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Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených utekl jako voda a před námi
je poslední čtvrtina letošního roku. Během srpna se
nám podařilo vykoupit od soukromých majitelů čtyři
pozemky na bývalé skládce Kaménka. Zastupitelstvo
na červnové schůzi schválilo odkup těchto pozemků
pro budoucí výstavbu kořenové čističky odpadních vod
za cenu 20,- Kč/m2. Co se týče I. etapy modernizace
kanalizace v obci, již je připravena projektová dokumentace pro územní řízení. Začátkem září byla provedena rekonstrukce kabeláže veřejného osvětlení
a místního rozhlasu. Dále proběhlo výběrové řízení na
dodavatele opravy asfaltového povrchu točny na konci
obce směrem na Píšť. Během podzimních měsíců ještě
máme v plánu vybudovat zpevněnou plochu naproti
hřbitovu, která bude sloužit pro parkování aut. Pracovníci obce strávili téměř celé prázdniny v místní mateřské škole, kde jsme kompletně rekonstruovali
sociální zařízení pro zaměstnankyně MŠ ve spodním
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patře a také WC pro děti v mezipatře – a to včetně nových obkladů, elektroinstalace, výměny zárubní
a dveří. Nové barvy se dočkal i venkovní plot, tak snad
nám zase nějakou dobu vydrží. Poděkování patří nejen
obecním zaměstnancům, ale i dobrovolníkům, hlavně
z řad hasičů, kteří přispěli svou dobrovolnou prací na
přípravě dřeva na mostek na hrádku. K velkému úspěchu gratuluji mažoretkám Excelent mini (12–14 let)
z naší obce, které získaly první místo na Mistrovství
světa v Praze a k druhému místu mažoretkám Excelent Baby (8-11 let). Mimořádně úspěšnou sezónu mají
za sebou i naši hasiči včetně mladých hasičů – také jim
gratuluji! Ráda bych Vás také pozvala k volbám do
krajských zastupitelstev, které se uskuteční 7. a 8. 10.
2016. I Vy můžete svými hlasy ovlivnit, kdo bude „sedět“ na krajských židlích a rozhodovat o financích pro
obce v našem kraji. Přeji Vám hezké podzimní dny.
Andrea Lorková

Závadu reprezentovaly: Nela Kubišová, Valérie Haburová, Markéta Lamžíková, Barbora Lišková, Izabela Jarolímová, Klaudie Kudělová,
Adéla Jarolímová, Viktorie Haburová

Zprávy z OÚ

Zasedání zastupitelstva obce Závada
č. 12 ze dne 27. 6. 2016
Začátek zasedání: v 18. hod v sále Obecního domu
Přítomní: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Ing. Yveta
Valková, Mgr. Věra Drobilíková, Anna Kretková, Robin
Štefek, Jan Cigán, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Ověřovatelé zápisu: p. Anna Kretková, Ing. Yveta Valková.
Schváleno 9 hlasy.
Ing. Andrea Lorková, starostka obce, navrhla zastupitelstvu obce přidat do programu bod jednání, který byl
řádně vyvěšen na úřední desce, a to bod č. 19, 20.
1. Program jednání č. 12/2016, včetně přidaných
bodů 19, 20. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 11 ze dne 18. 4. 2016
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
3. Schválení dotace Charitě Hlučín 25,- Kč/
hod/klienta – pečovatelská služba bude vykonávána na základě jednotlivých zadání poskytovatele
a dotace bude poskytnuta jen při péči o klienty,
které předem odsouhlasí starostka nebo místostarosta. Schválení dotace Charitě Hlučín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
účelové dotace.
Schváleno 9 hlasy.
4. Schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace ve výši
2.000,- Kč neziskové organizaci Mraveneček.
Schváleno 8 hlasy, proti 1 hlas.
5. Pronájem antukového hřiště v Závadě
Záměr byl vyvěšen. Jediná nabídka, která byla doručena na Obecní úřad v Závadě byla od p. Davida
Kubiše. Bude uzavřena nájemní smlouva o nájmu
antukového tenisového hřiště, cena pronájmu
1.000,- Kč/1 rok.
Schváleno 9 hlasy.
6. Závěrečný účet obce Závada za rok 2015 Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Závada za rok 2015, a to bez výhrad.
Schváleno 9 hlasy.
7. Účetní závěrka obce Závada ke dni 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
Závada sestavenou k rozvahovému dni k 31. 12.
2015. Byl sepsán a podepsán Protokol o schválení
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účetní závěrky za rok 2015. Výrok o schválení účetní závěrky „Schvalovaná účetní závěrka za rok 2015
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, a proto zastupitelstvo obce Závada účetní závěrku za rok 2015
schvaluje viz přiložený a podepsaný protokol.
Schváleno 9 hlasy.
Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením
obce Závada za rok 2015.
Zastupitelstvo obce Závada, schvaluje celoroční
hospodaření obce Závada za rok 2015, a to bez výhrad.
Schváleno 9 hlasy.
Rozpočtové opatření č. 6.
Z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 ze dne 9.
února 2016, platné od 15. 2. 2016, se mění položka
č. 5362 na položku 5365 přeúčtování daně z příjmů
právnických osob.
Schváleno 9 hlasy.
Smlouva o zřízení věcného břemene, p.č. 251/3.
Uzavřená smlouva o právu provést výstavbu na
vzdušnou kabelovou přípojku NN, (p. Ondruš), parc.
č. 251/3, manželé Blokšovi.
Schváleno 9 hlasy.
Odkupy pozemků u Kaménky
Paní starostka Ing. Andrea Lorková informovala
o nutnosti odkoupení pozemků v okolí Kaménky
k výstavbě kořenové čističky odpadních vod. Majitelům dotčených pozemků bude nabídnuta cena
20,- Kč/1m2, nabídka platí 2 měsíce.
Schváleno 9 hlasy.
Závěrečný účet SOH.
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní
a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska
o výsledku.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
Závěrečný účet SOMH
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
2015 Odborem podpory korporátního řízení
a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2015.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
14. Zpráva o výsledku hospodaření obce Závada za
rok 2015.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
15. Rozpočtové opatření č. 4, 5.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
16. Obecní slavnosti obce Závada
Paní starostka informovala občany, že se 5. 7. 2016
konají tradiční Obecní slavnosti obce Závada. Tato
akce začíná v 15.00 hod. mši svatou v místní kapli,
od 16.00 hod. akce na hřišti TJ SOKOL Závada, kde
budou připraveny atrakce pro děti, občerstvení, živá hudba BZ Band.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
17. Zpráva a usnesení výborů a komise
- Kontrolní výbor
Paní Anna Kretková informovala občany obce Závada o zápisu a usnesení z jednání kontrolního výboru č. 5 ze dne 27. 6. 2016. Předmětem kontroly
byla kontrola pokladních knih za duben, květen,
červen 2016 a stav pokladny v hotovosti k 27. 6.
2016 byl 5.645,- Kč a souhlasil se skutečností.
Schváleno 9 hlasy.
- Finanční výbor
Paní Ing. Yveta Valková informovala občany obce
Závada o zápisu a usnesení č. 10, ze dne 2. 5. 2016
o výběru dodavatele průmyslových podlah do dvou
hasičských garáží v budově OÚ Závada. Byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka od firmy Techfloor s.r.o. Dále Ing. Valková informovala občany obce
Závada o zápisu a usnesení č. 11, ze dne 27. 6.
2016 o kontrole plnění rozpočtu, kontrole výkazů
pro hodnocení rozpočtu za období duben, květen
2016 a jejich návaznost na rozpočtové opatření.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, rozpočtová opatření v kompetenci paní starostky do 100.000,- Kč
byla v pořádku.
Schváleno 9 hlasy.
- Kulturní komise
Zpravodaj obce Závada

18.

19.

20.

21.

Ing. Petr Liška vyhodnotil akce, které se již konaly,
a byly úspěšné. Jako je Noc s Andersenem, Den
země – pálení čarodějnic, Den matek atd. Dále informoval o plánovaných akcích, které budou zveřejněny ve Zpravodaji č. 21. např. Slavnosti obce
Závada, noční NHHL soutěž, sraz rodáků ze Závady,
Slavnosti ulice – Závada - Jih, Denní soutěž HHL,
Pohádkový hrádek.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
Informace o probíhajících projektech
Paní starostka Ing. Andrea Lorková informovala
občany o probíhajících projektech v obci Závada.
- Projekt oprava kanalizace, I. etapa, příprava na
KČOV, zpracování projektu, který bude trvat cca
1 rok.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního
rozhlasu, výměna ALFE kabelů za AES
a prodloužení místního rozhlasu do ulic „ke
Stromkové ‘‘.
- Přechod před MŠ Závada vč. dopravního značení
v obci – projekt předán k vyjádření POLICIE ČR.
- Oprava mostu na hrádku (obecní úřad nakoupí
materiál k rekonstrukci mostku a za pomocí občanů bude mostek opraven).
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
Aktualizace směrnice reálná hodnota majetku
určeného k prodeji
Právní úprava Zákona č. 563/1991 Sb. §27 –
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška
č. 410/ 2009 Sb. § 64 – kterou se provádějí některé
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
jednotky.
Schváleno 9 hlasy.
Aktualizace směrnice cestovní náhrady
Předmětem úpravy – od 1. 1. 2016 Zákon č.
262/2006 Sb. zákoník práce, Vyhláška č. 385/2015
Sb. změna sazby základní náhrady za používání silničních
motorových
vozidel
a stravného
a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad, Vyhláška č. 309/2005 Sb.
o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2016.
Schváleno 9 hlasy.
Diskuze
53

Zprávy z OÚ

Zasedání zastupitelstva obce Závada
č. 13 ze dne 26. 9. 2016
Začátek zasedání: v 18 hod v sále Obecního domu
Přítomní: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Ing. Yveta
Valková, Anna Kretková, Robin Štefek, Jan Cigán, Ing.
Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák.
Omluveni: Mgr. Věra Drobilíková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Yveta Valková, Ing. Petr Liška
Schváleno: 8 hlasy.
1. Schválení programu jednání, přidání bodu č. 16 Územní plán
Schváleno: 8 hlasy.
2. Usnesení č. 12 ze dne 27. 6. 2016
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek
3. Schválení plánu inventur na rok 2016
Proběhlo hlasování o celé inventarizační komisi
(hlavní inventarizační komisi a dílčích inventarizačních komisích).
Schváleno: 8 hlasy.
4. Rozpočtové opatření č. 11/2016
Schváleno: 8 hlasy.
5. Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020
Ing. Yveta Valková seznámila občany Závada
s rozpočtovým výhledem na roky 2017 - 2020.
Schváleno: 8 hlasy.
6. Rekonstrukce kanalizace na parc. č. 723/1, 33, 34
748, 25 ( úsek Stacha - Pašek - Widmar)
Schváleno: 6 hlasy, 1 proti, 1 se zdržel.
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu (přípojka NN p. č. 123 – nový dům p. Dihel)
Schváleno: 8 hlasy.
8. Usnesení kontrolního výboru
Za kontrolní výbor přečetla zápis a usnesení
z jednání výboru č. 6 ze dne 26. 9. 2016 paní Anna
Kretková, předsedkyně kontrolního výboru. Informovala občany obce Závada o kontrole provedené
dne 26. 9. 2016. Byla provedena kontrola pokladních knih za červenec, srpen, září 2016. Stav pokladní hotovosti k 26. 9. 2016 je celkem 16.975,Kč.
Schváleno: 8 hlasy.
9. Usnesení finančního výboru

4

10.

11.

12.

13.

14.

Ing. Yveta Valková informovala občany obce Závada o zápisu a usnesení č. 11 ze dne 27. 6. 2016
o kontrole plnění rozpočtu, kontrole výkazů pro
hodnocení rozpočtu za období červen, červenec, srpen 2016 a jejich návaznost na rozpočtové opatření. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, rozpočtové
opatření v kompetenci paní starostky do 100.000,Kč.
Schváleno: 8 hlasy.
Rozdělení pozemku p.č. 60/1 o výměru 5 443 m2,
který je ve společném vlastnictví obce Závada
a manželů Kozákových.
Schváleno: 8 hlasy.
Schválení návrhu smluv o podmínkách zřízení
stavby a jejího provozu ,,Kanalizace a KČOV Závada – I. etapa ´´ mezi obci Závada a vlastníky dotčených pozemků.
Schváleno: 8 hlasy.
Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška vyhodnotil akce, které se již konaly,
a byly úspěšné. Např.: Obecní slavnosti na místním
hřišti, přátelské setkání rodáků ze Závady v sále
OÚ, 0. ročník Strassenfestu Závada – Jih. Pak poděkoval všem, kdo se podíleli na těchto akcích,
zejména zaměstnancům, zastupitelům OÚ Závada,
starostce paní Ing. Lorkové, Klubu seniorů. Dále nás
informoval o dalších připravovaných akcích.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
Rozpočtové opatření č. 7 – 10/2016
Paní starostka Ing. Andrea Lorková informovala
všechny přítomné, že se jedná pouze o přesuny položek v rámci rozpočtového opatření č. 7 - 10/2016.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
Informace o krajských volbách
Starostka obce Závada podle § 27 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje, že volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční v pátek 7. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8.
října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost sál Obecního
domu Závada (1. patro).
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.

Zpravodaj obce Závada

Zprávy
z OÚ
Reklama
15. Dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 30. 11.
2016. Paní starostka informovala o dílčím průzkumu hospodaření obce Závada, který se uskuteční
dne 30. 11. 2016.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.

16. Územní plán obce Závada – podány informace na
vědomí – krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu ÚP, z důvodu např. velkých zábor zemědělských ploch pro výstavbu rodinných domů.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
17. Diskuze

Obec Závada, Závada 106, 747 19 pošta Bohuslavice
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starostka obce Závada v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona 4. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:

v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je volební místnost v jednom volebním okrsku. Sídlo volebního okrsku je budova
Obecního úřadu Závada čp. 106 v II NP v obecním sále.
3. Každý volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
4. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Placená reklama KDU-ČSL

Zpravodaj obce Závada
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Obecní slavnosti
Na státní svátek 5. 7. 2016 jsme tradičně oslavili výročí
založení naší obce, letos to bylo 667 let od první písemné zmínky o Závadě. Začali jsme v 15 hod slavnostní mší v místní kapli. Přivítali jsme otce Marka
Žukowského, který obci požehnal, a také ve večerních
hodinách naše slavnosti navštívil. Od 16 hod. začaly
slavnosti na místním hřišti. To letos doslova „praskalo
ve švech“. Děti si užily spoustu zábavy u malování na
obličej a především na nafukovacích atrakcích skákacích
hradech,
aquazorbingu,
lodičkách
a u vodního fotbalu. U zahájení jsme přivítali zástupce z polské Zawady, s nimiž se pokusíme navázat part-

nerskou spolupráci v oblasti kultury a sportu. Odpoledne provázela živá hudba BZ Band a zábava pak pokračovala až do brzkých ranních hodin karnevalem
s DJ Davidem Křížem. I přes nedostatky spojené
s výpadky el. proudu a večerní déšť se celá akce podařila a za to bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a závěrečném úklidu –
a to naší paní účetní Petře Hluchníkové, předsedovi
kulturní komise Petru Liškovi, dále zastupitelům
a především všem dobrovolníkům z Bělé a Závady.
Andrea Lorková

Lávka na Hrádku
Dne 29. 8. 2016 jsme od 15 hodin uskutečnili další
brigádu pro obnovení zničené lávky „Na Hrádku“.
Provedli jsme ruční odkornění kulatin a nezbytnou
impregnaci proti plísním, houbám a hmyzu. Děkuji
všem zúčastněným dobrovolníkům a zaměstnancům
obce, kteří pomohli při těchto pracích (P. Lampa, J.
Ryška, V. Nawrath, H. Drobilík, D. Kuděla, T. Chřibek,
O. Svoboda, J. Chřibek, R. Poštulka). Děkuji také Robinu Štefkovi, který pomocí traktoru vytáhl deformované nosníky, které opravíme a následně použijeme.
Chtěl bych poprosit dobrovolníky z řad občanů
o pomoc při stavbě nové lávky. O termínu brigády
budete informováni místním rozhlasem. Předem děkujeme za pomoc.
Petr Liška
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Senior klub

Setkání seniorů s rodáky ze Závady
Setkání se uskutečnilo 3. 9. 2016 ve 13. hod. Celkem
se zúčastnilo 26 rodáků, 33 členů klubu seniorů a 7
hostů. Paní starostka s panem místostarostou přivítali naše hosty a všechny členy klubu seniorů. Naše
předsedkyně p. Libuše Lehnerová nás seznámila
s programem. O vynikající guláš se postarala p. Theuerová ze Závady a p. Krupová ze Vřesiny o výborné
makové a tvarohové koláče. Ještě před obědem nás
navštívil otec Marek, který se, bohužel, nemohl dlouho zdržet. Naši akci natáčel p. Pečinka, vše můžete
vidět na TV Hlučínsko. Po obědě si každý mohl prohlédnout kroniky Závady, fotky a taky kroniku seniorů. Paní starostka nám promítla krátký dokumentární
film, historie Závady. Poté měly vystoupení mažoretky ze Závady. Každá nám předvedla svou sestavu
a na závěr vystoupily všechny spolu, byl to opravdu
pěkný zážitek.

Jako další na programu byla přednáška p. Malchárkové, spisovatelky, která píše o životě na Hlučínsku.
Kdo chtěl, mohl si po přednášce zakoupit její knihy.
Na řadu přišlo další pohoštění, kafíčko a koláče. Musím dodat, že jsme měli dobře zásobený bufet, kde si
každý mohl zakoupit alko a nealko pití. Po sladkém
občerstvení nám hrála hudba jak k poslechu, tak
k tanci, o kterou se postaral p. Rosťa Poštulka s paní
Lenkou Krhutovou. Myslím, že se nám akce opravdu
podařila. Bylo příjemné se setkat s lidmi, které jsme
neviděli spoustu let, měli jsme si o čem vykládat. Velké díky všem členkám, které se staraly o obsluhu
a následující úklid. Taky děkujeme paní Libuši Lehnerové a vůbec všem, kdo se na akci podílel.
Za klub seniorů při OÚ v Závadě

Lampartová Anna

Senioři a prázdniny 2016
Plánované volné 2 měsíce prázdnin senioři nezaháleli.
V úterý dne 5. 7. 2016 se aktivně spolu s OÚ Závada
zúčastnili oslav 667. výročí založení obce. Točilo se kolo štěstí, pekly makrely, prodávaly zákusky
a vystoupilo 15 seniorek se svým tanečkem. V neděli
10. 7. 2016 vystoupily naše ženy na skladbu „ Děti ráje“ na Festivalu kultury v Hlučíně. V pátek 5. 8. 2016
v místní kapli sv. Urbana byla sloužena druhá společná
mše svatá za seniory tří obcí z naší farnosti. Po mši
svaté stejně jako loni i letos senioři ze Závady, Bělé
a Bohuslavic spolu se vzácnými hosty strávili příjemné
odpoledne v sále OÚ v Závadě. Večírek se pak nesl ve

svátečním duchu hlavně díky přítomnosti našeho nového kněze p. Marka Žukowského, který v naší farnosti
vystřídal po 11 - ti letech působnosti otce Kazimíra Bubu (nyní farnost Jeseník). Naše p. starostka Andrea
Lorková přivítala všechny přítomné a zúčastnila se celého odpoledne spolu s námi. Děkujeme. Hostem byla
místostarostka Bohuslavic p. Andrea Matýsková. Přítomní byli i přátelé z Křanovic (Polsko). Všichni se bavili od první chvíle. Setkání probíhalo v družné zábavě až
do pozdních hodin. K tomu přispěla i bohatá tabule
s pohoštěním, kterou připravili všichni členové senior
klubu v Závadě. Patří jim za to velký dík.
Za výbor senior klubu při OÚ v Závadě.
Lehnerová Libuše
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Rozinky, Prajzská ambasáda

Bělský okruh a pohádkový hrádek

V sobotu 24. září se v sousední obci Bělá konal další
ročník cyklozávodu Bělský okruh. Jako každý rok
ROZINKY zajišťovaly program pro děti. Na této akci
nechyběly skákací hrady, dráhy na soutěže s odrážedly
a koloběžkami. Děti si mohly vyzkoušet chůzi v těžkých
hasičských gumácích, něco hezkého namalovat na obličej, nebo zkusit své štěstí na kole štěstí, ve kterém byly připravené sladké odměny i věcné ceny…. Další akce
nás čekala za 4 dny, a to ve středu 28. září Pohádkový
hrádek na téma: rytíři a princezny. Jako každý rok při-
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šlo mnoho dětí v nejrůznějších kostýmech. Pro děti
jsme měli připravenou překážkovou dráhu a motání
pásky na čas. Další program zajišťovalo divadlo
z Dobroslavic s Biopohádkou a lukostřelba. Všichni zúčasnění se mohli občerstvit domácími buchtami, langoši, párky v rohlíku, cigárem. Zahřát se mohli čajem,
svařákem, nebo něčím ostřejším . Už nyní se těšíme
na příští rok, kdy zase vymyslíme nové téma a nové
atrakce…
Za Rozinky Zuzana Cigánová
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Mladí hasiči
V září začala Mladým hasičům nová soutěžní sezóna
v Hlučínské lize mládeže. Její druhé kolo se konalo
u nás v Závadě na hřišti a našim hasičům se
v domácím prostředí dařilo. Mladší žáci v požárním
útoku skončili na 1. místě, v součtu všech disciplín pak
na celkovém 2. místě v konkurenci 13ti družstev.
V kategorii starších žáků jsme obsadili 4. místo z 16ti
družstev, na prvním místě se umístilo družstvo SDH
Vřesina. Soutěž doprovázelo nádherné slunečné počasí
a dorazila spousta diváků, kteří svým povzbuzováním
podpořili naše výkony. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizaci této akce. Další soutěž následovala v Dobroslavicích a to TFA – Železný mladý hasič,
která je velkou zkouškou fyzických schopností. Soutěž
spočívá ve zdolání vytyčené tratě s překážkami, a to
zapojení a natažení hadic, běh přes kladinu s kanystry,
lezení tunelem, překonání žebříku, podlezení laťky,
přeskočení břevna, tažení pneumatiky, a to vše v co
nejkratším čase. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a vyplatilo se. Zlato jsme si odnesli 3krát – ve
svých kategoriích skončili na 1. místě Valerie Haburová
a Viktorie Haburová a taky celkově družstvo mladších
žáků. Bronz za 3. místo si odnesla Nikol Kociánová

a v první desítce se umístil i Samuel Demko na 6. místě. Doprovodná soutěž v motání hadic nám vynesla 2
zlaté medaile - Viktorie Haburová a Valerie Haburová,
stříbrnou – Klaudie Kudělová a bronzovou – Markéta
Lamžíková. Všechny naše mladé hasiče, kteří se soutěže zúčastnili, je třeba pochválit, protože překonali
sami sebe a tuto nelehkou soutěž zvládli na jedničku.
V tomto roce nás čekají ještě poslední 2 podzimní soutěže a 1 halová soutěž tak nám držte palce.
Gabriela Haburová

SDH Závada v NHHL
Do letošního ročníku Noční Hlučínské Hasičské Ligy
2016 se přihlásila opět tři družstva ze Závady. Ženy
obhajovaly loňské vítězství a ambice byly zase ty nejvyšší. Bohužel se na jejich výkonu podepsalo velké
množství zranění a tak se první pozice holkám rychle
vzdálila. Stále se ovšem pohybovaly v průběžné pětce
nejlepších. Na posledním kole ve Vřesině se na ně navíc usmálo štěstí a díky obrovskému zaváhání družstva
žen z Markvartovic skončily na celkově skvělém druhém místě se 110 body z jedenácti za letos suverénním
Martinovem. Družstvo mužů Závada B mělo cíl zcela
jiný, a to dostat se celkově do desítky celkově. To se
jim podařilo, když skončili celkově devátí se 114 body.
A nakonec muži Závada A, ti měli na počátku sezóny
plány nejsmělejší, po loňském pokaženém posledním
kole a propadu z vedení až na celkové třetí místo, panovalo v družstvu určité zklamání. Letos šli do posledního kola opět ve vedení, a to o dva body před skvělým
Zpravodaj obce Závada
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družstvem mužů ze Služovic, kteří měli ke konci sezóny
dobrou formu. Nervozita před posledním kolem ve
Vřesině byla veliká. Věděli jsme, že k jistotě celkového
vítězství musíme porazit chlapy ze Služovic, ti startovali tři družstva před námi a dali skvělý čas 15,07 sekundy, takže taktika jít na jistotu vzala rychlý konec. Šli
jsme s klukama nadoraz a vyplatilo se, časomíra se zastavila ve skvělém čase 14,42 sekundy, což je rekord
trati ve Vřesině, rekord noční hlučínské hasičské ligy za
celou dobu její existence, bylo to vítězství kola ve Vřesině a samozřejmě celkové prvenství NHHL 2016. Děkujeme Všem fanouškům a příznivcům SDH Závada,
kteří nám celý rok fandili a na finálovém kole ve Vřesině vytvořili skvělou, téměř domácí, atmosféru.
Za SDH Závada Lukáš Pěcháček

Mužstvo ženy: Juraštíková M., Kubná B., Bilíková T., Konečná K.,
Vilkusová K., Tomaškovičová V., Hanyašová L., Konečná N.,
Jentkyová L., Chříbková S.

Mužstvo muži A (nahoře): Pěcháček M., Chřibek J., Stacha P.,
Zlotý D., Chříbek T., Pěcháček L., Menšík V.
Mužstvo muži B (vlevo): Drobilík H., Chříbek J., Pěcháček M.,
Kuděla D., Lasák O., Ryška J., Blokscha T.

Historie Hasičské zbrojnice

Nová rekonstrukce

V roce 1959 bylo zahájeno vybudování nové požární
zbrojnice a bylo dohodnuto i umístění MNV v dané budově. Stavba pokračovala v roce 1960, kdy byla rovněž
dokončena její hrubá stavba. V roce 1961 a 1962 je
pro nedostatek materiálu stavba „pozastavena“. Na
jaře roku 1963 byla přidělena část peněz z vlastních
zdrojů a 7. září byla uspořádaná brigáda na tyto práce. V roce 1964 byl z velké části dokončen interiér požární zbrojnice. Dokončovací práce v budově požární
zbrojnice byly provedeny v roce 1967 a slavnostně
otevřena byla v roce 1968. V roce 1973 proběhla přístavba kulturního zařízení při požární zbrojnici, jež byla
slavnostně otevřená 20. ledna 1973.

V roce 2010 proběhlo statické zajištění celé budovy.
V roce 2011 došlo k přestavbě, která poprvé zasáhla
i hasičské garáže. Byl instalován nový bezbariérový výtah pro přístup do sálů. Výtah byl umístěn do bývalé
hasičské věže. Nově vznikla za hasičárnou novostavba
sušící věže. Ta byla osazena elektrickým vrátkem a je
využívána pro sušení hasičských hadic.
V roce 2012 proběhla nástavba požární
zbrojnice
o část
prostor pro obecní
úřad. Při této nástavbě
došlo
i k zatečení vody do
hasičských garáží. Ač
se hasiči snažili sebevíc, přece jen prostory byly vodou
zasaženy.
V roce
2015 proto obecní
zastupitelstvo schválili projekt na opravu
elektroinstalace celé
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spodní části obecního domu, včetně hasičských garáží.
Po provedené rekonstrukci jsme již nedávali ani
prostor do bezvadného stavu, jelikož byl příslib větší
rekonstrukce v roce 2016. Pouze jsme si svépomoci
vymalovali a dokončili sklad materiálu. Byly rovněž pořízeny regály do skladu. Letos se konečně podařila
větší
rekonstrukce.
Začátkem
dubna
došlo
k vystěhování veškerého vybavení. V sobotu 9. dubna
a během následujícího týdne proběhla velká brigáda
hasičů, kdy došlo k oškrabání stávajících omítek, vysekání časti podlahy u vrat, penetrace podkladu
a demontáž stávající elektroinstalace. Během následujících dnů byly dodavatelsky opraveny vnitřní omítky
a upraveno ústřední topení. Hasiče pak čekala ve spolupráci s obecními zaměstnanci výmalba garáží.
V polovině května proběhlo broušení podlah obou garážových stání hasičů a zahájena montáž nových sekčních garážových vrat.

Došlo k aplikaci nových epoxidových podlah. Ke konci
května byla většina hrubých prací dokončena. Znovu
jsme dne 4. června uskutečnili brigádu. Provedli jsme
úklid, nastěhování nábytku a opětovnou montáž elektroinstalace. Dokončeny byly taky nové zámečnické
prvky, opraven poškozený nábytek a zakoupen nový
stůl. Výsledkem opravy jsou tedy krásné odolné epoxidové podlahy, elektricky ovládaná sekční garážová
vrata a čistá garážová stání, která mohou sloužit hasičům. Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a přišli na brigády pomáhat. Byla to
opravdu spousta práce. Ale poděkování patří taky
obecnímu zastupitelstvu, že tuto investici letos podpořilo. Myslím, že teď mají hasiči důstojné zázemí.
Historická fakta čerpaná z dějin obce Závada
Ondřej Lasák, hasiči Závada

Zpravodaj obce Závada
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SDHHlučínska
Sdružení obcí

Festival kultury Hlučínska
Mírové náměstí v Hlučíně se v neděli 10. července již
poosmé rozeznělo v tónech Festivalu kultury
a hlučínských řemesel. Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program v podání folklorních
a tanečních souborů a dechových kapel z celého Hlučínska. Ve 14 hodin zahájila festival dechová kapela
Rohovanka, která svými tóny přilákala na náměstí několik stovek návštěvníků. Následovalo zábavné taneční
vystoupení seniorek z Velkých Hoštic. Poté se slova
ujali starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí
Hlučínska Mgr. Herbert Pavera a starosta města Hlučín a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Pavel Paschek. Po jejich zahajovacích slovech
následovalo vystoupení tanečního souboru Slunečnice
z Kobeřic. Poté již následovala ukázka hlučínských krojů a nářečí v podání Bolatických seniorek, na které navázal svým druhým tanečním vstupem soubor
Slunečnice. Další část festivalu pokračovala za zvuku
lidových písní v podání folklorního souboru Vlašanky
z Bohuslavic. Následující dva soubory přijely a ze Závady. Svou ohebnost nejprve prokázaly dětské gymnastky, na které pak navázalo taneční vystoupení
seniorek. Pak již rozvlnila náměstí ve známých rytmech
mužská taneční skupina Bobři, která návštěvníkům
předvedla, jak se tančí na Havaji. Nejen účinkující, ale
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také mnozí návštěvníci si poté mohli zatančit za doprovodu známé dechové kapely Kobeřanka. Poté následovalo taneční vystoupení skupiny Vřes z Vřesiny.
Mezi jejich dvěma vstupy si návštěvníci mohli opět poslechnout lidové písně v podání folklorního souboru
Karmašnice z Kravař. Závěr festivalu patřil domácím,
a to dechové kapele Hlučíňance, za jejíhož doprovodu
si návštěvníci mohli opět zatančit známé polky
a valčíky. Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, ručně vyráběné svíčky, keramiku,
skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty a oblečení. Ochutnat mohli domácí kozí sýry, bramboráky a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci
toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže,
městu Hlučín a Kulturnímu centru Hlučín za pomoc při
přípravách i při samotné koordinaci festivalu, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci
a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční
podporu celé akce. Za rok opět na shledanou!
Lenka Osmančíková,
referentka Sdružení obcí Hlučínska
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SDH 2016
Strassenfest

Strassenfest 2016
V sobotu 17. 9. 2016 se podařilo v naší obci uspořádat
0. ročník Strassenfestu. Strassefest se nekonal jako
v okolních obcích na jednotlivých ulicích, ale na jednom místě před Obecním domem. Do pořádání Strassenfestu se zapojili: Kroupovi, Fojtíkovi, Škrochovi,
Maškovi, Roman Kubík, Liškovi, Haburovi, Benkovi,
Lorkovi, Děnglovi, Kaletovi, Klouzalovi, Solčanovi
a spolek ručních prací.
Na Strasesenfestu jste
měli možnost zakoupit pečené makrely, uzenou kýtu, bramborové placky, uzené
cigáro, zelňačku, domácí zákusky, medovník a další
pochutiny. K osvěžení byla v nabídce čepovaná piva
různých značek, burčák, medovina, míchané nápoje
a další alko i nealko nápoje. K dostání nebylo pouze jído a nápoje, ale své výrobky nabízeli členové kurzů
ručních prací a v nabídce byla také domácí kosmetika.
Svým vystoupením obohatily akci mažoretky Ladies
z Dolního Benešova a místní mažoretky pod ve
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dením Viki Haburové. O zábavu dětí se postaraly skákací hrady, malování na obličej, projížďka koňským
povozem a hasičským autem. Děti si také mohly vyzkoušet své střelecké umění z různých zbraní.
O skvělou hudební zábavu se postaral DJ Tom. Přes
nepřízeň počasí akci navštívil velký počet nejenmístních, ale i přespolních obyvatelů. Ani půlnoční průtrž
nezabránila tomu, aby
zábava pokračovala až do ranních hodin. Chtěl bych
poděkovat rodinám, které se zapojily do pořádání této
akce. Za všechny pořádajíci rodiny děkuji za podporu
ze strany obce, bez které bychom akci jen těžko zvládli.
V neposlední řadě bych rád poděkoval firmě Balistas
M. Děngla a J. Kalety, kteří věnovali nádherný ohňostroj. Doufáme, že tradici udržíme a příští rok v září
budeme předávat klíč od brány Strassenfestu Závadě Sever.
Petr Liška
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Historie

Něco z historie naší obce – 7. část
V etapách válek 1742 – 1745, bylo Hlučínsko objektem velmi intenzivních bojových operací a je značně
pravděpodobné, že Závada byla vícekrát navštívena
vojáky. Její poloha na důležité spojovací cestě mezi
Dolním Benešovem a Ratiboří k tomu dávala značnou
příležitost. Můžeme tedy usuzovat, že Závadou prošli
Trenckovi panduři, včetně jejich proslulého vůdce
Ernsty Gideona Laudona, pruští husaři se svým neméně známým velitelem Seydlitzem, příslušníci uherských
sborů aj. Vojáky nebyly zřejmě spáchány žádné násilnosti soudě toho, že matrika zaznamenává v r. 1744
jen jedno úmrtí a čtyři úmrtí v r. 1745 u osob středního
a staršího věku. V roce 1746 zemřela čtyřicetiletá Dorota Menšíková a v roce 1747 opět nikdo. Válka
v Evropě skončila v roce 1748 mírem v Cáchách, nikdo
však nevěřil, že to bude mír trvalý, protože na to jedni
získali příliš málo a druzí ztratili příliš mnoho. Zvláště
Marie Terezie byla nespokojena se ztrátou Slezska
a každopádně je chtěla získat zpátky. V letech 1756 –
1763 nastala tzv. sedmiletá válka. Matrika dolnobenešovské farnosti tentokrát jednoznačně dokládá, že
průchody vojsk, bojové operace a jejich následky se
Závadě nevyhnuly (zdroj internet: "Obyvatelé se báli
cizích vojáků, opouštěli domovy a schovávali se
v lesích. Bylo sice zakázáno jakékoli násilí na civilním
obyvatelstvu, vojsko smělo zabavovat pouze píci
a dobytek, přesto se vojáci dopouštěli zvěrstev
a rabování). V období od 4. března 1759 do 10. prosince 1759 je zaznamenán neobvykle vysoký počet úmrtí
– 15 osob, a to dětí, mladých mužů a žen i starších lidí.
Nápadné jsou dvě vlny těchto úmrtí – od 4.března do
25. dubna 1759 8 osob ( 26. března 1759 se uvádí
šestatřicetiletá Rozina Vluková, žena ovčáka) a od 12.
října do 10. prosince 1759 5 osob ( 29. listopadu 1759
zemřela dvojčata Jiřího a Kateřiny Kovalových Tomáš
a Ondřej, pozn. narození dvojčat byla v následujících
letech pak poměrné častá). Příčinu tak vysoké úmrtnosti lze usuzovat následky nějaké epidemie, přinesené do Závady procházejicími vojsky, přičemž druhá
vlna úmrtí z hladu v důsledku špatné válečné výživy.
Po skončení boje o Slezsko byl Bedřichovi II s konečnou
platností přiznán jeho díl a mohl se věnovat vnitřním
reformám své říše. Obyvatele Hlučínska v něčem jeho
reformátorské snahy poznali, v lecčems však zůstali
v tom, co měli ještě před r. 1742.
Zpravodaj obce Závada

I když doba byla nelehká, tehdejší majitel panství pan
Jan Baptista svobodný pán ze Zuany, financoval stavbu nového kostela v Bohuslavicích. Původní dřevěný
kostel byl již nedostačující a v r. 1740 bylo rozhodnuto
o stavbě nového zděného kostela. Projekt kostela ale
s největší pravděpodobností vznikl už v roce 1738.
A tady pověst vypráví, že nový kostel měl být postaven
u cesty směrem na Kozmice (asi 1 kilometr od místa,
kde kostel stojí nyní). Na toto místo byla navezena
část stavebního materiálu, který byl během jedné noci
přenesen neznámou silou na místo původního dřevěného kostela a tak bylo rozhodnuto stavět kostel
na tomto místě. Stavba kostela pokračovala velmi
pomalu a byla několikrát přerušena v důsledku slezských válek mezi Pruskem a Rakouskem. Navíc pak ještě 9. června 1742 zemřel fundator pan Jan Baptista.
Po uklidnění politické situace bylo ve stavbě pokračováno za vydatné finanční pomoci vdovy po zemřelém,
paní Kateřiny Alžběty svobodné paní ze Zuany a Palm.
Přestože stavba trvala do roku 1747, byla přece jen
dokončena, a to slavnostním nasazením špičky věže
dne 1. srpna za přítomnosti mnoha významných církevních a světských osobností, a tím předána
k vysvěcení. Výstavba kostela byla tedy dokončena, ale
nebyla úplná, jelikož se na počátku stavby plánovalo
s výstavbou dalších dvou věží na západní straně,
o čemž svědčí mohutné základy stavby čtvercového
tvaru v místech vedlejšího vchodu a vstupu na chór.
Kostel se měl stát poutním místem pro tehdejší kraj
Moravců (česky mluvících občanů) v Prusku, když po
prohrané válce v roce 1742 muselo Rakousko tento
kraj postoupit vítězům. Proto také byla stavba
na tehdejší dobu velmi prostorná a výzdoba tak bohatá. Ta byla provedena v barokním slohu opavským malířem Josefem Lasserem. Velké štěstí potkal
Bohuslavský kostel během druhé světové války, štěstí
spočívalo v tom, že kostel nezasáhl žádný vážnější defekt. Za zmínku stojí pouze dělostřelecký granát, který
však nevybuchl, pouze prorazil střechu, ale neprolomil
klenbu. Takové štěstí už neměl pouze o padesát let
mladší kostel v nedalekých Kozmicích, který byl během
2. světové války zničen úplně.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada,
z Dějin obce Bohuslavice
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Životní jubilea
V období 30. 6. - 30. 9. 2016 oslavili
životní jubileum naši občané:
Červenec:
Anna Škrochová
83 let
Věra Menšíková
50 let
Srpen:
Vlasta Křístková
70 let
Anežka Šimčíková
80 let
Anna Stočková
82 let
Září:
Hildegarda Chříbková
82 let
Pavel Matuschka
50 let
Marie Steffková
70 let
Vilém Miketa
70 let
Gratulujeme!
Blahopřejeme!

Navždy nás opustili…
Září:
pan Luboš Chříbek
Vzpomínáme …

ŘÍJEN
14. 10. Naši furianti, divadelní představení -sál OD
LISTOPAD
4.11. Lampiónový průvod (klub rodičů MŠ Závada)
PROSINEC
Mikulášská nadílka (TJ Sokol Závada) termín bude upřesněn
10. 12. Vánoční jarmark (Rozinky) - před OD
16. 12. Vánoční posezení Klubu seniorů - sál OD

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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