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Vážení spoluobčané,
Je to neuvěřitelné, ale jsme už v polovině roku a parné
léto je v plném proudu. Jak jsem Vás informovala
v minulém zpravodaji, získali jsme krajskou dotaci na
I.etapu kanalizace a výstavbu kořenové ČOV (4,6mil)
a během července bude vybrána realizační firma.
V souvislosti s tím se u nás začátkem června konal seminář na téma mokřadní čištění odpadních vod
a přírodě blízká řešení pro zadržení vody v krajině,
opatření proti vysoušení krajiny, což je velice aktuální
téma. Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva
zastupitelé schválili odkupy dvou pozemků (viz usnesení č.7 uvnitř zpravodaje). Dále jsme odhlasovali přijetí daru ve výši 350tis Kč. od ŘKF Bohuslavice na nové
zvony. Jedná se o peníze, které v pravidelných měsíčních sbírkách přispěli závadští farníci, a za to jim patří
veliké poděkování. Kromě toho bylo schváleno pořízení
nových osvětlených hodin na naši kapli. Dále jsme
schválili poskytnutí finančního daru 20tis Kč ŘKF Bohuslavice na společnou oslavu 100 let farnosti, která
se bude konat 15.září u nás v Závadě na hřišti. Naše
obec se zapojila do kotlíkových půjček, byla podána
žádost o kotlíkovou půjčku na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Pokud budeme úspěšní, finance
z půjčky, kterou státní fond poskytne, bude moci obec
v budoucnu

využít na vhodný ekologický projekt, např. revitalizaci
vodní nádrže Kaménka. Máme za sebou oslavy Dne
matek, Dne dětí, Dne země a běžecký závod Závadskou desítku - tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se starají o organizaci těchto kulturních
a sportovních událostí – členům SDH Závada, TJ Sokol,
Rozinkám, Klubu seniorů, spolku Prajzulka, běžeckému FC-B7 týmu!!! a dalším. Samozřejmě děkuji za výbornou práci všem obecním zaměstnancům
a zastupitelům.Před námi je největší akce letošního
roku – oslavy 670 let od první zmínky o obci. Chtěla
bych moc poděkovat p. Blance Klouzalové za organizaci výstavy historických fotografií a za sběr historických
podkladů z různých archívů, díky čemuž jsme se dověděli další historické souvislosti o naší obci. Současně na
výstavě zavzpomínáme na pana Huberta Miketu,
místního malíře, který se zasloužil o obnovu Hrádku
Závada. Protože oslavy budou letos velkolepé, včetně
výstavy a svěcení nových zvonů, nazvali jsme je „závadským festivalem“. Finančně nás podpoří také Moravskoslezký kraj a to dotací ve výši 71 tis kč. Srdečně
Vás všechny zvu jak na výstavu, tak na oslavy 5. července. Přeji Vám hezké letní dny.
Andrea Lorková

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 6 ze dne 15. 4. 2019
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Ondřej Lasák, p. Blanka Klouzalová,p. Lucie Nawrathová, p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián, p. Robin
Štefek, DiS. p. Robin Vitásek
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu, a to Ing. Petr Liška, Robin Štefek, DiS.
Schváleno 9 hlasy.
1. Program jednání včetně přidaných bodů Bod č. 22–
schválení přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie od poskytovatele Ministerstva
průmyslu a obchodu na „Revitalizaci veřejného osvětlení obce Závada“, bod č. 23 - rozpočtové opatření č. 7
2. Usnesení č.5 ze dne 4.3.2019
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Závěrečný účet obce Závada za rok 2018
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Obce Závada za rok 2018. Schváleno 9
hlasy.
4. Účetní závěrka obce Závada k 31.12.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Závada sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2018. Byl
sepsán a podepsán protokol o schválení účetní závěrky
za rok 2018. Výrok o schválení účetní závěrky "Schvalovaná účetní závěrka za rok 2018 poskytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci
účetní jednotky, a proto zastupitelstvo obce Závada
účetní závěrku za rok 2018 schvaluje viz. přiložený
a podepsaný protokol". Schváleno 9 hlasy.
5. Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením
obce Závada za rok 2018. Zastupitelstvo obce Závada
schvaluje celoroční hospodaření obce Závada za rok
2018 bez výhrad. Schváleno 9 hlasy.
6. Zpráva o výsledku hospodaření obce Závada za rok
2018. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z MSK
v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce" na akci „Kořenová čistírna odpadních vod
v obci Závada I.etapa" ve výši 4.604.000,- Kč, souhlasím s uzavření smlouvy s MSK pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění dofinancování akce „Kořenová čistírna odpadních vod v obci Záva2

da a kanalizace I.etapa" z vlastních zdrojů a v případě
potřeby úvěrem. Schváleno 9 hlasy.
9. Výběr stavebního dozoru „Kořenová čistírna odpadních vod v obci Závada a kanalizace I.etapa". Starostka obce Závada pověřuje finanční výbor. Schváleno 9
hlasy.
10. Výběrové řízení „Kořenová čistírna odpadních vod
v obci Závada a kanalizace I.etapa. Realizace výběrového řízení firmaRadiv Plus -Ing.Skybová Phd., podlimitní veřejná zakázka, výběrová komise ve složení:
Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, p. Robin Štefek,
DiS. Schváleno 9 hlasy.
11. Výsledek výběrového řízení „Pořízení mobiliáře
u cyklotrasy". Výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči – VšeProObce (nabídnutá cena 140.136,-Kč)
a Yggdrasilmont, s.r.o. (nabídnutá cena 133.000,-Kč).
Členové výběrové komise Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, p. David Kocián dne 6.3.2019 vybrali cenově
výhodnější nabídku firmy Yggdrasilmont. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Výsledek výběrového řízení úsporné osvětlení
„program Efekt" Výběrového řízení se přihlásili 4 uchazeči. MMK Lightservis, s.r.o., Eco LED SOL, GlobalElectronic s.r.o., ENIS solution. Hodnotící kritéria cena
četně DPH váha 70% a celkový instalovaný příkon světelné soustavy váha 30%. Členové výběrové komise
Ing. Andrea Lorková, p. Zuzana Cigánová, Ing. Petr Liška dne 14.3.2019 vybrali vítěznou nabídku firmyECO
LED Sol s.r.o., s kterou byla uzavřena SOD. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Revokace bodu č. 6 - usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 21.1.2019 – nákup
židlí a stolů do sálu Obecního domu v Závadě. Schváleno 9 hlasy.
14. Rekonstrukce interiéru sálu Obecního domu
v Závadě dle zpracované vizualizace závislostina finančních prostředcích obce Závada. Schváleno 9 hlasy.
15. Žádost za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závada pro běžecký spolek FC-B7 TÝM!!!, z.s.
v zastoupení Ing. Petrem Liškou. Podpora významné
sportovní akce v Závadě - Závadská desítka RUN, běžecký závod a pochod. Výše dotace od obce Závada
20.000,-Kč. Schváleno 8 hlasy.
16. Vstup obce Závada do Euroregionu Silesia. Zastupitelstvo obce schvalujesvé členství v Euroregionu Silesia
– CZ, IČ: 68941773, s účinností od 1.5.2019. Schvaluje
výši členského příspěvku 2,- Kč/1 obyvatel/za rok
Zpravodaj obce Závada

Zprávy
obce
Dětskézakce
a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v procesu
vstupu řádného člena do Euroregionu Silesia– CZ.
Schváleno 8 hlasy.
17. Pořízení klimatizace do kanceláří Obecního úřadu
v Závadě. Schváleno 8 hlasy.
18. Informace o kotlíkové půjčce. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
19. Rozpočtové opatření č.1/2019 - 6/2019. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
20. Zprávy výborů a komise
Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za období od
21. 1. 2019 do 15. 4. 2019, stav pokladní hotovosti
k 15. 4. 2019 je 16.924,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se skutečností
a jsou splněny všechny body při kontrole usnesení č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 21. 1.
2019, usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 4.3.2019. Schváleno 9 hlasy.
Finanční výbor – kontrola rozpočtového opatření
1/2019 – 7/2019.Kontrola plnění rozpočtu, kontrola
výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN212M za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. p. Robin
Štefek, Dis. konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky
při plnění rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny
přesuny financí byly schváleny v rámci převodu mezi
jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky,
rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing.
Andrei Lorkové do 100.000,- Kč byly v pořádku. Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise
p. Zuzana Cigánová informovala občany o konaných
akcích. Dne 2. 3.2019 v sále Obecního domu proběhl
tradiční ples pro dříve narozené „Čaj o páté". Dne 7.
4.2019 jsme v zasedací místnosti Obecního domu slavnostně přivítali nové občánky Závady, kteří se narodili
v roce 2018. V příštím týdnu vyjde další Zpravodaj č.
32.
Nejbližší akce, které nás čekají:
26.4.2019 Den země,
27.4.2019 Divoké Kočky - travesti show
4.5.2019 Závadská desítka
10. 5. 2019 Noc s Andersenem
18.5.2019 Den matek
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohody.o umístění stavby, p.č. 573/41, rozZpravodaj obce Závada

šíření NN. Schváleno 9 hlasy.
22. Schválení přijetí dotace 293.096,- Kč ze Státního
programu na podporu úspor energie od poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu na „Revitalizaci
veřejného osvětlení obce Závada". Schváleno 9 hlasy.
23. Schválení rozpočtového opatření č.7/2019
Přijetí investiční dotace ve výši 293.096,- Kč
z Ministerstva
průmyslu
a obchodu-program
EFEKT122D22. Převod částky 900,- Kč z podúčtu na BÚ
– platba za vodné rok 2019. Schváleno 9 hlasy.
Ukončení zasedání obce Závada v 18.50 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 7 ze dne 17. 6. 2019
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián, p.
Robin Štefek, DiS. p. Robin Vitásek
Omluveni: p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová,
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu: p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián.
Schváleno 7 hlasy
1. Program jednání včetně přidaného bodu bodu č. 19
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti. Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č.6 ze dne 15.4.2019 Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
3. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128023655/UB003, p.č. 573/33, 533/35. Schváleno 7
hlasy.
4. Zastupitelstvo obce Závada vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2018. Zastupitelstvo obce Závada vzalo na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2018 a Zprávu
o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínskamza rok 2018. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
5. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Charitě Hlučín ve výši 25Kč/klient/hodina a schválení
uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schváleno 7 hlasy.
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Zprávy z obce
6. Přijetí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu
s názvem v programu podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2019 ve výši 71.000,Kč na akci „1.ročník Závadského festivalu“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy. Schváleno 7 hlasy.
7. Schválení odkupu pozemku p. č. 573/47 o výměře
935m2 a p. č. 573/5 o výměře 359 m2 za celkovou cenu
300.000,- Kč. Schváleno 6 hlasy.
8. Schválení odkupu pozemku p. č. 55/3 o výměře 766
m2 za cenu 20Kč/m2 (stejná výkupní cena jako schválená na zastupitelstvu č. 12 ze dne 27.6.2016)
9. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 350.000,- Kč od ŘKF Bohuslavice na pořízení
nových zvonů a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy. Schváleno 7 hlasy.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč ŘKF Bohuslavice na společné oslavy výročí 100 let farnosti. Schváleno 7 hlasy.
11. Pořízení 3 ksvěžních hodin na zvonici v kapli sv. Urbana. Předběžný rozpočet na výrobu věžních hodin
včetně instalace a montáže je 53.000,- Kč bez DPH.
Schváleno 7 hlasy.
12. Zprávy výborů a komise
Kontrolní výbor
Kontrola pokladní knihy za období od 16.4.2019 do
18.6.2019, stav pokladní hotovosti je 13.918,- Kč. Ing.
Ondřej Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se
shoduje se skutečností a jsou splněny všechny body
při kontrole usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva
obce Závada ze dne 15.4.2019. Schváleno 7 hlasy.
Finanční výbor
Kontrola usnesení č.5 finančního výboru – výběr stavebního dozoru pro akci ,,kořenová ČOV I. etapa v obci
Závada“. Finanční výbor vybral cenově nejvýhodnější
nabídku firmy OKO RIA za cenu 109.0000,- Kč bez DPH.
Kontrola usnesení č.6 finančního výboru – výběr dodavatele klimatizace OÚ Závada. Finanční výbor vybral
ekonomicky nejvýhodnější nabídku – Chlazení Steffek
s.r.o. za cenu 95.850,- Kč bez DPH. Kontrola rozpočtového opatření č. 8/2019 až 12/2019. Kontrola plnění
rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN2-12M za období od 1. 4. 2019 do
31.5.2019. p. Robin Štefek konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového
opatření. Všechny přesuny financí byly schváleny
v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly
zjištěny
nedostatky,
rozpočtového
opatření
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v kompetenci starostky Ing. Andrei Lorkové do
100.000,- Kč byly v pořádku. Schváleno 7 hlasy.
Kulturní a sociální komise
p. Zuzana Cigánová informovala občany o konaných
akcích
Dne 26.4.2019 Den země – úklidu obce Závada se zúčastnili dobrovolníci ze Závady a zástupci místních
spolků. I když se akce koná každý rok, přesto byly pytle
naplněny až po okraj.
Dne 4.5.2019 Závadská desítka – zúčastnilo se přes
130 nadšenců běžeckého sportu a milovníků chůze.
Akce se zdařila.
Dne 10.5.2019 Noc s Andersenem – pro děti od 2. do
5. třídy. Děti představili svou oblíbenou knihu, byl pro
ně připraven bohatý program plných her, kvízů, úkolů
a zábavy. Odměněni byly pizzou. Na večer si užily diskotéku a promítání filmu. Dětem se akce líbila a těší se
na další rok.
Dne 18.5.2019 Den matek – sobotní odpoledne patřilo
maminkám. Bylo pro ně v sále obecního domu přichystané vystoupení dětí MŠ Závada, zpěv Klaudie, Marie
v doprovodu paní ředitelky Gabriely Prchalové. Po té
následovalo občerstvení a volná zábava. Každá maminka si odnesla bonboniéru a kytku.
Nejbližší akce, které nás čekají:
V měsíci červenci vyjde další číslo Obecního Zpravodaje
Obec Závada pořádá od 30. 6. do 5. 7. 2019 v sále OÚ
výstavu historických fotografií obce Závada a obrazů
p. Huberta Mikety u příležitosti 670 let výročí obce.
Vernisáž výstavy 30. 6. 2019 od 17.00 hod.
Otevřeno pro veřejnost :
1.7.2019 15.00 - 17.00 hod.
2.7.2019 10.00 - 12.00 hod.
3.7.2019 15.00 - 17.00 hod.
4.7.2019 10.00 - 12.00 hod.
5.7.2019 16.00 - 18.00 hod.
Dne 5. 7. 2019 Obec Závada a místní spolky pořádají
1. ročník Závadského festivalu u příležitosti 670 let výročí obce. Program :
14.30 hod. mše svatá v kostele sv. Urbana, svěcení nových zvonů
16.00 hod. slavnostní zahájení
16.30 hod. vystoupení místních seniorek
17.00 hod. Salvatore Esposite, italské hity
18.30 hod. Voltiž
20.00 hod. Dolbend
24.00 hod. Oldies party s DJ Gavelčíkem
Zpravodaj obce Závada

Zprávy
obce
Dětskézakce
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Kotlíková půjčka – podání žádosti o poskytnutí dotace na SFŽP. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
14. Aktualizace směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji ze dne 17. 6. 2019. Schváleno 8 hlasy.
15. Informace o VPP. Uzavřená pracovní smlouva VPP
od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019, uklízeč veřejného prostranství. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
16. Rozpočtové opatření č.8/2019 -12/2019. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
17. Rozpočtové opatření č.13/2019. Schváleno 8 hlasy.
18. Obecní slavnosti 5. 7. 2019
Paní starostka Ing. Andrea Lorková pozvala občany na
výstavu historických fotografií obce Závada a obrazů
p. Huberta Mikety a 1. ročník Závadského festivalu
u příležitosti 670 let výročí obce. Seznámila je
s programem festivalu a dny otevřených dveří výstavy
v sále OÚ Závada. Vzato na vědomí bez výhrada
a připomínek.
19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na
přechodné období 9. 6. 2019 – 13. 6. 2020. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
Zapsala: Petra Hluchníková dne 17. 6. 2019
Ukončení zasedání obce Závada 18:45. hod.

Na horním snímku je současný malý zvon "umíráček",
který má hmotnost 80 kg. Na spodním snímku je současný velký zvon vážící kolem 120 kg.

Nové zvony
V místní kapli máme v současnosti dva zvony. Podle
pamětníků pořídila po válce menší zvon umíráček p.
Leciánová - vdova po padlém vojákovi. Druhý ocelolitinový zvon byl ulitý někdy v 50. letech panem Josefem Lampou (ročník 1907), jako „fuška“ v Armaturce
Dolní Benešov. Přece jen kvalita zvuku u bronzových
zvonů se litinovým nikdy vyrovnat nemůže,
proto zhruba před dvěma lety vznikl nápad pořídit
nové bronzové zvony. Peníze na zvony se začaly
vybírat v pravidelných měsíčních sbírkách při mši.
Nasbíralo se úctyhodných 350.000,- Kč, což je částka,
která i s rezervou pokryje výrobu nových zvonů a jejich
montáž. Smlouva o dílo byla uzavřena se zvonařskou
dílnou pana Tralicha – Zvonotec z Karviné.

Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z obce
Dva bronzové zvony o váze 220 kg a 100 kg byly ulity
v polské Przemysli u tradičního evropského výrobce
zvonů Jana Felczynského www.janfelczynski.com.
Na větším zvonu je z jedné strany obrázek sv. Urbana
a text: "svatý Urbane, oroduj za nás" a z druhé strany
znak obce Závada s textem: "1349 - 2019 Zvony pořízeny u příležitosti 670 let od první zmínky o obci Závada". Druhý zvon je umíráček s obrázkem panny Marie
a textem: "svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší". Velice děkujeme všem, kteří
na nové zvony přispěli jakoukoliv částkou. Nové zvony
budou sloužit nejen nám, ale budou i odkazem dalším
generacím.
Žehnání nových zvonů proběhne v kostele sv. Urbana
v Závadě 5. 7. 2019 při příležitosti 670 let od první
zmínky o obci a 100. výročí farnosti.

Modlitba při žehnání zvonů:
Bože, tvůj hlas se už od počátku ozýval v nitru člověka
a zval ho k životu ve společenství s tebou,sděloval mu
věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní
spásu. Tys přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby
svolával shromáždění lidu troubením na stříbrné trubky, a v tvé církvi svolává k bohoslužbě hlas zvonu tvůj
lid Nového zákona. Sešli na nás všechny své požehnánía dej, ať se hlas těchto zvonů + dotkne lidských srdcí
a rozezní je, ať mají účast na radostech i žalostech
svých bratří a sestera spěchají do chrámu, aby se tam
setkali s tebou,naslouchali tvému slovu a předkládali ti
své prosby. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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Nové hodiny na kapli
Ze stejné zvonařské dílny jako naše nové zvony pochází
i nové hodiny na kapli, jejichž pořízení schválilo zastupitelstvo obce. Cena tří osvětlených ciferníků činí
53.000,- Kč bez DPH.
Redakce

Zpravodaj obce Závada

Dětské akce

Ukončení školního roku v MŠ
Školní rok 2018/19 utekl jako voda, děti se těší na
prázdniny, učitelé a pracovníci školky na zaslouženou
dovolenou. Dětem jsme uspořádali již tradiční rozloučení se školním rokem v areálu MŠ v Závadě. Pro
všechny děti byl připraven skákací hrad, obři pexeso
a s velkým ohlasem se setkalo i připravené překvapení
v podobě "bublinkovače", který děti neúnavně celou
hodinu zásoboval velkými bublinami. Samozřejmě nechyběli odměny pro všechny školkou povinné děti
v podobě dárkového balíčku a diplomu. Také jsme se
rozloučili s pěti předškoláky. Moc děkujeme všem rodičům dětí, kteří pomáhali při pořádání akcí, pořádaných pod záštitou MŠ a přispívali svými dobroty, či
dary ke zdárnému průběhu těchto akcí. Všem rodičům
a dětem přeji pohodové prázdniny, pedagogům klidnou dovolenou a těším se na další školní rok!

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně
u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře,
Hanse Christiana Andersena, které připadá na
2.dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní
den dětské knihy. Také v Závadě se konal v pátek 10. 5
. 2019 již 4. ročník Noci s Andersenem. Kulturní komise
s místostarostou ve spolupráci s naší knihovnicí Blan-

Zpravodaj obce Závada

kou Klouzalovou připravila pro 17 přihlášených děti
zábavné čtení v knihovně na téma Čtenářská dílna. Děti si sebou přinesly své nejoblíbenější knihy a pak si je
mezi sebou vyměnili a četly si úryvky z oblíbených knih
svých kamarádů. Po přečtení knih jsme si společně popovídali o přečtených knihách. Dále pak byly připraveny různé soutěže a hry. Po krátké dětské
videodiskotéce se děti občerstvily pizzou. A potom už
unavené usnuly u dětského filmu „Coco“. Ráno, děti
posnídali připravené koblihy, které pro nás zdarma vyrobila fa Gobe Píšť. Poté proběhlo vyhodnocení celé
akce. Ohlasy dětí a společnou fotografii si můžete prohlédnout v prodejně Tempo.
Petr Liška
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Zprávy
z obce
SDH

Mladí hasiči 2018/2019
V neděli 16. 6. 2019 skončil 7. ročník Hlučínské ligy
mládeže, tentokrát za účasti 14 obcí Hlučínska. V její
druhé polovině jsme uspořádali v únoru pro ligu
Zkoušky odborné způsobilosti v prostorách OÚ
a hasičské zbrojnice. Za účasti členů okresního výboru
Opava se dostavilo ke zkouškám skoro 100 mladých
hasičů. Ti úspěšní si odnesli nejen odznaky odbornosti,
ale také praktické schopnosti preventistů, strojníků,
cvičitelů a kronikářů. Našich sedm statečných - Klárka
Pěcháčková, Vašek Pěcháček, Vali Haburová, Market
Lamžíková, Monča Klouzalová, Klaudi Kudělová
a Vašek Lorek, bylo stoprocentních a za odměnu jeli do
kina. Během května a června jsme se zúčastnili posledních soutěží v Ludgeřovicích, Dobroslavicích a závěrečného kola v Bobrovníkách. Tuto sezónu se nám
dařilo i nedařilo. A přestože jsme se potýkali se změnami v družstvech, je konečný výsledek ligy 2018/19
úspěšný, když oba týmy se umístily v první polovině
startovní listiny a to mladší na krásném 4. místě
a starší na 7. místě. Mladší si umístěním do patého
místa vybojovali účast na okresním kole v Kyjovicích,
kterého se bohužel z důvodu nepřítomnosti některých
členů týmů nemůžeme zúčastnit. Kromě soutěžení
jsme si zajeli do Laser arény Ostrava, zúčastnili se
obecní akce „Ukliďme Česko“ a odvážní si zaběhli Závadskou desítku. Nyní nás ještě čeká během letních
prázdnin, ve spolupráci s SDH Bohuslavice, hasičský
tábor. Letos se opět loučíme s dvěma členy, kteří již
vzhledem k dosaženému věku nemůžou dál soutěžit za
mladé hasiče a to Pepou Long Nguyenem a Jindrou
Růžičkou. Tímto jim přejeme hodně štěstí a dalších
úspěchů. Závěrem bychom chtěli pochválit naše mladé
hasiče a poděkovat jim za výbornou reprezentaci naší
SDH a obce. Poděkování patří také těm rodičům, kteří
nás po celou sezónu podporují a pomáhají zejména
s dopravou na soutěže.
Členové mladých hasičů SDH Závada: Klára Pěcháčková, Václav Pěcháček, Monika Klouzalová, Valerie Haburová, Martin Menšík, Lucie Menšíková, Natálie
Janečková, Amálie Badajová, Klaudie Kudělová, Markéta Lamžíková, Václav Lorek, Hana Drobilíková, Josef
Long Nguyen, Jindřich Růžička.
Přejeme všem krásné prázdniny.

Hlučínská Liga Mládeže výsledky sezóny
2018/2019 - Starší žáci
Tým
Celkem body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bohuslavice
Bobrovníky
Dobroslavice
Markvartovice
Vřesina
Strahovice
Závada
Děhylov
Kozmice
Píšť
Jilešovice
Darkovice
Bělá
Hlučín

89
68
64
62
55
54
48
43
36
25
19
19
19
17

Hlučínská Liga Mládeže výsledky sezóny
2018/2019 - Mladší žáci
Tým
Celkem body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bobrovníky
Dobroslavice
Vřesina
Závada
Děhylov
Bohuslavice
Strahovice
Hlučín
Markvartovice
Kozmice
Darkovice
Jilešovice

78
76
74
69
65
64
39
32
31
25
22
9

Mgr. Jaroslav Habura a Gabriela Haburová
68
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Spolky
Dětské
akce

Činnost SDH duben až květen 2019
V sobotu 4. května jsme pomáhali u běžeckého závodu
Závadska desítka. Hned na to v neděli ráno proběhla
v místní kapli sv. Urbana slavnostní mše svatá
u příležitosti patrona hasičů sv. Floriána. Odpoledne
v neděli 5. května proběhl první ročník pohárové
soutěže První jarní výstřik. Soutěžilo se v prvním kole
o poháry a pěněžní ceny. V druhém kole se soutěžilo
muži o sud piva a ženy o krabicí sektu. Soutěže
se zúčastnilo 22 družstev. Poháry vyhráli muži
z Tošoder, druzí byli Vrbice a třetí Děhylov. U žen
zvítězil Tísek, následovaly domácí ženy ze Závady
a třetí skončily Markvartovice. V druhém kole si sud
piva odvezli kluci z Jamnice a sekt putoval k holkám
ze Svinova. O týden později jsme se zúčastnili
svatofloriánského setkání hasičských zástav v Dolních
Životích, které bylo moc pěkně připraveno. V rámci
tohoto 23. setkání byly foceny všechny zástavy a bude

vydána okresní publikace všech hasičských zástav.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo nejen NHHL, ale ženy
se zapsaly taky do Moravskoslezské ligy, tak uvidíme,
jak se jim bude v tomto ročníku dařit. Mimo to jsme se
zúčastnili několika pohárových soutěží. Družstva mužů
a žen nás reprezentovala i na okresním kole
v požárním sportu, kde obsadili muži 5. a ženy 3.
Následoval superpohár kde ženy zvítězily a muži
skončili na stříbrném místě. Zásahová jednotka měla
během května dva výjezdy. Kdy jednou jsme byli volání
na likvidaci obtížného hmyzu a podruhé jsme byli
požádání obci Běla k ukliď komunikace po přívalovém
dešti před závodem Bělský okruh. V pátek 12. července
se uskuteční 4. kolo Noční hlučínské hasičké ligy
(NHHL) v Závadě na hřišti od 22:00 hodin. Jste všichni
srdečně zváni.
kolektiv SDH

Volejbal v Závadě
Místní volejbalový tým P.I.Z.A. vznikl v září 1999 díky
několika lidiček, kteří se nechtěli jen válet doma, ale
taky udělat něco pro své tělo a duši. V Píšti se zrovna
otevřela nová tělocvična ZŠ, odpadl tedy problém místa, ale ještě zbývalo vymyslet, který sport to bude. Po
nedlouhém uvažování to bylo jasné ... VOLEJBAL. Pár
dnů nato se sešla parta nadšenců k první hodině hry
a od té doby se týden co týden pravidelně scházíme.
Od začátku se v týmu vystřídalo několik desítek hráčů
z celého Hlučínska, někteří si přišli zahrát jen párkrát,
ale vytrvalí jedinci zůstávají dodnes. Za tu dobu jsme
se zúčastnili 20 turnajů a 7 z nich uspořádali u nás na
antuce v Závadě. P.I.Z.A. CUP o putovní pohár se pořádal od roku 2006 do roku 2014 a v záři bychom rádi

opět tuto akci zopakovali. Ze Závady je v současnosti 6
stálých členů: Jaroslav a Gabriela Haburovi, Jan a Iva
Kaletovi, Marek Děngl, Martin Lampa, Ondřej Lasák.
Zbývající 4 hráči jsou z Hlučína a Píště. Mimo pravidelné sportování v tělocvičně chodíme hrát každé léto se
svými rodinami na beach do Darkovic, na Silvestrovské
pochody, jezdíme na cyklo-výlety a lyžování. Pokud
chcete s námi letos oslavit volejbalové 20. narozeniny
přijďte v záři na náš sportovní areál v Závadě občerstvení a zábava bude zajištěna. Pokud si chce někdo
chodit pravidelně zahrát, kontakty jsou na webových
stránkách obce.
Jaroslav Habura

Zumba Kids - Zumba pro děti
V první části roku jsme se scházeli s dětmi na pravidelných lekcích ZUMBA KIDS - ZUMBA PRO DĚTI.
Učili jsme se choreografie na latinsko-americkou
hudbu, hráli jsme hry a soutěže. Dětem se cvičení
moc líbilo a na konci kurzu ukázali rodičům, jak
moc jsou šikovní. Od září bude probíhat další kurz.
Informace o kurzu se dozvíte ke konci srpna. Budu
se opět těšit. Krásné léto.
Lucie Nawrathová
Zpravodaj obce Závada
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Senior klub, Rozinky

Klub seniorů Závada
Senioři ze Závady se pravidelně jednou za měsíc setkávají na Klubovém večeru. V dubnu jsme se zúčastnili
úklidu obce u příležitosti Dne země a v květnu pochodu Závadská desítka. Také jsme v květnu oslavili Den
matek a každá žena byla obdarována růží. V červnu
jsme byli jako soutěžící tým na Olympiádě seniorů
v Bělé a z 8 družstev jsme skončili na 6.místě. V neděli
16.června jsme pořádali svatodušní smažení vajec, nachystali jsme občerstvení, čepované pivo domácí buchty a smaženici ze 180 kusů vajec. 19.června jsme spospolečně jeli na výlet pořádaný Moravskoslezským krajem. Navštívili jsme Olomouc a lázně Teplice. Některé
naše členky už nacvičují na Obecní slavnosti, do jejichž
příprav se i letos aktivně rádi zapojíme. Přejeme Vám
všem, nejen seniorům, krásné léto!

Členové klubu Seniorů

Vítání léta

Historický úspěch

Společně se spolkem Rozinky jsme jako každoročně
v Závadě „přivítali léto“. Akce byla určena hlavně pro
děti, nechyběl skákací hrad, jízda hasičským autem,
malování na obličej, soutěže a zábava. Bavili se ale
i dospělí. Příjemným zpestřením zábavného odpoledne
byla půlhodinová zumba s pravým Mexičanem. Rozinky nachystaly i bohaté občerstvení – grilované steaky,
makrely, sýry, domácí buchty,
čepované pivo
a sangriu. Děkujeme za spolupráci spolku Prajzulka –
paní Katce Solčanové za malování henou a paní Blance
Klouzalové, která s dětmi během celého odpoledne
malovala sádrové berušky a další krásné výrobky.

Skončila jarní část sezona 2018/19 a naši borci
z teamu TJ SOKOL ZÁVADA mají být na co hrdí. Po parádních výkonech jsme v okresní soutěži III. Třídy sk.
A obsadili skvělé druhé místo, předběhli jsme celky
z Bělé, našlapané rezervy Bohuslavic, Dolního Benešova a vlastně všechny ostatní, jen béčko Bolatic bylo
v konečném účtování lepší. Naši útočníci nastříleli 90
branek, což nás vyneslo na druhé místo v ofenzivních
schopnostech. Danek Štefek se svými 27 góly obsadil
druhou příčku v tabulce střelců, defenziva Závady obdržela 47 zásahů, což ji obsadilo na druhé místo
v celkové úspěšnosti. Potvrdilo se, že fotbal v Závadě je
hlavně o radosti ze hry, o pravém teamworku, který
táhne za jeden provaz, o lidech, které to prostě baví
a pokud se nám aspoň trochu vyhýbají zranění, jsme
schopni sahat na nejvyšší mety. Je dobojovány, trávníky na chvíli osiří, ale už za pár týdnů to začne nanovo.
Vedení klubu v čele s předsedou Jířím Škrochem a GSM
Janem Cigánem musí opět udělat vše proto, aby
i v následujícím ročníku 2019/20 hrál náš fotbal důstojnou roli. Změny probíhají i v kádru mužstva, svou
neuvěřitelnou kariéru ukončil nestor Jaroslav Náwrath,
a také Jiří Sniehotta, kterým patří obrovský dík, za to
co pro fotbal v Závadě udělali. Jelikož se ale jedná
o sportovce tělem i duší, tak nikdo nevěří, že by ten jejich odchod a završení kariéry bylo definitivní. Během
jara jsme v klubu uvítali nového plejera Patrika Štefka,

Za spolek Rozinky Andrea Lorková
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TJ Sokol Závada
Tým

V

R

P

S

B

1. Bolatice "B"

21 0

5 134:49 63

2. Závada

17 3

6

90:47 54

3. Dolní Benešov "B"

13 7

6

79:57 46

4. Bělá

13 5

8

68:45 44

5. Bohuslavice "B"

13 3 10 71:61 42

6. Strahovice "B"

12 5

7. Sudice

12 4 10 84:86 40

8. Štěpánkovice "B"

10 8

9. Kozmice "B"

11 4 11 64:75 37

10. Darkovičky "B"

9

7 10 54:66 34

11. Chuchelná "B"

8

2 16 45:70 26

12. Šilheřovice "B"

6

2 18 45:89 20

13. Darkovice "B"

5

3 18 43:100 18

14. Hať "B"

3

5 18 43:93 14

9
8

63:62 41
76:59 38

kterému přejeme bohatou fotbalovou kariéru v našem
klubu. Rádi bychom také poděkovali těm, bez kterých
by veškeré naše snažení nebylo možné, a to Obecnímu
úřadu v Závadě, paní starostce Andrei Lorkové, eshopu BabyMall manželů Léblových, panu Radimu
Barčovi – plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji
paní Lenky Liškové, Penzionu Závada pana Marka
Biedroně (nové dresy a sportovní oblečení Penzion Závada měly v rámci soutěže velký ohlas), Kovářství Vojtěcha Náwratha, panu Romanu Kubíkovi, který je
našemu klubu neúnavným pomocníkem, a dalším
sponzorům. A zejména chceme, už tradičně, poděkovat našim fanouškům a příznivcům, kteří si s námi prožili úspěšnou sezonu, a jsme si jisti, že se na ně
budeme moci vždy spolehnout. Informace o zápasech
a dění v TJ SOKOL ZÁVADA jsou dostupné na webu sokol.zavada.cz, případně na www.fotbalunas.cz.

Zpravodaj obce Závada

.... a jsme tam!!!
Po mimořádně úspěšné sezoně se náš team i se svými
fanoušky může těšit na Okresní přebor. Celek FK Bolatice "B", který Okresní soutěž III. třídy sk. A vyhrál, nakonec svůj postup vzdal , tak se vedení Okresního
fotbalového svazu obrátilo na nás, zdali bychom jako
druhý v tabulce nechtěli využít příležitosti postoupit
o řád výš. Zvažovali jsme pro i proti, a nakonec jsme
hozenou rukavici zvedli. A tak se od podzimu můžeme
všichni těšit na mimořádný okamžik, kdy celek TJ
SOKOL ZÁVADA bude poprvé ve své historii bojovat
v okresním přeboru. Víme, že nás nečeká nic lehkého,
ale jak je naším zvykem, svou kůži zadarmo nedáme.
Zveme proto všechny své fanoušky, příznivce, sponzory, prostě všechny, kteří mají fotbal v Závadě rádi - Hurá do okresu. Užijme si prázdniny a brzy zase na
fotbale.
Aleš Očko
TJ Sokol Závada sezóna 2018/2019:
Horní řada zleva: trenér Klega Jaroslav, Kubiš David,
Ječmínek Jiří, Vitásek Robin, Staňo Lukáš, Štefek Martin, Štefek Daniel, Hochrichter Kamil, Vitásek Dušan,
předseda Škroch Jiří, vedoucí Očko Aleš. Spodní řada
zleva: Gryz Daniel, Sniehota Jiří, Krajíček Petr, Balón
Michal, Krupa Marek, Lébl Jiří, Chříbek Vojtěch. Chybějící na fotografii: místopředseda Cigán Jan, Kozel Michal, Štefek Patrik, Chříbek Patrik.
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Úspěchy

Mažoretkový úspěch
Letos se opět Mažoretky Excelent Dolní Benešov, za
které soutěží i tři děvčata z naší obce – Valerie Haburová (uprostřed), Klaudie Kudělová (vpravo) a Markéta
Lamžíková (vlevo), zúčastnili Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. Díky skvělým výsledkům,
a to v kategoriích mix, baton a classic baton, ze kterých si přivezly zlato a dvakrát bronz, postoupily na
Mistrovství Evropy, které se konalo v červnu
v Chorvatské Crikvenici. I tady se dařilo a mažoretky
přijely s jednou zlatou a jednou stříbrnou medailí. Budeme držet palce také na srpnovém mistrovství světa
v Praze.
Gabriela Haburová

Zákusky od Ali domácí pečení
Pečení a tvoření je můj největší koníček. Veškeré mé
výrobky jsou tvořený s láskou, poctivostí domácích receptur a kvalitních surovin, na kterých si zakládám.
Můžete si telefonicky u mě objednat dorty, zákusky,
zákusky z listového těsta, rolády, cukroví, sladký bar
a mnoho jiných dobrůtek. Vše vyrábím ve schválené
provozovně a výrobky jsou skladované podle hygienických norem. Mé cukrářské výrobky získaly certifikát
regionální značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt. Za co jsem nesmírně ráda a taky pyšná na svou
práci, kterou se snažím dělat poctivě a hlavně, aby mé
dobroty Vám všem chutnaly co nejvíc.
Alena Jurečková
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Sport

Závadská desítka 2019
Po loňském I. ročníku Závadské desítky jsme se rozhodli uspořádat II. ročník. Během roku byl závod Závadská desítka. Závod byl po svém prvním ročníku
zařazen mezi závody Opavské běžecké ligy, jelikož byl
shledán jako nejatraktivnější běh na krátké vzdálenosti. Součásti závodu byl taká a pochod na stejné trati
a ještě kratší pochod na 4 km. Přidali jsme také dětské
závody na tratích 100 m, 500 m a 1000 m.Termín závodu byl stanoven na sobotu 4. 5. 2019 od 13. hod.
Start a cíl byl na místním hřišti, kde bylo také pořadatelské zázemí. Květen byl celkem deštivý měsíc, ale na
trati to nebylo znát. Předpověď týden před závodem
slibovala mni. 5°c a místy i sníh s deštěm! Naštěstí se
nad námi počasí smilovalo a v termín závodu bylo celkem přijatelných 15°C. Na start běžeckého závodu se
letos postavilo rekordních 124 běžců. Závod ovládl Jiří
Pytlík a Jana Coufalová oba z MK Seitl Ostrava. Pochod na 10 km a 4 km absolvovalo celkem 68 chodců
a dětských závodů se účastnilo úctyhodných 60 dětí ve
všech kategoriích. Závod jsme také rozšířili o kategorie
občanů a rodáků ze Závady. V mužské "závadské" kategorii zvítězil Tomáš Janeček před Davidem Kubišem
a Patrikem Štefkem a v ženské "závadské" kategorii
zvítězila Jana Demková před Andreou Lorkovou
a Simonou Štefkovou. Vítězové těchto kategorií získali
putovní pohár, tak kdo by chtěl taky pohár získat, tak
nazujte běžecké boty a začněte makat! :-) Po absolvování pochodu byly pro všechny účastníky připraveny
spousty dobrot, iontové nápoje, ovoce, párky, pečené
sladkosti, vše bylo v ceně startovného. Samozřejmě
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i pro diváky a fanoušky bylo připraveno bohaté občerstvení, domácí čepované pivo, Rohan, domácí buchty,
pečené makrely a spousty dobrot. Velký dík patří
ním
partnerům
a poskytovatelům
dotací
slezskému kraji a obci Závada a dalším sponzorům,
kteří přispěli finančním darem a budeme těšíme se na
další spolupráci. Sponzorským darem přispěly tyto
my: CHŘÍBEK s. r. o. sádrokartonové konstrukce,
FICHNA - HUDECZEK s.r.o., EUROVIA a.s., PETR CIGÁN
- instalatérství, ALI - domácí pečení, Gobe Píšť s.r.o.,
Penzion Závada, TEXIMA s.r.o., Chlazení STEFFEK
s.r.o., Dopravní projektování s.r.o., TISKNEME.COM,
VRCHOVECKY.CZ a konání akce umožnily LESY ČR. Samozřejmě musím také poděkovat všem dobrovolníkům
a pomocníkům z řad obecních zaměstnanců, SDH, Sokolu a Prajzulka z. s., bez kterých bychom mohli akci
stěží uskutečnit. Budeme se těšit na hojnou účast na
dalším ročníku!
za FC-B7 TÝM!!! Petr Liška
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Zprávy z obce

Den matek
Jako každoročně i letos jsme společně oslavili Den matek, v sobotu 18.května v místním sále. Na úvod již
tradičně vystoupily děti z místní mateřské školky pod
vedením paní učitelky Liby Chřibkové a Jany Černovské. Poté nás nadchlo a potěšilo svým zpěvem duo
Klaudie a Marie za varhanního doprovodu p.ředitelky
ZŠ Mgr.Gabriely Prchalové. Následovalo občerstvení
a volná zábava. Přítomné maminky a babičky si mimo

jiné mohly prohlédnout výstavku místního spolku tvoření Prajzulka. Každá žena dostala při odchodu dárek
– kytičku. Samozřejmě kulturní komise nezapomněla
ani na ženy, které z důvodu nemoci či vysokého věku
nemohly přijít na společné setkání do sálu a navštívili
jsme je rovněž s kytičkou a bonboniérou.
Andrea Lorková

Rozcestník
K příležitosti výroční 670let první zmínky o naši obci
Závada, bylo vybudováno dílo panem Kamilem Steffkem - Rozcestník, který je umístněn při vjezdu do naši
obce od Bohuslavic . A proč byl zvolen název Rozcestník ? Protože vyjadřuje rozcestí na hrádek a do
naší obce. Jen vymyslet „symbol“ Rozcestníku
z návaznosti na hrádek, byl již větším oříškem, ale podařil se. Pan Steffek strávil na vybudování díla na
90hod, zvolil dubové a smrkové dřevo, také barvy
a nátěry byly zvoleny aby co nejdéle vydržely.
Děkujeme panu Kamilu Steffkovi a také je potřeba
poděkovat panu Kučerovi z Borové za dodáni
potřebného dřeva, který poskytnul obci jako
sponzorský dar.
Blanka Klouzalová

Mokřadní čištění odpadních vod
„Mokřadní čištění odpadních vod - moderní - spolehlivé - nízkonákladový provoz “a „ Přírodě blízká řešení
pro zadržení vody v krajině – opatření proti vysoušení
krajiny" to je název semináře, který se konal u nás
v Závadě 6.června. S návrhem uspořádat tento seminář a navíc zdarma, přišel projektant naší kořenové
ČOV Ing.Vít Rous, který se mokřadním čištěním odpadních vod spolu se svým otcem Ing. Jiřím Rousem
dlouhodobě zabývá. Cílem bylo účastníky seznámit
s fungováním nízkonákladového mokřadního čištění
v zahraničí, ale i u nás v České republice. Mezi uváděnými příklady se objevil i projekt naší závadské kořenovky, která se bude stavět příští rok. Semináře se zúzúčastnila jak laická veřejnost, tak zástupci z řad starostů a úředníků vodoprávních úřadů. Pro všechny byly
získané informace přínosem, přednášející si pochvaloval i následnou diskusi.
14
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Historie

Něco z historie naší obce – 18. část
V 16. části historie naši obce jsme uvedli, že v letech
1891 – 1893 provedla správa dolnobenešovského velkostatku některé úpravy hranic pozemků, jejichž cílem
bylo zvětšit výměru pozemku patřících Rotschildům .
Týkalo se to především Bělé a Závady. Reakcí na počínání velkostatku a jeho závadského reprezentanta inspektora v tamním dvoře Karla Peschela, o němž víme
odjinud, vyvolal s obyvateli okolních vesnic četné spory
zvyhotovení pozemnostních archů vesnického obvodu
Závada ( pozemkové knihy pro potřeby obce) někdy
kolem roku 1896, jejichž účelem bylo
pevně určit, co patřilo obci, jednotlivým obyvatelům, příp. dalším vlastníkům a na co si tedy velkostatek nemůže
dělat nároky. Záznamy v této knize byly vedeny až do r. 1929 a poskytují velmi podrobné
a zajímavé zprávy o obyvatelstvu Závady
na přelomu 19. - 20. století. Doplňují je
zprávy z registru daně z budov z let
1910 – 1922, vedeného rovněž
pro potřeby obce. Především
je třeba podotknout, že číslování usedlostí se od r. 1873
opět
z velké
části
nilo a v období kolem
vzniku první světové
války znovu, dále skutečnost, že knihy byly až do doby návratu Závady
k Československé republice vedeny německy. Uvádíme
např. : na usedlosti č.1 ( kolem r.1914 č.55) hospodařila nejprve Marianna Janíková, roz. Švecová, od r.1914
zedník Adolf Kubík a Marie roz.Miketová a od r.1922
Ludvík Lampa s manželkou Marií, roz.Kostelníkovou.
Patřili k ní les a pole u silnice. Č.42 (41) bylo poměrně
velkou domkářkou usedlostí
Jana a Marie
vých – patřila k němu pole Na Pajelce, Na Kotliskách,
Na Nivkách, Na píšťské cestě, lesní louka a kus lesa.
Manželům se však asi příliš nedařilo. V r. 1896 museli
prodat pole Na Pajelce, Jan Kašpar se od r. 1899 musel

živit jako stolař. Jeden z možných důvodů vyplývá ze
záznamů o smrti Marie Kašparové – zemřela 5. ledna
1901 ve věku 67 r. na „otevřenou nohu“dobně nějaké vleklé hnisavé onemocnění nohy, jež si
vyžádalo velkých nákladů na léčení. V r.1920 získala
usedlost vdova Emilie Obrusníková, roz.Bizoňová,
žela ji krátce – záhy ji vystřídal rolník Jan Přichystal
z č.55. Pod č.32 byl vedený mlýn, vznikl asi koncem 70.
let 19.století. Hospodařil na něm mlynář František
Svoboda z Dolního Benešova, od r. 1910 Jan Svoboda.
V průběhu doby byly k tomuto
mlýnu připojeny pozemky vedené
pod č 63 z majetku Františky Kretkové . Původní pozemky mlýna ležely
Na bohuslavické hranici a v trati zvané
Hinter den Wermiesen Plan na hranici katastru Kozmic, v r.1922 byl mlýn zrušen. Tato
jinak velmi podrobná pozemková evidence
nezachycuje jednu technickou zajímavost,
kterou Závada v 2. polovině 19. a na počátku 20. století měla – větrný mlýn.
O něm víme pouze z matrik . Zřídil
jej asi v 70. letech 19. století Josef Bizoň, syn mlynaře Fabiána Bizoňe z Bělé, jak se
mu tam vedlo, nevíme. Jako
„větrný mlýn“ je zmiňován až
při své smrti 11. října 1897 ve věku 66 let, přičemž
v záznamu je dost kuriózně uvedeno „příčina smrti
známa“. Pravděpodobně zemřel ve
svém
ném mlýně bez přítomností kohokoliv druhého a jeho
mrtvola byla nalezena až dodatečně. Jeho syn mlynář
Adolf Bizoň zemřel 27. září 1902 stár 34 roků na tuberkulosu a po jeho smrtí zřejmě činnost větrného
mlýna ustala. Časem zmizel beze stopy a tak nevíme,
kde stál. Můžeme se pouze domnívat, že to bylo na
některém z pahorků v krajině na sever od Závady, kde
byl přízniví vítr.
možnost proudění větrů.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 15. 4. - 3. 6. 2019 oslavili
životní jubileum naši občané:
Květen:
Irmgarda Kubíková
80 let
Magda Vitásková
65 let
Liběna Chřibková
55 let
Milan Kalvar
55 let
Bruno Bedrunka
86 let
Rozemarie Růžičková
81 let
Anna Císařová
65 let
Hedvika Chřibková
85 let
Červen:
Rostislav Poštulka
55 let
Pavel Dominik
80 let
Markéta Krištofová
55 let
Šarlota Kubíková
83 let
Červenec:
Anna Škrochová
86 let
Pavel Krajíček
65 let
Lýdie Obrusníková
55 let
Anna Menšíková
81 let
Blanka Kozáková
55 let
Blahopřejeme!

Prázdninový provoz v místní knihovně
Pondělí
15:30 - 17:00
Pátek
18:00 - 19:00

REEZZEERRVVAACCEE AANNTTUUKKOOVVÉÉHHOO
KKU
URRTTU
U VV ZÁÁVVAAD
DĚĚ
DAVID KUBIŠ
7 37 105 703
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.

ČERVEN
30. 6. - 5. 7.
Výstava historických fotografií a
obrazů – sál OÚ
ČERVENEC
5. 7. Oslavy založení obce (hřiště TJ Sokol)
12. 7. Noční soutěž NHHL - hřiště TJ Sokol
SRPEN
2. 8. Mše za seniory + posezení v sále OÚ
ZÁŘÍ
7. 9. Strassenfest Závada Sever – prostranství
před Obecním domem
15. 9. 100 let založení farnosti (společná akce
Bohuslavice, Bělá, Závada) slavnostní
mše na místním hřišti + rodinné odpo ledne

Navždy nás opustili…
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.

Květen:
Danuše Kurková
Červen:
Josef Koch
Rudolf Adamík
Ladislav Gargoš
S úctou vzpomínáme …
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