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Vážení spoluobčané,
konec léta netěší snad nikoho z nás. Dobrá nálada, bezstarostnost a pohoda, které s příchodem prázdnin,
dovolených a různých letních radovánek závratně stoupají na křivce našich pocitů, zažívají s podzimními
dny doslova strmý pád. Pokaždé je celá scéna podzimu úplně stejná. Už sama definice podzimu končí
větou – „dny se krátí, ochlazuje se, více prší“, a to vlastně hovoří za vše. Také proto bývá podzimní čas
dobou pro nejrůznější splíny a nenálady. Jak si ale vlastními silami v tmavých dnech zlepšit náladu? Čím si
tento sychravý čas zpříjemnit a „rozsvítit?“ Nechce se nám moc vstávat, ostatně, komu by se do té tmy
chtělo, dny jsou najednou kratší a naše chuť cokoliv řešit je čím dál tím menší. Jaké jsou hlavní příčiny
takového rozpoložení, a jak jim předcházet? Ano, je to právě sluníčko, které nám dobíjí pomyslné
baterky, stará se o pravidelné dodávky hormonů štěstí a celkově nás pobízí k aktivitě. V krásném,
slunném dni budete sotva sedět doma, když se dá dělat tolik zábavných činností venku… Naopak
v pošmourném deštivém počasí bychom nejraději zalezli pod peřinu ve snaze přečkat tohle nevlídné
počasí až do jara. Co s tím? Pokud je to možné, snažte se co nejvíce pohybovat u zdrojů světla. Jinými
slovy, pořádně si v celém bytě rozsviťte, případně se můžete zúčastnit tzv. fototerapie. Krásné, barevné
podzimní dny Vám přeje redakce zpravodaje.
PODZIMNÍ BÁSNIČKA

Už se zase barví listí
do červena, do zlata,
je to pro něj velké štěstí,
že nepadá do bláta!

Vyrobíme draka
ze špejlí a papíru.
Je to natotata,
už se točí ve víru!

Slunce totiž svítí
ještě každý den.
Do pavoučích sítí
je list zapleten.

Větřík mírně pofukuje
nad loukou i nad polem.
Drak ve vzduchu poletuje,
my ho sledujem.
redakce Zpravodaje.
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Zprávy z OÚ

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
tropické léto a doba dovolených jsou za námi. Ráda
bych Vás opět touto cestou seznámila s činností OÚ
a zastupitelstva během letních měsíců. Dokončili jsme
návrh nového územního plánu. Tento návrh je
k nahlédnutí během úředních hodin na Obecním
úřadě. Pokud máte ještě připomínky či náměty, prosím
o sdělení co nejdříve, po schválení územního plánu už
nebude možné žádné změny provést. Nové stránky
naší obce www.zavada.cz byly již spuštěny, sice se
zpožděním, protože dat (včetně fotografií), které se
musely převést, bylo více, než jsme čekali, a tak se
firma Galileo dostala do skluzu. Součástí obecních
stránek jsou čtyři podstránky – SDH Závada, TJ Sokol
Závada, Rozinky a volejbal. Ráda bych poděkovala Ing.
Ondrovi Lasákovi nejen za to, že vytvořil a doposud
spravoval původní internetové stránky, ale i za
spoustu času, který věnoval spolupráci s firmou Galileo
na spuštění nových stránek. Kromě jiného jsou nové
stránky vytvořeny v responsivním designu, což
umožňuje prohlížení na chytrých mobilních telefonech
a jsou propojeny s weby Sdružení obcí Hlučínska
a MAS, jejichž je Závada členem. V minulém zpravodaji
jsem Vás informovala, že jsme získali dotaci spolu
s obcemi Bělá a Bohuslavice na domovní kompostéry
a dva kontejnery na zeleň. Smlouva s dodavatelem je
již podepsaná, nyní čekáme na dodávku zboží, které by
mělo být dodáno dle smlouvy nejpozději do 31. 10.
2015. V letošní sezóně sice kompostéry už nevyužijete,
věřím však, že v následujících letech ano. Bohužel jsme
nebyli úspěšní v dalších podaných žádostech na
dotace, a to dotace z programu Podpory obnovy
a rozvoje venkova MS kraje na opravu kabeláže
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, a ani
v žádosti z programu Nadace Via „Místo, kde žijeme“
na vybudování zastřešení u místního hřiště. Budeme
však
nadále
sledovat
nové
výzvy.
Nová
účetní/administrativní
pracovnice
p.
Petra
Hluchníková z Bělé, která byla vybrána na základě
výběrového řízení a na základě dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, nastoupí na náš OÚ 2. 11. 2015.
Koncem srpna proběhlo výběrové řízení na dodavatele
obnovy vnitřních nátěrů obecního vodojemu, byla
vybrána firma Bc. Václav Dolejš, která má bohaté
zkušenosti s podobnými opravami. Nyní ještě zbývá
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vyřešit náhradní zásobování vodou po dobu odstávky
vodojemu, což bude zhruba 10 dnů. Nátěry se budou
provádět na jaře příštího roku. Koncem září jsme ve
výběrovém řízení vybrali firmu MK Mont Illuminations,
která namontuje světelnou vánoční výzdobu v naší
obci – bude se jednat o 10 sloupů okolo hlavní silnice.
Věřím, že tato výzdoba nám vydrží několik budoucích
let. Dále plánujeme vypsat výběrové řízení na opravu
mostku na hrádku, který byl zničen spadlým stromem
během letních bouřek. Mostek byl před dvaceti lety
postaven svépomocí, proto původní myšlenka byla, že
jej opravíme za pomoci brigádníků a zaměstnanců
obce. Nakonec jsme se však rozhodli hlavně z důvodu
bezpečnosti
svěřit
opravu
odborné
firmě.
S nastupujícím podzimem se nám roztrhl pytel
s kroužky a cvičením v naší obci. Opět funguje kurz
ručních prací pro dospělé a kroužek mladých hasičů,
který přibíral nové zájemce. Od října začíná kreativní
kroužek pro děti, cvičení zumba a nově se také začala
v místní mateřské školce cvičit jóga pro dospělé. Ale
ani klub seniorů nezahálí a během podzimních měsíců
připravuje pestrý program. Závěrem bych chtěla
poděkovat obecním zaměstnancům za vzornou údržbu
a zvelebování naší obce. Přeji Vám pohodové a klidné
podzimní dny.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada

Organizace a spolky

SENIOR KLUB
Každý den stojí za to, aby ho člověk užil!
Senior klub při OÚ Závada je klubem pro všechny
seniory naší obce. Je to místo, kam senioři chodí
jedenkrát v měsíci (mimo letní prázdniny), jen tak si
popovídat mezi sebou a zúčastňují se různých
programů, které se v klubu konají. Snažíme se, aby
nabídka byla pestrá, střídají se programy, poznávací
zájezdy, přednášky, seniorské soutěže, exkurze,
návštěva divadel a další. Nechte se zlákat, přijďte mezi
nás a vyrazte s námi na některou z dalších společných
akcí, o kterých vás pravidelně informujeme
prostřednictvím obecního Zpravodaje nebo u nás
v Senior klubu. Těšíme se na Vás!

Mše seniorů v Závadě
Jedním z prostorů pro lidský život se projevuje
křesťanská láska. Dne 7. 8. 2015 v obecní kapli sv.
Urbana s panem farářem Kazimírem Bubou, byla
sloužena „historicky první společná mše svatá“ za
seniory a jejich rodiny. Sjelo se více jak 60 seniorů ze
společenství farních obcí Bohuslavice, Závada a Bělá.
Po mši svaté jsme se všichni sešli v sále Obecního
úřadu v Závadě. Setkání bylo velmi přínosné, protože
se tady člověk setkal s lidmi, které již zná, ale navázali
i nová přátelství. Nechyběla dobrá nálada, ke které
přispělo i malé občerstvení, které pro své přátele
připravila, (dle svých možnosti a sil), skvělá parta
seniorů ze Závady. Patří jim za to velké poděkování.
Rovněž poděkování patří naší starostce, paní Andrei
Lorkové za účast a přivítání všech seniorů v prostorách
Obecního úřadu.

Návštěva Divadla Jiřího Myrona
Náš klub se dohodl s klubem seniorů z Bělé, že
společně uskuteční návštěvu divadla v Ostravě. Hned
po prázdninách 7. 9. 2015 si 40 účastníků vyrazilo
sjednaným autobusem pana Františka Kozáka do
Ostravy na muzikál Edith & Marlene. Život slavných
osobností patří bezesporu k nejoblíbenějším příběhům
a mají nám co vyprávět. Dvě legendy s poutavým
Zpravodaj obce Závada

dějem o lásce, vášni a zklamání. Po skončení muzikálu
otřásl celým divadlem bouřlivý potlesk, všichni byli
nadšení jedinečným zpěvem a hlasem Hany Fialové
i její francouzštinou. Cestou domů jsme si měli co
vyprávět, byl to jedinečný zážitek. Poděkování náleží
také řidiči autobusu, který i přes rozkopané město
Ostrava, vždy vystihl nejvhodnější cestu k divadlu.
3
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Zájezd Čeladná – Frýdek Místek
Za přispění všech našich milých dárců, ale také našich
členů, kteří se aktivně podílejí na klubovém životě, si
můžeme dovolit finančně přispět členům našeho klubu
na jednodenní zájezd do Frýdku Místku a Čeladné,
který se uskuteční 7. října 2015. Navštívíme hotelový
komplex Čeladenka, který se rozkládá v malebném
údolí Podolánek, v chráněné krajinné oblasti Beskyd.
V hotelu poobědváme a vydáme se do Frýdku-Místku
na exkurzi firmy, kde se vyrábějí unikátní medové
dorty Marlenka. Zde proběhne ochutnávka všech
výrobků, včetně originální kávy Marlenka Café, poté
navštívíme Basiliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku,
která je jedinou Basilikou v Moravskoslezském kraji.
V minulosti byla Basilika poutním místem ve Slezsku.
Cena pro členy klubu je 200 Kč, která zahrnuje
dopravu, oběd, vstupné do firmy Marlenka s malým
občerstvením.
Marie Stavařová

Na čelních pozicích III. třídy!!!
Oddílu TJ Sokol Závada začala nová fotbalová sezona
a nutno říct, že je to sezona výjimečná. Po famózní
jarní jízdě jsme postoupili opět po letech do III. třídy
okresní soutěže, a tomu odpovídala i náročná letní
příprava. Vedení oddílu v čele s předsedou Jiřím
Škrochem a Generálním sportovním manažerem
Davidem Tomakou se podařilo, stávající osvědčený
kádr nejen udržet, ale také jej posílit novou akvizicí
Alešem Dihlem. Po letech se vrátil Adam Fojtík,
a z Dolního Benešova přišel Martin Folta. Realizační
team v čele s trenérem Jiřím Léblem zůstal nezměněn,
navíc se rozšířil o zdravotnici Klárku Křibíkovou. Během
letní přípravy jsme sehráli několik vesměs úspěšných
zápasů (výhry nad rezervami Dolního Benešova
a Bohuslavic), a také vstup do nového soutěžního
ročníku přinesl v prvních čtyřech kolech tři vítězství
a prozatímní druhé místo v tabulce. Postupně také
rozšiřujeme naši sponzorskou základnu, a na reklamní
ploše na našem hřišti přibývají reklamní poutače.
Stojíme o to sponzorsky spolupracovat i s dalšími
firmami, a rádi nabídneme případným zájemcům
plodnou spolupráci. V létě také proběhly pod
patronací fotbalového oddílu na našem hřišti tradiční
Dny obce, přálo nám počasí, a věříme, že si všichni
účastníci oslavy užili. Nová sezona ve III. třídě přináší
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nové nároky, ale i nové zážitky. Skupina, ve které
hrajeme, je bohatá na derby s mužstvy Bolatic,
Bohuslavic, Píště, a další vypjaté zápasy s celky Sudic,
Služovic, Hněvošic, Strahovic či Budišovic. Naši
fanoušci se mají opravdu nač těšit. Kompletní
zpravodajství přinášíme stále na našich webových
stránkách sokol.zavada.cz, a od léta jsme navázali
novou spolupráci s portálem www.fotbalunas.cz, kde
naši příznivci najdou další informace o našich
utkáních, soupeřích, rozhovory, sestavy kola, a také
rubriku hráč kola, kterou již dokázal vyhrát náš
excelentní střelec Daniel Štefek. Věříme, že naše
staronová účast v okresní soutěži bude úspěšná, že
budeme i nadále sebe i své fanoušky fotbalem bavit,
že i nadále budeme co nejlépe propagovat dobré
jméno obce, našeho fotbalu a sportu vůbec. Ohlasy,
které slyšíme od našich soupeřů na náš oddíl TJ Sokol
Závada vzbuzují respekt, dávnou minulostí jsou časy,
kdy si k nám soupeři jezdili pro body – naopak,
vytváříme si postupně pověst mužstva, které se
nemusí bát nikoho. Je to jen o tom, že nás fotbal baví,
máme nejlepší fanoušky (a zejména fanynky), skvělé
zázemí, podporu obce a hlavně partu lidí, která umí to
srdíčko a nadšení do toho dát. A tak se můžeme těšit
na fandění našeho pověstného kotle: Závada, do toho!
David Tomaka
Zpravodaj obce Závada
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Průběžná tabulka III. třídy Sk. A muži – NIKOL NÁPOJE 2015/2016
1.

Hněvošice

7

6

0

1

21:6

18

2.

Služovice

7

5

1

1

20:10

16

3.

Strahovice "B"

7

5

0

2

17:11

15

4.

Závada

7

4

0

3

19:11

12

5.

Sudice

7

4

0

3

13:16

12

6.

Komárov

7

3

2

2

14:12

11

7.

Budišovice

7

3

0

4

11:20

9

8.

Bohuslavice "B"

7

2

2

3

14:13

8

9.

Píšť "B"

7

2

0

5

15:14

6

10. Dobroslavice

7

2

0

5

6:19

6

11. Bolatice "B"

7

1

2

4

14:19

5

12. Oldřišov "B"

7

1

1

5

9:22

4

Stanování s Rozinkami
Protože nám letos o prázdninách počasí přálo, hned druhý prázdninový den jsme s rozinkami a dětmi vyrazili na
Hlučínské jezero stanovat. Na jezeře jsme si užili spoustu legrace, děti dováděly ve vodě i mimo ní. Při jasném
červencovém úplňku se nádherně sedělo do pozdních večerních hodin. Druhý den jsme měli naplánovanou menší
túru, na jejím konci všechny čekal výborný oběd. Poté jsme se sbalili a vyrazili domů. Všem se společné stanování
líbilo, rádi na tuto akci vzpomínáme a určitě příští rok vyrazíme někde společně zase znovu.
Zuzana Cigánová

Zpravodaj obce Závada
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Pohádkový hrádek
Již se stalo tradicí, že se v Závadě koná na svátek sv.
Václava Pohádkový hrádek. Počasí nám moc nepřálo,
a tak se původně plánovaný termín 26.9 přesunul na
sváteční pondělí 28.9. Téma letošního hrádku bylo
„mravenci a berušky“. Děti, jichž většina přišla
v maskách, plnily různé úkoly jako třídění odpadů,
malování a skládání krabic, házení kuličkou na Ferdu
mravence, atd… Ale ani dospělí nepřišli zkrátka
a mohli si zasoutěžit v kvízu. Nakonec byly rozdány
odměny. Samozřejmě nechybělo občerstvení –
bramborové placky, svařák, domácí buchty a jiné
dobroty. Pořadatelé – místní spolek Rozinky a Prajzská
ambasáda z Bělé se už nyní těší na další ročník!

Konec prázdnin na naší ulici
Koncem prázdnin jsme se – naše ulice „u hřbitova“,
opět sešli u společného opékání buřtů. Jako každým
rokem je to akce „na rychlo“ – ve čtvrtek se
domluvíme a v pátek se v hojném počtu sejdeme!
Letos nám počasí přálo, a tak se děti vyřádily při jízdě
ve vozíku na čtyřkolce, dospělí si mezitím poklábosili
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u piva či kávy. Samozřejmě nechyběla večerní stezka
odvahy, které se už děti nemohly dočkat! Společné
setkání se nám moc líbilo, hlavně našim dětem
a příští rok se opět těšíme.
Rodina Klouzalová, Solčanová

Zpravodaj obce Závada
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Hasičské léto
Letošní prázdniny byly pro sbor opět zaměřeny na
soutěže v požárním sportu. Na spoustě soutěží jsme
byli reprezentovat SDH Závada. Povedlo se nám jako
každý rok uspořádat dvě soutěže pro dospělé a navíc
na podzim soutěž pro děti. V pátek 10. července
proběhla na hřišti noční pohárová soutěž a zároveň 5.
kolo noční hlučínské hasičské ligy. Soutěže se
zúčastnilo 24 mužských a 12 ženských družstev.
Mužskou kategorii vyhráli muži z Vrbice a naše
družstvo A se nenechalo zahanbit a skončilo na
krásném druhém místě. Skvělého času ovšem dosáhlo
i družstvo B, které skončilo páté. Ženám se už tolik
nedařilo a obsadili ke svému zklamání až šesté místo.
Vyhrály ženy MarPus (Martinov-Pustkovec). Druhá
soutěž byla denní. Konala se v neděli 30. srpna
odpoledne. Tentokrát dorazilo 38 družstev (27 mužů
a 11 žen). Domácí družstvo muži A zopakovalo
výsledky z noční soutěže a umístili se opět druzí za
Vrbici A.

Útok se nepovedl družstvu muži B. Ženy A nezaběhly
špatný útok, ale skončily „až“ na čtvrtém místě. Na
tuto soutěž se zformovalo i družstvo ženy B, které
obsadily místo 7. Po dlouhé době, jsme se rozhodli,
uspořádat soutěž mladých hasičů. Na poradě
vedoucích byl dohodnut termín 20. září. Ač počasí
vypadalo všelijak, tak se soutěž náramně vydařila.
Dorazilo 8 družstev mladších žáků a 13 družstev
starších žáků. Družstva soutěžila v disciplínách požární
útok a štafeta dvojic. Nejlepších výsledků dosáhlo
v kategorii mladších družstvo ze Strahovic. Na
krásném druhém místě skončili mladší žáci ze Závady.
V kategorii starších vyhrálo družstvo z Muglinova.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě, hladkém průběhu i závěrečném
úklidu všech pořádaných akcí. Všechny akce byly
kladně hodnoceny. Zároveň děkuji obci Závada
za podporu a spolupráci při pořádaní akcí. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli mladým hasičům
věcnými a peněžními dary na pořádání soutěže, a to
obci Závada, městu Opava, panu Ryškovi, Model Obaly
a.s. a Canis Prosper s.r.o..
Ondřej Lasák, velitel

Paměť národa (www.pametnaroda.cz)
Paměť národa shromažďuje vzpomínky a svědectví
Čechů a Slováků vypovídajících o jednotlivých etapách,
událostech, fenoménech a osobnostech 20. století.
Projekt si získal vynikající renomé a už dnes obsahuje
nahrávky stovek pamětníků od největších osobností až
po zcela neznámé svědky uplynulých desetiletí. Pro
Paměť národa budou zaznamenány i vzpomínky
a svědectví pamětníků z Hlučínska. Velmi cenní budou
dosud žijící muži, kteří museli narukovat do německé
armády, stejně tak jejich ženy i děti, které si pamatují
Zpravodaj obce Závada

události a situace na Hlučínsku během války, na
jejím konci i v poválečném období. Jejich svědectví by
se pak stalo součástí unikátního archivu Paměti
národa, který je k dispozici jak laickým zájemcům
o moderní dějiny naší země, tak učitelům, badatelům
a historikům. Hlučínsko a jeho dějiny v průběhu 20.
století do Paměti národa nepochybně patří a budou
pro něj velkým přínosem. Prosím zájemce – poslední
pamětníky, kteří by chtěli přispět do projektu „Paměť
národa“, ať se přihlásí na OÚ Závada.
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Historie

Něco z historie naší obce – 3. část
Vlastnické poměry na dolnobenešovském panství
zůstávají nadále složité. V roce 1689 bylo vloženo
doživotně právo na užitky ze statku benešovského, tj.
z městečka Dolní Benešov, vsi Bohuslavic, Kozmic
a Závady, krčmy Weibersorge, aj. Jiřímu z Grothausu,
starostovi czorsztynského a plukovníkovi pěchoty
z polského vojska. Ke zvyšování zisku vrchností byl
nucený odběr (přímus) potravin, nápojů a jiných
potřeb poddanými od vrchnosti nebo jí řízených
podniků. Ze zachovaných zpráv k přiznání daní
z nápojů a poraženého dobytka, lze usoudit, že na
panství se pilo více než v období třicetileté války, větší
spotřebě bránila nedobrá ekonomická situace
poddaných, jakož i poměrně vysoká cena nápojů. Pro
vrchnost byly rovněž objektem přínosu ryb z rybníků
u Dolního Benešova a zejména pak obchod s polskou
solí, která byla prodávána poddaným za vysokou cenu
14 gr. za měřici. Poddaní přitom museli pro tuto sůl
jezdit do Bílska a ještě dále, kde byla sůl těžena,
daleké fůry byly pro poddané obzvlášť velkou zátěží.
Jejich trpělivost došla na jaře 1688, kdy na
dolnobenešovském panství vypukla zcela otevřená
vzpoura, poddaní ze všech vesnic na panství zaslali
hejtmanovi úřadu opavského knížectví stížnost
ohledně zvyšování robot, obchodu se solí a s rybami,
zabírání pustých pozemků ke dvorům (byly zřejmě již
také obnoveny dvory v Dolním Benešově, Kozmicích
a dvůr Kafárňa), rozvážení produktů ze dvorů, s nimiž
museli jezdit až 12 mil (téměř 89 km) daleko atd.
Současně část poddaných odmítla vykonávat roboty,
ozbrojila se a odešla do lesů. Prameny neuvádějí,
o které lesy šlo, největší lesy na panství byly mezi
Závadou, Bohuslavicemi a Bělou, je pravděpodobné, že
poddaní utekli tam. Od roku 1692 jsou zachovány pro
dějiny obyvatelstva v Závadě jedinečné prameny
v podobě matrik farnosti Dolní Benešov, kam Závada
příslušela. Pro Závadu se z nich zjišťuje poměrně velká
stabilita obyvatelstva, jen v nepříliš značné míře
narušovaná nově příchozími osadníky nebo sňatky
s muži a ženami odjinud, vesměs z okolních obcí.
V podstatě všechny významné rody, které později
v historii obce hrály větší úlohu nebo se objevují již
dříve během 17. Století, jsou doložený také koncem 17.
století – Střížkové, Kubíkové, Hartošové, Hořinkové,
Kučerové, Gardelkové, Grodalové, Sojkové, Uhlířové,
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Menšíkové, Janíkové, Krupové, Rakové, Polákové,
Maršovští, Hoštičtí, Smolařové, Pacurové, Novákové
(Nováčkové), Šindelářové, Pěčkové, Tešnarové,
Badurové, Vitáskové, Šustkové, Ševčíkové, Miketové,
Mokří, Bělicové, Kudlové, Kovalové, Chřibkové,
Klapáčové, Mrkvové (psáno Mirkvové), Valenkové,
Eisnerové, aj. Šlo jednoznačně o obyvatelstvo českého
původu, u Gardelků, Grodalů a Poláků se může
usuzovat na polské přistěhovalce. Skutečnost, že počet
rodin v Závadě byl každopádně vyšší než počet
usedlostí, nicméně ukazuje, že v jednom domě asi žilo
pohromadě více obyvatelů, přičemž ti z nich, kteří
nejsou jinými prameny doloženy jako majitelé
usedlosti, byli zřejmě v postavení čeledínů, děveček,
služek, obecních pasáků, apod. Sňatky byly uzavírány
většinou mezi obyvateli Závady, pokud šlo o migraci
odjinud, pak jedině z okolních obcí, přičemž u většiny
sňatků lze předpokládat, že nevěsty odešly za svým
mužem. Jako svědkové na svatbách vystupují více
obyvatelé okolních obcí Dolního Benešova, Bohuslavic
a Kozmic, než ze samotné Závady (platilo to i po r.
1700), nápadná je účast Mikuláše Eisnera, Mikuláše
Šustka a Vavřince Kozelka, kteří se v 1696 – 1698
objevují jako svědkové na 5 svatbách, téměř na všech,
jež byly uzavřené, podle všeho šlo o vesnické
dohazovače zvané na svatby, jež předtím pomohli
dojednávat. Ročně se rodilo 3 – 6 dětí, úmrtnost byla
poměrně nízká, v matrice úmrtí je první doloženou
zemřelou 17. ledna 1695 Dorota, dcera Martina
Hořinky, stará 33 týdnů, za léta 1697 a 1699 – 1701
vůbec nikdo nezemřel. Konzervativní způsob života
obyvatelů Závady, motivovaný především skutečností,
že vesnice stále byla oním světem samým pro sebe,
dosti kontrastuje s rebelantským duchem, který
projevovali Závadští svou účastí na vzpourách proti
vrchnosti a byli přitom solidární i s utrpením vesničanů
v okolí.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

Zpravodaj obce Závada

Názor

Pohled „cizích očí“
Vážení občané obce Závada,
dovolte, abych napsal několik vět z postřehů na Vaší
vesnici pohledem „cizích“ očí. V minulosti jsem býval
rovněž občanem obce Závada, ale v porevolučních 90.
letech se naše rodina z důvodu restitučního vyrovnání
z obce vystěhovala. Já našel nové bydliště v Dolním
Benešově. V Závadě jsem prožil dětství. Myslím si, že
dodnes mám v obci plno kamarádů, přátel a dobrých
známých. V minulosti jsem tu působil i v místním
fotbalovém klubu TJ Sokol, kde jsem dělal několik let
místopředsedu, byť jako občan Dolního Benešova.
Takže se Závadou jsem nejen přes kamarády, ale
hlavně přes fotbal, tak nějak spojen dodnes pupeční
šňůrou, obzvláště v posledních asi 4 letech, kdy
v místním fotbalovém klubu působí, pro mnohé asi
překvapím, můj syn Daniel. Je to ten střelec, který střílí
jeden gól za druhým a já, jako otec jsem na něj
právem pyšný. Ale to jsem trochu odbočil. Životní
kotrmelce mě před 5-ti lety zavedly až na druhou
stranu okresu, a to do městyse Litultovice. V této obci
pobývám krátce, přesto jsem byl v loňských
komunálních
volbách
zvolen
do
místního
zastupitelstva. A to je to, proč jsem se rozhodl napsat
pár řádků do Vaše obecního zpravodaje. Každý, kdo si
prošel komunální politikou, tak mi jistě dá za pravdu,
že poté, co pozná podhoubí té malé obecní politiky,
fungování obce, starosti kolem toho a další věci s tím
související, pohled na jeho obec, ale i pohled v jiných
obcích je najednou jiný. Dívá se úplně jinak. Sleduje co
a jak vylepšit, opravit, kde je co špatně. Po vzoru
jiných, co a jak zlepšit pro vlastní obec a podobně. Já
za sebe musím říct, že do Závady jezdím rád a to nejen
na fotbal, ale i za kamarády nebo jen tak projíždím.
V poslední době jsem se byl v Závadě i několikrát projít
a musím říct, že jsem byl potěšen a v mnoha případech
i velice mile překvapen, jak Vaše obec zkrásněla. Vy
místní si to možná neuvědomujete, ale právě tím
pohledem cizích očí to vidím. Nechci jmenovat, vše co
se zlepšilo či opravilo, ale za poslední roky toho bylo
celkem dost.

Zpravodaj obce Závada

Daniel Štefek ml., hráč TJ Sokol Závada
Od výstavby hřbitova, opravy chodníků, přestavby
Obecního úřadu, vybudování dětského hřiště
a sportovního areálu kolem fotbalového hřiště, fasády
a rekonstrukce kabin na hřišti, rekonstrukce školky,
oprav rodinných domů, jejich přestaveb a nanesení
nových malebných fasád či podobně. Nerad bych na
něco zapomněl, ale myslím si, že v Závadě se toho
událo k lepšímu, za ty poslední roky, hodně. Dokonce
jsem byl překvapen, kolik nových rodinných domů se
v obci staví. Je zde přistěhováno či sezdáno mnoho
nových lidí. Zkrátka v mých očích, je Závada krásná
vesnice. I když samozřejmě, je pořád co zlepšovat
a zastupitelstvo obce, včetně nové starostky čeká ještě
hodně práce, ale oni to stejně ví. Stejně tak ví, že nikdy
se nezavděčí všem, ale určitě dělají a do budoucna
budou dělat vše nejlepší pro blaho obce a tímto jim, na
dálku fandím. Takže úplným závěrem, Vážení občané
obce Závada, buďte pyšní na svou obec. Je krásná, je
malebná a pohledem cizích očí se v ní každý host musí
cítit spokojeně.
Daniel Štefek – zastupitel městyse Litultovice
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Kresby

Graffiti v Závadě
Ne vždycky musí posprejovaná zeď člověka naštvat
a pobouřit. Této myšlenky se dlouhá léta drží ostravský
pouliční umělec Radoslav Kocián, který na legálních
plochách na Ostravsku tvoří líbivé barevné obrazce
pod přezdívkou Lacmo. Pan Kocián patří mezi
průkopníky 3D graffiti u nás. Jak jste si jistě všimli,
barevně se mění šedá zeď za naší prodejnou Tempo.
Po domluvě nám p. Kocián nabídl namalovat tuto 60metrovou zeď pouze za cenu materiálu, který uhradí
Tempo. Pan Kocián z časových důvodů pracuje na naší
zdi pouze ve večerních hodinách, za což mu patří
vzhledem k chladnému počasí a ztíženým podmínkám
velký obdiv. Na dotaz, od kdy se umění graffiti věnuje,

a co je mu inspirací pro motivy, odpověděl: „ Začal
jsem v roce 1994, kdy u nás graffiti začínalo a bylo to
pro všechny něco nového a nevyzkoušeného. Líbila se
mi tvůrčí svoboda a možnost pracovat na velkých
malbách což v ateliéru moc nešlo. V té době
neexistovaly legální stěny v takovém měřítku jako
dnes, takže jsme využívali všechny zajímavé místa jako
dlouhodobě rozestavěné stavby nebo opuštěné
továrny. V tvorbě většinou propojuju přírodní motivy
s prvky graffiti, a pokud je to možné nějakým
způsobem zakomponuju i místo nebo symbol města,
ve kterém malba vzniká.“
Andrea Lorková
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Společnost

Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 7. - 30. 9. 2015 oslavili
životní jubileum naši občané:
Červenec:
Lýdie Solichová
50 let
Anna Škrochová
82 let
Srpen:
Emília Dočarová
70 let
Anna Stočková
81 let
Září:
Hildegarda Chřibková
81 let
Marie Miketová
60 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.

Navždy nás opustili…
Září – Jaroslav Chřibek
Vzpomínáme…

Dne 26.9.2015 oslavili zlatou svatbu manželé Steffkovi. Do dalších společných let jim přejeme
hodně lásky, zdraví, štěstí a Božího požehnání!

Zpravodaj obce Závada
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Co nás čeká

ŘÍJEN
07. 10. – zájezd Klubu seniorů
10. 11. – zájezd do sklípku-Rozinky
konec října – lampiónový průvod dětí (datum bude upřesněno)
LISTOPAD
14. 11. – (8:00 – 12:00) – svoz velkoobjemových kontejnerů, elektrozařízení a nebezpečných odpadů, zároveň
SDH-svoz šrotu
PROSINEC
5. 12. – vánoční jarmark v Závadě
26. 09. - od 15 hod. Pohádkový hrádek

Dýchejme čistý vzduch
Sdružení obcí Hlučínska pamatuje také na životní
prostředí. V měsících říjnu a listopadu 2015 proto
bude uspořádána série přednášek pro veřejnost
a děti ze ZŠ v regionu na téma základních
environmentálních principů a pravidel, ochrany
ovzduší, separace odpadů, aktuální legislativní

úpravy této problematiky apod. Projekt nese
název „Dýchejme čistý vzduch!“ a je rovněž
spolufinancován Moravskoslezským krajem.
V Závadě proběhne přednáška 12. 11. 2015 od 19
hodin v sále Obecního domu.

Víte, že od roku 2017 musíte vyměnit váš starý kotel za nový?
Víte, že ovzduší na Hlučínsku patří vlivem spalování nekvalitních paliv v zastaralých
kotlích dlouhodobě k nejvíce znečištěným v republice? Víte, že kraj podporuje výměnu
starých kotlů za nové?
Sdružení obcí Hlučínska pro Vás připravilo informační besedu, kde se dozvíte:
1) Proč musíme za zákona vyměnit starý kotel,
2) jaké jsou zdravotní dopady nesprávného způsobu vytápění,
3) jaké jsou výhody nových automatických kotlů,
4) jak zažádat a získat dotaci na nový kotel.

VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady a podněty 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. Uzávěrka podkladů pro příští číslo je
17. 12. 2015.
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