omnoho viac. Výber stočného nepokrýva náklady spojené s chodom kanalizácie a tak zúčastnené obce
musia kanalizáciu dotovať v rámci svojich rozpočtov.

„Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.“

Ing. Peter Vrablec, starosta obce

Závodzan 2021
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Investície Enviroparku
do kanalizácie
V súčasnej dobe prebieha výmena
sedemnástich starých kanalizačných
šácht na trase Gajary, Malé Leváre,
Veľké Leváre a Závod, cez ktoré vedie potrubie so splaškovými vodami priamo do čistiarne odpadových
vôd v Gajaroch. Pôvodné kanalizačné
šachty vplyvom dlhoročného pôsobenia splaškových vôd poznamenali ich
funkčnosť a stav, ktorý bol havarijný.
Väčšina šachiet bola rozpadnutá a neplnila dostatočne svoj účel. Preto bolo
nevyhnutné pristúpiť ku kroku, kedy
sa vymenia staré šachty za nové. Táto
„akcia“ je financovaná z vlastných
zdrojov obcí Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod.

Zberný dvor a nové pravidlá
Od nového roka sprísňujeme režim
odovzdávaného odpadu na Zbernom
dvore odpadov. Nedalo sa nevšimnúť,
že na dvore pribudla váha, dokúpili
sme pozemok od pasienkovej spoločnosti a tým aj zväčšili priestor v zadnej
časti na ukladanie BRKO.
Od Nového roka bude zberný dvor prijímať odpady iba v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Všetky privezené druhy odpadov budú
vážené a množstvá elektronicky zaznamenávané za jednotlivé domácnosti. Stavebný odpad bude spoplatňovaný sumou 0,025 € za kg.
Veľká zmena bude v tom, že na zbernom dvore sa už nebude prijímať
žiadny komunálny odpad. Komunálny
odpad patrí do popolnice a nebude
občanovi umožnené uložiť ho na zbernom dvore. Zberný dvor prijme iba vyseparované zložky odpadu a veľkoobjemový odpad, ktorým je odpad, ktorý
kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie
je možné umiestniť do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem
napríklad: nábytok, koberce, sanitárna

Váha na zbernom dvore

keramika, objemné obaly a pod.
Znamená to, že už nebudeme doplácať na domácnosti, ktoré neseparujú
a svoj problém doteraz riešili likvidáciou odpadu na zbernom dvore. V prípade, že domácnosť rieši mimoriadnu
situáciu, keď má takéhoto odpadu jednorazovo viacej, bude si musieť nechať
pristaviť veľkokapacitný kontajner.
Mnohí majú obavy, že odpad skončí
v našich lesoch, ale je na nás, aby sme
našu prírodu chránili. Likvidácia separovaného odpadu zdarma znamená,
že stačí ak sa budeme snažiť dôsledne
separovať odpad a naozaj zistíme, že
naše popolnice budú poloprázdne.

Triedenie kuchynského odpadu v roku 2022
Výmena 17 ks kanalizačných šachiet

Budovanie dažďovej kanalizácie
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V našej obci v roku 2022 začíname
triediť ďalšiu zložku komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý doteraz niektoré domácnosti kompostovali, alebo končil
v nádobách na zmesový komunálny
odpad. V obci pribudnú hnedé 120 l
nádoby, ktoré budú umiestnené pri
bytových domoch a na stanovištiach
v uliciach, ktoré budú slúžiť na odovzdanie kuchynského odpadu z domácností. Vyvážané budú zberovou
spoločnosťou jedenkrát za týždeň.
Súčasne na týchto miestach pribudnú
aj nádoby na odovzdanie použitých
jedlých olejov a tukov, ktoré mohli
doteraz občania odovzdať do nádob
umiestnených pri obecnom úrade. Naďalej sa tieto jedlé oleje a tuky budú
odovzdávať v uzavretých PET fľašiach.
Celkovo sa v obci bude nachádzať 20
stanovišť s nádobami na kuchynský
odpad. Domácnosti, ktoré nemajú
možnosť kompostovania kuchynské-

ho odpadu /bytové domy/, obdržia
zberné vedierko a kompostovateľné
vrecká na celý rok, do ktorých budú
kuchynský odpad počas týždňa zhromažďovať a podľa potreby tieto vrecká
odnesú do najbližšej zbernej nádoby.
Do zberných nádob na kuchynský
odpad patria napr. zvyšky zeleniny,
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vajcia
a vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, aj mäsa a rýb, mliečne výrobky a potraviny po záruke bez
obalu. Nepatrí tam zelený odpad zo
záhrad, triedené zložky komunálneho
odpadu ako plast, sklo, papier, kovové
obaly a nebezpečný odpad.
Všetky potrebné informácie občania
nájdu aj na webovom sídle obce.
Veríme, že občania prijmú túto novinku v triedení pozitívne a správnym
separovaním kuchynského odpadu
prispejú k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií skleníkových
plynov.
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Výstavba ambulancie pre všeobecného lekára
Už je to viacej ako rok, čo sme sa navždy rozlúčili s MUDr.
Bobekom. Tento všeobecný lekár prirástol k srdcu mnohým
domácim, ale aj cezpoľným. Jeho recept bol jednoduchý.
Bol tu pre svojich pacientov a nestalo sa, že by niekoho
odmietol. Miesto po ňom zostalo neobsadené. Po niekoľkých neúspešných pokusoch nám svitla nádej. Pokúšame
sa hľadať lekára aj mimo našej republiky. Jeden sa nám
ozval a momentálne sme v štádiu vybavovania potrebných
povolení. Nie je to jednoduché a preto by bolo predčasné hovoriť, že máme vyhraté. No snažíme sa. Ambulanciu
máme pripravenú v priestoroch DSS. V rámci koncepcie
rozvoja našej obce bolo ale schválené lepšie riešenie. Budujeme novú ambulanciu. Rozširujeme súčasné zdravotné
stredisko a v jeho zadnej časti nám postupne rastie prístavba novej ambulancie. Táto bude bezbariérová a čo je dobrá
správa, bude na prízemí. Priestory na poschodí budú zre-

Prístavba zdravotného strediska

konštruované a môžu už v najbližšej budúcnosti slúžiť ako
byt pre nového lekára. Poslanci OZ jednohlasne schválili
takéto riešenie a peniaze z obecného rozpočtu boli na práce vyčlenené. Veríme, že naša snaha bude úspešná a obec
už čoskoro privíta nového lekára, ktorého tak potrebujeme.

Tretia studňa
Nedostatok vody v letnom období je nočnou morou celej
obce. Aby sa tento problém vyriešil, konáme na viacerých
úrovniach. Jedna cesta je odovzdať dielo BVS a. s.. O tejto
snahe sme už informovali viac krát a tento rok sme rokovali
aj s investičným riaditeľom BVS. Rokovania aj vďaka podpore primátora Malaciek a zároveň aj poslanca BSK JUDr.
Ing. Juraja Říhu, PhD. dávajú obci veľkú nádej. Celý proces
napojenia sa na BVS však môže trvať niekoľko rokov a ako
to býva, objavuje sa v ňom príliš veľa premenných. No začiatok je rozbehnutý dobre a dáva nám veľkú nádej.
Nemôžeme však len čakať a veriť. V prípade, že by sme
s BVS neuspeli a poľavili v prácach, ku kolapsu by mohlo
prísť veľmi rýchlo. A tak sme aj tento rok riešili ďalšie vodné
zdroje, ktoré by bolo možné využiť pre zásobovanie obce
vodou. V okolí obce sa nachádza viacero skúšobných vrtov,
keď sa bývalí starostovia pokúšali nájsť vhodný vodný zdroj
pre obec. Po rôznych odporúčaniach odborníkov sme sa
na OZ rozhodli vyčistiť starú vŕtanú studňu, ktorá síce nie
je hlboká, no nachádza sa v blízkosti vodárne. Jarné čerpacie skúšky dopadli dobre a tak sme studňu teraz na jeseň
vyčistili a zrekonštruovali. Bude potrebné vybaviť ešte veľa
povolení, a následne bude tvrdým orieškom čistenie vody.
Filtre už teraz pracujú na plný výkon, no bez skúšok nedokážeme posúdiť, či na spustenie tretej studne budú stačiť.
Veľmi dobré je, že práce zatiaľ pokračujú úspešne.
Pokračujeme aj na modernizácii vodárne. Pre lepšiu kvalitu vody sme sa rozhodli, že upustíme od dezinfekcie vody
chlórnanom sodným, ktorým sa voda u nás dezinfikuje od
spustenia vodárne. V budúcom roku začneme používať zariadenie, ktoré nám bude čistý chlór vyrábať priamo na vodárni. Z vody takto zmiznú zostatkové chlorečnany, ktoré
filtre nedokážu dokonale zachytiť a vo vode sú nežiadúce.
Ideálne by bolo, ak by sme nechlórovali vôbec, ale vieme,
že to nie je možné. Použitím modernejších technológií však
siahneme aspoň po tom najlepšom, čo za prijateľné peniaze na trhu existuje.

Závodzan 2021

Práce na vodárni

Veľmi nás mrzí, že peniaze, ktoré idú z našej spoločnej kasy
na zabezpečenie čo najlepšej pitnej vody, dokážeme vypolievať na trávniky a záhony. Ide o veľmi drahé polievanie
a voda je a bude strategickou surovinou. Jej plytvanie a zlé
hospodárenie so zdrojmi môže v budúcnosti spôsobiť obrovské problémy. Je načase, aby sme prijali fakt, že môže
prísť doba, keď nám naše peniaze na vodu stačiť nebudú...

Poplatok za komunálny odpad po novom
Od 1.7.2021 sme na základe súťaže vymenili spoločnosť
zabezpečujúcu vývoz komunálneho odpadu v našej obci.
Snaha je, aby sme sa opäť posunuli dopredu aj v odpadovom hospodárstve. Smart riešenia prinášajú prospech
nielen obci, ale aj občanovi. Dnes si už každá domácnosť
môže sama ovplyvňovať určitú časť poplatku za komunálny odpad. Čipový systém zaznamenáva počty vývozov a
hmotnosť komunálneho odpadu za jednotlivé domácnosti.
Ak táto obci ušetrí peniaze za manipulačný poplatok, alebo dá vyviezť menej kilogramov ako je stanovený priemer,
všetky ušetrené peniaze budú tejto domácnosti vrátené
tým spôsobom, že budú odrátané z poplatku vyrúbeného
v nasledujúcom roku. Tento princíp uplatňujeme už od polovice tohoto roku. Takže domácnostiam, ktoré sa snažili
separovať a šetrili aj na vývozoch ušetrené peniaze naozaj
odrátame.
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Školský dvor v novom šate

Výmena ochranného zábradlia

Rekonštrukcia šatní v ZŠsMŠ

Výmena ochranného zábradlia

Z činnosti klubu dôchodcov
Klub dôchodcov obnovil svoju činnosť v roku 2003 a v novembri 2004 sa konala zakladajúca schôdza – Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Závod (ZO
JDS Závod.)
Naše aktivity boli zamerané na kultúrnospoločenské, športové i verejnoprospešné akcie, ktorými sme spríjemňovali
život svojim členom. Pandémia Covid – 19 poznačila aj náš
život. Plánované akcie sa neuskutočnili, boli zrušené, a tak
my, dôchodcovia sme boli odkázaní na pobyt doma, či pomoc iných.
Celý svet vstúpil do nového roka 2021 s obavami, no s nádejou, že sa situácia zlepší a že nad koronavírusom sa podarí
zvíťaziť. Ale situácia je mimoriadne vážna, vláda po rokovaní odborníkov zaviedla prísny lockdown, preto i naďalej
zostávame doma.
Po zmiernení situácie a klubových letných prázdninách sa
uskutočnili posedenia v klube a začali sa prípravy na schôdzu“ Október – mesiac úcty k starším“. Po slávnostnom
príhovore predsedníčky sa prihovoril aj pán starosta, ktorý
poďakoval za prácu v prospech seniorov, ale aj zapájanie sa
do diania v obci s prianím pevného zdravia.
Predsedníčka OO JDS Malacky sa ospravedlnila za neúčasť,
a tak ďakovný list pri príležitosti významného životného jubilea“90“ rokov stále aktívnej členke, ako i vyznamenanie
II. stupňa predsedníčke revíznej komisie a vyznamenanie
I. stupňa za dlhoročnú a dobrovoľníčku činnosť v prospech
staršej generácie odovzdala predsedníčka ZO JDS. Po oficiálnej časti slávnosti sa rozprúdila veselá debata a všetci
prítomní si pochutnali na výbornom slávnostnom jedle
a občerstvení.
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Poďakovanie nás, dôchodcov, patrí pánovi starostovi
a aj pracovníčkam obecného úradu, ale aj výboru ZO JDS
a všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení tejto slávnostnej schôdze.
V novembri 2021 sme si pripomenuli výročie padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne položením venca a zapálením
sviečok k pomníku pri kostole.
Počas roka sme blahoželali k významnému životnému jubileu: K 70-tke 5 členom, k 75-ke 1 členovi a k 90-tke 1 členke.
Relaxačnoliečebných pobytov v Piešťanoch sa zúčastnili
2 členovia a v Dudinciach tiež 2 členovia.
Žiaľ, 5 naši členovia nás opustili a odprevadili sme ich na
ich poslednej ceste. Odišli, ale v našich srdciach zostávajú.
Ale život ide ďalej.
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 priateľmi, nás
všetkých obohacuje.
Pretože: „Možnosť zostarnúť je dar.
Je to dar, ktorí všetci nedostanú!
A preto: Usmievaj sa dnes,
plač zajtra!
K najkrajším sviatkom roka „ Vianociam“ Vám prajem:
Požehnané Vianoce, pokoj v duši a veľa pekných chvíľ prežitých v kruhu svojich najbližších.
Eva Eglová, preds. ZO JDS

Závodzan 2021

Dobrovoľný hasičský zbor Závod bol založený v roku 1887.
Sme zbor so 134 ročnou históriou. S istotou môžem povedať, že sme najstaršia organizácia v našej obci Závod,
ktorá nezištne pomáha našim spoluobčanom pri likvidácii
požiarov alebo iných živelných pohrôm, ako sú napríklad
zaplavené pivnice či odstraňovanie následkov po veternej
smršti. V súčasnej dobe náš Dobrovoľný hasičský zbor pozostáva zo 44 členov, z toho je 31 mužov a 13 žien. Samozrejme nemôžem zabudnúť na našich usilovných mladých
hasičov, ktorí chcú v dospelosti rovnako pomáhať ľuďom
v núdzi a likvidovať požiare, či iné živelné pohromy. Týchto malých-veľkých hrdinov máme 7 a radi by sme privítali
nových, mladých, budúcich hasičov do našej hasičskej rodiny.
Tento rok sme mali celkovo 25 zásahov. Z toho 15 požiarov, 2 technické zásahy, 1 taktické cvičenie a 6 testovaní.
V júni sme boli nápomocní pri odpratávaní stromov v Českej republike, kde boli obce zasiahnuté tornádom. Týmto
ďakujem zúčastneným (Tomáš Červenka, Marek Červenka,
Lukáš Červenka, Pavol Vrbatovič a Peter Hajdin) za Vašu
ochotu a obetavosť. V septembri naša veliteľka Lenka
Červenková bola kontaktovaná a požiadaná z Haka – cielené pátranie pri hľadaní nezvestnej osoby. Samozrejme,
žiadosť hneď akceptovala a ešte v ten deň odišli do Bratislavy 4 členovia na pomoc pri pátraní. Žiaľ, pátranie bolo
neúspešné. Taktiež ďakujem zúčastneným (Tomáš Červenka, František Pšenica, Marek Červenka a Jaroslav Hrúz) za
ochotu ísť pomôcť. Tak isto naši členovia (Lenka Červenková, František Pšenica, Tomáš Červenka, Marek Červenka,

Alžbeta Gavendová a Martina Vilémová) boli súčasťou návštevy sv. otca Františka v Šaštín-Stráže, kde sme sa starali
o požiarnu bezpečnosť na určenom parkovisku. Celkovo
sme tam boli 36 hodín.
Taktiež tento rok nechýbali aj školenia a podujatia a to
sú: VRZ – psychotesty, veliteľské skúšky, nemohli sme vynechať radostný deň detí v obci, spoločné stavanie máje,
Kultúrne leto plné zábavy a tanca s našimi spoluobčanmi.
V novembri 2021 sa konalo mieste taktické cvičenie na
zbernom dvore Závod. Zúčastnilo sa 11 členov (Lenka Červenková, Tomáš Červenka, Marek Červenka, Lukáš Červenka, František Pšenica, Peter Hajdin, Jozef Studenič, Pavol
Vrbatovič, Tomáš Orel, Vladimír Kysucký a Jaroslav Hrúz).
Náš zbor spravuje a sa stará o techniku Tatra 815, Iveco
Daily a osobné 9-miestne vozidlo Movano na transport
osôb a motorových čerpadiel, ktoré sa aktívne využívajú
pri požiaroch a technických výjazdoch.
Naša činnosť je dobrovoľná a našou odmenou je spokojnosť a uznanie našich občanov. Aj v týchto ťažkých pandemických časoch sa snažíme byť nápomocný tam, kde je
treba. Ako nezisková organizácia máme zriadený bankový
účet, na ktorý nám môže každý, kto nás chce podporiť,
prispieť formou 2% z dane.
Tiež by som chcela touto formou vysloviť poďakovanie
všetkým našim členom a členkám za odvedenú prácu a čas
strávený pri práci a činnostiach v Dobrovoľnom hasičskom
zbore. Nech sme vždy spojení heslom: „BOHU NA SLÁVU
– BLÍŽNEMU na pomoc“. Zároveň všetkým občanom, podporovateľom a členom Dobrovoľného hasičského zboru
želám šťastné a veselé Vianoce v kruhu svojich blízkych,
a šťastný Nový rok 2022 bez požiarov a živelných pohrôm.
Tajomníčka DHZ Závod Alžbeta Gavendová

Návšteva pápeža

trening mladých hasičov

Návšteva pápeža

DHZ Závod

Dobrovoľný hasičský zbor Závod
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Koncoročná bilancia riaditeľa DSS sv. Michala v obci Závod
Nastal čas Vianoc a s ním aj koniec roka 2021. Je to čas,
kedy bilancujeme prežitý rok. Aj my v našom zariadení pre
seniorov bilancujeme. Bilancujeme, čo všetko sa nám počas celého roka podarilo splniť. A nebolo toho málo. Veľa
príjemného i chvíle menej príjemné. Zase a stále dokola
COVID 19.
Obsadenosť klientov v našom zaradení bola počas celého
roka na 100%, čím sme splnili podmienku na čerpanie dotácií k poskytovaniu sociálnych služieb. Znamená to, že ani
v tomto roku nemusíme vrátiť z poskytnutých dotácií ani
jedno euro. Plnenie rozpočtu na rok 2021 bude vyrovnané.
Boj s COVID 19 sme bojovali celý rok a preto sme sa nemohli
venovať príjemnejším veciam ako by sme chceli. Dlho sme
odolávali zákernej chorobe a darilo sa nám chrániť klientov
i seba a tým aj naše rodiny. Čakali sme na tak vytúžené očkovanie, ktoré neprišlo nami v požadovanom termíne. Od
15.3.2021 sme boli v karanténe až do 1.4.2021. Boli to ťažké
chvíle pre nás všetkých. Päť ľudí bolo celý čas v zariadení
24 hodín k dispozícii klientom. Sedemnásť klientov z osemnástich dostali COVID. Veľkým nasadením personálu a do-

držiavaním nastavených opatrení sa nám podarilo všetkých
vyliečiť až na jedného klienta, ktorý zomrel na následky COVID 19.
Po ukončení karantény sme prešli na normálny chod v zariadení. Podarilo sa nám zaočkovať všetkých klientov aj zamestnancov dvomi dávkami vakcíny proti COVIDU 19. Tretiu dávku by sme mali absolvovať ešte tento rok v mesiaci
december. Návštevy príbuzných prebiehali v obmedzenom
režime za dodržiavaní prísnych opatrení.
Nezaháľali sme ani v tomto roku, podarilo sa nám vymaľovať interiér zariadenia, obmena starého osvetlenia a ešte
by sme mali stihnúť výmenu časti podláh. Snažili sme sa
aj v takejto nepriaznivej situácii zorganizovať rôzne akcie
pre klientov. Hudobné vystúpenie Medlenovci, canisterapia, návšteva Mikuláša a rôzne iné terapie s klientmi.

DSS - Dvor závlaha

DSS - nové osvetlenie

Veríme, že budúci rok 2022 bude kľudnejší a budeme sa
môcť ešte viac venovať klientom a nielen COVIDU 19.
Mgr. Hlavatý
Riaditeľ DSS

Milý občania,

rok 2021 bol pre n.o. MY HEPY veľmi
smutný. Keďže sme nerobili žiadne
aktivity pre deti, tak vám chceme pripomenúť MY HEPY. Veľmi nás mrzí, že
sa nemôžeme opäť ponoriť do detských čias a preto si ich pripomeňme
aspoň takto:

Spomienky nám opäť pripomenú, že
radovať sa vieme aj z maličkostí.
Veríme, že rok 2022 nám umožní
stretnúť sa s Vami.
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Ako funguje Závodský urbár v lockdowne
Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod, p.s., tzv. urbár, je pozemkovým spoločenstvom s právnou subjektivitou a je najväčším
vlastníkom pozemkov v obci Závod s výmerou cca 480 ha a zároveň najväčším združením v obci Závod s počtom cca 550 členov.
Pozemky sú zapísané na LV 2848 a 2969.
Vážení členovia, dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval o činnosti spoločnosti počas mimoriadnej situácie. Posledné
zhromaždenie sa konalo dňa 12.1.2019, na ktorom boli i vyplatené podiely zo zisku za rok 2018. Na tomto zhromaždení boli
zmenené základné dokumenty spoločnosti a to zmluva a stanovy,
čím sme sa prispôsobili zákonným zmenám a boli zvolené orgány
spoločnosti a to členovia výboru a dozornej rady. Ďalšie zhromaždenie bolo naplánované na 28.3.2020, na ktorom sa plánovala
výplata podielov zo zisku za rok 2019. Pozvánky na zhromaždenie
boli zaslané, všetko bolo pripravené, ale žiaľ, 12.3.2020 bola na
Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia, v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá trvá až doteraz. Preto sme museli plánované
zhromaždenie zrušiť. Na ďalšie zhromaždenie sme sa pripravovali
už od polovice tohto roka a vzhľadom na vývoj situácie, a v tom
čase dostupné informácie, sa očakávala možnosť uskutočniť
zhromaždenie na jeseň. Termín zhromaždenia bol určený na deň
23.10.2021. Pripravili sme aktualizáciu členov, pozvánky ako i výplatu podielov. Avšak, vzhľadom na začiatok šírenia novej mutácie vírusu, sme ani nestihli zaslať pozvánky a museli sme plánované zhromaždenie zrušiť. Teda, napriek nekonaniu zhromaždenia
v minulom a ani v tomto roku, sme ich zodpovedne pripravovali
a venovali sme ich príprave veľa času a úsilia.
Zhromaždenie, teda stretnutie všetkých členov, je najvyšším orgánom spoločnosti a bez neho sa nedá dlhšie fungovať. Dokonca
zo zákona je povinnosť jeho konania raz ročne a musí byť uznášaniaschopné. Ak nepríde aspoň polovica členov, tak sa vyhlási
zhromaždenie za čiastkové a musí sa vyhlásiť ďalšie. Práve preto,
s cieľom zabezpečiť dostatočnú účasť, sú vždy na zhromaždení
vyplatené aj podiely zo zisku. Najbližšie zhromaždenie plánujeme
v roku 2022 a s veľkou pravdepodobnosťou sa uskutoční v mesiacoch apríl až jún, kedy sa dá očakávať uvoľnenie opatrení, tak ako
to bolo v minulosti. Na zhromaždení v budúcom roku budú vyplatené podiely zo zisku za rok 2020. Podiely zo zisku za tento rok
2021 plánujeme vyplatiť na zhromaždení v roku 2023. Nakoniec
zatiaľ nevyplatené podiely zo zisku za rok 2019 pripravujeme vyplatiť výnimočne mimo zhromaždenia a to v najbližších týždňoch,
resp. mesiacoch. Podľa situácie vyplatíme podiely osobne alebo
poštou, o čom Vás budeme informovať.
Napriek nekonaniu zhromaždenia však zvolené orgány spoločnosti riadne pracovali, čo potvrdzujú dobré hospodárske výsledky, ako i vytvorený zisk za roky 2019 a 2020. Všetky konkrétne informácie o hospodárskych výsledkoch budú členom k dispozícii
na najbližšom zhromaždení, resp. budú členovi poskytnuté kedykoľvek, stačí nás kontaktovať. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu
a následne i viac krát vyhlasovaný núdzový stav bol novelizovaný
Zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý upravil právo výboru rozhodnúť za zhromaždenie v prípadoch, u ktorých hrozí zmeškanie zákonných lehôt. Na základe toho výbor v roku 2020 ako
i 2021 rozhodol o schválení účtovnej závierky, ktorá sa povinne
predkladá daňovému úradu spolu s daňovým priznaním. Teda
napriek mimoriadnej situácii sme splnili všetky zákonné povinnosti riadne a včas.
Rovnako od vyhlásenia mimoriadnej situácie a obmedzenia pohybu sa zasadnutia výboru uskutočnili cez videohovor v onli-
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ne prostredí, resp. osobne, ak to bolo možné. Na zasadnutiach
výboru sa pravidelne zúčastňovali i členovia dozornej rady. Na
stretnutiach sme sa zaoberali prípravami zhromaždení, pravidelnou aktualizáciou členov a ich údajov, žiadosťami žiadateľov
o nájom, plnením povinností zo strany nájomcov a pod. Za výbornými hospodárskymi výsledkami za rok 2019 je, okrem daňového
preplatku a nepravidelného nájomného za zmluvy na 99 rokov,
i vysoké nájomné za ťažbu dreva zo strany ŠP Lesy SR. Tento výnos bol výsledkom vyššej ceny dreva a dopytu po drevnej hmote.
V roku 2020 bol už výnos z nájomného za ťažbu dreva oveľa nižší,
keďže sa oveľa menej ťažilo. V tomto roku však prvý krát bola
naša spoločnosť nútená neakceptovať návrh nájomného za ťažbu
dreva, nakoľko nám bol, napriek štandardnej ťažbe, ponúknutý
minimálny nájom a to niekoľko sto EUR. Výšku tohto nájmu odôvodňujú Lesy SR tým, že zásadne klesla v tom čase cena drevnej
hmoty. Doteraz sme sa na výške nájomného nedohodli a spor pokračuje. ŠP Lesy SR odmietajú vyplatiť vyšší nájom a to i za cenu
ukončenia nájomnej zmluvy, čo sme však neprijali, keďže požadujeme zalesnenie vyťažených lesných plôch. Medzičasom sa však
zásadne zvýšila cena drevnej hmoty na trhu, preto očakávame
navýšenie nájomného do budúcnosti.
Okrem toho sme sa zaoberali vysporiadaním užívania našich pozemkov, ktoré sú užívané obyvateľmi obce bez nájomných zmlúv.
Ďalej sme prenajali obci Závod pozemok pri zbernom dvore, pozemky okolo bytovky a niektoré pozemky na miestne komunikácie. Taktiež sme dali do užívania pozemok Kynologickému klubu.
Prenajali sme niekoľko menších pozemkov na 99 rokov a postupne dávame do nájmu pozemky v priemyselnej zóne. Máme ešte
voľné pozemky v priemyselnej zóne a záujemcovia nás môžu kedykoľvek kontaktovať. Žiaľ, museli sme sa zaoberať aj porušeniami zo strany nájomcov a to hlavne v oblasti životného prostredia.
Navrhli sme obci zmenu územného plánu s cieľom rozšíriť naše
pozemky na výstavbu domov a priemyselné využitie. V najbližšej
budúcnosti sa chceme zamerať na overenie plnenia daňových
povinností všetkých našich nájomcov. Každý náš nájomca je zo
zákona, resp. z nájomnej zmluvy, povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Týmto si dovoľujem vyzvať všetkých našich nájomcov, aby
si túto povinnosť voči obci riadne splnili.
Okrem toho sa nám podarilo dohodnúť so spoločnosťou Nafta,
a.s. vyplatenie finančnej náhrady za to, že nebude odstránená
kameňom spevnená lesná cesta, v úseku od bývalého diaľničného odpočívadla smerom k železničnej stanici, po likvidácii sondy.
Takto nám v lese zostala spevnená cesta a zároveň sme dostali
finančnú náhradu niekoľko tisíc EUR. Túto sumu chceme použiť
na zalesnenie pozemkov, ktoré nespravujú Lesy SR. Zatiaľ sa nám,
v spolupráci s Poľovným združením Závod, podarilo zalesniť pozemok v lokalite Šišoláky, kde vysadili poľovníci celkovo spolu
3500 sadeníc borovice, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Týmto
pozývame k spolupráci aj iné združenia resp. jednotlivcov na sadenie stromčekov. Naša spoločnosť je pripravená financovať sadenice ako i ďalšie náklady, ale potrebujeme pomôcť so sadením
stromčekov a ich zalievaním počas prvých rokov rastu.
Na záver chcem požiadať všetkých obyvateľov obce o zvýšenú
ochranu našich lesov a pôdy. Tak, ako sa budeme starať o naše
lesy, pôdu, vodu a ovzdušie, tak sa nám bude v našej obci žiť. Stav
životného prostredia okolo nás má bezprostredný vplyv na naše
zdravie a kvalitu nášho života. Do budúcnosti nás čakajú klimatické zmeny. Môžeme ich zmierniť len našimi konkrétnymi krokmi
„tu a teraz“. Vopred Vám za to ďakujem.
Prajem Vám pokojné a radostné Vianoce a všetko dobré v Novom
roku, hlavne pevné zdravie
JUDr. Richard Hollý
predseda Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod
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Rozpis zvozu komunálneho a triedeného odpadu
v obci Závod pre I. polrok 2022
Komunálny odpad zvoz zabezpečuje firma KOSIT west Triedený odpad
Deň

Komunálny
odpad

Január

DÁTUM

Plasty

zvoz zabezpečuje firma TEKOS

Papier

Sklo

X

Február

X

X

X
X

X

Marec

X

Apríl

X

X

X

X

X

Máj

X

X

Zoznam ulíc pre vývoz
komunálneho odpadu

Jún

X
X

Utorok - okruh I.

Ulica za Štetinom, Sokolská, Športová, Družstevná - (časť
za hasičňou po ulicu Záhradky), Záhradky, Záhumenice,
Hajné, Priemyselná, Pekárska, Mierová, Svätoplukova,
Štefánikova, Pod Oborou, Lipky, Štúrova - (od Jazera po
hlavnú križovatku), Východná, Na Janáčke, Nad Jazierkom,
Hoštáky, Kozia, Domky, Pod Borom, Nová, Farská
ZD pre obyvateľov obce je otvorený Na zberný dvor patrí:
stavebný odpad, veľko-objemový odpad,
kartóny, sklo, pneumatiky, železo
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Streda - okruh II.

Štúrova - (od hlavnej križovatky po firmu
DAMONAX), Družstevná - (časť za kostolom),
Gaštanová, Školská, Pri Plavisku,
Osada Priečne, Pribinova, Puškinova,
Orechová, Brezová, Oslobodenia

LETO od 1.3. do 31.10.
Streda 10:00 - 15:00
Piatok 12:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 18:00

ZIMA od 1.11. do 28.2.
Streda 10:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 15:00
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Farnosť Závod
Po tom všetkom, čím sme si prešli minulý rok sme azda
všetci dúfali, že v roku 2021 už bude lepšie, pandémia
bude už zažehnaná a my budeme môcť konečne slobodne žiť. Lenže – opak je pravdou, ba niektoré oblasti života
sú na tom ešte horšie, ako tomu bolo pred rokom. Čas sa
ale nedá zastaviť, ten beží ďalej. A my sa nemôžeme len tak
pozerať, čo sa to okolo nás deje a zo založenými rukami
nadávať na všetko a na všetkých. Ubehnutý čas sa už nevráti a preto je dôležité, aby sme žili naplno ďalej. Pandémia – nepandémia! Tá nás neospravedlní zo zanedbaných
povinností. Preto je dôležité, aby naďalej fungoval rodinný
život, starostlivosť rodičov o dobrú výchovu svojich detí,
aby manželia budovali svoje vzťahy a rástli vo vzájomnej
láske a aby sme všetci prehlbovali svoj vzťah k Všemohúcemu a Nekonečne milosrdnému Bohu. I keď sme väčšinou viacej v izolácii, mnohí pracujú z domu, mnohí študujú
z domu, ale náš vzťah k Bohu by to nemalo narušiť. Boh
je totiž všadeprítomný. Áno, v kostole, Božom dome je prítomný osobitným sviatostným spôsobom – v Eucharistii,
kde ho môžeme prijímať, kde nám odpúšťa hriechy. Teraz
síce do kostola môžeme prichádzať iba individuálne, nie
hromadne, ale môžeme aspoň tak. Nie však iba to. Veď sv.
Pavol píše: „... v ňom žijeme, hýbeme sa a sme,...“ (Sk 17,
28) On pozná každé hnutie našej mysle, každú túžbu, bolesť, či radosť. Nebojme sa s Ním hovoriť – modliť sa, kdekoľvek sme, zverovať do jeho rúk všetko, čo prežívame, čo
trápi našich drahých, či nám zverených. Boh stojí pri každom z nás a chce nám pomáhať. Veď Boží Syn sa práve preto stal na Vianoce človekom, aby zdieľal s nami náš život a
vo všetkom sa nám pripodobnil, okrem hriechu – a takto
nás pozdvihol k Bohu.
Nezabudnime teda žiť naplno svoj život aj v týchto ťažkých
časoch, rozumne a užitočne využime čas, ktorý nám Stvoriteľ dáva k dispozícii a pracujme na dotváraní sveta, ktorý
pre nás stvoril.
Možno ste nemali čas urobiť si poriadok vo svojich veciach,
urobte si ho teraz, možno sa už dlho chystáte prečítať si
dobrú knihu, prečítajte si ju teraz, možno sa už dlho chystáte zavolať priateľovi či známemu, ktorého ste dlho nevideli, urobte tak teraz...
Aj v našej farnosti sa snažíme pracovať na duchovnom a
aj na materiálnom poli. Veríme, že čoskoro bude môcť byť
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zase kapacita kostolov naplnená a preto sme dovybavili
kostolík na cintoríne ďalšími lavičkami pri stenách a pod
chórom, žeby pri väčších pohreboch mohli viacerí sedieť.
Obnovili sme svietnik na paškál – veľkonočnú sviecu, ktorá
symbolizuje Zmŕtvychvstalého. Zapaľuje sa vždy pri pohrebnej sv. omši, aby nám pripomínala nádej zmŕtvychvstania. A tiež sa nám podarilo na starom kostolíku na cintoríne
po schválení pamiatkovým úradom opraviť fasádu a obnoviť jej náter, aby ju machy nepoškodzovali a čo najviac sa
predĺžila jej životnosť.
Vo farskom kostole máme už kompletne nové zariadenie
svätyne prispôsobené pôvodnému mobiliáru, teda zladené s hlavným oltárom, kazateľnicou a ostatným pôvodným
zariadením. Počas tohto roka prešiel generálnou rekonštrukciou aj organ. Vnútro – technika je už hotová, zostáva
dokončiť povrchovú farebnú úpravu hracieho stola a pár
ďalších častí. Pracuje sa aj na dokončení krížovej cesty. Tá
teraz stála, nakoľko pán reštaurátor sa musel prednostne
venovať práve organovej skrini.
Na duchovnom poli sa nám podarilo, hoci času na to nebolo veľa, dokončiť prípravu detí z dvoch ročníkov (tretiakov
aj štvrtákov) na prvé sv. prijímanie, ktoré sa uskutočnilo
posledné dve júnové nedele. Začali sme tiež s prípravou
birmovancov. I keď sme sa od septembra stihli stretnúť iba
6 krát, máme nádej, že na budúci rok prípravu s Božou pomocou dokončíme...
Prajem všetkým farníkom veľa vytrvalosti, trpezlivosti,
chuti prekonávať prekážky a nedať sa znechutiť nikým
a ničím, ani sám sebou. Vytrvalo pracujeme na budovaní
Božieho kráľovstva na duchovnej, vzťahovej a ak nám sily
zostanú, aj na tej materiálnej rovine.
Peter Kudláč, farár
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Aktivity, prezentácia a projekty školy v školskom roku 2020/2021
V prvých mesiacoch školského roka 2020-2021 sme stihli
zrealizovať len niektoré obľúbené aktivity. Začiatkom mesiaca september 2020 absolvovalo 40 detí – štvrtákov a piatakov týždenný pobyt v Škole v prírode Liptov. Pre deti bol
pripravený zmysluplný program. Prostredníctvom projektu Liptov spoznávali prírodné a kultúrne pamiatky regiónu, venovali sa športovým aktivitám, plávaniu, súťažným
a zábavným hrám. Navštívili Demänovskú jaskyňu, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši, obľúbenú
atrakciu „Dom hore nohami“, na spiatočnej ceste navštívili
hrad Beckov. Zapojili sme sa do projektu „Do školy na bicykli“. Učili sme žiakov pomáhať našim spoluobčanom so
zdravotným postihnutím – zbierka „Biela pastelka“, opäť
sme sa zapojili do projektu „Záložka do knihy“ a „Týždeň
športu“. Koncom septembra sa uskutočnili aj „Branná vychádzka“ – deti MŠ, „Didaktické a účelové cvičenie“ pre
žiakov MŠ. Skrášľovali sme okolie školy a školský park, zapojili sme sa do jesennej výtvarnej súťaže organizovanej
CVČ Malacky.
S účinnosťou od 12. októbra 2020 nebolo už možné uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods.12
školského zákona. Jednalo sa o výlety, exkurzie, športové
aktivity, súťaže, pobyty v škole v prírode, kurzy na ochranu
zdravia a podobne.
Súčinnosťou od 26.10.2020 bolo mimoriadne prerušené školské vyučovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, škola
zabezpečila pre žiakov dištančné vzdelávanie. Školská jedáleň pozastavila konzumáciu a výdaj jedla, nápojov pre
žiakov 2. stupňa ZŠ. Mimoriadne prerušenie vyučovania
a prevádzky nadväzovalo na Uznesenie vlády SR č. 678
z 22.10. 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.
Deti na 1. stupni ZŠ sa vyučovali prezenčne, v rámci tried
prebehol v obmedzenom režime „Deň s Mikulášom“.
S účinnosťou od 07.12. 2020 bolo prezenčné vyučovanie
na 2. stupni ZŠ obnovené. Vzhľadom k vývoju epidemiologickej situácie boli upravené termíny školských prázdnin,
polročné prázdniny sa neuskutočnili.
Zrušené bolo externé testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Riad-

Deti na exkurzii hradu počas školy v prírode
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ny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok
školského roka 2020/2021 bol predĺžený do 31.03. 2021 pre
žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať, overiť vedomosti
v 1. polroku 2020/2021, pričom 1. polrok 2020/2021 končil
31.01. 2021.
Výučba sa realizovala podľa ŠkVP s úpravami vyplývajúcimi
z Manuálu pre základné školy. Telesná výchova prebiehala
v exteriéri, hudobná výchova sa vyučovala bez napĺňania
cieľov v oblasti hlasových činností.
V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa vzdelávanie
všetkých žiakov 2. stupňa uskutočňovalo výhradne dištančnou formou.
Pri zabezpečovaní rôznych foriem vzdelávania sme pri
rešpektovaní stanovených epidemiologických opatrení za
prioritu považovali:
• zabezpečiť právo na vzdelanie a vzdelávacie príležitosti
v maximálnej miere pre všetkých žiakov, vrátane tých,
ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie s využitím IKT;
• zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so
ŠVVP v prezenčnej alebo dištančnej forme vzdelávania.
Učitelia 2. stupňa ZŠ sa pravidelne stretávali s týmito žiakmi osobne, v malých skupinách (vždy max do 5), za dodržania všetkých opatrení. Poskytovali im spätnú väzbu,
poradenstvo a konzultácie, vysvetľovali nové učivo, overovali vedomosti, zadávali úlohy, projekty, poskytovali učebný materiál, PL, testy, poznámky a podobne.
Testovanie deviatakov bolo presunuté na mesiac jún 2021,
prijímacie pohovory na vzdelávanie na stredných školách
bolo preložené na máj 2021.
Školské a okresné kolá predmetových, vedomostných súťaží, olympiád prebehli online. Úspechy sme zaznamenali v OK AJ – 2. miesto Maximiliám Spusta a OK SJaL - 3.
miesto Denis Krajčír.
11. januára 2021 bolo vyučovanie opäť mimoriadne prerušené. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v MŠ a ŠKD,
kde boli uprednostnené deti a žiaci zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástup-

Žiaci v našej obci pri pamätníku

Závodzan 2021

cov, ktorých povaha práce neumožňovala vykonávať ju
z domu. Vedenie školy zabezpečilo pre všetkých žiakov
školy dištančnú výučbu. V 1. - 4. ročníku prebiehalo prezenčné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, v triedach
sa nestriedali vyučujúci, vyučovali prednostne učitelia
s kvalifikáciou pre 1. stupeň ZŠ.
V čase od 19. apríla 2021, po postupnom návrate žiakov
2. stupňa z dištančného vzdelávania do školy, sme zisťovali reálny priebeh tejto formy vzdelávania u jednotlivých
žiakov. V rámci prezenčnej výučby sme im mohli konečne
poskytnúť spätnú väzbu na vypracované zadania. Venovali
sme pozornosť precvičovaniu učiva, opätovnej adaptácii
na školské prostredie a socializáciu žiakov v školských kolektívoch, čo bolo nesmierne náročné.
Všetci učitelia medzi sebou úzko spolupracovali. V záujme
vyrovnania rozdielov medzi žiakmi, v záujme precvičovania učiva preberaného počas dištančného vzdelávania
alebo prebratia nového učiva tak, aby sa zmiernili dopady
dištančného vzdelávania, sme posilnili výučbu v hlavných
vzdelávacích predmetoch. Rámcové učebné plány sme
takmer neupravovali a podstatne neredukovali.
Prostredníctvom dostupného doučovania, a v rámci projektu „Spolu múdrejší“, sme sa pokúsili vytvoriť podmienky na zlepšenie ich vedomostí, zručností a kompetencií
v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania. Tak
sme minimalizovali a eliminovali opakovanie ročníka našich žiakov.

Učebňa chemie

Naši žiaci na exkurzii - ( u Dravcov)

Naši žiaci na exkurzii - ( u Dravcov)

Deti z MŠ na farme

Závodzan 2021

Deti na výstave Zem

Naši deviataci na výstave stredných škôl v Bratislave - foto s ministrom školstva

Učebňa chemie
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Žiaci ZŠ 5.B Mikuláš

Naši deviataci v ich absolventských mikinách v parku školy

V júni 2021 sa nám podarilo zabezpečiť a zrealizovať výchovno-vzdelávaciu aktivitu s environmentálnou tematikou v katastri CHKO „Červený rybník“. Náučný chodník
a výstavu dravcov s odborným výkladom si vypočuli a prezreli postupne deti MŠ, žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ.

Vyučujúci absolvovali spolu so svojimi triedami jednodňové turistické výlety do blízkeho okolia školy, turistické
a cyklistické pobyty v prírode.
Pripravovaný lyžiarsky výcvik a ozdravný pobyt žiakov 2.
stupňa ZŠ v Chorvátsku sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu žiaľ, neuskutočnil.

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, parkovisko, revitalizácia šatne vo vstupnom vestibule.
• Prístavba MŠ + revitalizácia detského ihriska - rozšírenie a vybudovanie novej hracej plochy, úprava trávnatej,
hracej plochy.
• „ART učebňa“ - rozšírenie priestoru, možností výučby
výchovných predmetov a AJ v zodpovedajúcich priestoroch. Zriadenie IKT siete.
• Školský park – rozširovanie zelenej plochy, výsadba zelene, oprava chodníka v školskom areáli.
• „Viac ako peniaze“ – rozvoj finančnej gramotnosti.
• „Mliečna liga“, „Objav mlieko“, „ Školské ovocie“
„Zdravie v školách“, „Škola podporujúca zdravie“ –
zdravá výživa, zdravý životný štýl.
• „Duálne vzdelávanie“ – projekt ŠIOV.
• „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“ – 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“ – náučný chodník, chov a výcvik vzácnych
dravcov, zážitkové učenie, poznávanie spoločenstva lesa,
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ochrana prírody - CHKO Červený rybník pri L.N.Vsi.
Projekt „Induktívne spôsoby výučby v prírodovedných
predmetoch - chémia“ – Trnavská univerzita PF. Vzbudenie záujmu o chémiu na základnej škole, inovačné a moderné metódy.
• „Moja familia“ – pokračuje vzdelávanie a výchova v oblasti finančnej gramotnosti. Spoločnosť OVB ALLFINANZ
Slovensko s. r. o. a NBS.
V školskom roku 2020/2021 boli školou dokončené projekty:
• Prístavba pavilónu materskej školy – rozšírenie priestoru, možnosť prijímania vyššieho počtu detí do MŠ, revitalizácia šatní vo vestibule – zníženie stropu, stierkovanie
stien, výmena tepelných telies, výmena oblokov, nákup
šatňových skriniek.
• Prístavba MŠ + revitalizácia detského ihriska - rozšírenie a vybudovanie novej hracej plochy.
• „ART učebňa“ - 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, chodník pozdĺž budovy školy.
Rozsiahla rekonštrukcia administratívnych priestorov
– kancelária ekonómky, zástupcu a riaditeľa školy.
Zakomponovanie nových úložných priestorov (vstavané skrine) pre kabinetné zbierky, učebné a výtvarné pomôcky – 1. poschodie prístavby, materská škola, ŠKD.
Rekonštrukcia zborovne a dočasného kabinetu výchovného poradcu – úložné priestory, zníženie stropu, elektroinštalácie v dočasnom kabinete výchovného poradcu.

Závodzan 2021

Starodávne piesne našli svoje miesto
Bolo to na sklonku roku 2016, keď v našej obci pribudol
nový spolok venujúci sa folklóru - Lanšper. Áno, môže sa
zdať, že folklóru je v obci dostatok, avšak bohatstvo piesní a melódií v našej obci a regióne poskytuje rozsiahly
priestor pre rôzne formy spracovania. Ubehlo už vody a
chlapi z folklórnej skupiny Lanšper stihli našu obec reprezentovať na folklórnej súťaži Zem spieva, vytvorili podujatie na počesť závodského rodáka Floriána Benkoviča,
nahrali hudobný nosič a dostali závodské osúšky do ľudovej knihy receptov. Čo nie je zanedbateľné, vytvorili súbor
piesní, ktoré sú charakteristické nielen pre našu obec, ale
pramenia z bohatej histórie celého Záhoria.
Svoje nové pôsobisko Lanšper našiel v ľudovom Dome
1890, ktorý od roku 2017 rekonštruuje rodina Krajčírová
s cieľom zachovania ľudovej architektúry a miestnych
krojov a tradícií. Môžete ho nájsť aj na zozname pamätihodností obce. V roku 2021 v ňom prebehli dve podujatia,
počas ktorých si návštevníci mohli prezrieť jeho priestory
a zažiť atmosféru starých čias. O procese obnovy domu si
viac prečítate na webovej stránke www.dom1890.sk.
Lanšper na sklonku roka 2021 oslávi svoje piate výročie
založenia, avšak zo zrejmých dôvodov ho oslávi až v roku

2022. Na svoje si určite prídu všetci nadšenci folklóru.
Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke
skupiny www.lansper.sk.

Športový klub Závod

Vážení fanúšikovia a priatelia
športového klubu!
Rok 2021 naplnený nečakanými udalosťami ubehol zvláštnym tempom.
A Vy opäť po roku držíte v rukách
občasník Závodzan. Poďte si spolu
s nami pripomenúť dianie-nedianie
v športovom klube.
Zimná prestávka mládežníckych
družstiev sa natiahla až do leta. Z dôvodu zlej pandemickej situácie boli
všetky mládežnícke súťaže zrušené.

Závodzan 2021

A-mužstvo súťažný ročník 2020/2021
dohralo len s polovičným počtom
zápasov a podľa súťažného poriadku
bolo možné ročník ukončiť. Získali 21
bodov a obsadili 8 priečku v tabuľke.
Jar sme prečkali každý doma, v kruhu svojich najbližších. Bola to dlhá
doba bez víkendového futbalu. Nariadenia vlády sa s prichádzajúcim letom začali uvoľňovať a my sme mohli
otvoriť brány nášho štadióna. Pred
spustením tréningových procesov
nastali zmeny na pozíciách trénerov.
U8 začal viesť Roman Babirát, U11 –
Martin Tomek a Vendelín Studenič,
U15 Milan Šimkovič a Tomáš Fazekaš,
dorast – Andrej Duška a Daniel Kuklovský a A-mužstvo – Marek Čemba.

Počas leta oslávil krásne jubileum
dlhoročný funkcionár a člen výboru,
pán Štefan Balga.
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Športový klub Závod
Ku koncu leta sa začala postupne
v našich družstvách rozbiehať jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022.
Najmladší zástupcovia U8 začali trénovať v tejto zostave: Adam Šišulák,
Marko Ambro, Michal Andel, Nina
Halajová, Sebastian Korec, Hugo
Horváth, Patrik Chovanec, Richard
Červenka, Daniel Chovanec, Štefan
Klempa, Matias Matkovič, Pavle Vukovič, Michal Halaj, Marcel Andel, Matej Lučanský a Martin Tomek. Zápasy
boli odohrané formou majstrovských
turnajov. V skupine F mali súperov –
Studienku a Žolík Malacky (V. Leváre
sa zo súťaže odhlásili).

Za prípravku U11 nastupovali: Daniel Vrabček, Michael Šušota, Pavol
Šušota, Peter Šišulák, Tadeáš Blažek, Filip Závadský, Tomáš Červenka,
René Drahoš, Matúš Ferenčič, Nataša
Zaklaiová, Paulína Michalovičová,
Dušan Egl, Lukáš Červenka, Jakub
Bartek, Šimon Jurica, Alex Červenka, Lukáš Šimkovič, Lenka Šimonovičová, Martin Milac, Šimon Portašík
a Adam Záhorec. Na hody odohrali
zápas proti rodičom. Zúčastnili sa aj
zápasu Európskej konferenčnej ligy
Slovan Bratislava: Lincoln, ktorý sa
odohral na národnom futbalovom
štadióne.

Starší žiaci – U15 sa stretávali v tejto
zostave: Alexander Duška, Thien Tran
Ngoc, Patrik Strouhal, Nikolas Dani-

hel, Natália Sofia Chovancová, Lukáš
Danihel, Marek Hollý, David Smrtič,
Andrej Duška, Patrik Benjamín Fazekaš, Filip Hajdin, Ján Baláž, Jakub
Strmenský, Oliver Strouhal, Damián
Cigánek, Kevin Malík a Jakub Lučanský. I keď sa im gólovo veľmi nedarilo, so srdiečkom reprezentácie našej
obce odohrali v jesennej časti 10 zápasov.
Káder dorastencov U19 v jesennej
časti súťažného ročníka 2021/2022
tvorili: Martin Majzún, Nicolas Szitás, Viliam Baláž, Erik Bartoš, Marco
Diviak, Samuel Ferenčič, Kristián Ferenčič, Nikolas Kuzma, Matej Babirát,
Marek Danihel, Jakub Knotek, Tomáš
Hollý, Tobias Adam Vachálek, Pavol
Kotrč, Matúš Rožnovský, Alan Vrbinský a Jakub Horváth. Naši dorastenci
patria medzi najmladších spomedzi
všetkých tímov, čo sa odzrkadlilo aj
na výsledkoch. Odohrali 11 zápasov.
A-mužstvo. V súlade s nariadeniami
hráči a fanúšikovia cestovali po celom bratislavskom kraji. Choroby našich hráčov obchádzali, a tak mohli
v riadnom čase odohrať všetky zápasy – 17. Získali 22 bodov a prezimujú
na 11.mieste v tabuľke. V jesennej
časti súťažného ročníka 2021/2022
tím A-mužstva tvorili: Mário Janči,
Jakub Hollý, Aurel Miezga, Daniel
Kuklovský, Marek Malík, Martin Petrík, Matúš Slovinský, Marek Blecha,
Lukáš Hyll, Alexej Kudoláni, David
Hajdin, Tomáš Lopoš, Martin Reisel, Stanislav Pálka, Juraj Brunclík,
Samuel Benca, Adrien Wolf, Martin
Drahoš, Samuel Blažek, Dávid Duška,
Vladimír Ronec, Kristián Palka a Martin Martinec.
Nesmieme zabudnúť ani na starých
pánov, ktorí sa v rámci možností pravidelne stretávajú na nedeľňajších
tréningoch. Najstarší ,,aktívny“ futbalista tento rok oslávil 75. narodeniny.
Pred začiatkom rekonštrukčných
prác na tribúne, starí páni demontovali drevené sedenia, ktoré budú
obrúsené a nalakované.

Taktiež bol demontovaný plot medzi
školou a štadiónom, ktorý bude nahradený novým betónovým plotom.

Tento rok sme sa formou bufetu zúčastnili aspoň na „BEZCHLEBA HODOCH“. Ostatné podujatia boli pre
nepriaznivú situáciu zrušené.
Rok 2021 bol pre Vás, ale aj pre športový klub plný nariadení, opatrení
a obmedzení. Zvládli sme to. Úspešne sme dohrali jesennú časť.
Ďakujeme všetkým Vám, našim priaznivcom, sponzorom a fanúšikom za
priazeň a podporu v roku 2021. Veríme, že situácia sa od nového roka
zlepší a už nič nebude brániť naším
spoločným stretnutiam na futbalových zápasoch a spoločenských podujatiach.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roka Vám prajeme všetko len to najlepšie, hlavne
pevné zdravie!
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