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Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět krátce Vás seznámit s děním v obci.
Během léta byla dokončena stavba přechodu pro
chodce u místní mateřské školy, jehož hlavním důvodem je zvýšit bezpečnost chodců na tomto frekventovaném úseku. Za námi je konečně i vleklá oprava
kanalizace ve stávající trase, na podzim zbývá dokončit vyasfaltování místních komunikací u hřbitova
a u Kaménky. Stále čekáme na vydání stavebního povolení u zpožděného projektu na nové úseky kanalizace a kořenovou čističku odpadních vod pro výusť
Kaménka. V nejbližší době začneme s přípravou projektu pro II. etapu rekonstrukce, a to pro druhou část
obce směrem na Bělou – výusť na Podliští. V letních
měsících probíhalo v rámci aktualizace strategického
plánu dotazníkové šetření, děkuji všem, kteří se zapojili. Výsledky dotazníků se zabývala pracovní skupina
složená z několika občanů a zastupitelů. S výstupem,
doporučeními a prioritami pro budoucí vývoj obce budete seznámeni do konce roku. Na posledním zasedání
zastupitelstva bylo schváleno podání žádosti o dotaci
v programu EFEKT pro rok 2019 na výměnu veřejného
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osvětlení za úspornější. Co se týče kultury – léto jsme
začali oslavou Obecních slavností, v srpnu se konala
slavnostní dožínková mše v místní kapli a u této příležitosti byl vysvěcen nový dopravní automobil jednotky
SDH. V září jsme se sešli a pobavili na třetím ročníku
Strassenfestu pořádaném tentokrát Závadou Jih. Během léta jsme shlédli několik fotbalových utkání
v Závadě a SDH pořádalo noční i denní hasičskou soutěž. Děkuji všem pořadatelům zmíněných akcí, je to na
úkor jejich volného času. Dále děkuji za skvělou reprezentaci naší obce mladým hasičům, členům SDH, fotbalistům a v neposlední řadě mažoretkám, které
uspěly na Mistrovství světa v Praze a Lucce Kubíkové
za úspěch ve voltiži v USA (více se dočtete uvnitř zpravodaje). Jsou před námi senátní a komunální volby.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem zastupitelům za jejich práci v tomto volebním období. Doufám,
že i příští obecní zastupitelstvo bude složeno z lidí, kteří budou dobře a rádi pracovat pro naši obec.
Velké díky patří samozřejmě i všem našim obecním
zaměstnancům. Přeji Vám krásné podzimní dny.
Andrea Lorková

Obec Závada, Závada 106, 747 19 pošta Bohuslavice
Oznámení o době a místě konání voleb do
Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva obce Závada
Starostka obce Závada v souladu se zákonem 247/1995 Sb.,
o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a volbách do zastupitelstva obce Závada,
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva obce Závada se konají ve dnech:

pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
sobota 6. října 2018 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 č.p. 106 v II. NP (sál Obecního domu).
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.
5. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční volby
dne 12.10.2018 od 14.00 do 22.00 hod. a dne 13.10.2018 od 8.00 do 14.00 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 25 ze dne 2. 7. 2017
Začátek: v 17:00 hodin v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Yveta Valková
Anna Kretková, Jan Stacha, Ing. Ondřej Lasák,
Ing. Petr Liška, Jan Cigán
Omluveni: Mgr. Věra Drobilíková, Robin Štefek
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu Anna Kretková, Ing. Ondřej Lasák. Schváleno 7 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 25 včetně přidaného
bodu č. 10 rozpočtové opatření č. 5/2018 a bodu č. 11
rozpočtové opatření č. 6/2018. Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č. 24 ze dne 4. 6. 2018. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
3. Přijetí investiční dotace na financování akce č.
014D241008379 Závada. Dopravní automobil v částce
450.000,- Kč z prostředků státního rozpočtu Ministerstva vnitra. Schváleno 7 hlasy.
4. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu MSK pro
rok 2018 - 2019 s účelovým znakem 212, určené na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Závada v částce 225.000,- Kč. Schváleno 7 hlasy.
5. Pořízení projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada (výusť Podliští), vyhlášení výběrového řízení na
zpracovatele projektová dokumentace. Výběrová komise: Jan Stacha, Jan Cigán, Ing. Ondra Lasák,
Ing. Petr Liška. Schváleno 7 hlasy.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu MSK v dotačním programu
„Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ v částce 420.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Schváleno
7 hlasy.
7. Pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
8. Doplnění organizačního řádu Závada, organizační
struktura OÚ Závada - pověřenec Mgr. Kamil Nečas.
Schváleno 7 hlasy.
9. Závěrečný účet SOH za rok 2017 - Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Závěrečný účet dobrovol2

ného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2017 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
10. Rozpočtové opatření č. 5/2018. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
11. Rozpočtové opatření č. 6/2018. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena: 17.45 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení zastupitelstva obce Závada
č. 26 ze dne 17. 9. 2018
Začátek: v 18.00 hod. v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Mgr. Věra Drobilíková
Jan Stacha, Ing. Petr Liška, Anna Kretková, Jan Cigán,
Robin Štefek.
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák, Ing. Yveta Valková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu, a to Anna Kretková, Ing. Petr Liška.
Schváleno 7 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 26 včetně přidaného
bodu č. 17 zprávy výborů a komise a bodu č. 18 rozpočtové opatření č. 7/2018, 8/2018.
Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č. 25 ze dne 4. 6. 2018. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
3. Projektová rekonstrukce kanalizace a ČOV I. etapa,
přítomna paní Ing. Chvalková za firmu IGEA s.r.o., podala informace o průběhu a dalším postupu, čeká se
na stavební povolení. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
4. Oprava kanalizace ve stávající trase, přítomen za
firmu HYDROSPOR, spol. s.r.o. Ing. Chum, podal informace o průběhu a dalších postupech oprav kanalizace
ve stávající trase. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
5. Výkup pozemků u Selského lesa za cenu 20,- Kč/ m2
Budou osloveni majitelé pěti pozemků, výkup proběhne pouze za podmínek, že budou ochotni prodat všichni majitelé. Schválení pořízení studie na rybník
v souladu s územním plánem obce Závada. Schváleno
7 hlasy.
Zpravodaj obce Závada
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6. Dohoda o provedení práce
Schválení dohody o provedení práce veliteli SDH Závada Ing. Ondřeji Lasákovi v částce 5.000,- Kč za zaškolení a technický dohled – nový dopravní automobil
SDH. Schváleno 7 hlasy.
7. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Závada na rok 2019-2022. Schváleno 7 hlasy.
8. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
Hlučínska pro období 2018 - 2022, bez připomínek, dle
předloženého návrhu. Schváleno 7 hlasy.

9. Fond obnovy vodovodu a kanalizace, zřízení
podúčtu – v souladu §8 odst. 1 Zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu bude vytvořen fond pro financování obnovy vodovodů a kanalizací, jejich výměnu,
rekonstrukci, nikoliv na novou výstavbu. Bude
ukládána částka ve výši 80.000,- Kč na vodovod
a částka 100.000,- Kč na kanalizaci ročně
v souladu s Plánem financování obnovy VaK na
období 2014-2023, bude zřízen podúčet. Schváleno 7 hlasy.
10. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín o výkonu přenesené
působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu
vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, případně
jiných právních předpisů., dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Schváleno 7
hlasy.
11. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlučín a obcí Závada
o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Schváleno 7
hlasy.
12. Výsledek výběrového řízení II. etapa rekonstrukce
kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada, VŘ bylo
zrušeno z důvodů přihlášení pouze jedné firmy s příliš
vysokou cenovou nabídkou 688.000,- Kč bez DPH. BuZpravodaj obce Závada

dou oslovení dodavatelé v uzavřené výzvě. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Darovací smlouva – sponzorský dar Strassenfest.
Přijetí sponzorského daru 5.000,- Kč od p. Vojtěcha
Chříbka. Schváleno 7 hlasy.
14. Návrh uveřejňování smluv o dílo na stránkách obce
Závada. Schváleno 5 hlasy (pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů,
zdrželi se hlasování: 2 hlasy).
15. Žádost o dotaci TJ SOKOL Závada na světelnou tabuli. Zastupitelé obce schvalují veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace v částce 10.000,- Kč a pověřují
starostku podpisem smlouvy, a to za splnění podmínek: zakrýt a zabezpečit žumpu, uklidit v prostorách
a v areálu TJ SOKOL Závada vč. ohniště, zhotovit
schůdky na hřiště od hlavní silnice. Schváleno 7 hlasy.
16. Podání žádosti v programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018. Podání žádosti o dotaci na pořízení nového mobiliáře na
cyklotrase č. 6095. Schváleno 7 hlasy.
17. Zprávy výborů a komise
Zpráva kontrolní výbor
Paní Anna Kretková, předsedkyně kontrolního výboru,
přečetla zápis z jednání KV č. 18 ze dne 17. 9. 2018
a informovala občany o provedení kontroly pokladních
knih za období od 1. 7. 2018 do 17. 9. 2018. Stav pokladní hotovosti k 17. 9. 2018 je 14.296,- Kč. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
Zpráva finanční výbor
Pan Robin Štefek informoval občany, že nebyly zjištěny
nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny financí byly schváleny řádně
v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly
zjištěny nedostatky, rozpočtové opatření č. 6/20188/2018 v kompetenci p. starostky Ing. Andrei Lorkové
do 100.000,- Kč byly v pořádku. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
Zpráva kulturní komise
Dne 5. 7. 2018 proběhly na hřišti Sokola Závada Obecní slavnosti. Připravili jsme pro Vás atrakce např. skákací hrady, dětský kolotoč, aquazorbing. Od 20.00
hod. pak probíhala Oldies party s DJ Honzou Gavelčíkem. V sobotu 8. 9. 2018 se konal před Obecním domem 3. ročník Strassenfestu. Do pořádání se letos
zapojili občané ulic „Závada – Jih“. Během roku stále
navštěvujeme naše jubilantky a jubilanty. Každý od
nás obdrží dárkový koš. Za celou kulturní komisi bych
chtěl poděkovat za pohostinnost a přízeň, kterou jste
3
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nám při našich návštěvách věnovali za celé 4 roky našeho působení v kulturní a sociální komisi.
V prvním říjnovém týdnu, vyjde jubilejní 30. číslo obecního zpravodaje, ve kterém se dočtete více o těchto
a dalších plánovaných akcích.
18. Rozpočtové opatření č. 7/2018, 8/2018
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena: 19.15 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Nadace ČEZ

Usnesení zastupitelstva obce Závada
č. 27 ze dne 1. 10. 2018
Začátek: v 17.00 hod. v zasedací místnosti OD.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Anna Kretková, Jan
Stacha, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, Jan Cigán,
Robin Štefek.
Omluveni: Mgr. Věra Drobilíková, Ing. Yveta Valková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu, a to Jan Cigán, Robin Štefek.
Schváleno 7 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 27.
Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č. 26 ze dne 17. 9. 2018.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Souhlas zastupitelstva obce Závada s podáním žádosti o státní dotace ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021- program
EFEKT 2 pro rok 2019 na revitalizaci veřejného osvětlení - opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, finanční výbor je pověřen výběrem
zpracovatele žádosti o dotaci. Schváleno 7 hlasy.
Schůze ukončena 17.10 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková.

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle zpravodaje, naše obec získala na osvětlení nového přechodu pro
chodce u místní mateřské školy z Nadace ČEZ částku
60.000,- Kč. Jednalo se o projekt s názvem „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Závada“
v grantovém řízení Oranžový přechod. Slavnostního
otevření nového přechodu konaného dne 14. 9. 2018
se zúčastnili zástupci společnosti ČEZ.

Svoz velkoobjemových odpadů v Závadě
sobota 10. 11. 2018 (8 – 12 hod.).
V sobotu 10. listopadu se v naší obci na prostranství
před Obecním domem uskuteční svoz velkoobjemového odpadu, pneumatik, elektrozařízení, nebezpečného odpadu a dalších odpadů. Ačkoli se jedná
o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem
tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované atd. A to z prostého důvodu: aby se
do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho
odpadu co nejvíce. Za to Vám budiž dík.
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Obecní slavnosti 5. 7. 2018
I když léto je už za námi, je třeba připomenout událost,
která se každoročně koná na začátku prázdnin
5. července. Letošní obecní slavnosti se opět vydařily,
a to včetně počasí. Začali jsme tradičně mší svatou
v kapli sv. Urbana, poté pokračovaly oslavy na hřišti.
V úvodu jsme přivítali zástupkyně z polské obce Zawada. Během celého odpoledne se mohly děti vyřádit na
skákacích hradech, trampolínách, svést na kolotoči,
nechat si namalovat obrázek na obličej. Na odpoledním programu nechybělo vystoupení našich seniorek
na píseň „Sestra v akci“. Nezapomenutelným zážitkem
byla bubenická show Kuby Kupčíka. A tanečním večerem nás provázel DJ Honza Gavelčík se svou oldies diskotékou. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení,
za jehož přípravu patří obrovský dík místním hasičům,
seniorům, slečně Sáře Štefkové, paní Aleně Jurečkové.
Děkujeme také za organizaci a pomoc s přípravou letošních slavností všem obecním zaměstnancům, paní
Petře Hluchníkové a zastupitelům, kteří pomohli při
pořádání této tradiční akce.

a přišli z Bělé na boso. V Závadě si mohl každý vyzkoušet smyslový chodníček, to znamená projít se na boso
po kamení, písku, chvojí. Děkujeme všem organizátorům a samozřejmě sponzorům (Vojtěch Chříbek chribek.cz, Marek Bědroň - Penzion Závada, Martin
Šteffek - Texima, Tomáš Steffek - Chlazení, Prajzská
ambasáda a SDH Bělá, Autoservis Petr Menšík).
Andrea Lorková

Strassenfest 2018
„Když Sever válčil s Jihem“ – touto písní začalo slavnostní předávání klíče a otevírání brány letošního
třetího Strassenfestu. Pořadatelé z Jihu nachystali
v prostorách před Obecním domem bohaté občerstvení, tombolu, pro děti skákací hrad a minicrossky. Večer
byla diskotéka s DJ Martinem a velkolepý ohňostroj.
Letos nám poprvé přálo počasí a nepršelo. Celkem bylo
jedenáct stánků, dále stánek tvoření dětí a stánek
Prajzské ambasády, která se zapojila s akcí „Den bot“
Zpravodaj obce Závada
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SDH

Nové auto pro SDH
Dopravní automobil DA-L1Z na podvozku Renault
Master 2,3 dCi byl předán hasičům v obci Závada na
Opavsku v srpnu 2018. Slavnostní posvěcení vozidla
proběhlo v neděli 19. srpna po dožínkové mši svaté otcem Vojtěchem Janštou. Paní starostka Ing. Andrea
Lorková předala veliteli jednotky Ing. Ondřeji Lasákovi
klíče od nového vozidla a popřála, ať vozidlo slouží ke
spokojenosti všech hasičů i občanů.
Dopravní automobil pro SDH Závada realizovala společnost MOTO-TRUCK CZ s.r.o. Při finální úpravě vozidla byl velitel jednotky spolu s hlavním strojníkem
osobně přítomen ve výrobním závodě společnosti
MOTO-TRUCK. Tímto si sám mohl upřesnit zástavbu
dle vlastních požadavků. Vozidlo bylo předáno hasičům o tři měsíce dříve, než byl plánovaný termín dodání. Devítimístný Renault Master s obsahem 2,3 dCi
s přeplňovaným vznětovým motorem o výkonu
107 kW splňuje emisní normu Euro 6. Převodovka je
manuální, šestistupňová. Sedadla jsou umístěná ve
třech řadách, prostřední z nich je otočena proti směru jízdy. Renault Master je dlouhý 5 548 mm, široký
2 070 mm a vysoký 2 970 mm i s hliníkovým žebříkem
2970 mm. Maximální přípustná hmotnost je 3 500 kg.
Na kabině je vozidlo osazeno světelnou a zvukovou
signalizací. Na střeše je umístěn VRZ zábleskového typu. V přední masce je osazen pár zábleskových LED
světel. Druhá řada sedadel v prostoru kabiny je otoče-

na proti směru jízdy ve stylu lavice. Toto řešení jim poskytuje komfortní dostatek místa nejen při nástupu
a výstupu jednotky, ale i při převlékání na hasičských
soutěžích. Pod sedadly druhé řady se nachází prostor
pod výklopnou lavicí a pod třetí řadou se nacházejí dva
boxy pro uložení požárního materiálu vyrobené
z hliníkového plechu. Podlaha je z vodovzdorné jednostranně laminované překližky s protiskluzovou vrstvou mezi sedadly. Sedadla mají dvoubodové
bezpečnostní pásy. Nechybí topení nezávislé na chodu
motoru a jízdě. Zadní náprava má třílistová péra, při
plném zatížení tak vůz zůstane ve vodorovné poloze.
Dopravní automobil je vybaven digitální radiostanicí
Matra TPM 700. Pro osvětlení u zásahu slouží dvě ruční svítilny Adalite. O osvětlení okolí vozu se stará trojice LED světel na bocích a zadní části. O konzervaci
a dobíjení akumulátorů se stará zásuvka Mag Code
u dveří řidiče. Vestavba je od prostoru posádky oddělena pevnou přepážkou. Všechny police jsou vyrobeny
z hliníkových profilů a lze je variabilně nastavit.
V podlaze jsou čtyři kotvící body s tažnou silou 3 kN
pro každý z nich. Ve vybavení najdeme lékárničku, variabilní ruční vyprošťovací nástroj, hasicí přístroje, řezák bezpečnostních pásů, vytyčovací pásku
a světlomety s magnetickým uchycením. Svůj nový automobil jednotka sboru dobrovolných hasičů Závada
získala díky dotaci Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za přispění Moravskoslezského kraje a obce Závada, za což všem patří velké poděkování.
Ondřej Lasák, velitel jednotky
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SDH

Sezóna mladých hasičů 2018/19
Letošní prázdniny jsme opět odstartovali táborem. Ten
byl tentokrát s indiánskou tématikou. Hasiči ze Závady
a Bohuslavic soutěžili na raftech a kánoích, zažili stezku odvahy, vaření v kotlíku a střílení z profesionálních
luků, které nám bezplatně zapůjčila místní firma
Balistas, za což děkujeme. Přípravu na podzimní kolo
jsme neodkládali a začali jsme s tréninkem již v srpnu.
Posunem několika členů z kategorie mladších do starších a hlavně odchodem 4 výborných starších žáků se
nám zásadně pomíchaly sestavy. Tímto bychom rádi
poděkovali za výbornou reprezentaci SDH Závada:
Viktorii Haburové, Adéle Badajové, Natálii Svobodové
a Patrikovi Zlotému. První soutěž nového ročníku
2018/19 probíhala 9. 9. v Děhylově se štafetou dvojic
a požárním útokem, kde jsme získali zlato s mladšími
a 9. pozici se staršími žáky. Stejné disciplíny byly taky
23. 9. u nás v Závadě. Pár dnů před soutěží jsme
s netrpělivostí sledovali předpověď počasí, a to nám
letos přálo. Doma jsme s mladšími obsadili 6. a se
staršími 4. místo. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci této soutěže i těm, kteří přišli domácí družstva povzbudit. Další 3. kolo bylo v Dobroslavicích se
štafetou CTIF „železný hasič“, kde každý hasič soutěžil
individuálně. Celkově jako družstva jsme se staršími
žáky skončili 7. a mladšími na 4. místě. Celkem soutěži-

lo 170 hasičů ve třech věkových kategoriích. Ve svých
kategoriích se umístili:
Mladší žáci:
1. místo: Valerie Haburová, 12. místo: Monika Klouzalová, 15. místo: Klára Pěcháčková, 16. místo: Václav
Pěcháček, 26. místo: Amálie Badajová, 39. místo:
Eliška Smolíková.
Starší žáci: 5. místo: Jindřich Růžička, 8. místo:
Markéta Lamžíková, 9. místo: Klaudie Kudělová, 24.
místo: Josef Long Nguyen a 34. místo: Václav Lorek.
V sobotu 30. 9. následovala soutěž v požárním útoku
a štafetě 4 x 60 m v Markvartovicích. Zde jsme si napravili reputaci, starší žáci skončili na 2. místě a mladší
na 3. místě. V neděli 7. 10. nás čeká pravidelná soutěž
požární všestrannosti v Bobrovníkách. Hasiči poměří
dovednosti ve zdravovědě, šplhu, orientaci v terénu
s buzolou, znalostí z topografie, úvazy uzlů, střelba ze
vzduchovky a hlavně náročný běh v terénu o délce
3 km. Hold hasičské umění není pouze vzít hadici
proudnici a uhasit oheň .
Během podzimu se budeme v místním sále
a tělocvičnách ZŠ Bohuslavice a Píšť připravovat na halovou soutěž v Darkovicích. Přejme všem příjemný
podzim a hodně nejen sportovních zážitků.

Jaroslav a Gabriela Haburovi
Zpravodaj obce Závada
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Podzimní část sezóny 2018/2019
Podzim je tady a s ním jako každý rok vyrukoval TJ
SOKOL ZÁVADA k mistrovským utkáním III. třídy
okresní soutěže. Je fajn, že se fotbal v Závadě pořád
drží, kromě místních se mu věnují i borci z okolních
vesnic a Ostravy. Kádr opustil Petr Joško (odešel do
Bělé), doplnil jej Kamil Hoftrichter. Náš team má už sice svůj věk, ale nadšení, radost ze hry a fotbalová kvalita z nás stále dělá obávaného protivníka. Začátek
soutěže jsme zahájili sérií výher, poté se gólostroj
trošku zadrhnul, čekají nás ale další utkání, a jsme
přesvědčeni, že své fanoušky budeme těšit góly
a dobrým fotbalem. Náš kanonýr Daniel Štefek vede
průběžnou tabulku střelců, a určitě bude svou gólovou
aktivitu nadále rozšiřovat. Do konce podzimní části sezony nás čeká ještě několik zápasů, mimo jiné
i tradiční derby s béčkem Chuchelné, nebo leaderem
soutěže Bolaticemi, tak chceme všechny naše fanoušky
a příznivce dále zvát na fotbal. Rádi bychom také poděkovali těm, bez kterých by veškeré naše snažení nebylo možné, a to 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

Průběžná tabulka podzimní části 2018/2019
Tým

V

R

P

S

B

1. FK Bolatice B

6

0

0

38:2

18

2. TJ Sokol Bělá

5

1

1

13:6

16

3. TJ Sokol Sudice

5

0

2

26:15 15

4. SK Meteor Strahovice B

4

1

3

14:17 13

5. SK Bohuslavice B

3

1

2

19:13 10

6. TJ Sokol Závada

3

1

3

19:13 10

7. FK Darkovičky B

3

1

3

14:16 10

8. TJ Sokol Štěpánkovice B

2

3

2

21:20

9

9. FC Dolní Benešov B

1

4

2

12:17

7

10. TJ Sokol Kozmice B

2

1

4

9:20

7

11. FK Darkovice B

2

0

4

16:31

6

12. TJ Sokol Hať B

1

1

4

11:19

4

13. TJ Spartak Chuchelná B

1

1

4

4:13

4

14. TJ Sokol Šilheřovice B

1

1

5

8:23

4

a zejména chceme poděkovat našim fanouškům, kteří
v hojném počtu navštěvují domácí utkání, jezdí s námi
na výjezdy k soupeřům a vždy jsou našim borcům dvanáctým hráčem. Veškeré informace o chodu klubu, aktuálních i plánovaných utkáních, rozpis sezony apod.
jsou také k nalezení na stánkách sokol.zavada.cz
Aleš Očko

Volejbal P. I. Z. A.
Prázdniny utekly jako voda a my můžeme jen vzpomínat na krásné chvíle při posezení s rodinou a přáteli.
V letošní letní sezóně se naše domácí volejbalové družstvo ve složení těchto hráčů ze Závady (Jaroslav
a Gabriela Haburovi, Martin Lampa, Jan a Iva Kaletovi,
Marek Děngl, David Kubiš a jedné hráčky M. Lasákové
z Hlučína) rozhodlo přihlásit na noční turnaj smíšených
amatérských družstev v sousední Vřesině. Ten byl zahájen 20. 7. ve 21:00 hodin na antukových dvorcích.
Turnaje se účastnilo 8 družstev z Hlučínska. Hrálo se
na dvě skupiny každý s každým. Ze 4 zápasů jsme měli
3 remízy 1:1 a jednu prohru 2:0. Nepostoupili jsme tudíž do finálových bojů, za to jsme si pořádně zahráli až
do 3 hodin rána. Celé léto jsme spolu s našimi dětmi
pravidelně každý týden navštěvovali sportovně rekreační areál v Darkovicích a zde hráli na beach kurtech.
Nyní pokračujeme, až do června v tělocvičně v Píšti,

86

kam jezdíme již 19 let každou středu ve 20:00 hodin.
Pokud by se našel jakýkoliv nadšenec z řad místních
občanů a chtěl s námi hrát, rádi ho přivítáme. Přejeme
všem občanům krásný podzim za místní volejbalový
tým P.I.Z.A.
Mgr. Jaroslav Habura
Zpravodaj obce Závada
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Léto Klubu seniorů
Ve čtvrtek 5. 7.2018 jsme se podíleli na organizaci
Obecních slavností, prodávali jsme žebra, domácí
buchty a zajistili Kolo štěstí. Některé naše členky už po
několikáté nacvičily taneční vystoupení, tentokrát na
hudbu z filmu „Sestra v akci“. V neděli 8. 7. 2018 se
naše taneční vystoupení setkalo s velkým ohlasem na
Festivalu kultury v Hlučíně a rovněž také 12. 8. 2018
na akci v Kyjovicích. V pátek 3. 8. 2018 se konala
v kapli sv.Urbana v Závadě mše za seniory ze Závady,
Bělé a Bohuslavic, poté jsme se sešli v Obecním domě,

kde bylo nachystané bohaté občerstvení připravené
všemi členy klubu a na programu bylo vystoupení seniorek ze Vřesiny.
Ve středu 12. 9. 2018 se konal v sále Obecního domu
Klubový večer a návštěvou nás potěšil Otec Marek
s Otcem Edgarem. V úterý 25. 9. 2018 se několik našich členů zúčastnilo setkání seniorů z Hlučínska na akci Kluby Klubům
Za Klub seniorů Drahomíra Gargošová

Festival kultury Hlučínska
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 8. července
již podesáté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak
mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní. Na úvod přivítala návštěvníky
Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní
se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení
obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera
a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta
města Hlučín Mgr. Pavel Paschek. Poté již následoval
bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové
kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a Dolnobenešovská Galánečka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, souborů
Slunečnice z Kobeřic, Vřes z Vřesiny, Bobrů z Bolatic
nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony
Zpravodaj obce Závada

získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a Klub
sportovního tance při KD Hlučín. Ani letos nechyběl
v programu folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic.
Důstojnou tečku za festivalem tentokrát učinila country kapela Pozdní sběr z Vřesiny. Již tradičně si mohli
návštěvníci zakoupit také regionální výrobky
a potraviny od místních producentů a řemeslníků. 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 Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při
samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.
za výbornou moderaci a samozřejmě obcím a městům
Hlučínska a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková
9

Reklama
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Tvoření s EBROU
Z výtěžku prodeje ze Strassenfestu, kde děti z kroužku
ručních práci INČUČUN měly svůj stánek, jsme mohli
pozvat lektorku EBRU Mgr. Terezou Gemelovou, která
dětem předvedla techniku malování na vodní hladině.
Děti si tak mohly samy vytvořit originální vzory, které
si pak převedly na trička, tenisky či papír. Měli jsme
také možnost si prohlédnout výstavku věcí, které se
dají s technikou EBRU udělat. Děti byly nadšené
a domů si odnesly originální výrobky. Děkujeme všem,
kteří dětem přispěli nákupem a tím umožnili tento kurz
realizovat.

O EBRU
EBRU (mramorování, marbling) je technika malování
na vodní hladině, původně pocházející ze Střední Asie.
Její historie sahá až do 15. století, zápisky o tomto
umění nalézáme v historických textech pocházejících
z dnešního Afgánistánu i Uzbekistánu. Odtud se rozšířila do blízkého okolí, Indie a také Turecka, ve kterém
se nacházejí nejznámější školy zabývající se uměním
EBRU. V 17. století se mramorování dostalo také do
Evropy, kde se stalo nejznámější technikou pro zdobení
dekoračních papírů, knižních vazeb a především hran
listů. Základním nosičem je voda, která však musí
být zhuštěna do konzistence gelu. Používají se různé
druhy zahušťovadel (karagen, hydroxypropyl methylcellulosa, aj.). Na hladinu se kapají barvy, které se díky
vyšší konzistenci vodní lázně drží na povrchu. Pomocí štětců, drátků, hřebenů a jiných pomůcek můžete
barvy různě promíchávat, tvořit mramorování
a krásné obrazce. Poté položíte na hladinu speciálně
upravený papír, který po chvilce sejmete z vodní hladiny a necháte uschnout. EBRU funguje úžasně i na jiné
materiály. Použít můžete keramiku, sklo, kameny, dřevo, látku, kůži, aj.
http://www.kreativninapady.cz/kurz-ebru/
Blanka Klouzalová
Kateřina Solčanová

Zpravodaj obce Závada
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Zahrádka

Rakytník
Rakytník řešetlákový byl podle staré legendy potravou
bájného Pegasa. Právě pojídání plodů a listů rakytníku
dávalo okřídlenému koni sílu létat. Dnes si i my konečně uvědomujeme jedinečnost tohoto zázračného keře
přezdívaného rostlina budoucnosti. Více než 200 biologicky aktivních látek s vysoce pozitivními účinky na
lidské zdraví, řadí rakytník mezi nejvýznamnější léčivé
rostliny světa. Množství karotenoidů v plodech rakytníku výrazně převyšuje na karoteny nejbohatší zeleninu, jako je například mrkev, a dodává keři se
stříbřitými listy sytě oranžovočervené zbarvení. V jeho
plodech a listech naleznete až 25 krát více vitaminu C,
než u citrusů. Kromě toho se pyšní prvenstvím mezi
plodovými rostlinami díky obsahu vitaminu E, který má
vedle mnoha pozitivních účinků blahodárný vliv na
imunitní systém. Plod se sbírá na počátku zrání
v srpnu až říjnu, kdy je červenooranžový a tvrdý. Nesuší se, zpracovává se čerstvý hned po sklizni. Při zpracování je nutné, aby nebyla syrová šťáva dlouho na
vzduchu, nepřišla do styku s kovy a nebyla dlouho zahřívána na vyšší teplotu. Při eventuálním zpracování
na sirup, džem nebo marmeládu je vhodné dbát opatření, která chrání vitaminózní obsah.

Buxus po napadení housenkami
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Rakytník řešetlákový
přispívá k přirozené obranyschopnosti organizmu,
podporuje metabolismus,
posiluje činnost srdce,
pomáhá snižovat únavu,
zlepšuje činnost trávicího traktu,
pomáhá udržovat zdravou pokožku,
přispívá k funkci sliznice očí a úst.
www.rakytnik.cz

Škůdce
Zavíječ zimostrázový je malý motýlek. Jedná se o nepříjemného škůdce, který se v našich zahradách objevil
teprve před několika lety. Původem je z východní Asie,
odkud se rozšířil až do Evropy. Housenky zavíječe zimostrázového napadají buxusy a během velmi krátké
doby dokáží zcela zlikvidovat vzrostlé keře. Už i na našem hřbitově začínáme boj se žravými housenkami.
Napadené keře jsou často úplně holé, bez listů. Housenky okusují zejména listy a kůru. Protože se jedná o
škůdce, který nemá v našich krajinách žádného přirozeného nepřítele, je velmi těžké jej zlikvidovat. Housenky zavíječe zimostrázového se líhnou třikrát do
roka – začátkem května, v červenci a na začátku září.
Silně napadené keře jsou hnědé, listy seschlé. Typické
pro napadené keře je charakteristický zápach v okolí
keřů, který je způsoben trusem housenek. Záchrana
takto silně napadených keřů je možná – keře sestříháme do živého dřeva, aplikujeme postřik proti žravému hmyzu, pořádně zalijeme. Buxus by měl znovu
obrazit. Pokud ne, nezbývá nic jiného, než jej vykopat
a spálit.
http://zmagazin.cz/
Zpravodaj obce Závada

Reprezentují
nás
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Mistrovství světa mažoretek
V srpnu proběhlo v Praze VI. Mistrovství světa
v mažoretkovém sportu. Mažoretky Excelent, které
navštěvují děvčata ze Závady Viktorie Haburová,
Valerie Haburová, Klaudie Kudělová a Markéta
Lamžíková, zde měly taky své zastoupení. A ve velké
konkurenci se neztratily, Valerie Haburová, Klaudie
Kudělová a Markéta Lamžíková ve velké sestavě Classic Cadet skončily na šestém místě, Valerie Haburová
a Markéta Lamžíková v kategorii Duo mix junior obsadily 2. místo a staly se Vicemistryněmi světa. K nim
pak přidala ještě bronzovou medaili Viktorie Haburová
v sestavě Classic senior.
Gabriela Haburová

Světové jezdecké hry v Tryonu
Ve dnech 13. – 26. 9. 2018 se Lucie Kubíková jako
členka voltižní skupiny z Albertovce účastnila
Světových jezdeckých her, které se konají 1x za 4 roky,
tentokrát v americkém Tryonu. Skupina si domů
přivezla krásné 7. místo a jejich volná sestava byla
čistě zajetá, nadchla publikum i komentátora, který
holkám věštil hvězdnou budoucnost.

Voltiž Albertovec
Voltižnímu cvičení, neboli gymnastickému cvičení na
živém koni se věnujeme od roku 2006. Naše družstvo
má nyní cca 30 cvičících členů, 4 koně a 2 cvičitele.
Věk našich cvičenců se pohybuje od 6 do 21 let.
Účastníme se řady voltižních závodů, a to jak v ČR, tak
v zahraničí. Můžeme se pyšnit spoustou úspěchů, a to
např.: Mistři ČR 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017. Držitelé Voltižního poháru od roku
2008. Držitelé titulů „Voltižní kůň roku“ za roky 2008,
2010, 2011, 2015 a 2016. Pyšníme se 8., 6., a 2x 5. a 4.
místem na Mistrovství Evropy juniorů v letech 2008,
2011, 2012 a 2013, 2016. Získali jsme 7. a 11. místo na
WEG (Světových jezdeckých hrách) 2014, 8. místo na
Mistrovství světa v roce 2015 a 5. místo na Mistrovství
světa 2017. Kde a kdy trénujeme? Tréninky probíhají
v kryté hale Hřebčína Albertovec ve Štěpánkovicích,
a to 3x týdně. Pokud budeš chtít, přijď mezi nás. Přijímáme stále nové členy.
http://www.voltizalbertovec.cz/
Zpravodaj obce Závada
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Tradiční žně
Léto vrcholilo, slunce se vší silou opřelo do lánů
s obilím, klasy zlátly a pod tíhou dozrálých zrn klonily
hlavy. Tu a tam praskly, zrní se vysypalo a každý dobrý
hospodář už poznal, že je čas sklizně. Na práci si najal
muže i ženy a nastaly žně. Na polích bylo najednou živo. Ještě za ranní rosy stáli kosníci na kraji pole
a v pravidelném rytmu otáčeli těla. Břit nabroušených
kos se zakusoval do stébel a pod jeho lesklým ostřím
padal k zemi jeden pás za druhým. Pokosy ale dlouho
na zemi neležely, za kosníky šly ženy a pokosené obilí
hned ubíraly. Srpem si nabíraly pokosenou hromádku,
položily na předem
připravené
povříslo
a svázaly do snopů.
Další práce už čekala
na ty, kteří ze snopů
stavěli mandele. Většinou se toho ujali
muži, neboť práce byla
těžší, bylo zapotřebí
síly, také zručnosti
a znalosti. Mandele se
většinou stavěly ze
sedmi snopů, záleželo
na tom, jaká obilnina
se zrovna kosila. V době žní se pracovalo od rána do
večera. Ženci odpočívali jen tehdy, když jim hospodář
poslal na pole jídlo. Dopoledne to byla vlažná černá
káva, k obědu zas přinesla děvečka chléb, vařený sýr
nebo sladký tvaroh, a k večeři pak dostali maštěné
brambory se syrovátkou nebo kyškou. Pokud počasí
přálo, dařila se i práce a bylo hotovo. Ženci odešli, pole
se uhrabala a po vzrostlém obilí zůstalo jen pichlavé
strniště s panáky, které čekaly na odvoz. Když ale zapršelo a snopy zmokly, musely znovu schnout a na poli
stály o něco déle. Hospodář sám dobře věděl, kdy musí úrodu svážet pod střechu, a než se vše odvezlo, byl
slyšet drkotavý zvuk kol naložených řebřiňáků i celý
týden. Po okrajích cest se válela sláma a od každé
stodoly se ozýval pravidelný klapot cepů. Začal výmlat.
Nejdříve se mlátilo zrno určené na podzimní osev, až
pak přišlo na řadu na chleba a koláče. Ženy se šátky na
hlavách se v pravidelném rytmu oháněly cepy a do rozložených snopů mlátily tak dlouho, až zbyly je prázdné
14

klásky. Slámu pak vázaly do mrvjanek a ukládaly mimo
stodolu do stohu. Úroda byla ve stodolách, nad strništěm se proháněl vítr a sem tam se na poli objevily postavičky dětí, které vysbírávaly zapomenuté klásky pro
slepice. Po úmorných žňových pracích přišel čas Dožínek. Slavnost začínala průvodem, který procházel celou vsí. Čelo průvodu patřilo hospodářům – sedlákům.
Jeli na ozdobených vozech s vyšnořenými koňmi
a barevnost celého průvodu doplňovala mládež ve
slavnostním krojovaném oblečení. Za nimi pak kráčeli
všichni kosníci a pomocnice, kteří pracovali v době žní
na polích. Celý průvod
se ubíral ke kostelu,
kde se sloužila slavnostní děkovná mše.
Ženy se postaraly
o výzdobu a uvily dožínkový věnec. Barvy
věnce musely naznačovat čtyři živly země.
Podklad věnce byl
z klásků, které připomínaly zem. Mezi klásky se červenaly vlčí
máky, které znárodňovaly oheň. Modrá chrpa pak byla symbolem vody
a bílá vlající stuha zase měla podobu vzduchu. Nesměla chybět ani slunečnice, která měla připomínat slunce
- dar tepla. Takto uvitý dožínkový věnec nesli chlapec
s dívkou a položili ho před hlavní oltář. V průběhu mše
se děkovalo za úrodu, za zdárný průběh sklizně
a prosilo se o ochranu před přírodními živly, které úrodu ohrožují. Hospodáři pak nesli k oltáři obětní dary
v podobě pecnu chleba se zapečenou klobásou nebo
uzeným a koláče. Mše skončila a na řadu přišly světské radovánky. V hospodě už vyhrávala muzika
a každý dobrý hospodář se postaral o občerstvení
svých ženců. Většinou zaplatil pivo a něco málo
k snědku. U muziky se scházeli mladí i staří a všichni
dohromady slavili Dožínky.
Anna Malchárková
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Něco z historie naší obce – 15. část
Pod vládou Německa
Reforma obecní správy po r. 1873 zrušila funkce
rychtářů, považovaných za nástroj politiky
pozemkových vrchností a nahradila je volenými
starosty (Bürgermeistry), zvanými též obecními
představenými (Gemeindevorsteher). Jim k ruce byl
obecní výbor, skládající se z přísežných neboli radních
a členů obecního zastupitelstva. Všichni tito
funkcionáři
byli
vybíráni
určenými
voliteli,
reprezentujícími pouze malou nejmajetnější část
obyvatelstva a potvrzováni landrátem. V Závadě
máme takto poprvé doloženy v r. 1873 jako přísežné
Františka Chřibka a Josefa Hovůrka. Chřibek zůstal
přísežným i v r. 1874, Hovůrka nahradil Josef
Svoboda a dalším členem obecního výboru byl Jan
Kašpar. V oblasti školství nastala éra ničím nezastírané
germanizace. Nařízení vlády z 20. září 1872 vyloučilo
mateřský jazyk neněmeckých národností z výuky všech
předmětů kromě náboženství (ale i to bylo v sérii
proticírkevních zákonů v l. 1873-1875, kdy došlo
k úplnému vymanění škol z vlivu církve, zrušeno),
mateřský jazyk zůstal na školách jen jako jeden
z předmětů výuky, přičemž postupně docházelo
k omezování počtu hodin věnovaných jeho výuce. Ve
školách tak převládla jako jednotný státní jazyk
němčina. Rok 1873 přinesl v Rakousku první velkou
všeobecnou krizi kapitalistického hospodářství, která
zasáhla rovněž průmyslové Ostravsko a její ohlasy se
projevily také na Hlučínsku vzhledem ke vzájemným
vazbám těchto regionů. Zhoršené ekonomické
podmínky napomohly mj. k další epidemii cholery, jež
znovu zasáhla i Závadu. 3 listopadu 1873 na ni zemřel
třicetiletý Karel Ryška a sedmdesátiletá Anna , vdova
po Ignáci Ryškovi a 8. listopadu 1873 Antonie

Konečná, jejíž život včetně konce by byl hoden
ztvárnění perem Gui de Maupassata nebo Emila Zoly.
Je zajímavé, že v Bělé se cholera nikdy neobjevila.
V jejím šíření v Závadě asi hrála roli okolní písčitá
a celkově snadno propustná půda, umožňující
pronikání zárodků cholery do spodních vod, z níž se
pak dostávaly do studní a jiných veřejných zdrojů vody.
Důležitým pramenem pro dějiny Závady v tomto
období je seznam domů v obci pořízený pro daňové
účely v Annabergu ( nyn. Chalupki) ve dnech 30.
června – 30. srpna 1873, s dodatky do roku 1882, jenž
uvádí číslování, používané v následujících desetiletích
( oproti stavu v r. 1865 v něm byly určité změny) a má
i řadu jiných zajímavých údajů pro vzhled obce, vývoj
její zástavby a způsob života, příp. i obživy obyvatelů.
Vyplývá z něho, že v l. 1866 – 1882 byl v obci čilý
stavební ruch / pozn. výpis popisných čísel je v knize
Dějiny obce Závada na str. 63 /. Z pozdějších zpráv
také vyplývá, že v r. 1875 byl položen základ ke vzniku
pozdější osady v Podliščí, která byla administrativně
připojena k Závadě a postupem doby se rozrůstala. T.
r. tam byly postaveny první domky, jiní obyvatelé si
tam připravili pozemky na stavby. R. 1875 měla
Závada 350 obyvatel. Z matrik víme, že správa
velkostatku se snažila posílit ekonomické postavení
závadského dvora povoláním dalších příslušníků
dvorské čeledi, dokonce zeměstnávala i vlastní
řemeslníky. Např. 24. listopadu zemřel na tyfus
šestapadesátiletý panský kolář Vincenc Trubecký. V r.
1878 byl starostou sedlák Josef Štefek, přísežným
Albert Urbánek a Leopold Holeš, obecním zastupitelem
Jan Janík. T.r. v noci z 3. na 4. srpna se vloupali do
statku Jana Štefka lupiči a vzali tam šatstvo. Ve dnech
2.- 10. září 1881 Závada poprvé zažila ve svém okolí
vojenské manévry, vojáci byli ubytováni u obyvatelů.
R. 1885 byly v obci 3 požáry, z toho jeden v lese
u závadského hrádku, kde zničil boudu hajného.
Fotografie pořízena kolem roku 1958 na Podliští,
zachycuje pana Pustelníka a děti. (pokud se někdo
pozná, prosím, ozvěte se na OÚ).
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 8. - 30. 9. 2018 oslavili
životní jubileum naši občané
Červenec:
Anna Škrochová
85 let
Anna Menšíková
80 let
Srpen:
Hilda Kudělová
70 let
Anežka Šimčíková
82 let
Anna Stočková
84 let
Září:
Hildegarda Chříbková
84 let
Josef Biegon
65 let
Armin Matuschka
75 let
Marcela Slaná
50 let
Josef Koch
81 let
Marie Švestková
70 let
Iveta Blokschová
50 let
Jan Cigán
60 let
Marcela Stavařová
65 let
Petr Horváth
60 let
Světlana Menšíková
50 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.

ŘÍJEN
5. 10. - 6. 10. 2018 - Volby do Senátu Parlamentu
České republiky a volby do zastupitelstva obce
Závada.
LISTOPAD
10. 11. 2018 – svoz velkoobjemových kontejnerů,
elektrozařízení a nebezpečných odpadů,
Lampiónový průvod - (klub rodičů při MŠ Závada),
termín bude upřesněn,
Posezení s živou hudbou – (TJ Sokol) – termín bude
upřesněn.
PROSINEC
1. 12. 2018 Výroční schůze SDH - sál OD,
3. 12. 2018 pečení perníčků - sál OD,
6. 12. 2018 Mikulášská nadílka, (zajišťuje TJ Sokol),
8. 12. 2018 Vánoční jarmark (Rozinky) - prostor
před OD + sál,
22. 12. 2018 Vánoční posezení Klubu seniorů,
(Senior klub) - sál OD.

Navždy nás opustili
Září
Václav Ryška
Hildegarda Stavařová

Vzpomínáme …
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