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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady podzim! Na posledním
veřejném zastupitelstvu 11. září jsme schválili výběr
firmy, která bude provádět plánované opravy kanalizace v hodnotě 3,8 mil. bez DPH. Předtím jsme nechali
provést kamerovou zkoušku již v minulosti rekonstruovaných úseků, a ty jsou až na menší deformace
v pořádku. Nyní tedy zbývá opravit zbytek kanalizace
pro výusť u Kaménky – část je v hlavní silnici, kde už letos kopat nemůžeme a část v našich místních komunikacích. Pokud klimatické podmínky dovolí, začali
bychom s opravami už letos. Zatím to ale s počasím
moc slibně nevypadá. Během oprav Vás prosím
o toleranci a také zvýšenou bezpečnost. Do konce října
by mělo být dokončeno rozšíření veřejného osvětlení
chodníku od hřiště ke kapli, financovaného z dotace
Moravskoslezského kraje. Pokračují projekty kořenová
čistička odpadních vod, přechod u mateřské školky, re-

vitalizace vodní nádrže Kaménka či snížení rychlosti na
Podliští. Díky dobrovolníkům z řad zastupitelů, dobrovolných hasičů a obecních zaměstnanců se konečně
téměř podařilo znovu vybudovat mostek na hrádku.
Tímto jim za jejich odpracované hodiny děkuji. Během
léta se konalo několik vydařených akcí - Obecní slavnosti, velkolepé oslavy 90. let založení SDH Závada,
Strassenfest Závada - Sever. Kromě toho jsme zažili
několik fotbalových utkání na místním hřišti a hasičské
soutěže družstev dospělých i dětí. Všem, kdo se jakkoliv podíleli na organizaci a zajištění výše zmiňovaných
aktivit velice děkuji za jejich přístup a reprezentaci naší
obce. Také děkuji za práci všem obecním zaměstnancům. Koncem října 20. - 21. 10. 2017 nás čekají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
na které Vás zvu. Přeji Vám pohodové podzimní dny.
Andrea Lorková

Obec Závada, Závada 106, 747 19 pošta Bohuslavice
Oznámení o době a místě konání voleb do

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka obce Závada v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb.,
o volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ,
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je volební místnost v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku je budova Obecního domu Závada čp. 106 v II. NP v obecním sále.
3. Každý volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství
České republiky.
4. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 18 ze dne 11. 9. 2017
Začátek: v 18:00 hodin v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Anna Kretková, Robin
Štefek, Mgr. Věra Drobilíková, Jan Stacha, Ing. Ondřej
Lasák, Ing. Petr Liška, Jan Cigán
Omluveni: Ing. Yveta Valková.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Robin Štefek, Ing. Petr Liška.
1. Schválení programu jednání č. 18/2017 včetně přidaného bodu č. 10, rozpočtové opatření č. 7/2017, č.
8/2017, č. 10/2017.
2. Usnesení č. 17/2017 ze dne 26. 6. 2017. Vzato na
vědomí – bez výhrad a připomínek.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje darování části pozemku p. č. 715/1 od SSMSK (chodníky) obci Závada
a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. Dle
GP 00359-45/2016 se jedná o části pozemku p. č.
715/1, nově označené jako par. č. 715/4, 715/5,
715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 715/10 a 715/11
o celkové výměře 2412 m2, účetní hodnota pozemků
činí 48.240,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění
dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko.
Schváleno 8 hlasy.
5. Záměr k pronájmu nebytových prostor v MŠ. Paní
Barbora Hluchníková ukončí smlouvu k pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole v Závadě k 30. září
2017 jako kadeřnice na základě živnostenského listu.
Vyvěšení záměru k pronájmu nebytových prostor se
stejnou službou – kadeřnicí. Schváleno 8 hlasy.
Schváleno 7 hlasy.
6. Oprava kanalizace otevřeným výkopem
Schváleno 7 hlasy.
7. Zprávy výborů a komise
Zpráva kontrolního výboru
Paní Anna Kretková informovala občany o zápisu jednání kontrolního výboru č. 12 ze dne 11. 9. 2017.
Předmětem kontroly bylo usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2017, č. 17. Kontrola pokladních knih za červenec, srpen, září 2017. Stav
pokladny v hotovosti k 11. 9. 2017 byl 10.783,- Kč.
Schváleno 8 hlasy.
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Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška přivítal všechny přítomné a seznámil
s činností kulturní komise za uplynulé čtvrtletí
a s plánem připravovaných akcí.
Dne 5.7.2017 proběhly na hřišti Sokola Závada Obecní
slavnosti, které se vydařily, stejně jako v loňském roce.
Děkujeme, že jste se zúčastnili v hojném počtu.
V sobotu 16. 9. 2017 se bude konat před Obecním domem 1. ročník Strassenfestu. Do pořádání se letos zapojili občané ulic „ Závada – Sever“. Začátek akce je
stanoven na 15. hodinu, kdy bude předán klíč od pořadatelů loňského Strassenfestu a proběhne slavnostní
otevření brány.
Během roku stále navštěvujeme naše jubilantky
a jubilanty. Každý od nás obdží dárkový koš. Za celou
kulturní komisi bych chtěl poděkovat za pohostinnost
a přízeň, kterou nám při našich návštěvách věnujete.
Probíhají dokončovací práce na opravě obou lávek na
Hrádku. Zbývá ještě položit pražce na větší lávku
a u malé lávky dokončit zábradlí. Děkuji zastupitelům,
obecním zaměstnancům a místním hasičům, bez kterých bychom obě lávky jen stěží opravili. Všechny Vás
zvu na slavnostní otevření. Termín otevření bude
upřesněn.
V pátek 29. 9. 2017, vyjde již 26. číslo obecního zpravodaje, ve kterém se dočtete více o těchto a dalších
plánovaných akcích. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
8. Žádost TJ Sokol o dotaci 4 tis. Kč z rozpočtu obce Závada. Neschváleno 7 hlasy.
9. Rozpočtové opatření č. 9. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
10. Rozpočtové opatření č. 7/2017, č. 8/2017, č.
10/2017. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena: 18.35 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
Redakce
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Spolupráce s polskou Zawadou
Spolupráce s polskou obcí Zawadou pokračuje. Členové OSP (SDH) navštívili naši obec u příležitosti oslav 90.
let založení SDH v Závadě. Zastupitelé družební obce
se zúčastnili už podruhé našich obecních slavností. Na
oplátku několik zástupců naší Závady přijalo pozvání
polské strany a 13. 9. jsme se zúčastnili slavnostní mše
u příležitosti „fatimských dnů“, 100 let
od výročí zjevení
Panny Marie ve
Fatimě.
V Zawadě
slaví tajemství všech
fatimských zjevení
každého 13. v měsíci
a pokaždé nese sochu Panny Marie jiný
spolek, dne 13. 9. to
byl spolek horníků.
Od května do října 1917 líčili tři malí
pasáčci, Lúcia
dos
Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco
Marto, zjevení Panny Marie v polích doliny zvané
Iria u vísky Aljustrel, nedaleko portugalského města Fatima. Tento zážitek se opakoval každého 13. dne
v měsíci přibližně ve stejnou hodinu. Lúcia popisovala
zjevení Panny Marie jako „jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový pohár
naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky“. Podle Lúciiny zprávy svěřila Panna

Maria dětem tři tajemství, známá jako tři fatimská tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti
za spásu hříšníků. Děti si utahovaly kolem pasu provazy, způsobující jim bolest, v horkých dnech si odříkaly
vodu a konaly další kajícné skutky. Nejnaléhavěji Panna Maria žádala děti, aby se každý den modlily růženec. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je
klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru.
V následujících
měsících
začaly
proudit
do Fatimy a Aljustrel tisíce lidí, přitahovány zprávami
o zjeveních a zázracích. V srpnu se pak Panna Maria místo 13. dne v dolině Iria, zjevila 19. srpna v blízkém Valinhos. Při posledním zjevení 13.
října 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí včetně
novinářů a fotografů na základě tvrzení dětí, že toho
dne se stane zázrak, aby všichni uvěřili. Hustě pršelo,
ale nespočetné množství pozorovatelů zaznamenalo,
že v poledne se všechny mraky na obloze roztrhaly
a odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího
po obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami světla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se
po klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo a lidé, kteří byli předtím promočení, byli zcela suší.
Tato událost je známá jako „sluneční zázrak“. Fatimská zjevení byla po důkladném teologickém šetření
uznána církví jako pravá, a to dne 13. 10. 1930.
Andrea Lorková
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjevení_Panny_
Marie_ve_Fátimě
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Zprávy z OÚ

Dotace na veřejné osvětlení
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (dále jen MS
kraje) na svém 3. zasedání dne 16. 3. 2017 usnesením
číslo 3/178 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci
z rozpočtu MS kraje v rámci dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova MS kraje 2017“
na akci „Od hřiště ke kapli a školce po osvětleném
chodníku“ ve výši 44% plánovaných uznatelných nákladů. Výběrové řízení vyhrála firma Jan Ondruš "ELEKO" Na osvětlení budou použity LED svítidla
VISIOCOM (viz ilustrační obrázek), které budou instalovány na 6 - ti sloupech (viz náčrt). Jak jste si již určitě
všimli, výkopové práce již začaly. Termín předání díla
je stanoven na konec měsíce října, takže se můžeme
těšit na osvětlený chodník, kde se určitě budeme cítit
bezpečněji.

Veřejné osvětlení
Jistě Vás během letních měsíců zarazilo časté vypínání
veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení prošlo vloni rekonstrukcí, vypínání není způsobeno technickým stavem či zkraty, jak se mnozí domnívají. Úmyslně nám
veřejné osvětlení, zejména o víkendech, někdo vypíná.
Pachatele by mohl tento trapný opakovaný vtip přijít
draho a věřím, že pokud má zdravý rozum, tak přestane.
Andrea Lorková
2
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Lávky na Hrádku
V měsících srpnu a září jsme uspořádali další brigády
pro obnovení zničené lávky „Na Hrádku“. Během srpna byly kovové nosníky před OD svařeny a převezeny
na Hrádek, kde byly pomocí traktoru nataženy zpět na
původní pozice. Poté byly opatřeny základním
a vrchním nátěrem. Pro zachování delší životnosti byly
natřeny také dřevěné sloupy a vzpěry. V úterý 29. 8.
2017 jsme přesně usadili kovové nosníky a vztyčili jsme
dva prostřední nosné sloupy. V sobotu 2. 9. 2017 jsme
i přes nepříznivé počasí pokračovali v dalších pracích.
Zašroubovali jsme 6 nosných sloupů a provizorně jsme

je upevnili. Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme za pomoci obecních zaměstnanců zašroubovali zbývajících 6 sloupů.
V pátek 8. 9. 2017 nám obecní zaměstnanci natřeli zábradlí a odvezli na Hrádek, abychom v sobotu mohli
pokračovat v dalších pracích. V sobotu 9. 9. 2017 se za
hojné účasti dobrovolných hasičů opět konala brigáda.
Byly svrtány příčné vzpěry a postupně se šroubovalo
zábradlí. Po dokončení zábradlí jsme položili několik
pražců. Opravné práce pokračovaly i na malé lávce,
kde bylo zábradlí také v havarijním stavu. Proto jsme
demontovali zbytky starého, ztrouchnivělého zábradlí.
Zašroubovali jsme 8 nových sloupů, na které bude během měsíce října připevněno nové zábradlí. V měsíci
říjnu bychom rádi obě lávky otevřeli, ať můžou dále
pokračovat akce, které se na Hrádku vždy konaly. Děkuji všem dobrovolným hasičům a obecním zaměstnancům, kteří nám výrazně pomohli při obnově obou
lávek. Také musím velmi poděkovat Jendovi Stachovi
a Robinu Štefkovi, za výpomoc při převozu stavebního
materiálu. Bez jejich těžké techniky bychom materiál
Zpravodaj obce Závada

jen stěží na Hrádek dostali. Dovolte mi všem poděkovat jmenovitě: Za hasiče byli nápomocni tito brigádnici: Blokscha Tadeáš, Drobilík Hynek, Chřibek Jakub,
Chřibek Tomáš, Kuděla Dan, Lampa Pavel, Lasák Ondřej, Nawrath Vojta, Pěcháček Lukáš, Ryška Jan, Stacha Petr, Svoboda Lukáš a Wilpert Daniel. Z řad
obecních zaměstanců pomáhali: Chřibek Jindřich, Poštulka Rostislav, Svoboda Ondřej, Dombková Květa,
Kurková Zuzana,Pacur Pavel a z řad zastupitelů děkuji
Jendovi Stachovi a Robinu Štefkovi. V neposlední řadě
děkuji za přípravu dřeva Pavlu Nawrathovi a Janu Ryškovi. Snad se vše podaří dokončit do konce měsíce října, abych Vás mohl pozvat na slavnostní otevření,
o kterém budete informováni na webových stránkách
obce nebo místním rozhlasem.
Petr Liška

5

SDH

Hasiči v létě se rozhodně nenudili
V sobotu 12. srpna 2017 proběhlo výročí 90. let Sboru
dobrovolných hasičů v Závadě. V rámci oslav byla připravena akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s HZS
MSK. Děti a dospělí si mohli vyzkoušet své vědomosti
a dovednosti u stánku preventivně výchovné činnosti
a u stánku simulujícího soutěž TFA. Během celého od-

dechová kapela Dolnobenešovská galánečka a večerní
program zpestřila rocková hudba NO STRES a ohňová
show skupiny Folleto. Celé oslavy doplňovala v sále výstava hasičských modelů. Za jejich zapůjčení vděčíme

poledne probíhala soutěž dětí a dospělých v rychlosti
oblečení zásahového obleku a 20 úderů kladivem
na hammer boxu. Jako bonus si mohli dospělí vyzkoušet tahání 80 - ti kilogramové figuríny.
V rámci ukázek se představili profesionální hasiči spolu
s místní jednotkou u zásahu na nebezpečnou látku.

Jirkovi Lasákovi a Petrovi Kubíkovi z Bohuslavic. Součásti byla i výstava pohárů. Hojně navštěvovaná
v rámci této výstavy byla kronika hasičů a nová fotokniha.
Ondřej Lasák

Následovala ukázka hašení historickou stříkačkou
z Dobroslavic a odpolední program završila ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a jeho hašení v podání dobrovolných hasičů z Hlučína.
Doprovodný program doplnili okolní sbory s krátkými
vtipnými ukázkami s maketou hasičského vozu
na témata: hašení požáru, likvidace hmyzu, odstranění
stromu a záchrana tonoucího. Během odpoledne hrála
6
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Denní hasičská soutěž
V neděli 27. srpna 2017 se uskutečnila na místním
hřišti denní hasičská soutěž. Počasí nám přálo, a tak
se mohla očekávat příjemná soutěž. Soutěže
se nakonec zúčastnilo celkem 26 družstev 19 mužských a 8 ženských. Pořadí na prvních příčkách
u můžu bylo: 1. Kozmice A, 2. Vrbice, 3. Stachovice.

Na bedně u žen skončily 1. Píšť, 2. Malé Hoštice a 3.
MarPus. Naším družstvům se tentokrát moc nedařilo.
U družstva A nechal proudař na terči vteřinu a skončili
7., u žen nechala proudařka vteřiny 2 a skončily čtvrté.
U družstva mužů B nechal proudař vteřiny 3 a skončili
na 12. místě.

Dětská hasičská soutěž
V neděli 24. září proběhla v Závadě na hřišti
dětská hasičská soutěž v rámci Hlučínské hasičské ligy. Začátek byl v 10 hodin. Bohužel počasí
úplně nepřálo. Tak ještě před začátkem bylo
na poradě rozhodnuto, že se zruší požární útoky
a bude soutěž pouze v požární štafetě dvojic
jednokolově. V 10 hodin byla soutěž zahájena
nástupem a všechny přítomné přivítal starosta
sboru Lukáš Pěcháček a starostka obce Andrea
Lorková. Pak již soutěž začala na asfaltovém
hřišti vedle hřiště. Soutěž byla ukončena okolo
11:30. Po spočítání výsledků proběhlo ve 12
hodin vyhodnocení všech družstev. Každé družstvo si odneslo cenu. Naším družstvům se dařilo. Mladší žáci skončili třetí z 10 družstev
a starší žáci obsadili 4. místo ze 14 družstev.
Ondřej Lasák

Zpravodaj obce Závada
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Organizace a spolky

Podzimní část sezóny 2017/2018
Začala podzimní část Okresní soutěže III. třídy, a TJ Sokol Závada opět zve na fotbal. Během prázdnin došlo
k dalšímu posílení mužstva, mnozí hráči doléčili zranění, a tak vedení oddílu v čele s naším předsedou Jiřím
Škrochem
a managerem
Davidem
Tomakou,
a samozřejmě celá naše fanouškovská obec očekává
solidní výkony, a naději, že opět budeme hrát
v podzimní části soutěže důstojnou roli. Výsledky jsou
zatím jako na houpačce, po solidních výkonech
v Bolaticích nebo s Darkovičkami, přišla studená sprcha při derby v Bělé, se kterou jsme po cca 10-ti letech
opět sehráli mistrovské utkání. Čekají nás ale další
střetnutí, a všichni věříme, že si své fotbalové jméno
obhájíme. Nadále také trvá spolupráce s portálem
www.fotbalunas.cz, kde jsou k dispozici komentáře
k zápasům, tipérská soutěž, sestavy kola apod. Je potěšitelné, že naši hráči se v těchto sestavách pravidelně objevují, a proto i naši příznivci můžou svými hlasy
borce ze Závady podpořit. Chtěli bychom také poděkovat za podporu OÚ v Závadě, paní starostce Andrei
Lorkové a také našim sponzorům: Pizzerii Zábřeh majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v čele
s panem Oskarem Sněhotou, eshopu BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Lischkové

Průběžná tabulka podzimní části 2017/2018
Tým

V

R

P

S

B

1. FK Bolatice B

5

1

0

18:6

16

2. FC Dolní Benešov B

4

2

1

30:20 14

3. TJ Sokol Bělá

4

1

1

24:13 13

4. TJ Sokol Služovice

4

0

2

17:9

5. TJ Sokol Sudice

3

1

3

17:25 10

6. SK Moravan Oldřišov B

3

0

2

16:11

9

7. FK Darkovičky B

2

1

3

16:14

7

8. TJ Sokol Štěpánkovice B

2

0

4

7:14

6

9. TJ Sokol Závada

1

2

3

9:14

5

10. TJ Sokol Hať B

1

2

2

8:16

5

11. SK Meteor Strahovice B

1

1

3

16:16

4

12. TJ Sokol Kozmice B

1

1

3

6:16

4

13. SK Bohuslavice B

1

0

5

9:19

3

12

a všem našim příznivcům, kteří v hojném počtu chodí
na Závadu, a které chceme dál odměňovat parádními
fotbalovými zážitky. Veškeré informace o chodu klubu,
aktuální i plánovaných utkáních, rozpis sezony apod.
jsou také k nalezení na stánkách sokol.zavada.cz
David Tomaka

Pohádkový hrádek
Pec nám spadla, to bylo téma letošního Pohádkového
hrádku. Každoročně pořádá tuto akci nejen pro děti
spolek Rozinky ve spolupráci s Prajzskou ambasádou
na svátek sv. Václava. Hřiště se letos hemžilo spousty
„kominíků“, kteří museli plnit různé úkoly, lepení cihel
na pec, hod kominickou koulí, hledání knoflíků pro
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štěstí a další. Za to byly děti odměněny perníkovým
knoflíkem nebo jinou maličkostí. Divadelní představení
pohádky „Pavlík je nemocný“ zahrálo divadlo
z Dobroslavic. Pěkné zábavné odpoledne prožily nejen
děti, ale i dospělí.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada

Organizace a spolky

Prázdniny Klubu seniorů
Klub seniorů ani o prázdninách nezahálel, podíleli jsme
se na přípravě a organizaci Obecních slavností 5. července, kde nás také několik členek vystoupilo se svým
novým vystoupením na hudbu z filmu Babovřesky.
O pár dnů později 9. července jsme toto vystoupení
představily i na Festivalu Hlučínska v Hlučíně, kterého
jsme se zúčastnily už potřetí. V pátek 4. srpna jsme se
sešli na mši sloužené Otcem Markem za seniory ze Závady, Bělé a Bohuslavic a poté se společně pobavili na

sále Obecního domu, kde nám zahrála country kapela
ze Vřesiny Pozdní sběr. Seniorky opět předvedly
s velkým úspěchem své vystoupení „Babovřesky“ 26.
srpna na akci „Vřesina se baví“. Dalšího úspěchu jsme
dosáhli v Bohuslavicích – na sportovních hrách 7. září
jsme se umístili na 1. místě. V pátek 15. září jsme se
společně sešli na Klubovém večeru. V úterý 19. září
jsme byli na zájezdě ve Vizovicích a Zlíně a i přes nepříznivé počasí jsme si tento výlet moc užili.
Za Klub seniorů Drahomíra Gargošová

Festival kultury Hlučínska
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již podeváté Festival
kultury a hlučínských řemesel. V neděli 9. července se
zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily dechové kapely Rohovanka, Hlučíňanka a Slezská kapela, folklorní soubory
Karmašnice, Vlašanky a Bolatické seniorky, taneční
soubory Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady
a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. Součástí festivalu
byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité
dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod.
Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky,

Zpravodaj obce Závada

regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých
výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín
a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při
samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.
za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok
u desátého ročníku na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková
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Strassenfest

Strassenfest Závada – Sever 2017
V sobotu 16. září se konal 1. ročník Závadského Strassenfestu, který pořádali obyvatelé Závady Sever. Akce se konala před Obecním domem. V 15:00 byl slavnostně předán klíč
k odemčení brány Strassenfestu, který Seveřané dostali od obyvatel Jihu. Tento
klíč byl požehnán otcem Vojtěchem. Po
odemčení brány se návštěvníci vydali
ochutnávat speciality, které pro ně měli
Seveřané připraveni. Pochutnávali si na
cigáru, langoších, sýrech, guláši, kýtě,
zelňačce, směsi na topince, bramborových
plackách, párku v rohlíku, makrelách. Na
své si přišli i milovníci sladkého v nabídce byly palačinky, domácí zákusky, buchty a kávička. K pití byly připraveny různé druhy piv, alka a nealka, míchané
nápoje, víno a burčák. I přes nepříznivé počasí dorazilo
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dost návštěvníků, pro které byl připravený i program
ve formě ukázky Parkour, vystoupení tanečnice
Pole Dance. Své štěstí si mohli všichni vyzkoušet v tombole, ve které byla připravena spousta krásných, věcných cen. Pro děti byl v sále připravený skákací hrad
a venku se mohli povozit koňským povozem nebo hasičským autem. Noční oblohu rozzářil krásný ohňostroj. Všichni se
bavili do pozdních nočních hodin a už nyní se těšíme, na další ročník, kdy budou
bránu odemykat obyvatelé Závady Jih
a budou hostit oni nás . V poslední řadě
bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám finančně pomohli zajistit bohatý program.
za obyvatele Závady - Sever, Zuzana Cigánová

Zpravodaj obce Závada

Strassenfest

Zpravodaj obce Závada
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Dárci krve

Dárci krve ze Závady
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes
veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce
"vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje
tak zachránit ohrožený život. Dárcovství krve probíhá
na specializovaných pracovištích, tzv. transfuzních
stanicích. Lidská krev je nenahraditelnou životně důležitou tekutinou, která je nutná k navrácení zdraví, či
lidských životů. Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy,
onemocnění jater, ledvin). Proto jsou také dobrovolní,
bezpříspěvkoví, dárci při určitém počtu odběrů oceňováni Českým Červeným křížem. Je chvályhodné, že
i mezi našimi občany se najdou dobrovolní dárci.
V loňském roce získali Zlatou medaili za 40 odběrů pan
Rudolf Maško a v letošním roce Zlatý kříž II. třídy za
120 odběrů Ing. Petr Liška. Oběma dárcům gratuluji
a přeji hodně pevného zdraví!
Andrea Lorková

Oceňování dárců krve
Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje
bezpříspěvkové dárce krve těmito vyznamenáními:
1. Krůpěj krve - uděluje se za první odběr. Předává se
na transfuzní stanici.
2. Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla
přímo na transfuzní stanici.
3. Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
4. Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
5. Zlatý kříž ČČK 3. třídy - uděluje se za 80 odběrů.
Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
6. Zlatý kříž ČČK 2. třídy - uděluje se za 120 odběrů.
Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění.
7. Zlatý kříž ČČK 1. třídy - uděluje se za 160 odběrů.
Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění
8. Plaketa ČČK Dar krve - dar života - uděluje se za
250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním
slavnostním shromáždění (jednou za dva roky).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zdroj: www.cervenykriz.eu
Zpravodaj obce Závada

Reprezentují
nás
Strassenfest

Český reprezentant ze Závady
Na evropském šampionátu basketbalu vozíčkářů
v Brně, které se konalo ve dnech 25. 7. až 28. 7. 2017,
se čeští reprezentanti úspěšně probojovali až do finále,
kde je těsně před cílem zastavila až Belgie. Čeští basketbalisté však díky skvělému druhému místu postupují do vyšší výkonnostní skupiny B, jejíž šampionát se
české reprezentaci podařilo v roce 2014 vyhrát. Hráčem českého reprezentačního týmu je i Michal Kretek
z naší obce, který je jedním z těch, kterým život na vozíku nebrání žít aktivně. Možná ještě aktivněji než

v době před úrazem, který se mu stal při autonehodě
v roce 2006. Ve sportovních aktivitách rozhodně nezahálí. Lyžuje na monoski, jezdí na hendbaiku, potápí se,
plave, řídí speciálně upravené auto, se kterým jezdí po
celé Evropě. Na sportovním vozíku hraje basketbal za
Frýdek Místek, za Brno, jednu sezonu za rakouský tým
a nyní i za Českou republiku. Děkujeme za skvělou reprezentaci!
Redakce

Opět mistryně světa
V letošním roce získaly mažoretky z Dolního Benešova
tyto tituly: Mistryně světa 2017, II. Vicemistryně 2017,
I. Vicemistryně Evropy 2017, II. Vicemistryně Evropy
2017, Mistryně České republiky 2017. II. Vicemistryně
České republiky 2017.

Zpravodaj obce Závada

Závadu reprezentovaly: Nela Kubišová, Valérie
Haburová, Markéta Lamžíková, Izabela Jarolímová,
Klaudie Kudělová, Viktorie Haburová. Děkujeme za
reprezentaci obce.
Redakce
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Ondrášek

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma? Řekněte si o pomoc.
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat v léčbě
nevyléčitelné nemoci, kladou si nemocní i jejich blízcí
otázku: „A co bude dál?“ Přichází rozhodování, kdo
bude o nemocného v domácím prostředí pečovat,
přicházejí obavy: „Zvládneme to sami? Je to vůbec
možné?“ Je zcela přirozené si tyto otázky klást, tyto
obavy mít. Málokdo z nás ví, jak pečovat. Mobilní
hospic Ondrášek (MHO) pomoc s péčí o nevyléčitelně
nemocného dospělého či dětského člověka nabízí, a to
zdarma.
Poskytuje
nepřetržitou
zdravotní, sociální, psychologickou
i duchovní podporu všem členům
rodiny v domácím prostředí.
Pečující, klienti hospice, tak
mohou
zavolat
o pomoc,
kdykoli potřebují nebo se
kdykoli poradit, neví-li si rady.
Mobilní
hospic
Ondrášek
působí i na území Vašeho města. Nebojte se ho
kontaktovat. K rozhodnutí Vám může pomoci
zkušenost těch, kteří už služby využili: „Sestra již od
první návštěvy poskytovala manželovi i nám
(pečujícím) neuvěřitelnou podporu, vše v klidu
vysvětlila, na naše otázky neúnavně odpovídala,
s pacientem jednala velmi důstojně, aplikovala
medikaci a pořád nás ujišťovala, že pečujeme
správně.“ V současné době MH Ondrášek spouští také
kampaň s názvem DOMA. Pomocí kampaně chce říci,
že je možné strávit poslední chvíle doma, že existují
služby, které péči doma umožní. Už nyní můžete na
facebookovém profilu hospice shlédnout krátká videa,

která vám přiblíží, proč a pro koho tady Ondrášek je.
Facebooková událost „DOMA: Týden pro mobilní
hospic Ondrášek“, sděluje nejnovější informace. Od
září můžete očekávat články v časopisech a novinách,
tváře týmu MH Ondrášek můžete vídat na
obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat
v Českém rozhlase. V týdnu od 9. do 15. října pak
budete moci v Ostravě vídat MH Ondrášek v městské
hromadné dopravě, kde na Vás budou vykukovat
informační letáčky. V hospůdkách, kavárnách,
restauracích i obchodech naleznete kasičky veřejné
sbírky. Zvláštností nebude ani to, pokud narazíte na
pokoj s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si
můžete udělat pohodlí jako
doma
a stejně
jako
zaměstnanci
dalších
organizací
vyrazit
do
zaměstnání
v papučích,
vyfotit se, sdílet na našem či svém facebookovém
profilu a dát tak světu najevo, že podporujete Mobilní
hospic Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc
rádi, pokud se jakkoliv zapojíte a už teď se těšíme na
Vaše krásné papuče. Současně MH Ondrášek přizval
k tomuto týdnu další hospice, a tak se může stát, že na
podobnou aktivitu narazíte i v městech, kde MHO
nepůsobí.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací
lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na
facebookovém profilu.

Podzimní kurz jógy pod vedením p. Lubomíra
Stuchlého začne ve čtvrtek 5. 10. 2017 v 18:30
v budově MŠ v Závadě.

Přijďte si zatančit a odreagovat se.
Kdy: první lekce 4. 10. 2017 od 18:00 - 19:00 hodin,
Kde: sál OD,
Co s sebou: pití a dobrou náladu.
Těší se na Vás certifikovaná instruktorka Lucka
http://www.zumba-lucka.eu/
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Přihlášky a informace
Lubomír Stuchlý, tel: 776 781 969
Zpravodaj obce Závada

Historie

Něco z historie naší obce – 11. část
Novým majitelem dolnobenešovského panství se stal
kníže Eduard Maria Lichnovský, který v květnu 1831 od
Hennebergových dědiců koupil za 260 000 tol. dolnobenešovské panství. Kníže Lichnovský známý také jako
spisovatel a historik rodu Habsburků, byl tehdy nejbohatším pozemkovým vlastníkem na Hlučínsku. Patřila
mu jinak v Prusku panství Chuchelná, Krzyžanowice
a Graböwka (v nyn.Polsku) a na rakouské straně panství Hradec nad Moravicí. (Knížecí erb Lichnovských z Voštic můžete vidět uprostřed
na obrázku). Jeho postavení dodávalo
patřičného respektu také jeho úředníkům, kteří mezi sebou udržovali stavovskou solidaritu a hrdě se titulovali
např. „knížecí hospodářský správce“. Byl
to např. pojezdný závadského dvora Petr
Veit, syn Zikmunda Veita z Krnova. Kníže
Lichnovský prováděl na svých statcích dosti četnou
odměnu jak úřednictva, tak níže postaveného služebnictva, využívaje přitom možnosti přechodu svých
poddaných z jednoho panství na druhé. Proto
i v Závadě je zaznamenán 20. ledna 1836 sňatek třicetiletého pacholka z Krzyžanowic Jiřího Mikesky
s dvaačtyřicetiletou vdovou Barborou Grodalovou.
Lesník Ignác Kosinský byl po roce 1831 poslán na nové
působiště do Bělé, jeho revír byl však takový, že zasahoval i do katastru obce Závada. Pokud jde o samotné

Na snímku hostinec u Barvíků.
Zpravodaj obce Závada

obyvatelstvo Závady, devětadvacetiletý syn rychtáře
a krčmáře Josefa Barvíka Gottlieb (při narození 20.
července 1807 je zapsán jako Theofil) se 9. února 1836
oženil s šestadvacetiletou Renatou Pecuchovou
z Dolního Benešova, 10 ledna 1837 se stal šťastným
otcem syna Josefa Karla. Otec Josef Barvík mu pak
v dubnu 1838 předal výkon rychtářství a krčmářství.
Jinak se Závadští celkem běžně brali, rodili a umírali.
Ale některé případy úmrtí dokazují tehdejší necitlivost vůči starým, opuštěným a zchudlým
osobám. Čtyřiaosmdesátiletý vdovec
Valentin Konečný zemřel 21. ledna 1835
jako žebrák. Velmi smutný případ se
odehrál 13. května 1837, kdy někdo ze
zlomyslnosti zavřel osmatřicetiletou žebračku Telku Štefkovou (narodila se dne 27.
května 1799 jako dcera kolonisty Mikuláše
Štefka a jeho ženy Veroniky, její zbídačení byl zřejmě
důsledek napoleonských válek) do nějaké místnosti,
kde jmenovaná upadla do takového záchvatu zděšení,
až z toho měla smrt. Zda za to byl někdo potrestán,
není známo. Kníže Lichnovský, který se pokusil
v Závadě stejně jako na panství Chuchelná o zrušení
množství odběru dřeva z panských lesů a pasení dobytka na panských pozemcích poddanými výměnou za
přidělení některých pozemků – nevíme, s jakým výsledkem, bohužel dlouho pánem dolnobenešovského
panství nezůstal. I při svém
bohatství byl jako osobnost
velkého světa zadlužen a tak
v r. 1839 musel panství prodat belgickému bankéři Janu
Jakubu Lejeunemu původem
z Verviersu, jenž v té době
měl v nájmu všechna panství
Lichnovských.

sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichnovští_z_Voštic
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 7. - 30. 9. 2017 oslavili
životní jubileum naši občané
Červenec:
František Švestka
70 let
Miroslav Obrusník
60 let
Anna Škrochová
84 let
Jiřina Cejpková
60 let
Srpen:
Blanka Klouzalová
55 let
Ludmila Chrzibková
75 let
Anežka Šimčíková
81 let
Anna Stočková
83 let
Září:
Hildegarda Chříbková
83 let
Libuše Kretková
65 let
Josef Koch
80 let
Jozef Janoška
60 let
Marta Zlotá
65 let
Blahopřejeme!

Zde je místo pro Vaši inzerci
Cena za 1/8 stránky A4 je 100,- Kč
včetně DPH
(rozměr 105 x 74)
Podklady pro inzerci: hotové inzeráty
ve formátu PDF nebo JPG v tiskové kvalitě 300
dpi.

ŘÍJEN
14. - 15. 10. 2017 zájezd do vinného sklípku na Jižní
Moravu (Rozinky),
21. 10. 2017 lampionový průvod (Klub rodičů MŠ),
Otevření opravených lávek na Hrádku (termín bude
upřesněn),
LISTOPAD
11. 11. 2017 – svoz velkoobjemových kontejnerů,
elektrozařízení a nebezpečných odpadů,
25. 11. 2017 vinobraní TJ Sokol - sál OD,
PROSINEC
5. 12. 2017 pečení perníčků - sál OD,
6. 12. 2017 Mikulášská nadílka,
9. 12. 2017 Vánoční jarmark (Rozinky) - prostor
před OD + sál,
15. 12. 2017 Vánoční posezení Klubu seniorů (Senior klub) - sál OD,
16. 12. 2017 Výroční schůze SDH.

Zveřejnění záměru Obce Závada
Podle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích nabízíme
k pronájmu podnikatelský prostor pro provozování
kadeřnictví a holičství v budově Mateřské školy Závada č. p. 45. Jedná se o nebytový prostor
o výměře 17,64 m2, dále společné prostory chodba, WC a schodiště. Uchazeči mohou po dobu 30
dnů ode dne zveřejnění podávat písemné nabídky
a vyjádření na Obecní úřad Závada, Závada 106,
747 19 Bohuslavice. Obec si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek. Bližší informace je možno
získat na Obecním úřadě v Závadě.
Ing. Andrea Lorková, starosta obce
V Závadě dne 14. 9. 2017
Vyvěšeno: 14. 9. 2017
VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady na e-mail
zpravodaj@zavada.cz. Můžete je také doručit
v zalepené obálce na obecní úřad. Prosíme členy spolků, klubů a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali informace o svých aktivitách.

Zpravodaj obce Závada. Zaregistrováno u ministerstva kultury pod číslem: MK ČR E 0089. Uzávěrka příštího vydání 18. 12. 2017. Vydává obec Závada. Datum vydání 29. 9. 2017. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel:
595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Yveta Valková, Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Redakce
si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email:
zpravodaj@zavada.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

