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Milí spoluobčané,
letní slunovrat nám odstartoval nejteplejší roční období. Všude kolem se zelená travička, balkóny,
předzahrádky kvetou a hýří nejrůznějšími barvami, zeleninové a ovocné zahrádky nám začnou
zanedlouho dávat lahodné plody a my si je budeme náležitě vychutnávat. Co všechno se dá v létě dělat?
Můžeme například chodit boso, jen tak si lehnout do trávy a dívat se na oblohu, nebo pozorovat zvířátka
a přírodu. Mnozí budou sbírat v lese houby, někteří sportovat, další zase lenošit. Nastává čas, kdy
jezdíme na dovolené, poznáváme cizí kraje a užíváme si volno. Zvlášť pro děti začíná období prázdnin
a sladkého nicnedělání. Nastává čas táborů, výletů, her a koupání. Pro rodiče je to mnohdy období
náročné, neboť musí skloubit svůj pracovní čas s hlídáním dětí. Zato prarodiče a zvlášť ti, co už jsou
v důchodu, si mohou svá vnoučátka užít a věnovat jim všechen svůj volný čas. Za redakci Zpravodaje
a celého zastupitelstva Vám přejeme, ať prožijete krásné léto. Budeme rádi, když se o své zážitky podělíte
s ostatními občany a pošlete nám své příspěvky, příběhy nebo zajímavé postřehy, rádi je zveřejníme.
redakce Zpravodaje

Slavnosti obce Závada

Obec Závada pořádá ve spolupráci s místními spolky oslavu
666. výročí první písemné zmínky o naší obci (1349 - 2015)
V neděli 5. 7. 2015 od 16 hod. na hřišti TJ Sokol
Připraveny atrakce pro děti (vodní fotbal, skákací hrad,
golfová akademie, vystoupení mažoretek a Klubu seniorů).
od 20 hod. večerní karneval s živou hudbou
Bohaté občerstvení a kolo štěstí zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
Za nepříznivého počasí v sále Oú
V pondělí 6. 7. od 16 hod. tradiční fotbalové utkání
ženatí x svobodní
Zprávy z Obecního úřadu
Senioři
Postup do III. třídy!!!
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Hasiči Závada
Cyklozávod Bělský okruh
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Den dětí
Noc s Andersenem
Vítání občánků
Den matek
Něco z historie naší obce – 2. část
Společenská rubrika
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8
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Zprávy z Oú

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás prostřednictvím druhého vydání letošního
zpravodaje. Ráda bych Vás v krátkosti seznámila
s činností Obecního úřadu za uplynulé dva měsíce.
Stále pracujeme na novém územním plánu naší obce.
V souvislosti s tím proběhlo v naší obci geodetické
zaměření kanalizace. Firma, která vyhrála výběrové
řízení, SWECO Hydroprojekt, nám zpracuje technickoekonomickou studii odkanalizování naší obce. Hlavním
důvodem je, aby nám odborníci poradili, co se
zastaralou obecní kanalizací do budoucna a výsledky
této studie budou zároveň sloužit jako podklad pro
územní plán a přípravu čističky odpadních vod.
V květnu proběhlo další výběrové řízení, a byla
vybrána
firma
Martin
Turek
na
opravu
elektroinstalace v přízemí Obecního domu (garáže
hasičů, sklady OÚ). V současné době dolaďujeme
grafickou podobu nových internetových stránek naší
obce, které budou, doufejme, spuštěny do konce
prázdnin. Budeme vyhlašovat výběrové řízení na
provedení vnitřních nátěrů vodojemu a dále
připravíme výběrové řízení na zpracovatele projektu
rybníku Kaménka. Co se týče dotací – v říjnu minulého
roku byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na „rozšíření personální základny OÚ
Závada“. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace ve
výši 382 tisíc Kč, jsme obdrželi začátkem června, proto
bylo vzápětí vyhlášeno výběrové řízení na pracovní po-
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zici účetní (administrativní pracovník) OÚ. Byli jsme
úspěšní ve společném projektu s obcemi Bělá,
Bohuslavice a Chuchelná v žádosti o dotaci (150 tisíc
Kč) na domovní kompostéry a kontejnery na zeleň.
Domovní kompostéry by měly být k dispozici na
přelomu srpna/září, budu Vás dále informovat. Další
podané žádosti: podali jsme žádost o dotaci ve výši
200 tisíc Kč z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova MS Kraje na opravu kabeláže veřejného
osvětlení a místního rozhlasu a žádost o dotaci
z programu Nadace Via „Místo, kde žijeme“ ve výši
300 tisíc Kč, která by byla použita na vybudování
nového zastřešení na prostoru vedle budovy TJ Sokol.
Uvidíme, zda budeme u těchto žádostí úspěšní. Blíží se
nám opět termín oslav založení obce, na které Vás
srdečně zvu. Oslavy proběhnou 5. 7. 2015 od 16 hod.
na místním hřišti, za nepříznivého počasí v sále OÚ.
Těšit se můžete na pestrý program (vodní fotbal,
skákací hrad, golfovou akademii, vystoupení Klubu
seniorů a mažoretek) a bohaté občerstvení. Večer
zakončíme karnevalem s živou hudbou – kapelou Jiřího
Škrocha. Závěrem bych ráda poděkovala všem
zastupitelům za práci a čas, který věnují obecním
záležitostem. Také děkuji místním spolkům
a organizacím, že se nám starají o kulturní a sportovní
vyžití v obci. TJ Sokol gratuluji k postupu do vyšší třídy.
Přeji Vám všem prožití krásného léta a dětem
pohodové prázdniny.
Andrea Lorková
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První zájezd Senior klubu
Kroměříž - Velehrad
Za pěkného počasí jsme brzy ráno 28. května 2015,
nastoupili do pohodlného autobusu CK Kozák Tour
a vyrazili jsme na náš první společný zájezd. Za necelé
tři hodiny jsme se šťastně dopravili do cílového místa,
města Kroměříže, kde jsme navštívili barokní
arcibiskupský palác. Palácem nás provázela milá
průvodkyně a její zasvěcený a odborný výklad
uspokojil určitě každého návštěvníka. Pak následoval
oběd v klidné restauraci v centru města. Komu se
chtělo a měl zájem, prohlédl si centrum Kroměříže,
nebo si dal něco dobrého na zub v předzahrádkách
zdejších podniků. Potom jsme se přesunuli o pár
kilometrů dál, do Velehradu, nejvýznamnějšího
poutního místa na Moravě, kde jsme si prohlédli areál
někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

V kostele, do pamětní knihy návštěv, se také zapsali
„poutníci ze Závady“ a poděkovali naši průvodkyni za
perfektní jak historický, tak současný výklad. Pak už
nám zbývala jen cesta domů a tak jsme se k večeru,
mírně unavení, ale plní nových zážitků, vrátili šťastně
domů.
Texty a foto: Senior klub Závada

SENIOŘI - Sportovní hry
Ve čtvrtek 11. června 2015 se v areálu Sokol Bělá
konal první ročník seniorských her v různých
sportovních disciplínách. Zúčastnili se družstva z Bělé,
Závady, Bohuslavic a družstvo z Polska z příhraniční
obce Křanovice. O co míň bylo soutěžících, o to víc bylo
fanoušků a poradců. Podpořit soutěžící přijela naše
starostka, paní Lorková s dětmi. Soutěžilo se ve
čtyřčlenných družstvech. Prvním vítězem tohoto
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přeboru se stalo družstvo z Bělé, na druhém místě
družstvo ze Závady, na třetím místě družstvo z Polska
a Bohuslavice na 4. místě. Jako odměnu obdrželi
krásný pohár, perníkové medaile a láhev dobrého
moku. Ještě dlouho po hrách jsme se společně bavili
a užili hodně legrace. Věříme, že se tyto společenské
seniorské sportovní hry budou pravidelně opakovat!
Děkujeme seniorům z Bělé za neopakovatelný zážitek.
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Postup do III. třídy!!!
Až někdy někdo bude vzpomínat na ročník 2014/15
okresní soutěže IV. třídy v kopané, tak si bude muset
říct: Byl to rok Závady. Byl to rok, kdy oddíl TJ Sokol
Závada jasně dominoval, drtivě přehrával své soupeře,
nastřílel nejvíc gólů a nejméně jich dostal,
a zaslouženě postoupil do III. třídy. Do
letošní jarní části jsme ve zrenovovaných
prostorách hřiště vstoupili jako vedoucí tým
tabulky a plni očekávání, zda roli favorita
zvládneme. No, a povedlo se. Už dvě kola před
koncem jsme mohli slavit postup, a těšit se na
blízkou budoucnost – souboje s celky III. třídy.
Role favorita nám nohy nesvázala, naopak, od 1.
jarního kola jsme všem dávali najevo, kdo je letos
v soutěži pánem. Teď nás čeká náročná letní příprava,
kdy trenér Jiří Lébl dobře ví, že nás na podzim nečeká
žádná procházka růžovou zahradou, ale tvrdá dřina.
Management v čele s Davidem Tomakou a předsedou
oddílu Jiřím Škrochem zase musí dát, jako každý rok,
dohromady veškeré papírové a legislativní záležitosti
včetně hostování. No a na hráčích je, aby i v té nové
soutěži dále co nejlépe reprezentovali obec Závadu,
sport a fotbal jako takový, přinášeli radost svým

příznivcům, a svými dobrými výkony také potěšili naše
sponzory, jako je náš letitý mecenáš p. Richard
Wozniak, samozřejmě OÚ Závada v čele s paní
starostkou Andreou Lorkovou, Pojišťovna Generali (p.
Oskar Sněhota), Pizza Kravaře-Zábřeh p. Vojtěcha
Vrby, Velkosklad nápojů pí. Lenky
Lischkové a další, kteří s našim klubem tak
nějak žijí a mají jej rádi. Samozřejmě, že
stojíme i o další sponzory, kterým jsme
schopni nabídnout volnou plochu na vyvěšení
reklamních plachet a další aktivity. S napětím
teď budeme očekávat slosovací aktiv Okresního
svazu kopané, abychom všem mohli sdělit s kým
vším a jakých termínech se v podzimní části soutěže
utkáme, a věříme, že podpora našich fanoušků,
sponzorů, obce, a vůbec všech, kteří fotbal v Závadě
mají rádi, a kterým za dosavadní přízeň děkujeme,
bude dál hnát naše borce do útoku, a že, jak to už
poslední roky bývá pravidlem, kamkoli přijedeme,
všude bude znít:“Zá-va-da!!! Do-toho!!!“
David Tomaka

TJ Sokol Závada, sezóna 2014/2015 horní řada zleva: Aleš Očko, Radek Tesarčík, Lukáš Staňo, Marek Krupa, Václav
Ritnošík, René Kocur, Vojtěch Chřibek, Jirka Polák, Jan Cigán, Daniel Štefek, Robin Vitásek, Jirka Lébl, Liba Golová,
Radek Krištof, dolní řada zleva: Dušan Vitásek, David Tomaka, Petr Krajíček, Jarda Navrath, Jirka Sniehota, Josef
Boček, Daniel Gryz, Jiří Škroch
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Konečná tabulka IV. třídy Sk. A muži - ONDRÁŠOVKA 2014/2015
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Závada
Darkovičky "B"
Horní Lhota
Darkovice "B"
Hať "B"
Háj ve Slezsku "B"
Hrabyně
Malé Hoštice "B"
Služovice "B"
Chuchelná "B"

Záp + 0 18 14 1 3
18 13 0 5
18 11 2 5
18 9 4 5
18 8 3 7
18 7 2 9
18 6 2 10
18 6 0 12
18 5 2 11
18 2 2 14

Skóre
73: 25
54: 32
44: 27
44: 38
39: 43
57: 48
47: 56
57: 78
35: 68
27: 62

Body PK
43
39
35
31
27
23
20
18
17
8

(Prav)
( 16)
( 12)
( 8)
( 4)
( 0)
( -4)
( -7)
( -9)
(-10)
(-19)

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Na velikonoční Bílou sobotu uspořádal TJ Sokol Závada
tradiční turnaj v PING PONGU. V průběhu celého
sportovního odpoledne panovala přátelská a sportovní
atmosféra. Pro fanoušky, kteří přišli podpořit hráče, si
pořadatelé přichystali drobné občerstvení. Již před
samotným turnajem se v kuloárech spekulovalo,
jak kvalitní obsazení turnaje letos bude. Opět nás
navštívili “plejeři“ z nejbližšího okolí, čímž povznesli
kvalitu letošního ročníku o stupínek výše. Po prezenční
části proběhlo rozlosování hráčů do skupin.
Ve skupinách A, B bylo pět hráčů, kteří se utkali
systémem „každý s každým“. Ve skupinách C, D se
čtyři hráči rovněž utkali „každý s každým“. Z každé
skupiny postupovali první dva nejlepší hráči
do vyřazovací části turnaje. Již ve čtvrtfinále se
schylovalo k velkému překvapení, kdy obhájce
loňského vítězství, Jakub Chříbek, zaváhal v utkání
hraném na dva vítězné sety, a v prvním setu neustál
psychický tlak vyvíjený na jeho osobu a překvapivě
v úvodu zápasu ztratil první set. Po drobném zaváhání
již přišel bezchybný výkon, který vynesl Kubovi postup
až do finále. K zajímavému souboji se schylovalo
v semifinále, kde se střetl náš zkušený matador hájící
závadské barvy, Robin Vitásek, se svým bratrem
Dušanem. Do finále postoupil mladší z bratrů, Robin,
na němž bylo patrné větší tréninkové vytížení. O třetí
místo si to rozdali za podpory fanoušků Dušan Vitásek
s další stálicí Sokolu, Erichem Bogáčkem. Utkání
zajímavé pro oko fanouška přivedl do vítězného konce
po napínavém souboji Dušan Vitásek. Mezitím se již
Zpravodaj obce Závada

schylovalo k vyvrcholení turnaje, a to k samotnému
finále. Aktéři měli dostatek času na odpočinek a měli
tak také prostor pro střádání informací o taktice jejich
protivníka. Jakub s Robinem se již střetli v základní
skupině, kde zvítězil Jakub. Ve finálovém souboji již
Robin
Vitásek
nic
neponechal
náhodě
a po bezchybném výkonu zaslouženě vyhrál celý
turnaj. Děkujeme všem zúčastněným aktérům,
fanouškům za podporu a všem, kteří se na této akci
podíleli.

Jan Cigán
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.

Robin Vitásek
Jakub Chříbek
Dušan Vitásek
Erich Bogáček

5.
6.
7.
8.

Karel Kubiš
Libor Husák
Zdeněk Kala
Jan Cigán
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Hasiči Závada
Rád bych zhodnotil uplynulého čtvrt roku u hasičů ze
Závady a chtěl bych přiblížit činnost výjezdové
jednotky obce. Strojníci zásahové jednotky se
zúčastnili 11.-12. dubna 2015 školení v Ústřední
hasičské škole Jánské koupele. Během května jsme se
prezentovali na dvou ukázkách hasičské techniky
s naším vozidlem. První byla 1. května u příležitosti
110 let v Bohuslavicích a druhá v rámci hasičského dne
16. května v Kravařích. O prvním červnovém víkendu,
konkrétně v sobotu 6. června 2015, jsme s naším
vozidlem absolvovali výcvik v terénu místní pískovny.
Strojníci z jednotek Závady, Bohuslavic a Píště si
vyzkoušeli jízdu v písku i bahně. Poznali také, jak se
vozidla chovají na nezpevněných komunikacích
a v obtížném terénu. V červnu jsme pro zájemce
připravili další zajímavý výcvik. I když naše jednotka
nedisponuje plnou lezeckou výstrojí, domluvili jsme si
lezecký výcvik. Na skalách v Kružberku proběhlo
slanění 50 metrů vysokým žlabem a následně si
členové vyzkoušeli slanění z hráze přehrady Kružberk.
Mnozí si z toho odnesli nezapomenutelný zážitek.
Účastníci výcviku mohou získané zkušenosti využít při
práci ve výškách, jak v osobním životě, tak při pomoci
druhým. Fotografie z obou výcviků naleznete na
webových stránkách hasičů. Členové sboru
dobrovolných hasičů se 3. května 2015 zúčastnili
průvodu hasičských zástav a mše svaté u příležitosti
110 let SDH Bohuslavice. V měsíci květnu začaly také
první hasičské soutěže. Jako každoročně to byl
Memoriál Rostislava Tesaře v Hlavnici. Ze soutěží v
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okolních obcích stojí za zmínku noční soutěž v Píšti.
Tato soutěž je první soutěží zařazenou do noční
hlučínské hasičské ligy (NHHL). Do této ligy jsou
zapsány ze Závady družstva žen, muži A i muži B.
Celkově v tomto ročníku soutěži o body a celkové
umístění 13 družstev mužů a 8 družstev žen. Za sebou
již máme 4 kola této ligy z celkových 11 kol. Družstvo
žen se dělí zatím s družstvem Martinova o první místo
a Muži A se dělí o druhé místo s Markvarticemi. Co je
ovšem nejpodstatnější – následující kolo se uskuteční
v pátek 10. července od 22 hodin na hřišti TJ Sokol
Závada. Účast družstev na ostatních soutěžích můžete
průběžně sledovat na webových stránkách sboru.
Z dalších aktivit hasičů můžeme zmínit jako
každoročně pomoc Prajzské ambasádě při pořádaní
cyklistického závodu Bělský okruh. Mladí hasiči
v Závadě se v průběhu zimy pečlivě připravovali na
jarní soutěže. V rámci hlučínské ligy mládeže
absolvovali 6 závodů. V průběhu většiny kol se jak
družstva starších, tak družstva mladších žáků drželi ve
výsledcích v půlce startovního pole. Nejlépe se jim
dařilo na jejich oblíbené trati v Bohuslavicích, kde
mladší žáci skončili na krásném 2. místě a družstvo
starších žáků na taky pěkném 4. místě. Poslední kolo
se uskutečnilo v Šilheřovicích v neděli 21. června.
Počasí závodníkům moc nepřálo, proto byl hodnocen
pouze požární útok. Naše družstvo starších žáků
urputně zabojovalo o celkové lepší umístění a získali
zde bronzové medaile. V celkovém hodnocení ročníku
2014-2015 pak družstva obsadila v kategorii mladších
Zpravodaj obce Závada
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žáků 5. místo z osmi zástupců a v kategorii starších
žáků 7. místo z 12 soutěžních družstev. Tímto družstva
zakončila svou soutěžní sezónu. V pátek 26. června je
ještě čeká před odjezdem na prázdniny opékání párků
a podle zájmu v sobotu 27. 6. návštěva Hlučínského
a Dolno-Benešovského hasičského záchranného sboru.
Pak už se budou těšit po prázdninách opět na nový

ročník Hlučínské ligy mládeže. Na závěr bych Vás
všechny rád pozval jak na výše zmíněnou noční soutěž
10. července 2015, tak na denní soutěž 30. srpna 2015
od 14 hodin. Dále pak 20. 9. 2015 na oblastní kolo
Hlučínské ligy mládeže a okrskové kolo mládeže vše na
hřišti v Závadě.
Ondřej Lasák, velitel

Cyklozávod Bělský okruh
V sobotu 30. 5. 2015 se konal již 3. ročník cyklozávodu
Bělský okruh. Trasa vedla mimo jiné i přes naši obec,
zpestřením pro diváky i závodníky byl úsek v Závadě
u ohrady Spáleniska. Jely se dva okruhy – 30km a pro
zdatnější závodníky 60 kilometrový. Pro děti 8-14let
byl připraven dětský závod. A pro nejmenší děti se
o zábavu postaraly závadské Rozinky. Ke zdárnému
úspěchu celé akce přispělo příznivé počasí. Děkuji
tímto za účast a reprezentaci dospělým i dětským
závodníkům ze Závady. Více o výsledcích závodu
můžete najít na webu http://www.prajzska.eu/.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada
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Organizace a spolky

Den dětí
V sobotu 6. června 2015 uspořádaly Rozinky
u Obecního úřadu Den dětí. Protože nám počasí přálo
a dorazilo hodně dětí s rodiči, prarodiči a příbuznými,
tak si všichni toto odpoledne báječně užili. Pro děti
byly připravené různé úkoly, výtvarná, návrhářská
a zahradnická dílna, jízda kočárem s koňmi, skákací
hrad, kvíz, skládání puzzle, atd. Za splnění těchto her
a úkolů všechny děti dostali odměny. Pro jejich rodiče
a návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení
v podobě bramborových placku, steaků, cigára
a pečených makrel, domácích buchet, k pití bylo
připraveno pivo, sangria, alko a nealko. Na další
společnou akci se na Vás těší Rozinky.

Zuzana Cigánová

Noc s Andersenem
V pátek 15. května 2015 pořádala kulturní komise při
OÚ v Závadě 1. ročník „Noci s Andersenem“.
V odpoledních hodinách se děti sešly v prostorách
místní knihovny, kde byly seznámeny s náplní této
akce. Dětem byla představena kniha Astrid
Lindgrenové „ Děti z Bullerbynu“, se kterou po celou
dobu pracovaly a plnily různé úkoly. A protože nám
počasí přálo, v další části podvečera jsme si venku
zahráli spoustu her a soutěží. Největší radostí ovšem
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byla večeře ve formě pizzy, diskotéka a noční projekce
filmu. Věřím, že si děti tuto akci dostatečně užily,
dověděly se spoustu nových informací a v příštím roce
se třeba této „Noci“ opět zúčastní. Je na místě
poděkovat paní Lence Lasákové za spolupráci
a v neposlední řadě panu Petru Liškovi a paní Yvetě
Valkové za technickou a psychologickou podporu.
Věra Drobilíková

Zpravodaj obce Závada

Kulturní akce

Vítání občánků
V neděli 12. 4. 2015 byli slavnostně přivítáni do svazku
obce Závada tito malí občánci: Johanka Stachová,
Adam Barč, Laura Mrůzková, Terezka Skovajsová,
Klára Demková, Karel Bahník. Děti obdržely dárek od
obce, rodiče se zapsali do pamětní knihy, vyfotili na
památku s dětmi v kolébce a nakonec si připili na

zdraví dětí šampaňským. Doprovodným programem
bylo vystoupení místních dětí pod vedením Mgr. Lenky
Lasákové. Dětem přejeme vše nejlepší do života,
hodně zdraví, lásky a rodičům hodně štěstí při výchově
a vytváření rodinné pohody.
Andrea Lorková

Den matek
Tradiční oslava svátku matek se konala v neděli 17. 5.
2015 v sále Obecního domu. Vystoupily děti z místní
MŠ spolu s paní učitelkou Janou a Libou. Následovalo
vystoupení mladých hudebních talentů ze Závady, kteří
si připravili hudební pásmo pod vedením p.učitelky
Mgr. Lenky Lasákové. Podpořit děti přijela i ředitelka
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ZŠ Bohuslavice Mgr. Gabriela Prchalová. Kulturní
program zakončila humornými historkami hlučínská
spisovatelka paní Jana Schlossarková. Následovalo
občerstvení a volná zábava. Věřím, že si všechny dámy
oslavy svého svátku užily.
Andrea Lorková
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Historie

Něco z historie naší obce – 2. část
Pánové Jan a Vavřinec z Drahotuš drželi benešovské
panství zprvu společně, po Janově smrti někde kolem r.
1540 je několik let spravoval celé Vavřinec z Drahotuš,
ale v r. 1548 opět došlo k rozdělení panství a následně
k vystřídávání majitelů, o samotné Závadě se zprávy
vytrácely, to však neznamená, že by obyvatele Závady
žili v naprostém odloučení od toho, co se kolem
benešovského panství odehrávalo, a nijak by se jich to
nedotýkalo. Jedna z prvních zpráv o konkrétním
vzhledu Závady je z 1. října 1607, kdy Jan Mošovský
z Moravčína jako tehdejší držitel benešovského panství
přiznal k Závadě 8 sedláků a 4 zahradníky, další zpráva
je z r. 1610, v níž se objevuje jméno zatím nejstaršího
známého obyvatele Závady fojt Stanislav Hertoš. Do
konce července 1627 / pozn. – období 30 leté války/,
kdy se v Opavě držela Dánská
posádka sloužil syn jistého Pazauera
(snad Pacura?) ze Závady, dánští
vojáci si počínali se značnou
nevázaností,
vybírali
bohaté
kontribuce, drancovali kde se dalo.
Na statcích horlivých katolíků bylo
jejich řádění větší než jinde, a tak
panství
Dolní
Benešov
bylo
postiženo značně silně. Po ukončení
dánského vpádu byla Závada zcela
pustá, v následujících letech se
začala částečně osídlovat, podle
zprávy z 15. ledna 1634 v ní byly 4
selské dvory obsazené, 8 pustých, 1
zahradnická usedlost obsazena a 1 pustá, dále 2
domkářské usedlosti obsazené, pustá usedlost nebyla
žádná. Od r. 1642 byly české země včetně Opavska
postihovány permanentními vpády Švédů, kteří se
zmocnili některých důležitých pevností a odtud
ohrožovali široké okolí, lidé si nepochybně oddechli,
když byl v r. 1648 konečně uzavřen mír a válka po 30
letech skončila. Benešovské panství bylo rozděleno
mezi více držitelů, spolumajitel panství Karel
Maxmilián Lichnovský z Voštic uzavřel s poddanými
nové smlouvy o vykonávání roboty, jedním z podnětu
ke zvyšování roboty byla skutečnost, že ke dvoru
v Závadě bylo postupně připojováno mnoho zpustlých
pozemků poddaných a na její obdělávání bylo třeba
více práce. Závada přitom v r. 1675 vyhořela – ví se
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o zničení usedlosti Blažeje Hořinky i některých dalších.
K dovršení všeho se kolem r. 1670 přihlásila další
forma útlaku – útisk náboženský, který byl z počátku
potlačován i s použitím vojenské asistence, později se
jezuitští misionáři snažili navázat spíše na lidovou
zbožnost a tradice z dřívější doby, přizpůsobené pro
nové účely. Jedním z těch, kteří budovali na základech
protireformace na Hlučínsku, byl člen cisterciáckého
kláštera Velehrad Kristán Bohumír Hirschmentzel,
administrátor řádového statku Bolatice. Jako tamní
duchovní pastýř založil v r. 1688 arcibratrstvo
nejsvětějšího růžence, které mělo za úkol šířit
především uctívání kultu P. Marie. Pro členy
arcibratrstva i dalších zájemců byly organizované
poutě do Čenstochové, na Sv. Kopeček u Olomouce, do
Frýdku, aj. Při nich účastníci
poznávali svět, přinášeli zprávy
o tom, co se dozvěděli a pomáhali
tak rozšiřovat duchovní obzor
obyvatelů Hlučínska. Vzájemné
styky členů arcibratrstva rovněž
přispívaly k migraci obyvatelstva,
pomáhající odstraňovat následky
úbytku obyvatelstva za třicetileté
války. Členové arcibratrstva mohly
být nejenom žijící osoby, ale i mrtví,
za něž se žijící členové modlili, aby
pro ně získali úlevu v očistci a klid
duší. Seznam členů arcibratrstva,
pořízený po r. 1687 a postupně
doplňovaný, uvádí ze Závady pouze mrtvé členy: Annu
Bartošovou (spr. asi Hartošovou), Matouše, Žofii, Annu
a Magdalenu Pacurových. Zdá se, že v Závadě mělo
arcibratrstvo poněkud slabší pozici, než v jiných
okolních vesnicích. V seznamu se jinak vyskytují jména,
která se později objevují také v Závadě a dokazují,
odkud se jejich nositelé šířili: Duxové a Adamíkové
z Bolatic a Kozmic, Janíkové a Koneční ze Zábřehu,
Hoštičtí z Bohuslavic a Dolního Benešova, Miketové
a Chřibkové
z Bohuslavic,
Leciánové
z Kozmic
a Dolního Benešova. Arcibratrstvo působilo na
Hlučínsku i v 18. století a významně se zapsalo do
historie tohoto regionu.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
Zpravodaj obce Závada

… k zamyšlení

Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce stanovují
v rámci zákona dle svých vlastních podmínek., V rámci
našeho regionu je největším poskytovatelem služeb
v oblasti nakládání s komunálními odpady společnost
OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie
umožňující dokonalejší systém dotřídění a zpracování
odpadů a která se snaží o to, aby co největší procento
komunálních odpadů bylo dále využito materiálově
nebo energeticky. Bez spolupráce s občany a bez jejich
odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit
odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího
zpracování? Do žžlluuttýýcchh kkoonntteejjnneerrůů patří v případě
obcí obsluhovaných společností OZO plasty, nápojové
kartony a kovové obaly. Už před několika lety po
provedených zkouškách různých možností společnost
OZO Ostrava vyhodnotila systém sběru několika
komodit do společné nádoby a jejich další dotřídění na
lince jako ekonomičtější než přidávání dalších nádob
na již tak ne dost prostorná stanoviště a jejich
zpracování musely jednotlivé komodity projít
dotřiďovací linkou. Odpad svezený z barevných
kontejnerů
není
možno
poskytnout
přímo
zpracovatelům, vždy je nutno ho minimálně dočistit od
nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze žlutých
kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je
možno využít materiálově -, PET lahve a polyetylénové
obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a
plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto
obaly pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky.
Z PETek se vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých
plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie.
Z nápojových kartonů se získá kvalitní papírové vlákno
pro recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů
se přidává k dalším spalitelným odpadům a OZO z nich
vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty
jsou tedy využity energeticky. K odkládání tříděného
papírového odpadu slouží m
mooddrréé kkoonntteejjnneerryy. Dalším
způsobem, jak se vytříděného papíru může občan
zbavit, je odvézt ho do výkupny papíru a stržit za něj
nějakou tu korunu. Může si tedy vybrat, který ze dvou
systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do
modrých kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal
takový papírový odpad, který je dále zpracovatelný.
Tedy noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové
krabice všeho druhu (samozřejmě rozložené, aby
Zpravodaj obce Závada

v kontejneru nezabíraly zbytečně místo), kancelářský
papír… Výčet vhodných předmětů z papíru by mohl
pokračovat donekonečna. Nepatří sem ale žádný
z výše uvedených papírových odpadů, pokud je mokrý,
umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se
samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých
kontejnerů i výkupen. Tam je dále rozdělen podle
jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do
papíren. K vyhazování skla slouží zzeelleennéé kkoonntteejjnneerryy –
zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé i barevné,
protože o dotřídění podle požadavků zpracovatelů se
postará na své dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří
lahve, sklenice pokud možno bez víček (etikety nevadí)
a také střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepatří
porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo s příměsemi
(automobilové, drátěné…). Sklo je výborný materiál
pro opakované zpracování na nové skleněné obaly, při
němž se nijak nemění jeho vlastnosti. Zjednodušeně by
se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, můžeme vyhodit do těch
obyčejných, které stojí před každým domem. Neplatí
to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic
nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty,
které obsahují látky ohrožující životní prostředí. S těmi
se totiž musí zacházet s největší opatrností a likvidovat
je ve speciálních zařízeních, která si se škodlivinami
umějí poradit. Do běžných popelnic kromě odpadů
nebezpečných nepatří ani odpad objemný (logicky –
nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky
stavebních odpadů či rostlinného materiálu ze zahrad
taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné dvory,
menší obce mají pro jejich sběr obvykle
sjednán mobilní svoz. Pro sběr elektrospotřebičů už
dnes existuje hustá síť míst zpětného odběru. Odpad
z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli
zbytkový odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách,
zvláště tam, kde není v dosahu zařízení pro
energetické využívání odpadu – lidově řečeno
spalovna. Spoustu energie, která se ve směsném
odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. Proto
je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do
běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do některého
z barevných kontejnerů nebo do sběren – jedině tak
totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky
využit.
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Společnost

Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 31. 3. - 30. 6. 2015 oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben:
Věra Viktorinová
50 let
Hildegarda Gřondělová
80 let
Drahomíra Chřibková
50 let
Gertruda Lehnerová
82 let
Květen:
Bruno Bedrunka
82 let
Růžena Buhlová
60 let
Hedvika Chřibková
81 let
Blahopřejeme!

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.

Navždy nás opustili…
Duben – Anežka Holubková
Květen – Josef Vitásek
Červen – Anežka Obrusníková
Vzpomínáme…

ČERVENEC
05. 07. - Oslavy založení obce od 16 hod. (hřiště TJ Sokol Závada)
06. 07. - Přátelský zápas svobodní x ženatí od 16 hod. (hřiště TJ Sokol Závada)
10. 07. - Noční hasičská soutěž od 22 hod. (hřiště TJ Sokol Závada)
SRPEN
30. 08. - Denní hasičská soutěž od 14 hod. (hřiště TJ Sokol Závada)
ZÁŘÍ
20. 09. - oblastní kolo Hlučínské ligy mládeže a okrskové kolo mládeže (hřiště TJ Sokol Závada)
26. 09. - od 15 hod. Pohádkový hrádek

VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady a podněty na e-mail
zpravodaj@zavada.cz. Můžete je také doručit v zalepené obálce na obecní úřad. Prosíme členy spolků, klubů
a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali informace o svých aktivitách. Uzávěrka podkladů pro příští číslo je
15. 9. 2015.
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