
Vážení 
spoluobčania, 
milí 
Závodčania,

som veľmi rád, že sa vám mô-
žem prihovoriť na titulnej strane
historicky prvého čísla novín ob-
ce Závod. Dovoľte mi zároveň,
aby som sa vám dodatočne po-
ďakoval za dôveru, ktorú ste mi
prejavili v ostatných komunál-
nych voľbách.
Vďaka nej bu-
dem môcť nad-
viazať na vý-
sledky práce,
ktoré som so
svojimi spolu-
pracovníkmi
dosiahol na
tomto poste v predchádzajúcich
volebných obdobiach. Zároveň
sa budem usilovať stavať pred
obec nové ciele, po dosiahnutí
ktorých bude naša obec krajšou
a prosperujúcejšou.

Slovenská samospráva preží-
va mimoriadne náročné obdobie.
Štát jej odovzdáva nové kompe-
tencie, avšak zväčša bez potreb-
ných financií. A veru bez peňazí
sa toho v obci veľa urobiť nedá.
Najväčším sústom pre obec je
prechod kompetencií v oblasti

Plán investičnej výstavby
V apríli sa uskutoční kolaudácia

domu smútku na miestnom cintorí-
ne. Ešte na tento rok je napláno-
vané dokončenie terénnych úprav
cintorína (chodníky, zámková dlaž-
ba) a oplotenia. Po ukončení prác

bude budova Domu smútku v Zá-
vode daná do užívania.

V rámci plánovanej investičnej
výstavby (IV) je zámerom obce vy-
budovať tribúnu na miestnom ih-
risku. Investičné náklady na reali-
záciu tohto zámeru predstavujú

asi 2 mil. Sk (v minulom roku zly-
hali pokusy získať finančné pro-
striedky z programu PHARE).Tribú-
na by pozostávala z hľadiska pre
divákov a reštauračného zariade-
nia s ubytovacou kapacitou a so-
ciálnym zariadením (WC a sprchy).

Ďalšou investičnou akciou je
dokončenie vonkajšej úpravy fa-
sády kostola, soklovej časti. 

Obec čaká aj vybudovanie in-
fraštruktúry v miestnej časti Jaze-
ro k už prideleným stavebným po-
zemkom.

Pripravujeme aj rozšírenie indi-
viduálnej bytovej výstavby ponu-
kou stavebných pozemkov v časti
Jazero.

Priority obce budovanie kanalizácie
((vv ttoommttoo  rrookkuu  bboollaa  oottvvoorreennáá  II.. eettaappaa  vvýýssttaavvbbyy  kkaannaalliizzáácciiee))

NA OBDOBIE ROKOV
2002–2006

Pokračovanie na 2. strane

VV  ttoommttoo  rrookkuu  nnááss  ččaakkáá  kkoollaauuddáácciiaa  ddoommuu  ssmmúúttkkuu  ii  ddoo--
kkoonnččeenniiee  ooppllootteenniiaa  cciinnttoorríínnaa..

MMiieessttnnaa  ččaassťť  JJaazzeerroo  ssii  ssvvoojj  nnáázzoovv  zzaassllúúžžii..  SSttaaččíí  ttrroocchhuu
ddaažžďďaa aa jjeejj oobbyyvvaatteelliiaa uužž ččeerrppaajjúú vvoodduu zz ppiivvnníícc..

Chcete mať
svoje noviny?
Nulté číslo Závodčana – novín
obce Závod vychádza v spolu-
práci s Mestom Malacky v rám-
ci projektu Public relations sa-
mosprávy dolného Záhoria. Je
to prvý pokus o oslovenie vás,
obyvateľov obce, cestou tlače-
ného média. Tvorcovia novín
sa na vás zároveň obracajú
s otázkou: chcete, aby v Závo-
de vychádzali obecné noviny?
Svoje odpovede, prípadné ná-
vrhy na obsah novín a názov 
nového periodika môžete odo-
vzdať na obecnom úrade, sek-
retariáte starostu. Ďakujeme.

TTááttoo  ffoottooggrraaffiiaa  jjee  vvôôbbeecc  pprrvvoouu,,  kkttoorráá  zzaa--
cchhyyttáávvaa  uulliiccee  ZZáávvoodduu..

TTaakkttoo  ddnneess  vvyyzzeerráá  kkaannaalliizzáácciiaa  áá  llaa
ZZáávvoodd..  DDúúffaajjmmee,,  žžee  uužž  nniiee  ddllhhoo......

OOssllaavvyy  555500.. vvýýrrooččiiaa  pprrvveejj  ppííssoommnneejj
zzmmiieennkkyy  oo oobbccii  bboollii  uuddaalloossťťoouu  ddee--
ssaaťťrrooččiiaa..  NNaa  iicchh  oorrggaanniizzáácciiii  ssaa  vv rroo--
kkuu  22000000  ppooddiieeľľaallii  ttaakkmmeerr  vvššeettkkyy
iinnššttiittúúcciiee  vv oobbccii  ii ssppoollooččeennsskkéé  oorr--
ggaanniizzáácciiee..  PPrrii  pprríílleežžiittoossttii  vvýýrrooččiiaa
vvyyššllaa  ppuubblliikkáácciiaa  HHiissttóórriiaa  oobbccee  ZZáá--
vvoodd  zz ppeerraa  PPeettrraa  VVrraabblleeccaa..  NNaa  oossllaa--
vvyy  oobbeecc  ppoozzvvaallaa  vvýýzznnaammnnýýcchh  rrooddáá--
kkoovv,,  kkňňaazzoovv  aa uummeellccoovv;;  oobbccoouu  ssaa
ttiiaahhooll  sspprriieevvoodd  ss mmaažžoorreettkkaammii
aa ddyycchhoovvkkoouu..  VV kkuullttúúrrnnoomm  ddoommee
ssaa  kkoonnaallaa  sslláávvnnoossttnnáá  aakkaaddéémmiiaa
ss bboohhaattýýmm  kkuullttúúrrnnyymm  pprrooggrraammoomm..  
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2 • číslo 0/2003

Vývoz smetí do konca júna 2003
SSmmeettnnéé  nnááddoobbyy  oozznnaaččeennéé  
ččeerrvveennoouu  nnáálleeppkkoouu – 15. apríla, 13. mája, 10. júna 2003
mmooddrroouu  nnáálleeppkkoouu – 15. apríla, 29. apríla, 13. mája, 27. mája, 

10. júna, 24. júna 
Občania, ktorí už majú poplatok za tvorbu odpadu zaplatený, uve-

dené nálepky obdržali. 
Tie rodiny, ktoré ešte nemajú zaplatené dane z nehnuteľností

a poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu, sú povinné poplatky
uhradiť v čase úradných hodín na obecnom úrade. Po zaplatení po-
platku dostanú samolepiace nálepky na rok 2003.

VVýýšškkaa  ppooppllaattkkuu
Na základe všeobecno-záväzného nariadenia platného na rok

2003 občania platia 330000  SSkk za odvoz odpadu, ddeettii  aa mmllááddeežž  ddoo  1188
rrookkoovv 115500  SSkk. Za domy trvale neobývané je stanovený paušálny po-
platok 850 Sk na rok.

Rozpočet obce Závod
na rok 2003
PPRRÍÍJJMMYY
Daň z príjmu FO zo ZČ a FP 3 400 000,00 Sk
Daň z príjmu PO so sídlom v tuzemsku 575 000,00 Sk
Daň z nehnuteľností, daň z pozemkov 310 000,00 Sk
Daň z nehnuteľností, daň zo stavieb 330 000,00 Sk
Daň za psa 12 000,00 Sk
Daň z predaja alkoholických nápojov 
a tabakových výrobkov 35 000,00 Sk
Daň z reklamy 2 000,00 Sk
Daň za užívanie verejného priestranstva 15 000,00 Sk
Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov 822 000,00 Sk
Cestná daň 600 000,00 Sk
Z prenajatých budov 300 000,00 Sk
Z prenajatých bytov 160 000,00 Sk
Správne poplatky 160 000,00 Sk
Za vodné a stočné 430 000,00 Sk
Za služby domu smútku 20 000,00 Sk
Za relácie v miestnom rozhlase 16 000,00 Sk
Za kopírovacie práce 8 000,00 Sk
Cintorínske 3 000,00 Sk
Úrok z finančného hospodárenia 35 000,00 Sk
Transfér na samosprávne funkcie 423 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  PPRRÍÍJJMMUU  BBEEŽŽNNÉÉHHOO  RROOZZPPOOČČTTUU 77  665566  000000,,0000 SSkk

Príjem z predaja kapitálových aktív 100 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  PPRRÍÍJJMMUU  KKAAPPIITTÁÁLLOOVVÉÉHHOO  RROOZZPPOOČČTTUU 110000  000000,,0000  SSkk

Príjmy z prevodov z peňažných fondov obcí 1 000 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  PPRRÍÍJJMMUU  ––  FFIINNAANNČČNNÉÉ  OOPPEERRÁÁCCIIEE 11  000000  000000,,0000  SSkk
PPRRÍÍJJMMYY  SSPPOOLLUU 88  775566  000000,,0000  SSkk

VVÝÝDDAAVVKKYY
Výdavky verejnej správy 2 800 000,00 Sk 
Finančná a rozpočtová oblasť 35 000,00 Sk
Verejný dlh – splácanie úrokov 300 000,00 Sk
Transféry všeobecnej povahy 50 000,00 Sk
Požiarna ochrana 150 000,00 Sk
Cestná doprava 600 000,00 Sk
Nakladanie s odpadmi 822 000,00 Sk
Ochrana prírody a krajiny 61 000,00 Sk
Rozvoj bývania 60 000,00 Sk
Zásobovanie vodou 152 000,00 Sk
Verejne osvetlenie 350 000,00 Sk
Všeobecné lekárske služby 25 000,00 Sk
Rekreačné a športové služby – 
vrátane projektu areálu 150 000,00 Sk
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 733 000,00 Sk
Vysielacie a vydavateľské služby 1 000,00 Sk
Náboženské a iné spoločenské služby 35 000,00 Sk
Vzdelávanie 10 000,00 Sk
Ďalšie sociálne služby – staroba 50 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  VVÝÝDDAAVVKKOOVV  BBEEŽŽNNÉÉHHOO  RROOZZPPOOČČTTUU 66  338844  000000,,0000  SSkk

Zásobovanie vodou – kanalizácia 831 000,00 Sk
Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín 831 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  VVÝÝDDAAVVKKOOVV  KKAAPPIITTÁÁLLOOVVÉÉHHOO  RROOZZPPOOČČTTUU 11  666622  000000,,0000  SSkk

Verejný dlh – úver 710 000,00 Sk
ÚÚHHRRNN  VVÝÝDDAAVVKKOOVV  ––  FFIINNAANNČČNNÉÉ  OOPPEERRÁÁCCIIEE 771100  000000,,0000  SSkk
VVÝÝDDAAVVKKYY  SSPPOOLLUU 88  775566  000000,,0000  SSkk

SSttrreeddaa oodd  77..3300  ddoo  1155..3300
ŠŠttvvrrttookk  oodd  77..3300  ddoo  1155..3300

Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z.
ustanovuje prechod pôsobností
z ministerstiev, z krajských
a okresných úradov na obce a na
vyššie územné celky. Postupne
tak – od vstúpenia platnosti toh-
to zákona, do kompetencií obcí
pribudli úseky územného pláno-

vania a stavebného poriadku. Pô-
sobnosť stavebného úradu s vý-
nimkou vyvlastňovacieho kona-
nia – vydávanie územného roz-
hodnutia, stavebného povolenia,
vydávanie rozhodnutia o zmene
stavby pred dokončením a kolau-
dačného rozhodnutia.

KKaanncceelláárriiaa  ssttaavveebbnnééhhoo  úúrraadduu
ssaa  nnaacchhááddzzaa  nnaa  II..  ppoosscchhooddíí  
oobbeeccnnééhhoo  úúrraadduu  čč..  ddvveerríí  2277..

Úradné hodiny stavebného úradu

školstva – do správy obce prešli
základná i materská škola. Po-
tešujúcou informáciou pre vás
hádam bude, že v tomto roku za-
čneme s výstavbou kanalizácie.
Finančne sa na jej realizácii bude
podieľať štátny rozpočet a Európ-
ska únia. V spolupráci s obcami
Studienka, Veľké Leváre, Malé
Leváre, Gajary, Kostolište a Jaku-
bov sme vytvorili projekt odkana-
lizovania nivy rieky Moravy, ktorý
EÚ podporila. V tomto roku nado-
budne novú podobu aj cintorín.
Verím, že bude dôstojným mies-
tom odpočinku našich blízkych.
Mnohí z vás sú nespokojní s tým,

že po našich uliciach je pohode-
ných množstvo odpadkov, že sa
stále vytvárajú čierne skládky.
Našou snahou bude, aby aj to-
muto odzvonilo. Menšie obecné
služby, do ktorých zapojíme všet-
kých dlhodobo nezamestnaných
občanov obce (máme ich 80) i ve-
rejnoprospešné práce by mohli
byť tou správnou cestou. Chcem
sa však obrátiť aj na vás, vážení
občania–nevytvárajme podmien-
ky pre to, aby naša obec bola
smetiskom. Chodíme obdivovať
čisté ulice a upravené predzá-
hradky do neďalekého Rakúska
– urobme si také aj doma.

Jozef Gajda, starosta

Vážení spoluobčania,
milí Závodčania,
Dokončenie z 1. strany

UUddrržžiiaavvaanniiee  ččiissttoottyy  aa  ppoorriiaaddkkuu  nniiee  jjee  ssiillnnoouu  ssttrráánnkkoouu  oobbyyvvaatteeľľoovv  oobbccee..  ČČiieerrnnee
sskkllááddkkyy  nniiee  ssúú  nniiččíímm  vvýýnniimmooččnnýýmm,,  ppoo  uulliicciiaacchh  lliieettaajjúú  ppaappiieerree  aa  ppoovvaaľľuujjúú  ssaa
ppllaassttoovvéé  ffľľaaššee..  ZZnniiee  ttoo  hhrroozznnee,,  aallee  jjee  ttoo  vviizziittkkaa  nnááss  vvššeettkkýýcchh..

Bratislavčan čistí 
závodský neporiadok

Pán V. M., ktorý trvalo žije v Bratislave a na víkendy prichádza do Zá-
vodu do domu v strede obce, si „kráti voľné chvíle” pozoruhodnou čin-
nosťou – zbieraním odpadu v okolitých lesoch a pri okrajoch ciest. Od-
pad zberá do plastových vriec, ktoré potom zhromažďuje na krajnici
ciest, odkiaľ ich pracovníci obecného úradu odvezú na skládku. Často
okrem drobného odpadu nájde staré pneumatiky, kanistre, starý ná-
bytok, pokazené televízory... Naše okolie je teda jeho zásluhou čistej-
šie. Je však prinajmenšom na zamyslenie pre nás všetkých, že nepo-
riadok po nás upratuje obyvateľ Bratislavy. 
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OO ttoomm,,  ččoo  nnoovvééhhoo  pprriinniieessooll  mmiinnuu--
llýý  rrookk  ZZáákkllaaddnneejj  šškkoollee  vv ZZáávvooddee,,
hhoovvoorríímmee  ss rriiaaddiitteeľľkkoouu  šškkoollyy  MMggrr..
JJaannoouu  JJeeddiinnoouu..

„Škola získala právnu subjekti-
vitu 1.4. 2002 a od 1.7. toho isté-
ho roku má nového zriaďovateľa
– Obec Závod. Nový spôsob fi-
nancovania umožnil vykonať
množstvo opráv a rekonštrukcií
zameraných hlavne na úsporné
opatrenia: odstránili sme haváriu
na potrubí kúrenia, namontovali
ohrievače teplej vody pre uprato-
vačky a školskú jedáleň, opravili
pokazené radiátory a deravú po-
dlahu, vymenili opotrebované
školské tabule. Tento rok sme
však začali so zvýšením cien
energií a provizórnym rozpočtom,
ktorý je nižší ako vlaňajší...”

AAkkýýmmii  úússppeecchhmmii  ssaa  šškkoollaa  mmôô--
žžee  ppoocchhvváálliiťť??

„Uspeli sme v niekoľkých ob-
vodných súťažiach a bodovali
sme aj v okresných: získali sme
1. miesto v súťaži Prečo mám rád
slovenčinu, naši žiaci sú úspešný-
mi riešiteľmi matematickej i geo-

grafickej olympiády, získali sme
čestné uznanie vo Hviezdoslavo-
vom Kubíne a dievčatá si ziskom
1.miesta vo vybíjanej zabezpečili
postup na krajské kolo. Naši žia-
ci sa zúčastňujú korešpondenč-
ného seminára z matematiky Pi-
komat, deviataci sa zúčastnili ce-
loslovenskej súťaže v zemepise
Eurorébus.”

ŽŽiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee  oobbccee  nniiee  jjee
aannii  zzďďaalleekkaa  vv ppoorriiaaddkkuu..  PPrriissppiieevvaa
šškkoollaa  kk rriieeššeenniiuu  tteejjttoo  ssiittuuáácciiee??

„Žiaci sa starajú o prostredie
školského dvora i parku pri pre-
dajni Jednota. Máme patronát
nad prírodnou rezerváciou Jaze-
rinky, ktorú každoročne čistíme.
Mrzí nás, že mnohí spoluobčania
pravidelne vozia smeti do okolia
obce i do tejto prírodnej rezervá-
cie. Väčšina prírodných ihrísk na
okraji lesa je zaprataných odpad-
kami a pri podujatiach pre deti
v prírode máme problém nájsť
bezpečné miesto na hru.”  

• v minulom roku ukončilo
školskú dochádzku 37 žiakov;

• v tomto roku bolo do prvého
ročníka zapísaných 25 detí–začí-
na sa etapa, kedy sa bude otvá-
rať len jedna trieda prvého roční-
ka;

• škola si zabezpečuje finan-
cie svojpomocne, preto sa ro-
dičia musia podieľať na odstrá-
není škôd, ktoré spôsobili ich de-
ti – pozitívom je fakt, že klesá po-
čet rozbitých okien a poškodené-
ho nábytku;

• základná škola ďakuje všet-
kým učiteľom a pracovníkom
školy, ktorí sa každodennou prá-
cou starajú o vzdelanie a výcho-
vu detí; rodičom, ktorí spolupra-
cujú so školou; Obecnému úradu
v Závode za spoluprácu; priazniv-
com a sponzorom za podporu.

NNaa  zzbbeerr  ssttaarrééhhoo  ppaappiieerraa  ssaa  šškkoollááccii  vvžžddyy  vveeľľmmii  tteeššiiaa..  AAjj  ttoohhttoo  rrookkuu  pprreedd  VVeeľľkkoouu
nnooccoouu  ttrreettiiaaccii  oobbcchhááddzzaallii  ddoomm  zzaa  ddoommoomm  ssoo  žžiiaaddoossťťoouu::  „„NNeemmááttee  ssttaarrýý  ppaappiieerr??
MMáámmee  vv  šškkoollee  zzbbeerr......””

Počet školopovinných
detí klesá

• dopravnú (3 autobusy, 4 vodi-
či, 1 traktor) – na základe objed-
návky doprava na výlety, zájazdy,
školy v prírode, lyžiarske zájazdy,
brigády, nákupné cesty, futbalo-
vé stretnutia;

• autobusovú linku z obce na
železničnú stanicu a späť;

• údržba miestnych komuniká-
cií traktorom v zimných mesia-
coch

• poľnohospodárske práce (vy-
užitie traktora: orba, odvoz sta-
vebného materiálu, dovoz dreva).

Menšie obecné služby
• je to forma vykonávania

menších obecných prác dlhodo-
bo evidovanými nezamestnaný-
mi občanmi; realizovať sa bude
na základe dohody uzatvorenej

medzi Obcou Závod a Okresným
úradom práce v Malackách
v záujme realizácie Programu
udržiavania pracovných návykov
evidovaných nezamestnaných;

• v 14-dňových intervaloch sa
budú striedať vždy desiati neza-
mestnaní občania, ktorí týžden-
ne odpracujú bezplatne 15 hodín
pre obec;

• vykonávať budú práce na
skrášľovaní obce, úprave povr-
chu parkov a zelene, miestnych
komunikácií, cintorína, ihriska
a priekop a na likvidácii divokých
skládok odpadu;

• tento projekt sa bude usku-
točňovať do konca roka 2003
a na menších obecných službách
sa vystriedajú všetci dlhodobo
nezamestnaní.

DDoobbrroovvooľľnnýý  hhaa--
ssiiččsskkýý zzbboorr,,  kkttoo--
rrýý  ppôôssoobbíí  vv oobbccii
uužž  oodd rr..  11888877,,
ppaattrríí  kk nnaajjaakkttíívv--
nneejjššíímm oorrggaanniizzáá--
cciiáámm vv ZZáávvooddee..

VVeekkoomm  nnaajjssttaarrššíí
ččlleenn  DDHHZZ  JJáánn
ŠŠrráámmeekk  ((9933))  vvllaa--
nnii  zzíísskkaall  oocceennee--
nniiee ZZaassllúúžžiillýý ččlleenn
ppoožžiiaarrnneejj  oocchhrraa--
nnyy..  NNaa  ssnníímmkkee
pprriijjíímmaa  ggrraattuulláá--
cciiuu  ssttaarroossttuu  oobb--
ccee..

Koľko je nás?
Podľa ostatného sčítania ľudu
má naša obec 2566 obyvate-
ľov prihlásených na trvalý po-
byt, z toho 1265 mužov (naro-
dených v rokoch 1985–2001
je 264, v rokoch 1941–1984
je 866 a skôr narodených ako
v roku 1940 je 131) a 1301
žien (narodených v rokoch
1985–2001 je 276, v rokoch
1941–1984 je 744 a skôr na-
rodených ako v roku 1940 je
278). Ekonomicky aktívnych
je 1467 občanov (769 mužov,
698 žien).

Naši volení
zástupcovia
VVýýsslleeddkkyy  hhllaassoovvaanniiaa  oopprráávvnnee--
nnýýcchh  vvoolliiččoovv  vv kkoommuunnáállnnyycchh  vvooľľ--
bbáácchh,,  kkttoorréé  ssaa  kkoonnaallii  vv ddňňoocchh
66..––77..  ddeecceemmbbrraa  22000022,,  uurrččiillii,,  kkttoo
nnááss  bbuuddee  zzaassttuuppoovvaaťť  vv oobbddoobbíí  
rrookkoovv  22000022––22000066..

Starostom obce sa stal Jozef
Gajda (nezávislý kandidát, získa-
ný počet hlasov 747).

Členmi Obecného zastupiteľ-
stva v Závode sú: Jaroslav Han-
zlík (KDH, 554 hlasov), Miroslav
Kopiar (KDH, 521 hlasov), Jozef
Kopiar (KDH, 468 hlasov), Jozef
Puškáč (KDH, 451 hlasov), Vrat-
ko Studenič (KDH, 445 hlasov),
Anna Malinová (KDH, 384 hla-
sov), Zdena Žáčková (HZDS, 382
hlasov), Viera Králová (HZDS,
364 hlasov) a Vladimír Bílek
(HZDS, 346 hlasov).

Členmi obecnej rady, poradné-
ho orgánu starostu obce sú: Jozef
Kopiar (zástupca starostu), Miro-
slav Kopiar, Jozef Puškáč, Zdena
Žáčková a Ing. Vendelín Šrámek.

Aké služby poskytuje 
prevádzka obecného úradu?

DHZ Závod usporiada 
14. júna na ihrisku TJ Závod

nočnú súťaž 
hasičských družstiev.
Začiatok o 21.30 h, prezentá-
cia družstiev od 20.00 h.
Súťažné disciplíny: 
hasičský útok s vodou v kate-
górii ženy a muži podľa súťaž-
ného poriadku previerky pri-
pravenosti.

• číslo 0/2003
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Čo nás čaká 
v blízkom období?

V dňoch 27. 9.–4. 10. sa vo
veľkej sále Domu kultúry v Zá-
vode uskutoční vvýýssttaavvaa  oobbrraa--
zzoovv  JJoozzeeffaa  DDoojjččáákkaa, rodáka 
zo Závodu, pri príležitosti jeho
životného jubilea.

■ Program kina Máj v Závode 
4. 5. – KKrruuhh (USA, thriller)

11. 5. – CChhyyťť  mmaa,,  aakk  ttoo  ddookkáážžeešš (USA, krimi, L. Di Caprio, T. Hanks)
18. 5. – DDvvaa  ttýýžžddnnee  nnaa  zzaaľľúúbbeenniiee (USA, romantická komédia, S. Bul-

lock, H. Grant)
25. 5. – LLooďď  dduucchhoovv (USA, horor)

■ Informácie z domu kultúry
Zvýšené požičovné u distribútorov má, žiaľ, za následok zvýšenie ce-

ny vstupeniek v tomto roku. Kino zaznamenalo celkový pokles počtu
návštevníkov, takáto situácia je aj vo väčších kinách. Vybudovanie
multiplexov v hlavnom meste,  sprevádzkovanie trojrozmerného kina
Imex Orange Slovakia stiahlo veľký okruh divákov (atraktívne prostre-
die, kvalitná projekcia a ozvučenie). NNaapprriieekk  ttoommuu  vveerríímmee,,  žžee  nnáávvšštteevv--
nnííccii  kkiinnaa  MMáájj  zzoossttaannúú  ssvvoojjmmuu  kkiinnuu  vv DDoommee  kkuullttúúrryy  vv ZZáávvooddee  vveerrnníí!!

NNeeddeeľľnnéé  ffuuttbbaalloovvéé  ppooppoolluuddnniiaa  vv  ZZáávvooddee  vvžžddyy  bboollii  ssppoollooččeennsskkoo--ššppoorrttoovvýýmm  vvyy--
vvrrcchhoolleenníímm  ttýýžžddňňaa..  DDnneess  jjee  ffuuttbbaalloovvýý  ooddddiieell  TTJJ  ZZáávvoodd  uuččaassttnnííkkoomm  ......  aa  ffuunngguujjee
ppoodd  vveeddeenníímm  pprreeddsseedduu  AA..  MMiikkuulliiččaa..  NNaa  mmiieessttnnoomm  iihhrriisskkuu  ssaa  vvyyssttrriieeddaalloo  uužž  nniiee--
kkooľľkkoo  ggeenneerráácciiíí  ffuuttbbaalliissttoovv..  NNaa  ssnníímmkkee  mmuužžssttvvoo  zz  rrookkuu  11996688  ––  úúččaassttnnííkk  IIII..  ttrriiee--
ddyy  MMaajjssttrroovvssttiieevv  ookkrreessuu  ss  vvtteeddaajjššíímm  pprreeddsseeddoomm  TTJJ DDrr..  II..  KKnnoottkkoomm..

Srdečne blahoželáme 
jubilantom
(nar. od 1. 1. do 30. 4)

8800--rrooččnníí
TTeerréézziiaa  PPrraacchháárroovváá (č. d. 217);
VViillhheellmmiinnaa  ŠŠiiššoolláákkoovváá (č. d. 258);
JJoozzeeff  VVrraabblleecc (č. d. 793); MMáárriiaa
ŠŠiimmkkoovváá (č. d. 642); AAnnnnaa  KKoo--
ppiiaarroovváá (č. d. 139)
8811--rrooččnníí
JJuulliiaannnnaa  KKooppiiaarroovváá (č. d. 470);
HHeelleennaa HHllaaddííkkoovváá (č. d.164); JJoozzee--
ffíínnaa  KKoozzáárrkkoovváá (č. d. 617); AAnnnnaa
FFeerreennččiiččoovváá (č. d. 592); RRóóbbeerrtt
HHllaaddííkk (č. d. 164); AAnnnnaa  ŠŠrráámmkkoo--
vváá (č. d. 13)
8822--rrooččnníí
HHeelleennaa  VVeerrnneerroovváá  (č. d. 354); AAllžž--
bbeettaa  SSmmrrttiiččoovváá  (č. d. 58); HHeelleennaa
DDrraahhooššoovváá (č. d. 541); TTeerréézziiaa  TTee--
kkeerroovváá (č. d. 437)
8833--rrooččnníí
JJáánn  BBuukkoovvččáákk (č. d. 485); MMáárriiaa
MMaajjzzúúnnoovváá (č. d. 401); AAnnnnaa  ŠŠuurrii--
nnoovváá (č. d.64); ŠŠtteeffaann  VViiddaa (č.d.4)
8844--rrooččnníí
JJáánn  ŠŠvveecc (č. d. 471); MMáárriiaa  ŠŠiiššoolláá--
kkoovváá (č. d. 540)
8877--rrooččnnáá
AAllžžbbeettaa  JJaabblloonniicckkáá  (č. d. 547)
8888--rrooččnnáá
MMáárriiaa  SSmmrrttiiččoovváá (č. d. 420)

Od začiatku roku do našej 
obce pribudli dvaja malí ob-
čania:
SSiimmoonnaa  VVllkkoovváá,,  LLaarraa  SSeerrvvoovváá

Na poslednej ceste 
sme odprevadili:
HHeelleennuu  NNeemmccoovvúú,,  JJoozzeeffaa  PPaavveell--
kkuu,,  AAnnnnuu  SSttuuddeenniiččoovvúú,,  KKaattaarríínnuu
SSmmrrttiiččoovvúú,,  RRuuddoollffaa  EEggllaa,,  JJoozzeeffaa
SSlliimmáákkaa.

Spoločenské 
organizácie, ktoré šíria 
dobré meno obce

DDoobbrroovvooľľnnýý  hhaassiiččsskkýý  zzbboorr –
predsedom je Stanislav Egl, veli-
teľom Miroslav Červenka.

TTeelloovvýýcchhoovvnnáá  jjeeddnnoottaa  ZZáávvoodd –
futbalisti, predsedom je Adrián
Mikulič.

PPooľľoovvnníícckkee  zzddrruužžeenniiee  ZZáávvoodd –
predseda Ján Hasák.

RRyybbáárrii – organizačne patria
pod miestnu organizáciu Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Morav-
skom Sv. Jáne

VVččeelláárrii – organizačne patria
pod miestnu organizáciu Sloven-
ského zväzu včelárov vo Veľkých
Levároch.

DDrroobbnnoocchhoovvaatteelliiaa – predse-
dom je Alojz Studenič.

ÚÚnniiaa  žžiieenn  SSlloovveennsskkaa–predsed-
níčkou miestnej organizácie je
Viera Králová.

ZZáávvooddččaanniiaa  ss  nnoossttaallggiioouu  ssppoommíínnaajjúú  nnaa  oobbddoobbiiee,,  kkeeddyy  vv  oobbccii  ppôôssoobbiill  ffoollkkllóórrnnyy  ssúúbboorr  ZZáávvooddzzaann..  UUrrččiittee  bbyy  ssttáálloo  zzaa  ppookkuuss
ooppääťť  oožžiivviiťť  ttrraaddíícciiee  aa  vvrrááttiiťť  nnaaššeejj  oobbccii  ttoo,,  ččoo  kk  nneejj  ooddjjaakkžžiivvaa  ppaattrriilloo  ––  ffoollkkllóórr  aa  ľľuuddoovvúú  zzáábbaavvuu..

OO  ttaakkýýttoo  ppoohhľľaadd  nniiee  jjee  vv  ZZáávvooddee  nnúúddzzaa..  SSttooddoollyy  ssúú  vvššaakk  nnaa
ssppaaddnnuuttiiee,,  vviikkiieerree  mmiizznnúú,,  ssttaarréé  ooddcchhááddzzaa  ddoo  mmiinnuulloossttii......

......  aa  nnaahhrrááddzzaa  hhoo  nnoovvéé..  PPoommaallyy,,  aallee  iissttoo  oožžíívvaa  aajj  uu  nnááss  vvýý--
ssttaavvbbaa  rrooddiinnnnýýcchh  ddoommoovv  ss  ffaarreebbnnýýmmii  ffaassááddaammii..

K tebe volám
v piesni

Autorom mariánskej piesne
s týmto názvom bol Mons. ThDr.
prof. Jozef Vrablec, rodák zo Zá-
vodu. Pápežský prelát, dekan Cy-
rilometodskej bohosloveckej fa-
kulty Univerzity Komenského
v Bratislave a veľprepošt sídelnej
kapituly v Nitre sa narodil 4. mar-
ca 1914. V druhej polovici marca
tohto roku nás všetkých veľmi 
zarmútila správa o jeho odchode
na večnosť. 

Obyvatelia Závodu sa s rodá-
kom, ktorý šíril dobré meno obce
ďaleko za jej hranicami, dôstojne
rozlúčili v nedeľu 23. marca. 

Zádušnú svätú omšu celebro-
val brat zosnulého, otec biskup
Mons. ThDr. Štefan Vrablec. Oby-
vateľom obce i Slovenska bude
chýbať kazateľ, slová kázne kto-
rého boli balzamom na dušu
všetkých veriacich.

• číslo 0/2003
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