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Říjen 2020

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady podzim! Znovu
nasazujeme roušky a fungujeme za režimu nouzového
stavu. Bohužel, i když jsou všechna zavedená opatření
mnohdy nepříjemná, musíme je přijmout a dodržovat.
Doufejme však, že zas bude lépe. Zastupitelstvo na
svém veřejném zasedání koncem srpna schválilo
přijetí dotace 167.000,- Kč z MSK na vybudování
„Naučné stezky na Hrádek“. Do konce letošního roku
tak budou nainstalovány různé dřevěné interaktivní
prvky, jako například pozorovatelna ptáků, tabulky
s poznáváním lesní zvěře, otočné pexeso nebo
doskočiště. Věříme, že tato stezka potěší nejen děti,
ale přispěje mimo jiné ke zatraktivnění této lesní
lokality. Také jsme schválili 5 smluv na kotlíkové půjčky
občanům, kteří si o půjčku zažádali. V září proběhlo
výběrové řízení na dodavatele „víceúčelového hřiště
s umělou trávou“. To vznikne příští rok na asfaltové
ploše za dětským hřištěm, a na realizaci jsme získali
dotaci 1.400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Na příští rok také chystáme rekonstrukci obecního
sálu, momentálně se pracuje na projektu stavebních
úprav. Z MAS (Místní akční skupina) se podařilo získat
dotaci 464.000,- Kč na nové vybavení sálu - konkrétně
budou pořízeny nové židle a stoly. V polovině září
přišla výborná zpráva z Ministerstva zemědělství, a
to příslib dotace ve výši 1.800.000,- Kč na revitalizaci
obecního rybníka Kaménka. Na tuto akci už jsme
žádali loni, bohužel tehdy neúspěšně. Nyní vyřizujeme
stavební povolení a v příštím roce se snad podaří
Kaménku vyčistit, odbahnit, postavit nový požerák
a upravit břehy dle navrženého projektu. Začátkem
října byla provedena bezbariérová úprava vstupu do
místní prodejny Tempo, na kterou obec poskytla 50%
dotaci ve výši 172.000,- Kč. Naši vozíčkáři se tak již
nyní bez problémů do prodejny dostanou a budou
mít možnost si sami nakoupit. Původně plánovaný
březnový termín vítání občánků se přesunul na
začátek září, kdy jsme slavnostně přivítali 12 nových
občánků – dětí narozených v roce 2019 – loňský rok
byl v Závadě mimořádně plodný. Dne 10. září proběhla
slavnostní prohlídka nové kořenové ČOV u Kaménky,
zahájili jsme rovněž tříletý zkušební provoz, bylo nám
povoleno předběžné užívání a vypouštění odpadních

vod. V sobotu 12. září uspořádali obyvatelé ulic
Závada Jih 5. ročník Strassenfestu. Po koronavirových
omezeních to byla první letošní větší venkovní akce
a všichni účastníci si tuto slavnost užili. Poslední
zářijový den se konala v rámci klubového večera
seniorů odložená zajímavá beseda 100 let Hlučínska.
Po prázdninové pauze se opět rozjelo i cvičení –
zumba, jóga, zdravotní cvičení, tréninky... bohužel
díky vládním omezením budou opět na nějaký čas
tyto aktivity omezeny. Máme za sebou krajské volby,
tak uvidíme, jaké změny nové složení zastupitelstva
kraje obcím přinese. Závěrem děkuji touto cestou za
práci kolem nové ČOV a údržbě pořádku a čistoty v
naší obci všem obecním zaměstnancům. Přeji Vám
pohodové podzimní dny prožité ve zdraví.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Začátek: v 18.00 hod na sále Obecního domu
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, David Kocián,
Robin Vitásek
Omluveni: Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu Ing. Ondřej Lasák, Robin Vitásek
Schváleno: 8 hlasy
1. Schválení programu jednání.
Schváleno 8 hlasy
2. Usnesení č. 13 ze dne 17.06.2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení dodatku č. 8 ke Smlouvě pro dodávky
zemního plynu v období od 01.01.2021 do 01.01.2022
s Pražskou plynárenskou a. s.
Schváleno 8 hlasy
4. Schválení plánu financování a obnovy vodovodů a
kanalizací.
Schváleno 8 hlasy
5. Přijetí dotace z MSK v max. výši 167.000,- Kč na
realizaci projektu „Naučná stezka na Hrádek Závada“
a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 7 hlasy
6. Informace o výběrovém řízení „Naučná stezka na
Hrádek Závada“. Vyhlášení VŘ 20.07.2020, osloveno
bylo několik dodavatelů, došly 3 nabídky, všechny
splňovaly kritéria VŘ. Výběrová komise ve složení Ing.
Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, David Kocián, Lucie
Nawrathová, vybrala dne 10.08.2020 ekonomicky
nejvýhodnější nabídku – stolařství Antonín Viktorin,
Píšť 5/122, 74718, cena 239.000,- Kč bez DPH.
Uzavření smlouvy o dílo do konce roku 2020.
Schváleno 7 hlasy
7. Informace o výběrovém řízení „víceúčelové hřiště
v obci Závada“. Vyhlášení VŘ 04.08.2020., osloveno
bylo několik dodavatelů, došla jediná nabídka, kterou
výběrová komise ve složení Ing. Andrea Lorková, Ing.
Petr Liška, David Kocián, Zuzana Cigánová, Robin
Štefek, DiS dne 24.08.2020 posoudila jako ekonomicky
nejvýhodnější. Nabídnutá cena byla 1.819.374,- Kč
bez DPH.
Schváleno 8 hlasy
8. Schválení Smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.
Schváleno 8 hlasy
9. Schválení Smlouvy č. 2/2020 o poskytnutí návratné

finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.
Schváleno 8 hlasy
10. Schválení Smlouvy č. 3/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.
Schváleno 8 hlasy
11. Schválení Smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.
Schváleno 8 hlasy
12. Schválení Smlouvy č. 5/2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.
Schváleno 8 hlasy
13. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
ze dne 13.08.2020. Nebyly zjištěny žádné nedostky.
Schváleno 8 hlasy.
14. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor – kontrola rozpočtového opatření
9/2020, 10/2020, 11/2020. Kontrola plnění
rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu
finanční výkaz FIN 2-12M za období od 01.06.2020
do 31.07.2020. p. David Kocián 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 300.000,- Kč, byly v pořádku.
Schváleno 8 hlasy
Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za
období od 17.06.2020 do 31.08.2020, stav pokladní
hotovosti k 31.08.2020 je 7.741,- Kč. Ing. Ondřej
Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje
se skutečností a jsou splněny všechny body při
kontrole usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva
obce Závada ze dne 17.06.2020.
Schváleno 8 hlasy
Kulturní a sociální komise - letošní obecní slavnosti
jsme slavili pouze duchovně. V neděli 5. července
byla sloužena v místním kostele mše za občany obce.
Po mši se rozdávaly všem přítomným koláče. Dne
20. července vyšlo 37. číslo zpravodaje. Akce, které
nás čekají: tuto neděli 6. září budeme slavnostně
vítat nové občánky Závady, kteří se narodili v roce
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Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 14
ze dne 31.08.2020

Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

2019 – akce byla přesunuta z jara. V sobotu 12. září
proběhne další ročník Strassenfestu, tentokrát v režii
Závady – Jih. Koncem září vyjde další číslo zpravodaje.
O víkendu 7. a 8. listopadu je naplánovaný zájezd na
jižní Moravu do sklípku.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
15. Rozpočtové opatření č. 9/ 2020 a č. 10/2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
16. Rozpočtové opatření č. 11/2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada
v 18.35 hod.

Volby do zastupitelstev krajů v ČR 2020
Volby do krajských zastupitelstev České republiky
2020 proběhly 2. a 3. října 2020 současně s prvním
kolem voleb do Senátu. Byli zvoleni krajští zastupitelé
ve 13 krajích, mimo hlavní město Prahu, kde má
pravomoci obdobné krajskému zastupitelstvu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Jednalo se o
šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice.
Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila
zákon, který umožnil volit lidem v karanténě. Náklady
na hygienická opatření činily okolo 24 milionů korun
a celkový rozpočet krajských a senátních voleb byl ve
výši 450 milionů korun. Do zastupitelstev kandidovalo
celkem 9 728 lidí, z toho 7 048 mužů (72,5 %) a 2 680
žen (27,5 %). Průměrný věk byl 48 let. Nejstaršímu
kandidátu bylo 91 let a byl také nejstarším v dosavadní
historii krajských voleb. Bez politické příslušnosti
bylo 37 % kandidátů. Ve 13 krajích zaregistrovalo
85 subjektů celkem 215 kandidátních listin. Celkový
počet křesel v krajských zastupitelstvech byl 675.

Volby v Závadě 2020
Níže jsou zveřejněny výsledky voleb do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje v obci Závada. Celkový
počet voličů byl 466, voleb zúčastnilo 142 voličů.
Počet platných hlasů 139. Celková účast v naší obci
byla 30,47%.
1. ANO 2011				
2. KDU- ČSL				
3. Česká pirátská strana		
4. ODS s podporou TOP 09 		
5. Trikolóra hnutí občanů		
6. Svoboda a přímá demokracie
6. STAN, ZELENÍ, NEZÁVISLÍ 		
7. Starostové pro kraj			
8. VOK – Volba pro kraj		
9. ČSSD 				
10. Moravská a Slezská pirátská strana
11. Demokratická strana zelených 		
11. Komunistická strana Čech a Moravy

40 hlasů
24 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_
zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2020

Zpravodaj obce Závada
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Vandalismus v obci
Je sice moc dobře, že závadské i přespolní děti tráví
volný čas na našem dětském hřišti. Mnohdy byste
však byli překvapeni, jak se naše ratolesti chovají
mimo dosah rodičů - od „vybrané“ mluvy, která
by nevypadla ani z úst havíře, přes rozhazování
odpadků, až po ničení obecního majetku. Nemluvě o
tom, že bohužel dávno jsou pryč doby, kdy děti uměly
pozdravit. V létě museli obecní zaměstnanci čistit
skluzavku a 3x jsme nechali opravovat roztrhanou
síť, jen proto, že mládež nedodržuje předepsaná
pravidla a mnohdy jich na trampolíně skáče až deset
(a nejsou to v žádném případě malé děti)!! Poslední
zničení sítě ze začátku října už bohužel opravit
nepůjde. „Viníka“ se většinou podaří vypátrat,
OÚ však není detektivní kancelář a tyto incidenty
budeme řešit cestou domluvy s rodiči a pokud to v
budoucnu nezabere, tak přes napomenutí ze strany
ZŠ Bohuslavice. V žádném případě nezobecňujeme,
najdou se i slušné výjimky. Apelujeme tímto na rodiče,
aby si s dětmi doma promluvili na téma vandalismu a
ničení obecního majetku! Děkujeme.
Redakce

Snímky Andrea Lorková
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Přehledně: Co všechno se zpřísní od 14.10.

Bezbariérový vstup

Vláda v pondělí schválila další opatření proti šíření
koronaviru. Zavřou se všechny školy s výjimkou mateřských. Úplně se zavřou i restaurace. Zakazuje se
i konzumace alkoholu na veřejnosti. Lidé se budou
moci pohybovat maximálně ve skupinách šesti lidí.
Až na výjimky budou opatření platit od 14. října do 3.
listopadu, s výjimkou zavření škol, které platí jen do
1. listopadu.
Školy
Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských.
Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků
záchranného systému, především lékařů a zdravotních
sester. Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není
více než 10 lidí. Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají
jiné bydliště v ČR, na kolejích. Na středních školách
bude zakázána praktická výuka. Základní umělecké
školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na
jednoho.
Restaurace
Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i
bary. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních
okýnkách. Hotelové restaurace mohou mít otevřeno
do 20:00 hodin.
Pití alkoholu
Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných
místech.
Omezení shromažďování
Lidé se mohou shromažďovat v maximálním
počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a
samosprávy. Omezení se týká skupin venku i vevnitř,
například i sportovců.

Dne 17.06.2020 zastupitelstvo obce Závada schválilo
dotaci ve výši 172.000,- Kč z rozpočtu obce na
bezbariérové úpravy v místní prodejně Tempo. Kolem
tohoto bodu zasedání proběhla sice delší diskuse,
ale s ohledem na velký počet vozíčkářů v naší obci a
vzhledem k dvouletému vyjednávání s Tempem jsme
nakonec rozhodli o poskytnutí této dotace.
Vstup do prodejny byl pro vozíčkáře obtížný nejen
z důvodu schodu přede dveřmi, ale i samotných
dveří, které byl problém bez pomoci obsluhy otevřít.
Pomocí dřevěného nájezdu pak vozíčkář mohl vjet
do prodejny. Samotný nákup byl také obtížný, jelikož
místo pro projetí vozíkem v prodejně bylo minimální.
Po provedení všech bezbariérových úprav, kdy byly
zabudovány dveře s automatickým otevíráním a
zavíráním si mohou pohodlný nákup užít i vozíčkáři.
Změny v přístupu k vozíčkářům jsou vidět i v naší obci,
i když nejdou tak rychle, jak by bylo třeba a jak by si
sami vozíčkáři přáli.
Petr Liška

Přehledně: Co všechno se zpřísnilo od 12.10.
Kultura
Všechny kulturní události se ruší. Zavřou se divadla,
kina, muzea, galerie a další kulturní objekty.
Zoologické zahrady a hvězdárny
Budou uzavřeny.
Bazény, fitnesscentra, posilovny
Budou uzavřeny.
Obchodní centra, prodejny, provozovny
Zůstanou otevřeny. V obchodech a provozovnách
služeb se mohou zákazníci zdržovat ve skupinách
nejvýše po dvou lidech.
Úřady
Omezí se fungování na dva dny v týdnu na pět hodin.
Nemocnice, seniorské domy
Na 14 dní se zakážou návštěvy.
Bohoslužby
Účast na náboženských akcích bude omezena na 10
lidí. Nyní je limit 100 lidí.
https://www.novinky.cz/koronavirus/
Zpravodaj obce Závada

Snímek
SnímekPetr
PetrLiška
Liška
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Slavnostní prohlídka kořenové ČOV Závada

Historie stavby ČOV

Ve čtvrtek 10. září jsme uspořádali prohlídku
nově vybudované kořenové ČOV u Kaménky. Po
slavnostním přivítání hostů, zástupců obcí Hlučínska
a veřejnosti se ujali slova hlavní projektanti Ing. Jiří
Rous a Ing. Vít Rous z fa Terén Ateliéru Teplice, kteří
vysvětlili princip fungování mokřadního čištění. Jsme
rádi, že pozvání přijali i zástupci odboru životního
prostředí a zemědělství MSK, jelikož kraj stavbu
dotačně financoval (75% na stavbu kořenovky).
Slova se ujal také pan Pustelník (viz snímek na
titulní straně), výkonný ředitel firmy Vodostav
Ostrava s. r. o., která stavbu realizovala. Krátce
seznámil přítomné s průběhem stavby. Hosté si pak
mohli celý prostor ČOV prohlédnout a konzultovat
své dotazy s projektanty. Obec připravila zdarma
pro všechny hosty pohoštění. Na níže uvedené
fotografii si můžete prohlédnout jaký je rozdíl mezi
splašky na přítoku (pravý kelímek) a na výtoku
po přečištění přes kořenovou ČOV (levý kelímek).

V roce 2015 si obec nechala zpracovat studii
odkanalizování obce, z níž vzešly 4 možné varianty
čištění – rozhodli jsme se jít nejlevnější cestou
kořenové ČOV u každé výusti z obecní kanalizace. Celý
projekt I. etapy zahrnoval jak stavbu ČOV, tak opravu
úseků jednotné kanalizace a výstavbu nových úseků.
Staveniště bylo předáno 23.09.2020, podle SOD
mělo být dílo dokončeno 15.08.2020, předáno však
bylo dříve, a to 21.07.2020. Celkové náklady stavby
včetně více-prací byly 10.696.712,73Kč bez DPH (z
toho dotace z MSK byla ve výši 75% na kořenovou
ČOV max. 4.600.000,- Kč). Nyní byl spuštěn 3-letý
zkušební provoz, během kterého by mělo dojít ke
zrušení žump, septiků a napojení domovních odpadů
na kanalizaci „napřímo“.
Velké poděkování patří všem, kteří se na výstavbě
kořenové ČOV jakkoliv podíleli, samozřejmě největší
podíl mají pracovníci firmy Vodostav Ostrava s. r. o.
Děkujeme ale také našim obecním zaměstnancům
za součinnost. Výsledkem je nejen čištění odpadních
vod, ale vznikla i zajímavá stavba v souladu s
přírodou. Došlo ke zkulturnění místa, které bylo ne
úplně reprezentativní částí naší obce (bývalá skládka,
do Kaménky se jezdilo kdysi s popelem). Udělali jsme
užitečnou věc pro životní prostředí a věřím, že budeme
i průkopníky v propagaci těchto typů mokřadního
čištění, neboť jde o variantu účinnou a levnou jak na
výstavbu, tak pro provoz.
Andrea Lorková

Snímek Andrea Lorková
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Snímek Zuzana Cigánová
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Strassenfest Závada Jih

V sobotu 12. září se po dlouhé době, kdy byly
všechny akce zrušeny, konala akce. A to Strassenfest
2020, tentokrát v režii Závady – Jih. Přesně v 15:00
hodin přišli loňští pořadatelé Závady Sever k bráně
slavnostně předat klíč. Po úvodní scénce byla brána
odemčena a slavnost mohla začít. Návštěvníci si
mohli pochutnat na různých domácích specialitách,
jako např. hamburgerech, makrelách, grilovaných
sýrech, plackách, tatarském bifteku, topinkách, nebo
zamlsat si na zákuscích. K pití byli připravené různé
značky piv, vín, míchaných nápojů, nebo burčáku.
Své taneční vystoupení předvedly místní seniorky,
které měly nacvičené 2 tance. V tempu Zumby si
všichni mohli zatančit s Luckou. Ve dvou vstupech

vystoupil Pavel Matuschka, který zahrál na kytaru a
zazpíval písně. Své štěstí si všichni mohli vyzkoušet
v připravené tombole. Večerní oblohu nad Závadou
rozzářil nádherný ohňostroj. Po celý den a večer hrál
k tanci a poslechu DJ Kusta. Děkujeme všem, kteří se
jakkoliv zasloužili o uspořádání této akce a příští rok
zase na Severu naviděnou.
Zuzana Cigánová

Snímky Zuzana Cigánová
Zpravodaj obce Závada
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Spolky a hobby

Klub seniorů Závada

Snímek Senior klub

Po delší pauze vystoupilo v pátek 10. července 12
našich členek, pod vedením paní Evy Kudělové, na
Festivalu kultury Hlučínska. Na dvě skladby, s názvem
„Charleston“ a „Jablučko“, jsme pak zatančily i místním
občanům na závadském Strassenfestu v sobotu 12.
září. Začátkem srpna se konala už tradiční mše svatá
za seniory z Bohuslavic, Bělé a Závady s následným
posezením na sále Obecního domu a občerstvením.
Pozvání přijal známý ostravský hudebník Zdeněk
Krásný, tak jsme si i zatančili na krásné šlágr melodie.
V úterý 8. září se náš Klub seniorů vypravil na zájezd
na Čapí hnízdo spojený s prohlídkou hradu Šternberk.
Vyšlo nám krásné počasí a zájezd jsme si moc užili.
Koncem září proběhla v rámci klubového večera velice
zajímavá beseda s pedagogem Muzea Hlučínska
PhDr. Jiřím Neminářem na téma 100 let Hlučínska.
Klub seniorů Závada

Snímek Zuzana Cigánová

Jóga v Závadě
Jóga je cvičení pro zdraví, radost, krásu a harmonii.
Ve čtvrtek 08.10.2020 proběhla v Závadě 1. lekce jógy.
Letošní podzimní kurz se bude zaměřovat na uvolnění
různých částí těla. Kurz bude pokračovat druhou lekcí
dne 29.10.2020 nebo dle aktuálních vládních nařízení.
Kurzem provádí lektor jógy Lubomír Stuchlý. Kontakt:
lubomirstuchly@seznam.cz, tel.: 776 781 969
Hanka Lišková
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Snímek redakce
Zpravodaj obce Závada

Spolky a hobby

Mladí hasiči
Přípravu na podzimní kolo Hlučínské ligy mládeže
jsme neodkládali a začali jsme s tréninky již v srpnu.
První soutěž nového ročníku 2020/21 měla probíhat
dne 06.09.2020 v Děhylově se štafetou dvojic a
požárním útokem. Z důvodů vydatných dešťů byla
soutěž na místě zrušena a ve zrychleném režimu
proběhlo vyhodnocení ročníku. Naše družstva
mladších i starších žáků obsadila krásná třetí místa
v rámci Hlučínské ligy mládeže (viz tabulky vpravo),
a proto si zaslouží velikou pochvalu! Další soutěž
proběhla 20.09. v Markvartovicích. Zde získaly
naše družstva opět bronz. Během září jsme dál
trénovali na soutěže, které měly být u nás v Závadě,
Dobroslavicích a Vřesině. Jednalo se jak o klasické
požární útoky, štafety dvojic a Železného mladého
hasiče, tak závody požární všestrannosti. Všechna
tři kola HLM však byla zrušena. Soutěž v Závadě je
přesunuta zatím na 02.05.2021.
Dne 03.10. jsme s mladými hasiči, jejich rodiči a
některými členy SDH uspořádali táborák na místním
Hrádku. Zde nechyběla ani střelba ze vzduchovky,
slaňování, a večerní „schovka“ s vyprávěním
strašidelných příběhů u ohně. Během podzimu se
budeme v místním sále a tělocvičně ZŠ Píšť připravovat
na halovou soutěž v Darkovicích, která proběhne v
neděli 22.11.2020.
Jaroslav a Gabriela Haburovi

Snímek SDH Závada
Zpravodaj obce Závada
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Spolky a hobby

Včelaření pro radost
V minulém čísle zpravodaje jsme si řekli něco o tradici
včelaření v naší obci a o zdejších včelařích. Bohužel
omylem nebylo uvedeno jméno současně žijícího,
výborného včelaře a kamaráda pana Jindřicha
Bedrunky. Za což se mu omlouvám.
Dnes tedy o tom, jak jsem začal včelařit já a v čem
se odlišuje naše včelaření od ostatních. Ke včelám
mě přivedl můj strýc Vilibald Blokeš z Píště, jeden z
největších včelařů v okrese Opava. V době, kdy jsem
já měl 15 let a začal navštěvovat jeho včelín v části
Píšť – Obecníky, čítala jeho včelnice 100 - 120 včelstev
(úlů). V době, kdy je nejvíce práce tzv. MEDOBRANÍ
jsem strejdovi pomáhal vytáčet med, který putoval
spoustu let do výrobny cukrovinek SANDA v Píšti –
bývalo to vždy přes půl tuny medu! Postupně jsem se
zaučoval v práci se včelami. Nejvíce mě ale zajímalo,
jakým způsobem se včely dorozumívají. Začal jsem
číst články v odborných časopisech a knihách. Možná
proto jsem v roce 1994 napsal na konci střední školy
seminární práci „Činnost včely medonosné“.
Poté, co jsem se přisťehoval do Závady, jsem
pokračoval dál ve včelaření, ale už na své první
včelnici v Píšti. Ta se nachází v části Padol na naší
zahradě. V této části Píště má spousta obyvatel za
svými domy zahrady, popř. sady a je to kousek od lesa
– Obecníky. Přihlásil jsem se na jednoletou včelařskou
akademii při Slezské Univerzitě v Opavě, abych si
osvojil nové trendy a zdokonalil se v praktickém chovu
včel. Doteď na této akademii každý rok přednáším
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začínajícím včelařům. Následující rok jsme založili
druhou včelnici, která je kousek od našeho domova
v lese mezi obcí Závada a Vřesina. V Píšti v roce 2015
byla 50 m od našich úlů vyseta svazenka. Včelstva
neodolala a přinesla velmi výrazný svazenkový med,
se kterým jsme uspěli v Ostravě. Na výstavišti Černá
louka jsme mezi včelaři z celé Moravy vyhráli první
místo za Med roku 2015.
Od 30.10.2017 jsme součástí mezinárodního
projektu firmy IBM a České Zemědělské Univerzity v
Praze „Včelstva on-line“. Z každého kraje byl vybrán
jeden včelař, který zaznamenává každodenně váhu
a teplotu z úlové váhy, která je napojena na tzv.
referenční úl. Tato data jsou veřejně dostupná.
Sleduje se tím každodenní chování včel, přínos
pylu z krajiny (užitkovost) ve spojení s klimatickými
podmínkami, vše on-line. Rozhodně nevčelaříme
pro byznys, udržujeme pouze dvě stanoviště do 20-ti
včelstev. Včelaření nám přináší radost, práci se 100%
přírodními produkty a pobyt v přírodě.
Velký úspěch zaznamenala naše medovina, kterou
dělám bez přidávání konzervantů, stabilizátorů a
barviv, jak je tomu v komerčních medovinách. Tato
výroba je velmi náročná fyzicky a časově, proto se jí
věnuje velmi málo včelařů. Výroba trvá až jeden rok.
I naše medovina se rok co rok vyvíjí, stává stabilnější,
chuťově výraznější s delší dobou expirace.
Jaroslav Habura

Zpravodaj obce Závada

Sport

Fotbalový podzim
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalového klubu
Sokol Závada, stejně jako každý rok, i letos byly
zahájeny sportovní soutěže, kterých se naše družstvo
již po řadu let účastní. Naši borci v této sezóně bojují
o co nejlepší umístění v okresním přeboru, ve kterém
startujeme podruhé. Po loňské generálce jsme
prozatím letos odehráli 6 utkání s nepříliš velkým
bodovým ziskem a zabydleli se zatím na sestupovém
předposledním místě. Na první pohled nic moc
výsledek, kdo ale naše utkání navštívil, musí uznat,
že ne vždy jsme tahali za kratší konec. Sem tam nás
opustilo štěstí, jindy jsme zase udělali školácké chyby
a ty byly po zásluze potrestány. Většinu zápasů jsme
ale rovnocenným soupeřem i družstvům z první
poloviny tabulky a všichni věříme, že s rostoucími
zkušenostmi přijde i vyzrálost týmu a dotáhneme
zápasy do zdárnějšího konce. Sportovním cílem
pro letošní sezónu je jednoznačně udržení účasti v
okresním přeboru. Ruku na srdce, do pralesa (okresní
soutěž) se zpátky nikomu z hráčů moc nechce a
myslím si, že právě okresní přebor naší obci sluší.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozval na mistrovská
utkání, abyste svou účastí a hlasem podpořili naše
družstvo. Kromě skvělé fotbalové zábavy máme
vždy připraveno občerstvení, které osvěží i zahřeje.
Na závěr bych rád poděkoval všem partnerům
našeho klubu (obci Závada, sponzorům i všem
dobrovolníkům), kteří, každý svou mírou a možnostmi,
pomáhají financovat a organizovat chod celé sezóny.
za Sokol Závada
Stojan Předbrankovič
Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal
od 13. 10. 2020
V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od
00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.

Je zakázáno používat:
- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
- vnitřní sportoviště,
- tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření,
- v rámci tréninků na venkovních sportovištích je
možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se
samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat
nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu
mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při
sportování, ale i při příchodu a odchodu.
https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-pravidla-pro-regionalni-fotbal-k-13-10-2020/a13143

Zpravodaj obce Závada

11

Sport

Beskydská sedmička aneb 101 km přes
sedm vrcholů Moravskoslezských Beskyd
Kilpi Beskydská sedmička (dále jen B7), je extrémní
horský závod jednotlivců a Mistrovství České
republiky v horském maratonu dvojic (pod hlavičkou
České asociace extrémních sportů www.caes.cz).
Pro nezasvěcené, jedná se o extrémní horský přechod
Velký Javorový – Velký Javorník. Trasa B7 vede přes
vrcholy Velký Javorový, sedlo Lipový, Travný (traverz),
Lysá hora, Smrk, Čertův mlýn, Radhošť a Velký
Javorník. Poslední jmenovaný kopec nedosahuje
nadmořské výšky 1 000 m n. m, proto se jakoby
„nepočítá“. Limit pro dokončení závodu je 30 hodin
od startu. Na všechny čeká 101 km dlouhá trasa a
pořádný zážitek. Celkové stoupání na trase je 5 387
m. Každý závodník v týmu musí mít u sebe povinnou
výbavu, která zahrnuje: plně nabitý funkční telefon,
NRC alufolii, náhradní čelovku, náhradní baterie do
čelovek. Doporučenou výbavou jsou: náplasti na hotovost na jídlo, případný taxík a pytlík na odpadky.
puchýře, elastické obinadlo, analgetikum, finanční Na trase je celkem 7 občerstvovacích stanic, kde je
možnost doplnit energii, např. melouny, banány,
pomeranče, jablka, tatranky, müsli, ionťáky, voda…).
V letošním roce proběhl již 11. ročník B7 v
mimořádných podmínkách, kvůli opatření proti šíření
COVID-19, jako individuální časovka jednotlivců
a dvojic. Na start B7 se postavilo celkem 2 912
závodníků a do cíle jich dorazilo kolem 1 500. Start
byl intervalový, to znamená, že každý jednotlivec i
dvojice odstartovali zvlášť v jiném čase v rozmezí
od 12:00 do 22:30 dle přidělených startovacích
oken. Výsledný čas byl rozdílem mezi časem startu
a časem cíle. Samozřejmě jako každý rok, i letos se
členové FC-B7 TÝM!!! závodu zúčastnili. První dvojice
ve složení Miroslav Král a Petr Liška zvládli 101 km
v čase 22:02:38 a bylo z toho krásné 14. místo v
kategorii (ze 142 týmů) a celkově 134. místo (ze 1217
týmů). Druhá dvojice ve složení Lukáš Bystřičan a
Jana Slížová zvládla trasu v čase 27:09:41! Obrovská
gratulace a klobouk dolů před Janou, jejíž výkon byl
neskutečný! Děkuji za reprezentaci našemu týmu FCB7 TÝM!!! ... tak zase za rok!!!
za FC-B7 TÝM!!! Petr Liška
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Společenská rubrika

Vítání občánků
V neděli 6. září jsme slavnostně přivítali děti, které
se narodily v roce 2019. Paní starostka přivítala 6
chlapečků a 6 holčiček mezi obyvatele obce, popřála
jim hodně zdraví, štěstí a rodičům ať jim děti přinášejí
samou radost. Žačky základní školy pod vedením paní
Mgr. Lenky Lasákové přednesly básničky. Všechny
děti dostaly dárky a pamětní listy, které jim budou
připomínat tento den, maminky dostaly růži a rodiče
dětí se zapsali do pamětní knihy. Nakonec si všichni
připili na zdraví!!
Kulturní komise obce

Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Zpravodaj obce Závada

Historie

Něco z historie naši obce - 23. část
Zpestřením všedního života pro obyvatele Závady
se staly manévry v okolí Chuchelné, při nichž byli
ve dnech 10. – 13. září 1912 ubytovaní v naší obci
vojáci – 3 důstojníci, 9 poddůstojníků, 102 vojáků a 2
koně z 1. setiny 3. hornoslezského pěšího pluku č. 62
z Kozlí. Zvláště nadšeny byly školní děti a když vojáci
odpochodovali ze vsi na místo manévrů, vydaly se tam
i s učitelem Škovránkem s nimi. Přihlížely manévrům
a zvláště je vyděsila střelba z děl. Nakonec vše ale
dopadlo v dobrém. Po odchodu těchto vojáků táhlo
přes Závadu ještě více dalších útvarů, vracejících
se z manévrů. Tehdy to všichni brali jako zajímavou
hru. Mohl někdo tušit, že o dva roky později už to
nebude hra, ale krutá tragédie? Zastupitelstvo obce
se sešlo dne 17. března 1913, přítomni byli starosta
Antonín Herman, přísežní Antonín Štefek a František
Lampa, zastupitelé Karel Poštulka, Robert Menšík,
Josef Mokrý, Jan Restel a Kašpar Stošek. Jednalo se
o půjčce 500 marek od spořitelny v Ratiboři na krytí
dluhů za rok 1912. Byla schválena s tím, že opět z
ní měly být úroky 4%, splátky 25 marek pololetně
a obec za půjčku ručila svým jměním. 30. listopadu
1913 byla za obdobných podmínek schválena další
půjčka 1.450 marek na zboření a novou stavbu školní
budovy. Na tu bylo dle projektu stavebního rady
Coppena z Opole zapotřebí 12.500 marek, nakonec
po provedení stavby stavitelem Josefem Holuschou
z Dolního Benešova dosáhly náklady 14.708 marek,
hradily je svým dílem stát, velkostatek a obec, ale
Závada i přes pomoc státu zůstala dlužna 505 marek.
Stavba nové školní budovy se protáhla až do roku
1915. Nebyla to přitom jediná významná stavba v
obci. Prameny dokládají v l. 1912 – 1915 poměrně
čilý stavební ruch, pokud šlo o individuální výstavbu.
Zedník Karel Lecián (Podliští) důkladně přestavěl v r.
1912 svůj dům. Usedlost důlního tesaře Jana Kašpara
r. 1913 vyhořela a byla pak rovněž přestavěna. Zedník
František Benek a kameník Jan Kubík své domy zcela
zbourali a znovu postavili, starosta Antonín Herman
si na svém statku přistavěl špýchar (pozn. redakce –
sýpka). V r. 1914 přestavěl dům horník Jan Cieslík, v
r. 1915 zedník Albert Pacur se svou rodinou zboural
a znovu postavil dům, tesař Jan Vitásek na svém
domě provedl přístavbu . Tyto stavby byly umožněny
výdělky majitelů nebo jejich příbuzných při práci v
cizině. Válka tuto stavební modernizaci přerušila. Dne
30. října 1913 zažila Závada přelet prvního letadla.
Jeho posádka, nadporučík Carsten a poručík von
Bohmer, prováděl přelet z Poznaně přes Vratislav
do Vídně. Byla to opět velmi zajímavá podívaná.
Letadlo ovšem do Vídně nedoletělo, na Moravě
bylo donuceno k nouzovému přistání v důsledku
silného větru. S platností od 1. dubna 1914 se obec
Zpravodaj obce Závada

Závada konečně rozhodla přistoupit k okresnímu
spolku pro péči pro blaho. Bylo projednáno nařízení
provinciální pojišťovací společnosti proti požárům o
pojištění obecních pokladen proti vloupání, členové
zastupitelstva je shledali vhodným, ale protože obec
nyní nemohla na takové pojištění nic platit, věc byla
odložená s tím , že v brzké době se k ní orgány obecní
správy vrátí. Nevrátily se už nikdy. Ve chvíli, kdy
představitelé obce rozhodli o prozatímním odložení
záležitosti kolem pojištění obecní pokladny, nikdo
nemohl tušit, že prozatímní odložení se změní v
definitivní,protože vypukla první světová válka, do té
doby nejničivější válka jakou naše země poznala. Její
vznik působil na většinu lidi jako úder hromu.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

Repliky oděvů první republiky v Muzeum Hlučínska
Tentokrát se muzejní prostory promění v krejčovský
ateliér. Okouzlí Vás nejen elegantní prvorepublikové
modely, ale i jejich oslnivé návrhy a kvalita zpracování. Budete mít možnost nahlédnout pod oponu krajek
i hedvábí a poznáte obtížnost i krásu krejčovského
řemesla.
https://www.muzeum-hlucinska.cz/clanek/repliky-odevu-prvni-republiky/180
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Infoservis

Životní jubilea
V období červenec - říjen oslavili
životní jubileum naši občané:
Červenec
Anna Menšíková
		
Lýdie Solichová			
Anna Škrochová
		
Srpen
Emília Dočárová
		
Romana Křístková
		
Anežka Slaná
		
Anna Stočková
		
Září
Dagmar Svobodová
		
Říjen
Hedvika Drastíková
		
Anna Vlčková			

82 let
55 let
87 let
75 let
50 let
80 let
86 let
50 let
83 let
70 let

Blahopřejeme!

V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Červenec
Karel Kociolek
Lucie Ostárková
S úctou vzpomínáme...

VÝZVA DOPISOVATELŮM

Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho
zpravoda-je, 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.
Plánované akce:
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou omezeny, či úplně
zakázány sportovní, kulturní a další volnočasové
aktivity. Proto nejsou momentálně stanoveny pevné termíny podzimních akcí.

Během nouzového stavu, od 12.10.2020 budou
úřední hodiny OÚ Závada upraveny následovně:
Pondělí: 12:00 – 17:00
Středa: 10:00 – 15:00
Ostatní záležitosti se snažte řešit telefonicky nebo
emailem:
telefon.: +420 595 055 106
email: obec@zavada.cz
Děkujeme za pochopení
Vážení klienti, od 1.10.2020 je změněna otevírací
doby pošty Bohuslavice, Opavská 134, 747 19.
pondělí
zavřeno
úterý
8:00 - 12:00
středa
zavřeno
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek
8:00 - 12:00

13:00 - 18:00
13:00 - 14:00
13:00 - 18:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
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