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Vážení spoluobčané,
zima je konečně za námi a začali jsme s plánovanými
opravami kanalizace. Bohužel se během oprav musíme
vzdát pohodlí, na které jsme zvyklí tím, že například
nedojedeme autem přímo až k domu nebo na hřbitov.
Budeme muset chvíli tolerovat rozbité místní komunikace a nepořádek s tím spojený. Stará betonová kanalizace je však ve špatném stavu a nové plastové
potrubí nám zase několik desítek let vydrží. Děkuji
Vám za Vaše pochopení a trpělivost v době oprav. Konečně se, s téměř ročním zpožděním, podařilo vyřídit
územní rozhodnutí i na výstavbu nových úseků kanalizace a kořenové ČOV u Kaménky, a nyní se vyřizuje
stavební povolení. Na lednovém zastupitelstvu jsme
schválili rozpočet obce na letošní rok a také dotace
spolkům a organizacím. Proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele přechodu u mateřské školy - první kolo
jsme zrušili, protože se přihlásily pouze dvě firmy
s velmi vysokými cenovými nabídkami, takže jsme vybrali až napodruhé. Nový přechod bude vybudován
během letních prázdnin. Budeme také vybírat dodavatele nového dopravního automobilu pro SDH, na který
dostaneme dotaci z Ministerstva vnitra a Moravsko -

slezského kraje. Koncem března jsme slavnostně přivítali pět nových občánků. Nezapomínáme ani na naše
starší spoluobčany, pro které připravujeme v sobotu
14. dubna další Čaj o páté. Den země si společným
úklidem okolí obce připomeneme v pátek 20. dubna.
A hned v sobotu 21. dubna máte možnost přijít se opět
pobavit na travesti show Divoké kočky. Pro vyznavače
sportu připravujeme 5. května krosový běžecký závod
na 10 km, jehož součástí bude i pěší čtyřkilometrový
a desetikilometrový pochod. Den matek společně oslavíme v sobotu 19. května a Den dětí už poněkolikáté
organizují Rozinky 2. června. Klub seniorů chystá stejně jako vloni svatodušní smažení vajec na místním
hřišti. Děkuji Vám za Vaše příspěvky do lednové Tříkrálové sbírky i do pravidelných měsíčních sbírek na nové
zvony v kapli. Také děkuji hasičům za organizaci hasičského plesu, Klubu rodičů MŠ za maškarní ples, spolku
Prajzulka za nově vzniklý kurz tvoření s místními dětmi, zastupitelům i obecním zaměstnancům za jejich
práci. Přeji Vám klidné prožití velikonočních svátků
a hezké jarní dny.
Andrea Lorková

Zprávy Z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 21 ze dne 22. 1. 2018
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Jan Cigán,
Anna Kretková, Robin Štefek, Mgr. Věra Drobilíková,
Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák.
Omluveni: Ing. Yveta Valková
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu ze zasedání, a to Mgr. Věra Drobilíková,
Ing. Ondřej Lasák. Hlasování o zapisovatelce zápisu
a ověření zápisu. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schváleno 8 hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných bodů.
- bod č. 20 schválení a poskytnutí účelové dotace ČS
VČELAŘŮ ZO Vřesina.
- bod č. 21 schválení směrnice pro poskytnutí cestovních náhrad. Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 20/2017 ze dne 11. 12. 2017. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Rozpočet obce Závada na rok 2018 schodkový se
zapojením zůstatku z roku 2017, závazným ukazatelem rozpočtu budou v daňových příjmech položky,
v ostatních případech paragrafy. Schváleno 8 hlasy.
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k. p. č.
736/1 na zemní kabelovou přípojku NN k. p. č. 94/1.
Schváleno 8 hlasy.
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k. p. č.
736/1 na zemní kabelovou přípojku NN k. p. č. 573/9.
Schváleno 7 hlasy.
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň
schvalují uzavření veřejnoprávních smluv:
6. SDH Závada 30.000,- Kč. Schváleno 7 hlasy.
7. TJ SOKOL Závada 30.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
8. ZO ČSOP Nový Jičín 2.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
9. Prajzská ambasáda 8.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
10. ZO SPCCH Dolní Benešov 3.000,- Kč.
Schváleno 8 hlasy.
11. Spolek Rozinky 8.000,- Kč. Schváleno 7 hlasy.
12. Vnitřní finanční kontrola za rok 2018 – provede
místostarosta a finanční výbor. Schváleno 7 hlasy.
13. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona
106/1999 Sb. § 18. Vyvěšení výroční zprávy na úřední
desce. Schváleno 8 hlasy.
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14. Přechod u MŠ – informace o výběrovém řízení výzva k podání cenové nabídky, vyvěšeno na úřední
desce dne 27. 11. 2017, ukončení výběrového řízení
dne 4. 1. 2018. Výběrové řízení zrušeno, budou osloveny firmy v uzavřené výzvě. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Výsledky tříkrálové sbírky. Paní starostka informovala občany o výsledku Tříkrálové sbírky v naší obci,
která proběhla dne 6. 1. 2018, bylo vykoledováno
28.294,- Kč. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
16. Zpráva výborů a komisí. Zpráva kontrolní komise:
Paní Anna Kretková, předsedkyně kontrolního výboru,
přečetla zápis z jednání KV č. 14 ze dne 22. 1. 2018
a informovala občany o provedení kontroly pokladních
knih za měsíc listopad, prosinec, leden 2018. Stav pokladní hotovosti ke dni 22. 1. 2018 je 11.028,- Kč.
Zpráva kulturní komise:
Během roku 2017 jsme navštívili 21 jubilantek a 6 jubilantů. Všichni od nás obdrželi dárkový koš. Za celou
kulturní komisi bych chtěl poděkovat za pohostinnost
a přízeň, kterou jste nám při našich návštěvách věnovali. Před Štědrým dnem jsme tradičně obdarovali
všechny jubilanty starší 80 let vánočním balíčkem.
V prosinci jsme vydali 27. číslo Obecního zpravodaje.
Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
17. Informace O VPP
Od 1. 1. 2018 byla sepsána dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu na paní Jaroslavu Škrochovou. Vzato na
vědomí a bez připomínek.
18. Rozpočtové opatření č. 23 - 27 z roku 2017.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
19. Změna místní úpravy provozu na Podliští - zamítavé stanovisko MěÚ Hlučín. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ČS Včelařů ZO Vřesina a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy v částce
3.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
21. Schválení aktualizace směrnice pro poskytování
a účtování cestovních náhrad. Schváleno 8 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková

Zpravodaj obce Závada

Zajímavosti z obce

Poděkování manželům Dominikovým
Při nedělní mši svaté 28. 1. 2018 jsme poděkovali
manželům Dominikovým za jejich dlouholetou pečlivou
starost o naši kapli. Pan Dominik se stal kostelníkem
v roce 2005 po paní Anastasii Hubáčkové. Spolu
s manželkou dbali o to, aby kaple byla vždy připravená
na bohoslužby a ty tak probíhaly bezproblémově. Touto cestou také moc děkujeme za pomoc s květinovou
výzdobou paní Zdeňce Nawrathové, Věrce Menšíkové
a Elišce Lichovníkové. Od letošního roku se o výzdobu
hlavního i bočního oltáře bude starat paní
Eliška Lichovníková a Lída Janečková. Také se po delším hledání podařilo najít nového kostelníka – pana
Rostislava Poštulku. Novému „týmu“ přejeme hodně
zdraví a chuti do této dobrovolné a obětavé práce.

Andrea Lorková

Ocenění pedagogů
Sdružení obcí Hlučínska každoročně u příležitosti Dne
učitelů oceňuje pedagogické pracovníky. Letos byla
oceněna i učitelka paní Libuše Chříbková, která působí
v naší mateřské školce již 35 let. Těší se velké oblibě
jak u dětí, tak rodičů. Zaslouží si ocenění za dlouholetou výdrž u tak náročné a zodpovědné práce s malými
dětmi. Aktivně se zapojuje do akcí školních
i mimoškolních, velmi ochotně spolupracuje s vedením
školy i obce. Ve spolupráci s kolegyněmi se pečlivě stará o příjemné prostředí naší školky. Nebojí se nových
metodických postupů, ale nedá dopustit na zkušenostmi ověřené pedagogické metody. Slavnostní předávání cen proběhlo na kravařském zámku 28. března.
Paní učitelce Libě gratulujeme a přejeme hodně zdraví
a ať ji práce s dětmi stále baví a naplňuje.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z OÚ

Noc s Andersenem

V pátek 16. března 2018 pořádala kulturní a sociální
komise při OÚ v Závadě již 4. ročník „Noci
s Andersenem“. V odpoledních hodinách se děti sešly
v prostorách místní knihovny, kde byly seznámeny
s náplní této akce. Dětem byly představeny dvě knihy:
„Deník malého poseroutky“ a „Deník mimoňky“, se
kterými po celou dobu pracovaly a plnily různé úkoly.
A protože „nocování“ nebylo jen čtení knížek, v další
části podvečera jsme si zahráli spoustu her a soutěží.
Největší radostí ovšem byla večeře ve formě pizzy, diskotéka a noční projekce filmu. Je na místě poděkovat

paní Lence Lasákové za spolupráci a v neposlední řadě
panu Petru Liškovi a paní starostce za technickou
a psychologickou podporu. Ohlasy dětí a společnou fotografii si můžete prohlédnout v prodejně Tempo. A na
závěr:
„Markét, Vali, Hanko, Terezko, Lucko, Moničko, Nikolko, Barčo, Amálko, Šimone, Tomáši, Martine, Kubo,
Honzo K., Honzo M., Vašku, děkuji za fajn odpoledne
a těšíme se na Vás a Vaše kamarády zase příště.
Věra Drobilíková

Poplatek za psy
Připomínáme majitelům psů, že do 31. března by měli mít zaplacen poplatek za psy. Výše poplatku v naší
obci je 100 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Níže
výňatek ze zákonu č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích.
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozu
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jící útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo cené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
(3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle
místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu
nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-565

Zpravodaj obce Závada

TJ Sokol Závada

TJ Sokol Závada zve na fotbal
Jaro je tady a s ním jako každý rok začíná fotbalová
sezona. Náš klub TJ Sokol Závada se přes zimu poctivě
připravoval a tak věříme, že i nadále bude své fanoušky a příznivce těšit góly a skvělými výkony. V hráčském
kádru došlo k oživení ofenzivní činnosti, kdy se po několika sezonách v Bohuslavicích vrátila naše superstar
Daniel Štefek, což samo o sobě je příslibem útočných
nadějí a věřme i posunu v tabulce směrem nahoru. Na
valné hromadě klubu byl také zvolen nový místopředseda klubu Jan Cigán, který ve funkci nahradil dlouholetého hráče, trenéra, funkcionáře a managera Davida
Tomaku. David v závadské kopané udělal neuvěřitelný
kus práce, obrovsky se podílel na úspěších klubu, za
což mu patří poděkování, a jsme rádi, že i nadále bude

v oddíle TJ Sokol Závada působit. Rádi bychom také
poděkovali těm, bez kterých by veškeré naše snažení
nebylo možné, OÚ v Závadě, paní starostce Andrei
Lorkové a také našim sponzorům: Pizzerii Zábřeh majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v čele s
panem Oskarem Sněhotou, eshopu BabyMall manželů
Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn, voda, topení,
Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Lischkové a všem
našim fanouškům, kteří v hojném počtu chodí na
Závadu, a které chceme dál odměňovat parádními
fotbalovými zážitky. Veškeré informace o chodu klubu,
aktuální i plánovaných utkáních, rozpis sezóny apod.
jsou také k nalezení na stánkách sokol.zavada.cz.
Aleš Očko

III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE - JARO 2018
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
15. kolo
14. kolo

So
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So

24.3
31.3
7.4.
14.4.
22.4.
28.4.
6.5.
13.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

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

Hať "B"
Závada
Darkovičky "B"
Závada
Sudice
Závada
Služovice
Dolní Benešov "B"
Závada
Kozmice "B"

Závada
Bolatice "B"
Závada
Bělá
Závada
Bohuslavice „B“
Závada
Závada
Oldřišov "B"
Závada
volno

Závada
Strahovice "B"

Vážení sportovní přátelé, vzhledem k současným klimatickým a povětrnostním podmínkám rozhodla STK
OFS Opava o ZRUŠENÍ všech mistrovských utkání mužů

Štěpánkovice "B"
Závada

ve dnech 24. a 25. března 2018! Náhradní termín je
předběžně určen na 23. - 24. 6. 2018 v 17 hod. nebo
dle dohody klubů.

Historie TJ Sokol
Díky archívu pana Bruna Bedrunky
můžete na přiložené historické fotografii pořízené na hřišti v Závadě
dne 12. 4. 1959 shlédnout složení
mužstva TJ Sokol Závada: Horní řada zleva:????, Chřibek Erich, Menšík Vilém, Bedrunka Bruno, Růžička
Jan, Menšík Jan, Kozelek Alfons,
Mrůzek Josef, dolní řada zleva:
Chřibek Valter, Kostřeba Josef, Kubík Robert, Kosík Miroslav.
Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Turnaj v biliáru

Vánoční turnaj v biliáru
V úterý 28. 12. 2017 se konal již 22. ročník tradičního
turnaje v biliáru, pořádaného Martinem Theuerem
v místním pohostinství. Turnaj startoval v 15 hodin a
startovní listinu naplnilo 12 borců, kteří se utkali dle
vylosovaného pavouka. Hrálo se na jeden zápas, výherce postupoval do dalšího kola, pro poraženého turnaj skončil. V dalším II. vyřazovacím kole se znovu
losovaly nové dvojice. Z těchto dvojic vzešli tři finalisté,
kteří se utkali dvojkolově systémem „každý s každým“.
Se systémem turnaje se nejlépe vypořádal Vojtěch

Nawrath, který v obou finálových kolech vybojoval tři
výhry. Na druhém místě se umístil Jiří Škroch se dvěma
vítěznými zápasy a třetí místo obsadil Václav Menšík
s jedním vítězstvím. Všichni tři byli obdarováni věcnými cenami, které do turnaje věnoval Martin Theuer. Za
všechny zúčastněné bych poděkoval Martinovi za pořádání turnaje a věřím, že se u zeleného stolu po letošních Vánocích zase setkáme.
Petr Liška
vítězové I.
finále
Nawrath V.

I. kolo

II. kolo

I. finále

Chřibek V.
Svoboda L.

Chřibek V.
Menšík V.

Menšík V.
Nawrath V.

Štefek R.
Menšík V.

Škroch J.
Fojtík A.

Škroch J.
Nawrath V.

Škroch J.

Škroch J.
Joško P. st.

Nawrath V.
Fojtík V.

Škroch J.
Menšík V.

Menšík V.

II. finále

Nawrath V.
2. místo
Škroch J.
3. místo
Menšík V.

vítězové II.
finále

Chříbek J.
Nawrath V.

Škroch J.
Nawrath V.

Nawrath V.

Strachota J.
Fojtík A.

Nawrath V.
Menšík V.

Nawrath V.

Joško P. ml.
Fojtík V.

Menšík V.
Škroch J.

Škroch J.
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1. místo
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Senior klub, Prajzulka

Aktivity Senior klubu
Začátkem roku 30. ledna se několik členů Klubu seniorů ze Závady zúčastnilo maškarního plesu v polských
Krzanowicích spolu se svými kolegy z Bělé, Chuchelné
a Píště, kde jsme prožili zábavný večer s živou hudbou,
bohatým občerstvením a tombolou. V sále Obecního
domu se Klub seniorů sešel poprvé v roce 2018 ve
středu 31. ledna, přivítali jsme nové členy
a naplánovali aktivity na letošní rok. Další klubový večer se konal 28. února a byl obohacen besedou se starostou Bolatic a bývalým poslancem Herbertem
Paverou. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých poznatků o fungování parlamentu ČR. Padly i zajímavé
dotazy, které pan Pavera s ochotou zodpověděl, například jak je to s cenami jídel v jídelně parlamentu nebo
jak to, že se skoro každý premiér během svého úřadování rozvedl. V březnu jsme se sešli 21. 3. na klubovém
večeru s občerstvením a 28. 3. jsme se už poněkolikáté
zúčastnili turnaje v „Člověče, nezlob se“ v Bělé. Začátkem dubna se chystáme do divadla Antonína Dvořáka
na hru autora Eugena Labiche „Šťastni ve třech“. Klub
seniorů v Závadě přeje nejen svým členům krásné prožití velikonočních svátků.
Senior klub

Prajzulka z. s.
Spolek Prajzulka z. s., byl založen
v červenci 2017 za účelem rozvíjení a udržování tradic kulturních
a ručních řemesel. Od února letošní roku pořádá kurzy ručních
prací pro děti v prostorách
Obecního domu. Děti se zdokonalují v činnostech, jako jsou například ruční práce, drátování,
šití, práce se dřevem, modelářství, společenské hry apod. Děti
se scházejí v hojném počtu a je
vidět, že je ruční práce baví.
Přejme, aby jim to v dnešní počítačové a internetové době vydrželo co nejdéle.

Zpravodaj obce Závada

Kateřina Solčanová, www.prajzulka.cz
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Hasičský ples
V sobotu 10. února SDH Závada pořádal v sále obecního domu tradiční hasičský ples, který byl i letos vyprodán do posledního místa. K poslechu a tanci hrála
skupina Blankyt. O kulturní vložku se postaraly mladé
hasičky, které si připravily taneční vystoupení.
O hodinu později proběhlo vystoupení členů SDH
s netradičním hudebním podáním pohádky „Sněhurka
a sedm trpaslíků“, která měla u všech přítomných velký ohlas. O půlnoci bylo losování bohaté tomboly
a poté opět pokračovala zábava do brzkých ranních
hodin . Chtěla bych tímto poděkovat všem členům
SDH, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě plesu
a samozřejmě i všem sponzorům, kteří věnovali do
tomboly ceny.

Helene Munson
V roce 2013 Závadu
navštívila Američanka
Helene Munson, dcera
německého
vojáka,
který jako sedmnáctiletý bojoval na konci
války v Závadě, tehdy
jsme o tom psali v našem zpravodaji. Helen na základě
deníku svého otce napsala knihu o "dětských vojácích". Bohužel se jí dosud nepodařilo sehnat
z finančních důvodů vydavatele knihy, ale alespoň jí
vyšel začátkem roku 2018 obsáhlý článek v americkém
časopise "American Ancestors". Časopis nám spolu se
srdečnými pozdravy do Závady poslala.
Jen stručný výpis z článku: Po smrti mého otce v roce
2005, jsem byla jediný člen rodiny, který měl zájem
o krabice s dokumenty po otci. Nejdůležitější z těchto
dokumentů byl deník mého otce Hanse, který začal
psát jako "dětský voják" na konci druhé světové války
v roce 1945. Hans popisoval, jak byl nacisty vyslán se
svými spolužáky bojovat proti Rusům na východní
frontu v posledních dnech války, která už se dala považovat za prohranou. Ve věku 17 let viděl vedle sebe vykrvácet a zemřít svého nejlepšího přítele Karla. Hans
byl také raněn, zajat Rusy a transportován na Sibiř.
Naštěstí 6 měsíců po skončení války se mu podařilo
dostat zpět do Německa. Chtěla jsem zveřejnit otcův
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za SDH Zuzana Cigánová

odkaz pro budoucí generace a jako varování pro ty, co
stále vysílají děti bojovat do válek. Ale po 4 letech práce na deníku, překladech, pochopení historických souvislostí jsem cítila, že mi stále něco chybí. Cítila jsem
potřebu hlubšího emocionálního pochopení, co zažil
otec během války, a co na něm zanechalo posttraumatický stresový syndrom a co poznamenalo na mnohá
léta naši rodinu. Na přední straně deníku mého otce
bylo jedno slovo "Zawada". Vypátrala jsem, že Zawada byla malá vesnice s velkým významem pro mého
otce. Našla jsem na google maps vesnici Závadu, dříve
německy psáno Zawada. Věděla jsem, že otec bojoval
v oblasti Sudet, proto jsem si byla jistá, že jsem našla
správnou Závadu. Ve stáří před smrtí se otec mohl do
Závady vrátit, poté co skončila v roce 1990 Studená
válka. Otec ale návštěvu Závady odmítl ze strachu, jak
by se tady na něho, jako na bývalého německého vojáka, dívali. Citila jsem tedy za něj po jeho smrti jakousi povinnost Závadu místo něj navštívit. Napsala jsem
tedy do Závady mail v angličtině a dostala odpověď.
V březnu 2013 jsem vyjela autem z Berlína směrem na
Drážďany, následovala jsem cestu svého otce z Berlína
na východní frontu. Jako absolvent elitní Hitlerovy školy si se svými spolužáky ani nedovedl představit, jaký
horor a realita je ve válce čeká, a ta že nemá nic společného s úmyslem zachránit "Fatherland". Se zvyšujícím se procentem umírajících německých mužů na
frontě bylo potřeba nových odvedenců, i z řad "dětí".
Zpravodaj obce Závada

Historie
Když jsem poprvé četla otcův
deník,
místa,
která
Hans jmenoval
pro mě neznamenala nic. Pro
mou generaci
západních
Němců
byla
oblast jižně od
Berlína slepým
místem
na
mapě schovaná za železnou
oponou. Teď
jsem tato místa objevovala
vlastníma očima. Viděla jsem první bunkr v životě. Počasí toho jara
bylo stejně studené jako tehdy na sklonku války. Na
zelený čtvrtek roku 2013 jsem dojela do Závady, na
místo, které jsem si tolikrát představovala při čtení
deníku. Uprostřed vesnice stojí malý růžový kostelík
a vedle na kříži je datum 1898 s originálním nápisem
vesnice v němčině. Stála jsem na stejném místě, kde
stál můj otec, téměř na den přesně s odstupem 68 let.

Moje průvodkyně Andrea mě vzala za starostou obce,
příjemným mužem, panem Janem Stachou, na obecní
úřad. Zde jsme se bavili o tom, jak druhá světová válka
ovlivnila naše rodiny. Nahlédla jsem i do kroniky obce,
měla jsem plno otázek. Válka zde skončila 20. dubna
zničením větší části vesnice. Bavili jsme se o mém otci
i dalších pěti jeho kamarádech - Gerdovi, Georgovi,
Hansovi, Albertovi a Dietrovi, kteří zde zemřeli. Ptala
jsem se, kde byli němečtí vojáci pochovávání. Závadští,
kteří se ke konci války ukrývali ve svých sklepích, po
skončení bojů napočítali 98 těl německých vojáků a 80
ruských, byli pochování na různých místech u obce bez
označení těchto míst. Projevila jsem lítost nad tím, co
se stalo, a shodli jsme se, že minulost nemůže být
změněna, ale můžeme se snažit, aby budoucnost byla
lepší. Druhý den, bylo to na Velký pátek, jsem navštívila farní kostel v Bohuslavicích a poprosila p. faráře Kazimíra Bubu, aby se při nejbližší mši v Závadě pomodlil
za skupinu německých chlapců, kteří v Závadě bojovali. Zapálila jsem svíčky u pomníku padlých z vesnice
a překvapivě jsem četla. Postulka Alois narozen 1928,
zemřel 1945, Kotzur Hans narozen 1936, zemřel 1945.
Otec Kazimír se pomodlil u pomníku se mnou. Když viděl mé slzy, začal se modlit německy "Otče náš." Uvědomila jsem si, že tento malý obřad byl zřejmě prvním
a jediným připomenutím skupiny německých chlapců,
vojáků vzpomínaných jen v deníku mého otce...
Helene Munson

Výzva k poskytnutí historických fotografií
-

-

-

-

Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice vyzývají občany
k zaslání historických fotografií z našeho regionu:
historické fotografie s tématikou událostí každodenního života z území Hlučínska lze zasílat do
31. 5. 2018 na e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu, popř. odevzdat v kanceláři Sdružení obcí Hlučínska na
Obecním úřadě v Bolaticích, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice, kde je bude možné také naskenovat;
téma fotografií je volné: rodinné i veřejné události, život občanských, církevních či zájmových spolků,
historicky a politicky významné okamžiky - válečné události, rok 1989, vstup do EU…, fotografie proměny
krajiny či významných budov. Uvítáme především fotografie z privátních archivů a neformální snímky
z rodinných alb;
požadovaná kvalita fotografií: delší strana minimálně 1500 px; (vybrané fotografie pro výstavu dodají
majitelé ve velikosti 4000 px nebo je poskytnou organizátorovi k nascanování), počet snímků není omezen;
u každé fotografie je třeba uvést krátký popis (označení události, místo, rok, popř. jména zachycených osob);
poskytovatel spolu s fotografiemi rovněž zašle své kontaktní údaje;
poskytovatel fotografie souhlasí s tím, že vybrané snímky mohou být použity v rámci projektu „Hledání
ztraceného času“, pro tvorbu česko-polského kalendáře, budou vytištěny a vystaveny na výstavách, a mohou
být zveřejněny na webových stránkách, či v denním tisku;
zasláním fotografií poskytovatel fotografií potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými pravidly této výzvy.
Zpravodaj obce Závada
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Běžecký závod Závadská desítka
Určitě jste si všimli, že nejen Česká republika, ale i další
země, zažívají v posledních letech běžecký boom. Velká
část populace sice neustále bojuje s nadváhou
a obezitou, na druhé straně však přibývá také lidí, kteří
pro své zdraví chtějí dělat něco prospěšného a objevují
krásu a přirozenost nejen běžeckého pohybu, ale také
chůze, nordic walking a jiných aktivit. Běhání či sportovní chůze není až tak finančně nákladným sportem
a má nesporné blahodárné účinky na zdravotní stav
jedince. Začínající běžci, sportovci, kteří pracují na své
kondici nebo ti, kteří se snaží shodit přebytečná kila, se
mohou poměřit s těmi nejlepšími a postavit se s nimi
na stejné startovní čáře závodu. I když nemůže každý

běžec pokořit světový rekord, může vidět možnost seberealizace v pokoření vzdálenosti tratě, zlepšení svého minulého výkonu a především mu závodní trať
slouží jako motivace a výzva k tréninku a přípravě, která závodu předchází. Proto i nás napadlo v naší obci
uspořádat běžecký závod. Bude to krosový závod
v délce cca 10 km. Trať vede převážně lesními nezpevněnými cestami. Profil tratě si můžete prohlédnout níže na obrázku.
Více informací o podmínkách závodu a registraci do
závodu najdete na webových stránkách obce Závada:
http://www.zavada.cz/aktuality/sport/

Pochod 4 km, 10 km
Abychom uspokojili i příznivce sportovní a rekreační
chůze, součástí akce bude i pochod. Pochod je určen
pro všechny věkové kategorie, takže zveme všechny
rodiče s dětmi, seniory, prostě ty, kteří se chtějí jen tak
projít a udělat něco pro své zdraví. Chodci budou mít
na výběr ze dvou tras. Trasa 4 km (obr. vpravo) a trasa
10 km (obr. nahoře), ta bude stejná jako trasa pro běžecký závod. Registrace na pochod bude probíhat od
12:30 na hřišti TJ Sokol. Start pochodu je ve 13 hod.
Pro všechny účastníky běžeckého závodu i pochodu a
samozřejmě pro diváky a fanoušky bude připraveno
bohaté občerstvení, čepované pivo, domácí buchty,
pečené makrely a spousty dobrot. Těšíme se na vaši
hojnou účast.
Petr Liška
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Historie,
odpady
Historie

Čistota a pořádek na Hlučínsku
Ještě dnes si povšimne turista, který chce poznat hlučínská města a vesnice, že všechny obce, až na převážně nově osídlené obce Třebom a Sudice, vynikají
poměrně vysokou stavební kulturou a čistotou. Některé vesnice jako například Bolatice, Kobeřice či Štěpánkovice mají téměř městský ráz. Souvisí to nepochybně
s mnoha faktory, mezi nimiž patří čelní místo tradici.
Jde o určité vžité pořádky z doby pruské. Ukázkou toho, jak dbali o veřejný pořádek naši předkové, je uliční
pořádek města Hlučína, který byl vypracován 4. února
1842 a schválen v Opoli 13. srpna 1842. Starostou
města Hlučína byl v tuto dobu lékárník Robert Janetzky. Podle tohoto uličního pořádku, který byl psán jadrnou moravštinou se měly například všechny ulice
a náměstí čistit dvakrát týdně, a to ve středu
a v sobotu. V uvedenou dobu měli rovněž hospodáři
anebo nájemníci za povinnost chodníky před domy,
zahradami, chlévy atd. „ dobrou metlou očistiti a před
metením pokropit“. Ulice a chodníky se měly zametat
stejný den a před západem slunce. Vyhazování smetí
na veřejná místa se pod trestem zakazovalo. Ani
z oken se nesmělo nic vylévat nebo vyhazovat. Řemeslníkům se zakazovalo odkládat odpadky na nebo vypouštět hnojůvku do příkopu. Vyvážet chlévskou mrvu
bylo zakázáno v době pátečního trhu. Přísně se zakazovalo „nestydaté hyzdění cest vykonáváním své potřeby“. Takovýto „ohava“ měl být policejnímu úřadu
oznámen, aby byl pokutován a donucen „neřád hned
odstraniti“. Bylo rovněž zakázáno máchat prádlo nebo
mýt řemeslnické nářadí na ulici, chodníku nebo na
náměstí. Přesně bylo stanoveno, čeho je nutno dbát
při vedení „rohatého nebo černého dobytka“ a jak se
musí udržovat cesty a chodníky v zimě. Stejně podrobně obsahoval uliční pořádek ustanovení „o přechodu
po cestách a bezpečnosti na nich“. Bylo například stanoveno, že se nikdo nesmí po ulici či náměstí s vozem
nebo na koni rychleji než „krátkým klusem“ pohybovat. V třetí části dokumentu jsou uvedeny tresty za
přestupky proti jeho ustanovením. Šlo o peněžité tresty od pěti až k deseti tolarům a kromě toho každý ještě
„všechnu učiněnou škodu musí vynahradit“. Za určitých okolností mohl se peněžitý trest přeměnit na rest
vězení. Policejní úředníci museli dbát, aby uliční pořádek byl dodržován, ale nejen to. Byli „za jeho zachování odpovědní“.
Zpravodaj obce Závada

Obdobně jako v Hlučíně postupovali patrně
i v jednotlivých hlučínských vesnicích „představení obce“, fojtové se svými přísežnými, kteří byli odpovědní
Královskému ředitelství, oddělení vnitřních záležitostí
v Opoli za pořádek a řádný chod obce.
Čerpáno z knihy Viléma Plačka, „PRAJZÁCI aneb
k osudům Hlučínska“
vypracovala Blanka Klouzalová

Svoz velkoobjemových odpadů
Co je to velkoobjemový odpad? Je to ten druh našeho
domácího odpadu, který je jaksi poněkud větších než
malých rozměrů. Ten druh nepotřebných věcí, které
nedokážeme ani násilím vecpat do běžných popelnic.
Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek,
koberce, linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno společné: do
klasických popelnic je prostě nenacpete. I když se najdou géniové, kteří to dokážou. Úplná elita je pak
chytře postaví vedle popelnice, vyklopí někam do příkopu nebo pohodí jen tak pro radost všech ostatních.
Za odevzdání vašich odpadů do kontejneru v rámci
mobilního svozu nic neplatíte. Níže jsou tabulky
s ročním objemem tříděného odpadu a pro zajímavost
spotřebu vody v obci.
https://www.trideniodpadu.cz/

Svoz velkoobjemových odpadů v Závadě 2018
sobota 7. 4. 2018 (8 – 12 hod.),
středa 20. 6. 2018 (12 – 17 hod.),
sobota 10. 11. 2018 (8 – 12 hod.).

Odpady v Závadě
Sklo
Papír
Plasty
Biologický odpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Celkem (tun)

2015 2016
2017
12,87 12,81 12,49
2,3
4,1
3,66
8,2
8,56 10,56
68 132,8
120
72
72,7 73,12
17,36 11,61 13,78
180,73 242,58 233,61

Voda
Spotřeba vody v obci (m3)

2015 2016 2017
25503 25819 24437
9
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Něco z historie naší obce – 13. část
Rok 1856 přinesl v životě Závady významnou změnu
příchodem nové vrchnosti Rotschildů. Tato rodina židovských bankéřů byla známa ve Frankfurtu nad Mohanem již v 16. století, ale světovou proslulosti jí získali
na počátku 19. století dva její členové Salamon Mayer
a Jakob svou angažovaností v protinapoleonských válkách. Salamon Mayer se později začal angažovat
v Rakousku především v budování železnic. R. 1835 se
stal majoritním členem Víděnského těžířstva ovládajícího Vítkovické železárny a r. 1843 celý tento majetkový komplex koupil, zasloužil se také o vybudování
severní dráhy Ferdinandovy ve 30. - 40. letech 19. století. Je překvapivé, že tento velký průmyslový podnikatel byl zároveň polofeudálním pozemkovým
velkostatkářem, dokonce na úrovni magnátů. Salamon
Mayer Rotschild vycházel při získávání svého pozemkového vlastnictví z toho, že
pro své průmyslové podniky na
Ostravsku potřeboval jisté zemědělské zázemí. To, že získal
majetky v pruské části Slezska,
byl následek okolnosti, že v r.
1843 rovněž koupil od hlučínského panství komplex šachet
a štol na Landeku (nyní důl
Anselm), r. 1847 statek Hošťálkovice a r. 1848 panství
Šilheřovice. Jeho syn Anselm
pak 30. června 1856 koupil od
dědiců Jana Jakuba Lejeuneho
panství Dolní Benešov. Rotschildové se stali pozemkovými vlastníky téměř poloviny
Hlučínska a svým bohatstvím
se blížili úrovni knížat Lichnovských. Získaný majetkový
komplex pro ně sloužil jako zdroj pracovních sil pro jejich průmyslové podniky na Ostravsku, zásobárna zemědělských produktů pro tyto podniky, částečně i jako
surovinová základna pro rotschildové podnikání –
především všestranného využití tamních lesů. Dřevo
z nich sloužilo zčásti jako palivo pro Rothschildové
podniky, zčásti na výdřevu v dolech, jakož i pro další
hospodářské využití (pily a jiné dřevozpracující podniky), lesy mohly být dále využity k rekreaci panstva, lovu, apod. Jedním z těch, kteří pomáhali přetvářet
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hlučínské lesy do dnešní podoby, byl vynikající odborník lesmistr Karel Exner, převzatý Rotschildy do jejich
služeb po získání dolnobenešovského panství. Zvláště
borovice z lesa Boru se dobře hodily do tamní písčité
půdy a poskytovaly velmi dobré dřevo pro důlní výdřevu, jejich výsadba tam proto byla rozšířena. Obdobně
byly přeměněny také lesy kolem závadského hrádku,
na ně navazujícími Panskému a Bělskému lesu byl naproti tomu ponechán původní charakter smíšeného
porostu. Ke změnám došlo také v závadském dvoře.
Jeho správcem se stal Jindřich Peschel, příslušník zámožné rodiny z Hlučína a bylo přijato mnoho nové čeledi, zčásti i z řad obyvatelů Závady. Rotschildové
sledovali přeměnu dvorů na svých panstvích na prosperující střediska zemědělské velkovýroby, z nichž
mohli dodávat potraviny a další produkty do prodejen
pro dělníky, zřízených u svých
dolů a hutí, nebo i jinak s nimi
obchodovat. Zřejmě proto byla také v závadské místní části
Vrbentálu zbudována rozlehlá
stodola, sloužící jako sýpka.
O její existenci je nepřímý doklad z 11. února 1867, kdy se
připomíná hlídač sýpky Ondřej Foltýnek, jenž předtím
v r. 1863 byl ovčákem. V roce
1860 provedl lesmistr Exner
z pověření Rotschildů na dolnobenešovské panství důkladnou revizí a regulaci hranic mezi pozemky vrchnosti
a obyvatelů jednotlivých vesnic vzhledem k tomu, že po
pokračujícím výkupu osadníků z poddanských povinností za cenu odevzdávání části jejich půdy vrchnosti
byly tyto hranice nezřetelné a bylo také záhodno vyhotovit nové mapy. Akce přitom sloužila nejenom pro
vrchnost, ale – jak uvidíme později – i pro pruský stát.
Pro Závadu poskytují materiály z této regulace velmi
zajímavé místopisné údaje. Exner zmocnil k výkonu potřebných kroků úředníka panství Tietzeho. Ten podle
toho, kde se nacházely pozemky jednotlivých držitelů,
pozval 3. května 1860 k jednání ve Vřesině, 7. května
1860 sedláky ze Závady Leopolda Vitáska, Jakuba
Zpravodaj obce Závada

Vítání občánků
Menšíka, Atonína Poštulku, Jana Štefka, Františka Vitáska, Gottlieba Barvíka, Jana Kubíka a Karla Vitáska,
domkaře Františka Lokoče a Ignáce Janíka, do závadského dvora měli téhož dne přijít domkáři Ludvík Havránek, Josef Vitásek, Matouš Lampa, Antonín Ryška,
František Lokoč, Marianna Janošová, František
Vitásek, Jakub Grodala a sedlák Fratišek Vitásek, na cestu do Bělé z polesí Dubina se
měl dostavit krčmář Gottlieb Barvík, Anežka
Nedělová, zástupci správy v Závadě, Jan Janík, Jarolím Menšík, Fratišek Onderka, Pavel
Lecián, Ignác Koval, August Neděla, František
Kašpar, Jan Havránek, Ignác Kupka, Antonín
Ryška, František Bančík (panský ovčák) a František
Janík. Jednání proběhlo podle stanoveného programu
a na jejich základě žádal pan Tietze 11. května 1860
o dodání hraničních kamenů pro Závadu, Bělou
a Kafárňu. Nejsou žádné zprávy o jejich osázení, ale
jistě bylo řádně provedeno. Další akce byla ve vyhotovení seznamů lesů na panství Závady, z něhož se doví-

dáme o tehdejších lesních tratích. V komplexu lesů
mezi Bělou, Závadou a Bohuslavicemi šlo o lesy Obora,
Výhon, Trnovec, Trnitý vršek, Kopanina, Hranečník,
Osečná, Převratník, Vlčí kopec, U mlýna, Dubina,
U Františka, Olšová, Lipové údolí, U Hranečníku,
U bělské cesty, Kytovec, Staré solisko, Stračí dol, Malý
Rozaný, Velký Rozaný, Pod fojtstvím,
U fořtovny, Při kafarnickém, U mlýnské cesty,
Lísek, U švédské šance (závadský hrádek),
Velké Pláňavy, Malý Podlánec, Velký Podlánec, Malé Pláňavy, Ščučí, Remízky a Vilčok,
v revíru Bor o tratě Velké močidlo, Malé močidlo, Na závadském poli, U starého domu, Kallei
( asi K aleji), Velký Rakovec, U písečné jámy ( zřejmě
již před r. 1860 tam byly činěny pokusy s těžbou písku),
Na liščích doupatech (An den Fuchsbauen), U mesinské
cesty, Malý Rakovec, Pavlice, Stračovec. U některých
těchto tratí bylo nutno provést nové vyhraničení.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

Vítání občánků
V neděli 25. 3. 2018 jsme v sále Obecního domu slavnostně přivítali pět nových občánků narozených v roce
2017. Byli to: Martin Sněhota, Rostislav Černý, Rozálie
Nawrathová, Martin Gargoš, Magdaléna Kaletová. Vítání občánků obohatily svým recitačním vystoupením
děti ze ZŠ, pod vedením paní učitelky Lenky Lasákové.
Poté se rodiče postupně zapsali do pamětní knihy, byly
jim předány věcné dárky pro jejich nejmenší
a následoval společný přípitek. Rodičům i dětem přejeme jménem obecního úřadu v Závadě především nezměrné množství lásky a hodně zdraví.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada
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Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018
Při Tříkrálové sbírce v roce 2018, kterou ve 25 obcích
regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, byla
vykoledována částka 2.232.898 Kč. Z výtěžku sbírky
zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65 %, což představuje částku 1.451.384 Kč. Děkujeme
jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům,
koordinátorům,
koledníkům,
spolupracovníkům
a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
Všichni si zaslouží ohromný respekt! DĚKUJEME, ŽE
SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM!

Obec
Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Borová
Dolní
Benešov a Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín - Darkovičky
Hlučín - město
Darkovičky
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

Charita Hlučín – Tříkrálová sbírka 2018
Vykoledovaná částka Obec
14.960 Kč Kravaře, Kravaře - Kouty
22.078 Kč Ludgeřovice
103.828 Kč Markvartovice
130.573 Kč Píšť
67.199 Kč Rohov
147.681 Kč Strahovice
112.039 Kč Sudice
49.523 Kč Šilheřovice
80.036 Kč Štěpánkovice
249.173 Kč Třebom
53.757 Kč Vřesina
145. 281 Kč Závada
78.278 Kč Celkem:

Zpravodaj obce Závada

Vykoledovaná částka
242.388 Kč
164.657 Kč
68.000 Kč
87.666 Kč
31.605 Kč
45.639 Kč
30.183 Kč
66.197 Kč
142.371 Kč
6.700 Kč
64.792 Kč
28.294 Kč
2.232.898 Kč
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Životní jubilea
V období 1. 1. - 31. 3. 2018 oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden:
Karel Kociolek
60 let
Jan Stavař
65 let
Jiřina Karpetová
60 let
Božena Hrubá
55 let
Anna Černajová
81 let
Únor:
Rudolf Adamík
60 let
Anna Cigánová
60 let
Rozamarie Lampová
82 let
Hildegarda Stavařová
95 let
Marie Zlotá
55 let
Březen:
Anna Bedrunková
81 let
Maria Kašparová
82 let
Anna Pustelníková
88 let
Jan Lehner
65 let
Miluše Cigánová
55 let
Blahopřejeme!

Přijďte si zatančit a odreagovat se.
Kdy: každou středu od 18:00 hodin,
Kde: sál OD v Závadě,
Co s sebou: pití a dobrou náladu.
Těší se na Vás certifikovaná instruktorka Lucka
http://www.zumba-lucka.eu/
DUBEN
14. 4. Čaj o páté (sál OD),
20. 4. Den země, účast všech spolků + opékání na
hrádku,
21. 4. Divoké kočky - travesti show (sál OD),
KVĚTEN
3. 5.
Zápis dětí do MŠ 12:00 – 16:00,
5. 5. Běžecký závod 10 km, pochod - 5 km, 10 km,
19. 5. Den matek (OD Závada),
Smažení vajec (Klub seniorů) – hřiště TJ Sokol (termín bude upřesněn).
ČERVEN
2. 6. Den dětí - Rozinky (prostor před OD).

Navždy nás opustili…
Únor:
Gertruda Benková
Březen:
Vilém Stoček
Vzpomínáme …

VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady 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.
Zpravodaj obce Závada. Periodický tisk územního samosprávného celku. Zaregistrováno u ministerstva kultury
pod číslem: MK ČR E 0089. Vychází 4 krát ročně. Uzávěrka příštího vydání 23. 6. 2018. Vydává obec Závada. Datum vydání 29. 3. 2018. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel: 595055106, email: obec@zavada.cz Redakce:
Ing. Yveta Valková, Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Redakce si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email: zpravodaj@zavada.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické
zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

