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Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první číslo zpravodaje, tentokrát v novém, barevném provedení a ve větším formátu. Snažili jsme se o to, aby byl Zpravodaj přehlednější a výraznější. Doufáme, že tato změna bude vnímána pozitivně a v novém zpravodaji se budete lépe orientovat. Budeme rádi, když i Vy, občané, přispějete svými články
a podělíte se o svou radost či starost s ostatními občany. Zima už nás pomalu opouští a čeká nás nejkrásnější období v roce, období jara a probouzející se přírody. Asi všichni se pustíme do jarního úklidu a zvelebování našich zahrádek. Taky nezapomeneme na jarní procházky a očistu těla a připomeneme si lidové rčení „ve zdravém těle
zdravý duch“. Přejeme Vám hodně krásných jarních zážitků, veselé Velikonoce a pěkné chvíle strávené u kávy
s naším Zpravodajem.
redakce Zpravodaje

Velikonoce - (latinsky pascha, hebrejsky - pesach přechod) podle etnologie navazují na tradici původně
pohanského svátku jara. Nyní jsou v České republice
Velikonoce nejvýznamnější křesťanský svátek, který je
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle
křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování.
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je
památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy původem svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den
jako svátek židovský. U Slovanů a Germánů splynuly
jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara, jimiž
bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku,
čímž do jejích lidových oslav přešly v germánském
a slovanském prostoru mnohé původem pohanské
zvyky.
Velikonoční symboly - Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Dalším z velikonočních symbolů
je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem
plodnosti, života a vzkříšení. Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma

přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je
jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela
z jejich spálení o Popeleční středě. Velikonoční
svíce (paškál), ta je v mnoha kulturách chápána jako
znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena
znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce
věků, jimiž je Kristus.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
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Zprávy z obce

Vyhodnocení ankety
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám, kteří jste si našli čas a vyplnili dotazníky
obce, touto cestou bych Vás ráda informovala o výsledcích této ankety. Nejčastější odpovědi k tomu, co
se Vám v obci líbí:
- klidné prostředí, čistota, příroda,
- mezilidské vztahy,
- upravená kaple,
- vlastní vodovod.
Hlavní nedostatky, na které by se podle Vás, zastupitelstvo mělo zaměřit:
Místní
komunikace
- parkování na cestě, nedodržování rychlosti na Podliští, úzká cesta na
hřbitov, parkování u hřbitova. Veřejné prostranství chybí kontejnery na zeleň, nepořádek u kontejnerů
před prodejnou Tempo, vyčistit Kaménku, okolí transformátoru a posezení u Festunku, velkoobjemové kontejnery v sobotu, chybí odpadkové koše v obci, volně
pobíhající psi a kočky, psí výkaly. Dopravní situace chybí přechod pro chodce u MŠ a dopravní zrcadlo
u Festunku. Bezpečnost, vandalismus v obci - problém
je dětské hřiště a okolí. Kulturní vyžití - chybí akce pro
seniory, více podporovat místní spolky, Den matek bez
omezení věkem, více kulturních akcí, chybí slušná restaurace. Sportovní vyžití - chybí zumba, jóga, cyklostezky, sportovní kroužky pro děti a mládež. Kvalita
MŠ - problémem je provozní doba. Výstavba rodinných domů - laxnost OÚ. Dostupnost zdravotních a
sociálních služeb.
Dotazníkové šetření probíhalo koncem loňského roku,
takže část problémů se už řeší.
Dopravní úpravy - během letošního roku plánujeme
dopravní úpravy v obci, momentálně se zpracovává
projekt a následně povolení odboru dopravy. Měl by
být vyřešen přechod u MŠ, úprava prostranství před
prodejnou Tempo, umístěny dopravní značky omezující
rychlost směrem na Podliští, bude znovu podána žádost na umístění dopravního zrcadla u Festunku - tato
žádost byla již v minulosti několikrát zamítnuta. Parkoviště u hřbitova - bohužel asi nevyřešíme, proto prosím, abyste v době pohřbů a svatodušních svátků využívali více prostor parkování na točně směrem na Píšť.
Veřejné prostranství - Od 1.dubna bude u Kaménky
přistaven kontejner na zeleň.
Velkoobjemové kontejnery
v letošním roce:
sobota - 07. 03. 2015,
středa - 24. 06. 2015,
sobota - 14. 11. 2015.
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V obci byly umístěny koše a zásobníky se sáčky na psí
exkrementy. Věříme, že toto opatření přispěje k větší
čistotě v obci.
Kaménka - pokusíme se najít řešení, rybník je ve vlastnictví obce, okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Dětské hřiště - v minulém zastupitelstvu se odložilo
umístění bezpečnostních kamer na dětské hřiště
a hřbitov, otázka na řešení do budoucna.
Kulturní a sportovní vyžití - od Nového roku začal fungovat Klub seniorů, cvičení zumba, kurz ručních prací,
nepravidelně se v sále OD hraje stolní tenis. Celoročně
funguje kroužek mladých hasičů. V průměru se v obci
pořádají 2 akce měsíčně, pokud má někdo pocit,
že kulturní a sportovní vyžití je v Závadě nedostatečné,
určitě přijďte s novými nápady, prověříme možnost realizace! Co se týče oslav Dne matek na obci - byly už
v minulých letech bez omezení věkem, tak tomu bude
i nadále.
Mateřská školka - provozní doba místní MŠ je již od
listopadu upravena na 7 - 16 hod.
Výstavba rodinných domů - výstavbu rodinných domů
vždy určitě Obecní úřad podporoval a nadále podporovat bude. V letošním roce bude zpracován nový územní plán obce.
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb - bohužel jsme malá obec, odkázána na služby okolních
obcí a měst. Stejně tak je to s poštou, bankomatem, či
restaurací - na provoz restaurace v naší obci by se musel najít soukromý zřizovatel.

Co se dále v nejbližší době připravuje:
-

nové internetové stránky obce - vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu (nová kabeláž, částečná výměna svítidel)
Krásné Velikonoce
Ing. Andrea Lorková, starostka obce
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SENIOR KLUB při OÚ Závada
Výraz SENIOR = STARŠÍ daleko lépe vystihuje
naši životní situaci a stav, ve kterém se nyní, v tak zvané „Třetí životní fázi“, nacházíme. Jsme sice v pokročilém věku, své povinnosti vůči společnosti jsme splnili,
ale vůbec to neznamená, že jsme přestali pro své okolí
existovat, že bychom ztratili svou cenu, smysl života,
že nepatříme do starého železa. Motto Senior klubu
pro další práci do budoucna!! Dne 14. ledna 2015
se občané 55 let a výše sešli poprvé z iniciativy starostky obce paní Andrei Lorkové a projednali návrh
o založení „Senior klub při OÚ“. Na ustavující schůzce
se sešlo 25 občanů, kteří souhlasili se založením klubu. Při přátelské besedě padla spousta nápadů, podnětů a návrhů pro samostatnou činnost klubu. Ustavil
se první výbor, který začal pracovat v tomto složení:
Marie Stavařová , Irena Krajíčková, Miluše Lampová,
Drahomíra Gargošová, Jiří Škroch a Libuše
Lehnerová. Klub se bude konat 1x měsíčně, a to poslední čtvrtek v měsíci v sále obecního domu mimo dobu velkých prázdnin. Výbor se svými členy započal organizovat klubové akce. Již provádíme vycházky po
okolí pěšky a za pěkného počasí vyrazíme i na kolech,
navštěvujeme plavecký bazén v Kravařích. Připravujeme si vlastní klubový program, zveme zajímavé lidi na
besedy a připravili jsme celodenní výlet do Kroměříže,
Velehradu a svatodušní smažení vajec na „hrádku“.
Co dále připravujeme?
Klubový Den matek - mimo obecní akci se připravujeme na výměnné návštěvy a spolupráci se seniory
z Bělé a Bohuslavic. Podzimní kulturní akce - společná
návštěva divadla v Opavě, Ostravě, pro děti návštěvu
loutkového divadla v Ostravě, zájezd vlakem na muzikál Kleopatra v Praze, wellnes víkend pro seniory
v Resortu Čeladenka v Beskydech. Je toho pro začátek
naší činnosti opravdu hodně, co bychom rádi společně
organizovali. Máme spoustu plánů i na společenské
akce, které nás určitě více stmelí a vyburcují k větší aktivitě. Za největší seniorskou akci tohoto roku považujeme oslavy k výročí založení naší obce, zapojíme se
do spolupráce s přípravou programu s TJ Sokol. Připravíme a nacvičíme si vlastní zábavný program včetně
programu pro děti i dospělé - seznámení se s hrou golfu.
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Jak proběhl první klubový večer?
Ve čtvrtek 26. února proběhlo první letošní oficiální setkání klubu. Tématem klubového večera byla beseda
na téma plnohodnotný život seniora, nástrahy seniorů
a generační spory. K tomuto tématu přišel pohovořit
Mgr. Lukáš Volný ředitel Charita Hlučín. Paní starostka Andrea Lorková krátce přivítala členy klubu a hosty
a slova se ujal slova Mgr. Lukáš Volný, který se také
zabývá kriminalitou páchanou právě na seniorech.
Kromě zajímavého povídání o praktikách pachatelů
a legendách, které používají pro podvedení svých obětí, zaznělo i mnoho dotazů a kvalifikovaných odpovědí.
Vzácným a milým hostem byl starosta obce Bělá pan
Karel Krupa, který také připravuje ve své obci seniorský klub. Vrcholem klubového večera se stala prezentace přírodních léčivých produktů z řady Aloe Vera
a dalších produktů zdravé výživy. Děkujeme paní Kalvarové za okomentovanou prezentaci s vysokou vypovídající hodnotou. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Členky výboru napekly záviny a připravily chutné obložené bagetky. K dobré atmosféře nechyběla ani
reprodukovaná hudba, o kterou se postaral pan Jiří
Škroch. V současnosti se počet členů klubu ustálil na
36 členů a věříme, že to není číslo konečné. Všichni,
kteří se rádi společně baví i v pokročilém věku, budou
u nás vždy vítáni. Členem našeho klubu se může stát
každý, kdo má věk u mužů 55 let a žen od 50 let a má
chuť a zájem prožít mezi námi krásné chvíle.
Co říci závěrem?
Byla to naše první společná akce, která se, podle nás,
povedla. Neměli jsme žádné zkušenosti, a tak jsme
program naplánovali bohatý na informace, který nám
zabral hodně času a nezbyl nám dostatečný prostor
pro volnou zábavu. Ale na dalších setkáních klubu
prostor pro volnou zábavu bude. Nechte se mile překvapit. Těšíme se na Vás.
Marie Stavařová,
výbor Senior Klub při OÚ Závada
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VÝZVA PRO ČLENY SENIOR KLUBU A JEJICH ZNÁMÉ!
Zájezd Kroměříž - Velehrad

Termín: 28. 5. 2015 - počet míst 43

Program: odjezd v ranních hodinách autobusem CK
Kozák ze Závady do Kroměříže - v 10 hodin prohlídka
historické rezidence olomouckých arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje
i Sněmovního sálu a následně si prohlédnete druhou
nejvýznamnější obrazovou sbírku v České republice
s díly Tiziana, Lucase Cranacha st, Antonise van
Dycka a dalších…

Oběd v Kroměříži, odjezd na Velehrad cca 30 km od
Kroměříže, v 15 hodin prohlídka barokní baziliky s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera.

V podzemí baziliky je přístupné lapidárium. Na nádvoří
před bazilikou slavil 22. 4. 1990 mši sv. papež
Jan Pavel II. Bazilika s přilehlými budovami a areálem
byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku. Příjezd ve večerních hodinách.
Cena 360,- Kč zahrnuje dopravu, oběd v restauraci
Centrum Kroměříž. Cena nezahrnuje vstupenky a komplexní pojištění 30,- Kč/osoba/den, cena vstupenky
Kroměříž - 90,- Kč, Velehrad - 30,- Kč.
Závazné přihlášky naleznete na obecním úřadě a v obchodě Tempo. Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 10. dubna 2015. Neobsazená
místa budou nabídnuta obci Bělá a Bohuslavice.

Kurzy ručních prací
V lednu byl zahájen v naší obci kurz ručních prací pod
vedením paní Marušky Rončkové a Jany Stočkové. Kurzu
se pravidelně zúčastňuje skupina šikovných žen, kde se
naučí novým věcem a novým technikám ručních prací. Je
dobře vidět, že to, co se naučíme, nám jde pěkně od ruky

a vždy se těšíme na další setkání v příjemném kolektivu.
Nic tak nepomůže zapomenout na starosti jako soustředění se nad ruční prací a snad nic nemůže udělat takovou radost jako vlastnoručně a s láskou vytvořený
krásný výrobek.
Kateřina Solčanová
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Aktivity TJ Sokol Závada
Je sice ještě zima, a nedávno na hřišti v Závadě ležel
sníh, to ale neznamená, že fotbalový oddíl TJ Sokol za-

hálí. Už několik týdnů probíhá zimní příprava, kdy využíváme tělocvičnu v Dolním
Benešově, a od soboty 7. 3. 2015 vyběhneme k sérii přípravných zápasů, abychom byli
na jarní část sezóny připraveni, a pokračovali
v naší vítězné vlně. Jarní sezóna se kvapem blíží,
a už v sobotu 11. 4. 2015 přivítáme v prvním mistrovském utkání na domácím hřišti B-tým
M. Hoštic. Veškeré informace o průběhu přípravy,
termíny a místa přípravných utkání včas zveřejňujeme na našich webových stránkách. A na sezónu se

chystají nejen fotbalisté. Díky dotaci obce Závada postupně dochází na našem hřišti k rekonstrukci klubovny a přilehlých prostor, zvenku svítí nová fasáda, práce
finišují, aby vše bylo na první kolo jako nové, a naše
hřiště bylo důstojným stánkem nejen fotbalových, ale
i jiných sportovních a společenských aktivit. Ale žijeme
nejen fotbalem. Pro velký úspěch a na četné žádosti
sportumilovného obyvatelstva pořádáme v sobotu
4. 4. 2015 v sále obecního úřadu opětovně turnaj ve
stolním tenise. Všechny zveme, a kdo se chce přímo jako hráč zúčastnit napínavého klání, tak se samozřejmě
může u Robina Vitáska do turnaje přihlásit. Upřesnění a program turnaje bude
zveřejněno na plakátech a také na našem
webu http://sokol.zavada.cz. Těšíme se na
jaro, těšíme se na fotbal, na naše příznivce, na
naše postupně rekonstruované a zvelebované
hřiště, a věříme, že nám nadcházející část sezóny
přinese pravou sportovní a fotbalovou radost.
David Tomaka

Výsledky přípravných zápasů:
TJ Sokol Závada – TJ Sokol Bělá 1:4 (0:1),
branka: R. Tesarčík
TJ Sokol Závada – Model obaly Opava 3:1,
branky: D. Štefek 2 ks, J. Náwrath
TJ Sokol Závada – TJ Slavia Píšť „B“ 3:1,
branky: L. Sikora, J. Cigan, D. Štefek

TJ Sokol Závada pořádá

turnaj ve stolním tenise
sobota 04. 04. 2015
sál obecního domu Závada

kontaktní osoby:

začátek ve 14 hod.

Robin Vitásek tel. 604 363 262
Jan Cigán
tel. 606 784 625

startovné 100,- Kč.

Zpravodaj obce Závada

Zveme všechny příznivce
rekreačního sportu!!!
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Jarní rozlosování TJ Sokol Závada
IV. třída sk. A muži - ONDRÁŠOVKA - JARO 2015
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
14. kolo
10. kolo
13. kolo
12. kolo
11. kolo

So
Ne
So
So
So
So
So
So
So

11.4.
19.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.

15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Závada
Háj ve Slezsku "B"
Závada
Služovice "B"
Horní Lhota
Závada
Závada
Závada
Chuchelná "B"

Malé Hoštice "B"
Závada
Hať "B"
Závada
Závada
Hrabyně
Darkovice "B"
Darkovičky "B"
Závada

Činnost SDH Závada
První akcí tohoto roku byl hasičský bál. Místní sál byl
zcela zaplněn, k tanci a poslechu hrála hudební kapela
Blankyt, plesový večer zpestřili naši hasiči scénkou na
téma “Návštěva pop star“. Po půlnoci proběhlo slosování bohaté tomboly. Děkujeme Všem hostům za přízeň a těšíme se na další ročník.

Na konci roku 2014 byl na valné hromadě SDH Závada
zvolen nový výkonný výbor ve složení: Lukáš Pěcháček,
Ing. Ondřej Lasák, Gabriela Haburová, Pavel Lampa,
Petr Benek, Petr Cigán, Tomáš Chřibek, Mgr. Vendula
Pěcháčková, Josef Buhla, Luděk Holubek, Mgr. Jaroslav
Habura, Kamil Badaj. Všem přejeme mnoho úspěchu
v jejich práci.
Po celou zimu také trénují mladí hasiči, střídavě se
scházejí v sále nad Hasičárnou nebo jezdí hasičskou
dodávkou do tělocvičny ZŠ Píšť. Jeden týden měli postavené stoly na stolní tenis, tyto byly pak zdarma přístupné široké veřejnosti.
Dne 7. března jsme asistovali při sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, při této příležitosti jsme
uspořádali sběr kovového šrotu, zisk bude použit na
chod SDH Závada.
Lukáš Pěcháček, starosta SDH Závada
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Sport

Pozvánka na antukové hřiště
Upadající zájem o místní antukové hřiště a rozhodnutí
klíčovým kritériem a sami si na něm zakládáme. Přizastupitelstva obce Závada nabídnout k pronájmu
jměte tedy všichni, a to nejen zarytí příznivci antuky,
oplocený tenisový kurt v loňském roce 2014 bylo pro
ale i rekreační hráči, rodiny, sdružení sportovců, pověrné nadšence tradičního tenisového povrchu, Petra
zvání na zdejší antukové hřiště s tréninkovou zdí, které
Lišky a Jiřího Stachu, impulsem a zároveň výzvou
zahájí provoz od 1. května do 30. září za ceny vstupk rozhodnutí pokusit
ného, jak je uvedeno
se o znovuzrození tev nabídce pronájmu
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sociálních zařízení, reomezené a zájemci
laxačními místnostmi,
uplynulého roku již resport bary, nápojovými automaty, koši s tenisovými
zervují termíny. Těšíme se na Vaši přízeň a jsme i namíči, které dnes neodmyslitelně patří k megalomandále připraveni poskytovat Vám nadstandardní služby
ským novostavbám sportovních areálů, ale kvalitou
spojené s pronájmem hrací plochy. Věříme, že budete
antukového povrchu a nadstandardními službami spospokojeni a rádi se budete vracet do klidného sportovjenými s přípravou hrací plochy před sportovním utkáního areálu v obci Závada.
ním, která je pro hráče preferující antukové povrchy
S úctou Jiří Stacha
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Organizace a spolky

Čaj o páté
Po loňském úspěchu se letos opět konal večírek pro dříve narozené s názvem „Čaj o páté“, a to v sobotu 14. 2. 2015 v místním sále. Připraveno bylo občerstvení a nechyběla
ani bohatá tombola. Zpestřením večera bylo
kulturní vystoupení Vlašanek z Bohuslavic, kte-

ré předvedly pásmo písniček a vtipných říkanek „po našemu“. Do pozdních nočních hodin hrála k tanci živá hudba pana Moravce
a věřím, že všichni přítomní si tento sobotní
večer moc užili.

Ples Rozinek
osoby, který nevyhrál nikdo jiný než naše paní starostka. Celým plesem provázela kapela Trio Domino, která
sklidila bohatý potlesk za skvělou hudbu a výbornou
atmosféru. Velké poděkování patří samozřejmě i všem
sponzorům, kteří ples Rozinek štědře podpořili. Letošní bujarý ples se velmi vydařil a věříme, že si ho všichni
příznivci tance a skvělé zábavy báječně užili.
Barbora Čecháková

Dne 23. ledna 2015 se konal v pořadí již čtvrtý společenský ples Rozinek v Závadě. Pro hosty bylo připraveno uvítání v podobě skleničky šampaňského pro dámy
a štamprličky pro pány. Hlavním vystoupením večera
byla komická scénka spolku Rozinek, který předvedl,
že se společenský ples dá prožívat a oslavovat
v každém věku, a to již od dětských let. Součástí programu bylo i tradiční půlnoční losování o ceny, kdy
hlavní cenou byl víkendový wellness pobyt pro dvě
8
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K zamyšlení …

… psí výkaly
Téma psí výkaly je stále diskutované a bohužel stále
aktuální záležitost. Důvod je prostý - mnoho občanů se
po svých psech stále nenaučilo uklízet. Při chůzi po
vesnici nás provázejí pohledy na chodníky a cesty znečištěné výkaly po našich čtyřnohých přátelích.
Rozklad této hmoty trvá jistý čas a je závislý od přijímané potravy. V průměru každý
pes denně vyloučí 200 g výkalů, vynásobíme-li to 365 dny v roce, vyjde nám 73
kg. Výkaly jsou zdrojem virových nákaz,
jež zůstávají velmi dlouhou dobu životaschopné. V suchém a větrném počasí se
s rozvířeným prachem dostávají do ovzduší
a tvoří zdravotní nebezpečí u malých dětí, lidí s nízkou imunitou a také psů.
Jsme malá obec a přibližně víme, kdo
má jakého psa, kdo jej pravidelně venčí,
komu často, nebo jen občas utíká. Toto jsou potencionální autoři hromádek, které nacházíme na chodnících, cestách a dětském hřišti. „Pejskaři“ by měli být
ohleduplní a plnit povinnost po svých psech uklízet.
Vymlouvat se na nedostatek košů je zpravidla pohodl-

nost a sáčků máme doma každý dost.
Častý je argument, že platí poplatek
za psa, a tudíž ať se stará obec.
Bohužel tito lidé jsou bezohlední,
a to nejen k ostatním, ale i sami
k sobě a svému psímu svěřenci. Chápeme maminky na
procházce s malými dětmi, znečištěná kolečka kočárků a takové našlápnutí botou není zrovna nic příjemného. Ne všichni mají na tuto problematiku stejný názor. Chce to více všímavých
občanů, kteří se nebudou bát nepořádného
„pejskaře“ napomenout. Vždyť ve svém
obýváku, nebo zahrádce by těžko trpěli
nepořádek a znečištění. Děti od malého
věku by měly být svými rodiči vedeny,
že při venčení musí po svém pejskovi uklízet. Naštěstí
máme i takové majitele psů, kteří nejsou ke svému životnímu prostředí lhostejní, a doufáme, že časem jich
bude většina.
Anna Kretková

Několik zásad pro občany, kteří chodí venčit psy.
- Po psovi vždy uklízejte jeho exkrementy!
- K úklidu psích exkrementů veďte i své děti.
- Obec Závada v tomto „pejskařům“ vychází
vstříc a vynaložila tak prostředky na umístění
odpadkových košů na psí exkrementy, jejichž
součástí jsou sáčky k tomu určené.
- Sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici:
u „Festunku“, autobusové zastávky, MŠ
a u hřbitova.
- Pokud se přesto dostanete do situace,
že tento sáček nemáte k dispozici, můžete
použít jakýkoli jiný papírový nebo igelitový
sáček, který máte při sobě.

Zpravodaj obce Závada

9

Historie

Něco z historie naší obce – 1. část
Název Závada
je
poměrně
dosti obvyklý.
V
nejbližším
okolí
naší
Závady se např.
objevují Závada
Knížecí (něm.
Zawada Herzoglich), ležící na řece Odře u Ratiboře a Závada u Karviné na řece Olze. Možnosti výkladu jsou různé, ale za
nejpravděpodobnější se považuje teorie, že šlo o místo, kde bylo při další cestě kupředu (ať už z té, či oné
strany) něco na závadu, tj. na překážku. To, co zde bylo na „závadu“, byl hrádek, jehož zbytky se nacházejí
250 m západně od obce v Panském lese. Šlo o stavbu
přesahující svými rozměry velikostí průměrné vesnické
tvrze a naznačující, že to byl objekt většího významu.
Donedávna se o hrádku v odborné i širší veřejnosti,
snad jen s výjimkou obyvatelů Závady a jejího okolí,
téměř vůbec nevědělo. Na starších mapách byla lokalita s přilehlým lesem označována jako Schwedenschanz
(Švédská šance) na základě mylné domněnky, že šlo
o opevnění Švédů z doby třicetileté
války. V závadské obecní kronice je
místo nazýváno Valy. Vznik hrádku dle archeologického výzkumu
by bylo možno klást do poslední
čtvrtiny 13. století, kdy se na Hlučínsku usídlil rod Benešoviců. První
písemná zpráva o Závadě je z roku
1349 a týká se období pánů
z Drahotuš. V následném období
husitských válek v roce 1431 nebyla Závada zvlášť poškozená, protože se stala předmětem majetkových transakcí. Jan Šutar, Mikuláš
a Jarošek do té doby drželi dolno-

benešovské panství rozdělné - Mikuláš měl
Dolní Benešov, Jan Šutar Závadu a Vřesinu (psáno
Závadku a Vřesinku) a Jarošek Bohuslavice. Toho roku
uzavřeli úmluvu o spolku znamenající, že v případě
úmrtí jednoho z nich zbylí dědili jeho majetek. Jan
Šutar pak ve dnech 19. - 22. prosince 1431 vložil své
ženě Ofce z Těšova věnem plat 10 kop gr. na Závadě
s lesem. V období 1437, kdy Jan Šutar ovdověl a znovu
se oženil s jistou paní Eliškou, té pak zapsal ve dnech
20. - 23. února 1437 doživotně na Závadě věnem 60
hřiven gr. na rybníku, který je u cesty ze dvora do
Bohuslavic. O dva roky později se Jan Šutar z Drahotuš
dražby Závady zcela zbavil. Podnětem k tomuto dosti
závažnému kroku snad mohlo být zpustošení vesnice
za válečného tažení Poláků v. r. 1438. Jan Šutar prodal
Závadu držiteli sousední Bělé zemanovi Janovi z Bělé,
jenž pak v roce 1464 předal Závadu s lesem a vším dalším příslušenstvím svému synovi Václavovi z Bělé.
V knize Dějiny obce Závada od autora Václava Štěpána
se uvádějí další majitelé obce Závada a Bělá jako
Jindřich z Bělé, Stibor Doupovec ze Stibořic (v dokumentech psáno Sudic), Anna z Vracova a její manžel
Stanislav Sudivoj z Geronina (psáno t Borymina), Jošta
z Tamfeldu (psáno z Štamfel-du),
Oldřich Tvorkovský z Kravař. V roce
1527
byla
Závada
prodána
Oldřichem TvorkovsKým tehdejším
majitelům Benešova Janovi a
Vavřinci z Drahotuš, a tím po 88 letech byla přerušena linie společných
majitelů Závady a Bělé a Závada se
vrátila k panství Dolní Benešov.
(poznámka redakce: Autor Dějin obce Závada, historik PhDr. Václav
Štěpán zemřel ve věku 73 let dne 7.
března 2015, čest jeho památce).

sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

…… pokračování příště.
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Společnost

Prajzská liga her
V sobotu 21. 3. se v krytém bazéně v polském Kietrzi
konala Prajzská liga her - dovednostní soutěže ve vodě
mezi družstvy z Polska a Čech. Cílem celé akce nebylo
jen zasportovat si, ale hlavně utužit česko-polské vztahy, což se určitě podařilo. Závadské družstvo ve složení

Fredy Holubek, David Kubiš, Vojta Steffek, Radim
Lorek a Viktorie Haburová, se umístilo na krásném
druhém místě. Velká gratulace a poděkování za reprezentaci obce Závada!

Společenská rubrika
Životní jubilea
V období 1.1. - 31. 3. 2015 oslavili
životní jubileum naši občané:
Únor:
Anna Biegonová
60 let
Hildegarda Stavařová
92 let
Březen:
Jiří Nawrath
Zdeňka Nawrathová
Irena Krajíčková
Alžběta Lichovníková
René Drastík
Libuše Lehnerová
Arnošt Cigan
Anna Pustelníková

50 let
50 let
60 let
60 let
50 let
60 let
60 let
85 let

Blahopřejeme!

Navždy nás opustili…
Leden: Herbert Krupa
Březen: Jindřich Menšík (rodák ze Závady)
Vzpomínáme…
Zpravodaj obce Závada

Nejdéle žijící občankou naší obce je paní Hildegarda
Stavařová, která dne 24. 2. 2015 oslavila již 92. narozeniny. Jejím životním mottem je
„Život se musí umět
prožít v dobrém i ve
zlém“. Víra v Boha
je to, co jí v nejednom okamžiku jejího života pomohlo
dožít se tak úctyhodného věku a proto pravidelně dochází na bohoslužby do místní kaple. V dobré kondici
se udržuje prací na své malé zahrádce a procházkami
po blízkém okolí. Přejeme ji hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let.
redakce
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Co se chystá …

DUBEN
04. 04. - Velikonoční turnaj ve stolním tenise (pořádá TJ Sokol)
24. 04. - Den země - od 15:30 hod. - úklid obce a okolí + opékání na hřišti (zapojení všech spolků)
KVĚTEN
09. 05. - Májová veselice - taneční zábava (pořádají Rozinky)
10. 05. - Okrskové kolo v požárním sportu
15. 05. - Noc s Andersenem - akce pro děti 2. - 5. třídy ZŠ, podpora dětského čtenářství, přespání v knihovně
Konec května - smažení vajec na hrádku (Klub seniorů) - termín bude ještě upřesněn
28. 05. - zájezd do Kroměříže a na Velehrad (Klub seniorů)
30. 05. - Bělský okruh - cyklozávod, pořádá Prajzská ambasáda, trasa vede i přes Závadu
ČERVEN
06. 06. - Den dětí (Rozinky)
ČERVENEC
04. - 05. 07. - Oslavy založení obce (TJ Sokol)
10. 07. - Noční hasičská soutěž (SDH)

Zde je místo pro Vaši inzerci
Cena za 1/8 stránky A4 je 100,- Kč
včetně DPH
(rozměr 105 x 74)
Podklady pro inzerci: hotové inzeráty
ve formátu PDF nebo JPG v tiskové kvalitě
300 dpi.
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