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Červenec 2022

Vážení spoluobčané,
neuvěřitelné se stalo skutkem, naše obec je od pondělí
23. května Vesnicí roku Moravskoslezského kraje roku
2022 a získává nejvyšší ocenění - zlatou stuhu. Tuto
soutěž poprvé vyhlásil v roce 1995 Spolek pro obnovu
venkova a od roku 1996 je vyhlašována Ministerstvem
pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí. Stáváme se tak
teprve třetí vesnicí na Prajzské, která tohoto ocenění
dosáhla. V roce 1999 to byly Bolatice a v roce 2016
Velké Hoštice. Některé obce se do soutěže hlásily už
několikrát, přesto neuspěly. Nám to vyšlo na poprvé,
z čehož máme obrovskou radost. To vítězství bylo
opravdu nečekané. Je to však především výhra těch,
kteří se zasloužili o to, jak naše obec působí navenek
a jak funguje uvnitř. Děkuji ještě jednou všem, kdo se
zapojili do organizace programu pro hodnotící komisi
a pomohli k výhře. Slavnostní předávání ocenění
proběhne v pátek 19. srpna u nás v
Závadě. Výhrou v MSK to však nekončí,
postupujeme dále do celostátního
kola. Více informací se dočtete uvnitř
zpravodaje. Ale abychom neusnuli
na vavřínech, dovolte mi zmínit práci
obecního zastupitelstva. Na dubnovém
zasedání jsme schválili závěrečný
účet, hospodaření obce za loňský rok
a výsledky inventur. Momentálně
probíhá montáž veřejného osvětlení
na chodníku ke hřbitovu ze strany od točny, čekáme
na dodávku svítidel, poté bude dílo předáno. Bohužel
nám stojí stavební práce na Kaménce, dodavatel
slíbil pokračování stavby během prázdnin. Termín
dokončení dle smlouvy o dílo je do konce letošního
roku, věříme, že se však podaří stavbu dokončit co
nejdříve. Začátkem června byl vymalován náš kostel,
děkuji všem dobrovolnicím a obecním zaměstnancům
za zajištění úklidu po malování. Děkuji také vám, kdo
jste se zapojili do aktualizace strategického plánu.
Jsem ráda, že jste se zúčastnili v takovém počtu a
tak různorodá skupina s dobrými nápady a náměty
k dalšímu rozvoji Závady. V květnu byla podepsána
smlouva o dílo na Energetické úspory na budově
OÚ – fotovoltaika a výměna zdrojů tepla s vítěznou

firmou Remer a. s. v celkové hodnotě 3.257.000,- Kč
včetně DPH. Na tuto akci máme vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 1.200.000,- Kč a také použijeme k
financování 1.200.000,- Kč z kotlíkových půjček - tyto
peníze nemusíme Státnímu fondu vracet, neboť budou
použity na tento ekologický projekt. Koncem června
nám přišlo oznámení o získání dotace 192.000,- Kč
z MSK v programu příprava projektové dokumentace
na projekt „Úpravy veřejného prostranství u OÚ
Závada včetně doplnění garážových stání“ – jedná
se o skladové prostory, které vzniknou ve svahu za
budovou obecního domu. Bohužel se nám v poslední
době množí stížnosti na nepořádek na dětském a
multifunkčním hřišti, u kontejnerů na plasty a papír a
na psí výkaly na chodnících. Prosím, udržujte čistotu a
pořádek na veřejných prostranstvích,
je to vizitka naší obce! Co se týče
kultury a sportu, od dubna se konalo
několik úspěšných akcí: Den země,
Čaj o páté, Závadská desítka RUN,
oslava Dne matek, Noc s Andersenem,
Smažení vajec, Den dětí a pravidelná
fotbalová utkání. Děkuji touto cestou
všem pořadatelům, členům spolků,
ale také obecním zastupitelům a
zaměstnancům. Děkuji také mladým
hasičům za zorganizování sběru papíru a všem
členům SDH za reprezentaci Závady na hasičských
soutěžích, stejně tak našim fotbalistům, i když se
ne vždy podaří vyhrát, přesto jim fandím a přeji
mnoho sil do budoucna. Děkuji také za spolupráci
našim učitelkám v místní Mateřské škole a zvlášť za
skvělou práci paní Lídě Janečkové, která odchází do
zaslouženého důchodu.
Srdečně Vás zvu na obecní slavnosti (5. července
2022), výstavu historických fotografií (4. července
2022) a slavnostní předávání ocenění Vesnice
roku 2022 (19. srpna 2022). Dětem přeji pohodové
prázdniny a vám všem hezké letní dny a příjemnou
dovolenou.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce 10. Informace o výběru dodavatele
a) Osvětlení chodníku na hřbitov, byli osloveni 3
Závada č. 23 ze dne 11.04.2022

dodavatelé na elektromontážní práce. Byla dodána
Začátek: v 18.00 hod. v sále obecního domu.
jediná nabídka – firma Stanislav Pařenica s cenou
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, 280.912,- Kč bez DPH.
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Lucie b) Pořízení koberců do podkroví MŠ, byli osloveni
Nawrathová, Robin Vitásek, Robin Štefek, DiS.
3 dodavatelé. Finanční výbor vybral cenově
nejvýhodnější cenovou nabídku – firma Podlahy
Omluveni: p. Blanka Klouzalová, p. David Kocián
Blahuta s cenou 46.985,- Kč bez DPH.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
c) Klimatizace do podkroví MŠ, kadeřnictví a manikúra
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
– pedikúra, byli osloveni tři dodavatelé. Finanční
ověřovatelé zápisu: p. Zuzana Cigánová, p. Lucie
výbor vybral cenově nejvýhodnější cenovou nabídku
Nawrathová.
– firma Chlazení Steffek, s. r. o. s cenou 122.550,- Kč
1. Schválení programu jednání a přidání bodů:
bez DPH.
- smlouva o zřízení služebnosti na vodovodní a
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
kanalizační přípojku v p.č. 740/1 ve vlastnictví obce. 11. Zprávy výborů a komise
- žádost o dotaci Charita Hlučín.
Finanční výbor - kontrola rozpočtového opatření č.
Schváleno 7 hlasy. 27/2021, č. 1/2022
2. Usnesení č. 22 ze dne 24.01.2022.
Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek. hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN 2-12M za
3. Závěrečný účet obce Závada za rok 2021. období od 01.01.2022 do 31.03.2022. P. Robin Štefek,
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním DiS. konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při
hospodařením obce Závada za rok 2021.
plnění rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny
Schváleno 7 hlasy. přesuny financí byly schváleny v rámci převodu mezi
4. Účetní závěrka obce Závada k 31.12.2021. jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing.
Závada sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. Andrei Lorkové do 300.000,- Kč, byly v pořádku.
Byl sepsán protokol o schválení účetní závěrky za rok
Schváleno 7 hlasy.
2021. Výrok o schválení účetní závěrky "Schvalovaná Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za období
účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý od 15.01.2022 do 11.04.2022, stav pokladní hotovosti
obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní k 11.04.2022 je 14.315,- Kč. Ing. Ondřej Lasák
jednotky", a proto zastupitelstvo obce Závada konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se
účetní závěrku za rok 2021 schvaluje viz přiložený a skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole
podepsaný protokol.
usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce Závada
Schváleno 7 hlasy. ze dne 24.01.2022.
5. Schválení výsledků inventur k 31.12.2021. Nebyly
Schváleno 7 hlasy.
zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Kulturní a sociální komise
Schváleno 7 hlasy V neděli 27. března jsme slavnostně přivítali nové
6. Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením občánky narozené v roce 2021. Celkem 12 dětí: 5
obce Závada za rok 2021. Zastupitelstvo obce Závada holčiček a 7 chlapečků. Po úvodním přivítání paní
schvaluje celoroční hospodaření obce Závada za rok starostky, která je přivítala mezi občany Závady,
2021.
popřála jím hodně zdraví, štěstí a rodičům hodně
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek. trpělivosti při výchově, žačky ZŠ pod vedením paní
7. Výsledek kontroly hospodaření obce Závada Mgr. Lenky Lasákové přednesly básničky. Děti
za rok 2021 ze dne 31.01.2022. Při přezkoumání dostaly dárky, pamětní list, který jím bude tento den
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
připomínat. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a na
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek. závěr si všichni připili na zdraví.
8. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
SONS ČR, z. s. ve výši 1.000,- Kč a schválení uzavření 12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti na
veřejnoprávní smlouvy.
vodovodní a kanalizační přípojku v p. č. 740/1 ve
Schváleno 7 hlasy. vlastnictví obce.
9. Zápis do kroniky obce za rok 2021. Paní kronikářka
Schváleno 7 hlasy.
Anna Kretková předloží 1x za rok napsanou kroniku. 13. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek. Charitě Hlučín ve výši 25,- Kč/klient/hodina a
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Schváleno 5 hlasy.
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
Schváleno 7 hlasy příští volební období 2022 – 2026. Zastupitelstvo
Schůze ukončena v 18.30 hod.
obce schvaluje počet 9 členů zastupitelstva.
Zapsala: Petra Hluchníková
Schváleno 5 hlasy.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 8. Schválení smlouvy mezi Obcí Závada a Povodím
Závada č. 24 ze dne 20.06.2022
Odry na umístění srážkoměru.
Začátek: v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, p.
Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, Robin
Vitásek,
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák, p. Lucie Nawrathová,
David Kocián, Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu: p. Robin Vitásek, Ing. Petr Liška.
1. Schválení programu jednání a přidání bodů:
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska
- přijetí dotace z Ministerstva kultury na knihovnu
Schváleno 5 hlasy.
2. Usnesení č. 23 ze dne 11.04.2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Smlouva o výpůjčce mezí Obcí Závada a
Římskokatolickou farností Bohuslavice, a to kostel
sv. Urbana bez č.p. na pozemku par. č. 1/3 zastavěná
plocha a nádvoří a dále par č. 1/1 ostatní plocha.
V příloze č.1, která je nedílnou součástí smlouvy
je movitý inventář, soupis majetku ve vlastnictví
vypůjčitele, tak majetku ve vlastnictví půjčitele.
Schváleno 5 hlasy
4. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2021. Zastupitelstvo obce Závada
bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2021 a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO, Svazek obcí mikroregionu Hlučínska,
IČ 70951047 za rok 2021 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření. Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
5. Nadace AGROFERT daruje Obci Závada účelovou
vázanou peněžní částku 42.000,- Kč. Výše uvedený
dar je poskytnut na základě žádosti na pořízení
vybavení pro SDH Závada (přilby, svítidla k přilbám,
LED reflektory se stativem).
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
6. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 1/2019 o
poskytnutí návratné finační výpomoci z Programu
poskytování finanční výpomoci na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na
pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj – prodloužení
termínu do 30.09.2022.
Zpravodaj obce Závada

Schváleno 5 hlasy.
9. Žádost manželů Solčanových o převod orné půdy na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci, p. č. 573/5.
Obec Závada prověří možnosti a zajistí zpracování
projektu.
Schváleno 5 hlasy.
10. Soutěž Vesnice roku, podání informací. Obec
Závada získala zlatou stuhu a právo užívat titul
Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2022.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Obecní slavnosti 2022 proběhnou dne 05.07.2022.
Obec Závada a místní spolky pořádají v úterý dne
05.07.2022 od 16.00 hod Obecní slavnosti. Ve 14.30
hod. se koná slavnostní mše v kostele sv. Urbana, poté
oslava na místním hřišti. Zdarma atrakce pro děti,
skákací hrady, kolotoče, vystoupení Klubu seniorů a
voltiž, zajištěno je bohaté občerstvení. Moderovat
celou akci bude Honza Gavelčík.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Rozpočtové opatření č.4/2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Závěrečný účet SOH. Zastupitelstvo obce Závada
bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 ze
strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy
Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska
o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Přijetí dotace na knihovnu z Ministerstva kultury,
název projektu: Modernizace technického vybavení
Místní knihovny Závada, Rozhodnutí č. j. MK
33768/2022 OUKKO.
Schváleno 5 hlasy.
15. Diskuze.
Schůze ukončena v 18.45. hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
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Jak jsme získali zlatou stuhu
Už v roce 2019 jsme uvažovali, že se přihlásíme
do soutěže Vesnice roku, věděli jsme však, že je to
velice náročné na přípravu. Například v roce 2018
soutěžily z nejbližšího okolí Bolatice nebo Šilheřovice
a bohužel se neumístily, tehdy získalo zlatou stuhu
v MSK Úvalno a o rok později, tedy v roce 2019 Otice.
Poté byla soutěž kvůli covidu na dva roky přerušena.
Začátkem letošního roku jsme se se zastupiteli
shodli, že to letos zkusíme a začaly přípravy. Museli
jsme sepsat několikastránkovou charakteristiku
naší obce a zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj
přihlášku, která by zaujala. V únoru jsem se za naši
obec zúčastnila motivačního semináře
ve Větřkovicích, kde jsem pochopila, že
hlavním cílem soutěže není ukázat, co
vše v obci máme, ale jak se u nás žije.
Zapojili jsme tedy do příprav zástupce
všech spolků. Termín příjezdu hodnotící
komise byl stanoven na 23.05.2022 ve
12:45 hod. Museli jsme pro hodnotící
komisi připravit dvouhodinový zábavný
program, což se zdá jednoduché, ale
hlavním našim nepřítelem byl právě vymezený čas.
Hodnotících komisařek a komisařů bylo celkem 10.
Předsedou hodnotící komise byl starosta Úvalna
(výherce v MSK v roce 2018), místopředsedou komise
pan starosta z Otic (výherce v MSK v roce 2019),
dalšími komisaři byli zástupci z Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
životního prostředí, zástupce z Krajského úřadu
MSK, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních
samospráv, Svazu měst a obcí a Svazu knihovníků
a informačních pracovníků. Po uvítání „po našemu“
jsme komisi představili program - měli soutěžit o
čestné občanství Závady a splnit několik úkolů. Na

prvním stanovišti, na multifunkčním hřišti předvedly
taneční vystoupení naše seniorky s Evou Kudělovou.
První úkol pro komisaře byl zatančit zumbu s Luckou
Nawrathovou, naštěstí jsme je v tom nenechali
samotné a připojily se i naše skvělé seniorky a někteří
zastupitelé. Poté představil Petr Liška FC-B7 TÝM!!!,
Roman Kubík řekl pár slov o TJ Sokol, zmínili jsme i
spolek Rozinky a fungování Klubu seniorů. Další
zastávka byla na Hrádku, kde komisi uvítal Pavel
Krajíček a Jindra Mandaček v přestrojení za rytíře.
Na Hrádku komise plnila další úkol, a to kvíz o historii
Závady. Převoz po obci zajistil Ondřej Lasák SDH
dodávkou a během přesunů zodpovídal různorodé
otázky komisařů. Při projížďce Závadou
si komisaři prohlédli školku, kostel,
cykloposezení a střed obce. Následovala
zastávka na kořenové ČOV, kde jsme
jim vysvětlili princip fungování. Ale
také jsme povyprávěli o loňských
záplavách, kdy jsme s pomocí místních
hasičů a dobrovolníků likvidovali bahno
z filtračních polí. Tomáš Chřibek za
SDH zapojil komisaře do dalšího kvízu,
tentokrát na téma životní prostředí. Nejzajímavější
zastávka byla v obecním sadu, kde si Zuzka Cigánová
připravila povídání o založení sadu a jako úkol doplnění
cedulek do bylinkové zahrádky. Jarek Habura připravil
vtipný úkol, kdy komisaři sbírali nektar ze stromu
„závadského štamprlovníku“, okusili jeho medovinu
a dověděli se něco o chovatelství včel. Po přesunu
na sál Obecního domu a občerstvení vystoupily se
svým vystoupením děti z místní Mateřské školy s paní
učitelkou Libou Chřibkovou. Pak byla na programu
prezentace o naší obci, během níž bylo zodpovězeno
mnoho otázek komisařů na různá témata týkající
se rozvoje a fungování obce. Ke shlédnutí byla také
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výstavka
produktů
držitelů
certifikátu
Opavské
Slezsko
regionální
produkt
(včelařství Haburovi,
Drátkované předměty
Prajzulka,
Domácí
pečení Ali).
Před
vypršením časového
limitu
jsme
se
ještě stihli zastavit
v knihovně. Paní
Blanka
Klouzalová
podala vyčerpávající
informace nejen o výpůjčce knih, ale i o kroužku
tvoření, sběru historických fotografií, spolupráci
s Muzeem Hlučínska, o Noci s Andersenem a dalších
aktivitách v naší knihovně. Na závěr jsme komisařům
předali čestné občanství Závady a vtip spočíval v tom,
že občanství mělo platnost pouze jeden den. Poté
jsme se s komisaři rozloučili. Měli jsme dobrý pocit
z celého odpoledne, přesto jsme však výhru nečekali
a o to větší byla radost po večerním telefonátu, kdy
nám předseda hodnotící komise sdělil, že obec Závada
získává zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola,
kde se utkají výherci ze všech krajů ČR. Tímto ještě
jednou moc děkuji všem výše zmiňovaným členům
spolků a zastupitelům, kdo se zúčastnili krajského
kola. Také děkuji za vynikající koláče Ivě Vitáskové
(mimochodem komisaři podotkli, že bychom tyto
koláče měli přihlásit do soutěže o "Nej koláč"), Hance
Kociánové za zákusky, obecním zaměstnancům za
pomoc s nachystáním sálu, Petře Hluchníkové a Janě
Demkové za přípravu občerstvení.
A co bude dále???

ve stejném duchu jako probíhalo krajské kolo.
Sobota 17.09.2022 - rušíme plánovaný Strassenfest a
vypravíme autobusy (dle vašeho zájmu) do Luhačovic,
kde proběhne vyhlášení celostátního kola Vesnice roku.
Možná si kladete otázku, kde na všechny tyto
oslavy vezmeme finance? Výhra v krajském kole
pro nás znamená finanční odměnu 1.000.000,- Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj. A z MSK dostaneme
250.000,- Kč. Tyto krajské peníze jsou určeny primárně
na zajištění oslav, propagačních předmětů atd.
Čeká nás náročné léto, ale věřím, že společně vše
zvládneme. V krajském kole jsme zvítězili nejen proto,
co vše jsme u nás v obci vybudovali, ale hlavně proto,
jak u nás spolky a občané drží pospolu. Doufám, že
nám to vydrží i do budoucna.
Andrea Lorková
O soutěži Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova
je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem
této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity
obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a
zapojují se do společenského života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu
venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o
nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je
jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se
mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech –
krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou
nejprve hodnoceny v krajském
kole.
Do celostátního
Snímky:
Antonín
Viktorin
kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně
jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském
kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena
první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou
hodnoceny v následujících oblastech: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a
zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce. Vítěz celostátního kola
soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy
vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní
společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice
(Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung
und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.

Pátek 19.08.2022 – vyhlášení výsledků vesnice
roku MSK za účasti hejtmana MSK či jeho náměstka,
zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro
místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení
místních samospráv, zástupců zúčastněných obcí.
Oficiální část začne v 16 hod. Je to v pátek (termín je
pevně stanoven MSK), přesto věříme, že se vyhlášení
zúčastníte. Chtěli bychom tuto velkou akci pojmout
formou Strassenfestu. Do vašich schránek jste dostali
letáky, tak pevně věříme, že se do akce aktivně
zapojíte jak obyvatelé Závady Sever, tak i Závady
Jih. Místo konání – hřiště TJ Sokol, moderátor Honza
Gavelčík, na programu bude od 16 do 19 hod. kapela
Dolbend.
První týden v září - (přesný termín celostátního
kola bude ještě upřesněn) – obec Závada bude
soutěžit v celostátním kole, přijede hodnotící komise
a naše obec musí nachystat 4 - hodinový program Zdroj:https://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/soutez
Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Malování v kostele
V týdnu od 6. června jsme po sedmi letech znovu
malovali náš kostel. Výmalbu prováděla firma Vojtěch
Jaskula z Bolatic a jelikož je kostel obecní, stálo nás to
33.000,- Kč z obecního rozpočtu. Tímto moc děkujeme
všem dobrovolnicím a obecním zaměstnancům za
zajištění úklidu. Vše se stihlo během 5 dnů, tak mohla
již pravidelná nedělní bohoslužba proběhnout v
novém a čistém prostředí kostela.

Boží tělo
V neděli 19.06.2022 jsme společně oslavili slavnost
Božího těla zakončenou průvodem obcí a požehnáním.
Velmi děkujeme za přípravu krásné výzdoby paní
Elišce Lichovníkové, Lídě Janečkové a manželům
Zuzaně a Jiřímu Hříbkovým. Také děkujeme všem
družičkám, které šly v průvodu.
Andrea Lorková

Noc S Andersenem
V pátek 27. května 2022 jsme po dvouleté pauze
uspořádali v obecní knihovně již 5. ročník „Noci s
Andersenem“. V odpoledních hodinách se děti sešly
v prostorách místní knihovny, kde byly seznámeny s
programem této akce. Děti si s sebou přinesly svou
nejoblíbenější knihu, kterou celou přečetly. S knihou
po celou dobu pracovaly a plnily různé úkoly. A
protože „nocování“ neznamená jen čtení knížek, tak
jsme si v další části podvečera zahráli spoustu her a
soutěží. Největší radostí ovšem byla večeře ve formě
pizzy, diskotéka a noční projekce filmu Zpívej 2. Je na
místě poděkovat paní knihovnici Blance Klouzalové
za spolupráci, Lucce Nawrathové, Andrei Lorkové
a Barči Liškové za technickou a psychologickou
podporu. Děkujeme všem dětem za účast a vzorný
přístup a těšíme se na vás a vaše kamarády zase
příště. Na ohlasy dětí se můžete podívat v Jednotě
Tempo Závada.
Petr Liška

Snímky: Andrea Lorková

Snímek: Petr Liška
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Snímky Petr Liška
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Den matek

Snímek: Zuzana Cigánová

V sobotu 14.05.2022 jsme pořádali společnou
oslavu Dne matek pro ženy ze Závady. Po přivítání
se představily se svým programem děti z naší
Mateřské školky pod vedením paní učitelky Liby
Chřibkové a Jany Černovské. Jsme rádi, že pozvání
přijala i regionální lidová spisovatelka paní Jana
Schlossarková z Hlučína, která nás pobavila svými
povídkami a básněmi v prajštině. Následovala volná
zábava a občerstvení. Domů si každá žena odnesla
dáreček v podobě kytičky. Nezapomněli jsme ani
na ženy seniorky, které se z důvodu vysokého věku
či nemoci nemohly účastnit společné oslavy a ty
jsme obdarovali kytičkou a bonboniérou. Je vidět, že
společná setkávání během koronavirové pandemie
všem chyběla a místní ženy si měly celé odpoledne až
do večera co vykládat.
Andrea Lorková Čaj o 5
v sobotu 30. dubna jsme uspořádali po dvouleté
Snímek: Andrea Lorková
pauze tradiční Čaj o páté. K tanci a poslechu hrál
pan Foltýnek. Na programu bylo připraveno taneční
vystoupení latinskoamerických tanců profesionálními
tanečníky. Pro návštěvníky byli připravené soutěže,
večer proběhlo losování bohaté tomboly.
Zuzana Cigánová

Den Země
V pátek 29. dubna jsme oslavili Den Země, a to
společným úklidem okolí obce. Nasbírali jsme poměrně
velké množství pneumatik a odpadu, které rozhodně
nepatří do lesa ani do příkop. Po úklidu jsme se sešli
na hřišti u opékání klobásek a občerstvení. Jsme rádi,
že se letos zúčastnilo hodně dětí, neboť tato akce
má mít hlavně výchovný charakter. Děkujeme všem
dobrovolníkům, rodinám s dětmi a zástupcům spolků
za účast.
Andrea Lorková

Snímky z alba knihovnice

Snímek: Zuzana Cigánová

Snímek: Zuzana Cigánová
Zpravodaj obce Závada
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Závadská desítka RUN 2022
Květen již tradičně patří v Závadě běžeckému závodu

a pochodu Závadská desítka RUN. Sportovní akce
již byly vládou ČR povoleny v plném rozsahu, takže
jsme závod mohli uspořádat v plánovaném termínu v
sobotu 07.05.2022.
Start a cíl byl opět na místním hřišti, kde bylo také
pořadatelské zázemí. Počasí bylo během května
hodně deštivé, a tak to na trati místy hodně klouzalo.
Naštěstí se nad námi opět počasí smilovalo a v
termínu závodu bylo slunečné a pro běh příjemné
klima. Na start běžeckého závodu na 10 km se letos
postavilo rovných 100 běžců. Závod ovládl Robert
Antczak z Easy Run Racibórz, na druhém místě doběhl
Jakub Lukáš a třetí skončil René Kamrád. V ženské
kategorii dominovala Marie Vybíralová z Kobeřic,
na druhém místě doběhla Zuzana Starečková a na
třetím místě skončila Petra Zonková. Neztratili se
ani závadští běžci. Ester Ostárková získala 3. místo v
kategorii do 29 let. V mužské kategorii do 39 let došlo
na souboj kamarádů, ale zároveň běžeckých rivalů. V
nádherném finiši závadský Tomáš Janeček nestačil na
Lukáše Bystřičana z domácího FC-B7 TÝMU!!!, a tak
Lukášovi patřilo 1. místo a Tomáš se musel spokojit s
2. místem ve stejné kategorii M 39.
Zajímavé souboje byly také v „závadských
kategoriích“. V mužské kategorii jasně zvítězil již
počtvrté za sebou Tomáš Janeček před Petrem Joškou
a třetí místo obsadil běžecký talent Jakub Krajíček.
Po zranění místní favoritky Anety Lorkové, která se
zranila na závodech týden před Závadskou desítkou,
zvítězila v ženské kategorii Lenka Švábková před
Ester Ostárkovou a Andreou Lorkovou. Je zajímavé,
že v „závadské ženské kategorii“ každý rok vyhrála
jiná běžkyně. Letos Lenka dokázala, že kvalitní
trénink a píle přináší ovoce. Vítězové těchto kategorií
získali putovní pohár. Odměnou pro všechny běžce
na stupních vítězů byly ručně vyráběné medaile v
kombinaci kovu a tvrzeného skla.
Snímek: Petr Liška

Již tradicí jsou také dětské závody na tratích 100
m, 500 m a 1000 m. I těchto dětských závodů se
zúčastnila spousta dětí ze Závady. V běhu na 100 m
v kategorii do 6 let vyhrál Radim Vrchovecký. V běhu
na 500 m v kategorii chlapců od 7 do 10 let obsadil
3. místo Matouš Lorek a na stejně dlouhé trati

8

obsadila 2. místo Eliška Stachová. V běhu na 1000 m
v kategorii dívek obsadila 2. místo Sára Ostárková,
a 3. místo Natálie Janečková. V běhu na 1000 m v
kategorii chlapců vyhrál Jan Krajíček.
Pochod na 10 km a 4 km absolvovalo celkem 22
chodců a dětských závodů se účastnilo 48 dětí ve
všech kategoriích. Po absolvování závodu byly pro
běžce připraveny nejen účastnické medaile, ale také
spousty dobrot, iontové nápoje, ovoce, obložené
bagety, pečené sladkosti, vše bylo v ceně startovného.
Samozřejmě i pro diváky a fanoušky bylo připraveno

Snímky: Aleš Steffek
bohaté občerstvení, čepované pivo Rohan, píšťské
koláče, listové pečivo, pečené makrely, grilovaný
kebab a spousty dobrot. Velký dík patří obci Závada
a dalším sponzorům, kteří přispěli finančním darem.
Těšíme se na další spolupráci. Sponzorským darem
přispěly tyto firmy: CHŘÍBEK s. r. o. sádrokartonové
konstrukce, Stolařství Viktorin s.r.o., EUROVIA a.s.,
RADIM BARČ - voda, plyn, topení, GOBE PÍŠŤ s.r.o.,
LB Gastro s.r.o., CHLAZENÍ STEFFEK s.r.o., PRO-DOMA
stavebniny, PETR CIGÁNSnímek
- instalatérství,
ALI - domácí
Zuzana Cigánová
pečení, TISKNEME.COM a konání akce umožnily
svým povolením LESY ČR. Samozřejmě musím
také poděkovat všem členům FC-B7 TÝM!!!, mé
manželce za trpělivost, pomocníkům z řad obecních
zaměstnanců, hráčům TJ Slavia Píšť, fotografům,
členům Sokolu Závada a dalším dobrovolníkům, kteří
pomáhali při pořádání. Romanovi Kubíkovi za skvělé
makrely, Danovi Holuschovi a Filipu Grabicovi za
vynikající kebab. Budeme se těšit na hojnou účast na
dalším ročníku!
		

Petr Liška
Zpravodaj obce Závada

Spolky a hobby

obci, sponzorům, fanouškům i přátelům za podporu
a pomoc a těšíme se na další fotbalová utkání v nové
sezóně.
TJ Sokol Závada
Jak již všichni určitě víte, absolvovalo naše družstvo
konečně celou sezónu v okresním přeboru. A
Konečná tabulka po jarní části OP 2021/2022
řekněme si hned na úvod, příliš vydařené to nebylo.
1. Píšť
26 22 3
1 139:20 69
Pojďme se spolu podívat na průběh fotbalového
26 21 2
3 82:33 65
roku, do kterého jsme šli s optimismem. V zimním 2. Stěbořice
26 14 6
6 71:41 48
poločase jsme byli mírně optimističtí a na konci jsme 3. Březová
7 64:42 47
poslední. Po podzimu jsme byli na předposledním 4. Jakartovice 26 14 5
místě, ale stále v kontaktu s celky, které byly v 5. Vřesina
26 13 4
9 79:50 43
tabulce před námi. To nám vlévalo do žil tolik 6. Těškovice
26 12 3 11 55:53 39
potřebný optimismus. Hlavně když jsme začali jednat 7. Vávrovice
26 12 3 11 67:56 39
o posilách, které by za náš tým mohly odehrát jarní
8. Štítina
26 11 5 10 47:50 38
část soutěže a pomoci přebor udržet. Chuť byla, ale
26 9
5 12 48:57 32
posily se nám získat nepodařilo a tak jsme zahájili 9. D. Životice
26 9
3 14 66:57 30
jarní část sezóny s nezměněným kádrem. Do toho se 10. Litultovice
26 8
5 13 54:78 29
nám zranilo několik klíčových hráčů a bylo to znát! 11. Komárov
A proto jsme po sportovní stránce nebyli úspěšní. Co 12. Melč
26 6
3 17 27:93 21
má ale větší cenu, je morální síla. Nutno si přiznat, 13. Kylešovice
26 3
1 22 29:116 10
že nás jarní část sezóny zocelila. Se ctí, i když se 14. Závada
26 2
4 20 17:99 10
špatnými výsledky, jsme okresní přebor dohráli. Za to
- postupující tým do I. B třídy
patří všem hráčům bez rozdílu poděkování. Abychom
nezůstali jenom v minulosti, s optimismem nám
- sestupující týmy do III. třídy
vlastním hledíme v budoucnost. Přihlásili jsme se do
pralesa, nejnižší soutěže okresu. A aby nezůstalo u TJ Sokol Závada, sezóna Okresního přeboru
slov ze zimní přestávky, posílili jsme. Již nyní je jasné, 2021/2022
že naše družstvo doplní dva mladí hráči a o dalších Horní řada zleva: R. Kubík, R. Rataj, O. Gargoš, M.
posilách, které by nejen snížily věkový průměr, ale i Sniehotta, O. Vitásek, R. Vitásek, L. Staňo, R. Navrátil,
zrychlili hru a přinesli budoucnost a kvalitu, jednáme. J. Ječmínek, J. Lébl, F. Hrubý, J. Vitásek, J. Škroch.
Co nás opravdu těší, jsou fanoušci. Vždyť na zápas Dolní řada zleva: D. Štefek, V. Chřibek, O. Koudelný, L.
s Píští vás bylo více než 350. Takovou návštěvnost Drahorád, P. Krajíček, M. Krupa, D. Vitásek, M. Kozel,
měla před lety Dukla v první lize! Děkujeme moc J. Nguen Long

Hodnocení sezóny 2021/2022
Třetí a zatím poslední rok v okresním
přeboru

Snímek: TJ Sokol Závada

Zpravodaj obce Závada
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Mladí hasiči v sezóně 2021/2022
Po podzimní části Hlučínské ligy mládeže pokračovaly
naše zimní tréninky v sále Obecního domu v Závadě a
tělocvičně ZŠ Bohuslavice. Dne 20.02. měly být u nás
v Závadě pořádány zkoušky odbornosti, ale z důvodu
nemoci zkušební komise probíhaly až v dubnu. Všech
6 účastníků z SDH Závada získalo odznak a potvrzení
o úspěšném absolvování. V neděli 24.04. následovalo
první jarní kolo Hlučínské ligy mládeže (dále jen HLM)

Snímek: archív MH
v Dobroslavicích. Jako každý rok jsme se zúčastnili
akce ke Dni Země – Ukliďme Česko, která byla
zakončena táborákem a posezením na místním hřišti.
V sobotu 07.05. se někteří mladí hasiči zúčastnili
běžeckých závodů „Závadská desítka RUN“. Hned
další den ve státní svátek jsme reprezentovali obec
a SDH Závada na okrskové soutěži v Kozmicích.
Postoupili jsme v rámci našeho 12. okrsku na okresní
kolo pořádané v sobotu 21.05. opět v Kozmicích, kde
se kromě celostátní soutěže "Hry Plamen" konala i
mezinárodní soutěž CTIF. Soutěže byly velmi náročné.
Skládaly se z 5 disciplín: požární útok CTIF, štafeta
CTIF, štafeta 4x60 m, štafeta požárních dvojic a
klasický požární útok. Ze všech nejlepších žákovských
družstev okresu Opava jsme získali krásné 8. místo a
v rámci Hlučínské ligy jsme byli druzí. Další kola HLM
byla 05.06. v Markvartovicích a 19.06. bylo poslední
kolo HLM v Bohuslavicích. Závěr jsme si zpestřili
nejlepším časem na útoku ze všech 22 družstev. Levý
proud měl výsledný čas 17,73 s a pravý proud 18,18 s.
Lepší rozloučení se dvěma výbornými hasičkami
Markétou Lamžíkovou a Klaudií Kudělovou už
nemohlo být.
Z celého ročníku 2021/22 jsme si odvezli za mladší
žáky 7. místo a za starší žáky 4. místo viz. tabulky.
Mezi těmito soutěžemi jsme měli ještě sběr starého
papíru. V sobotu 11.06. jsme vysbírali v naší obci přes
tunu časopisů, novin, knih, letáků a kartónu. V pondělí
27.06. jsme měli v parném dni ukončení sezóny u
bazénu. Během letních prázdnin bude od 07.08. do
20.08. probíhat pod záštitou KSH MSK mezinárodní
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letní tábor v Jánských koupelích, který je určen i pro
„nehasiče“ viz. odkaz na: Fb.com/letnitaborhasicu
Taktéž bude již tradičně probíhat letní tábor nejen
pro hasiče pořádaný v Bělé. Začátkem prázdnin
podnikneme zasloužený výlet. Z družstva mladších
hasičů nám po prázdninách přejde několik žáků do
družstva starších, a tím nám poprvé vzniká problém
s obsazením kompletní 7 členné skupiny, která
může soutěžit. Rádi proto přivítáme nové žáky ve
věku 6 - 9 let. Přijďte se podívat i s rodiči na první
trénink, který bude poslední týden v srpnu nebo
nás kontaktujte během prázdnin. Děkuji Gabriele
Haburové za fotodokumentaci, příspěvky ze všech
akcí, spolupráci při trénincích, soutěžích a vedení
kroniky MH. Dále musím poděkovat těm členům SDH
a rodičům, kteří nám během celého roku pomáhají a
jezdí povzbuzovat. Závěrem bych chtěl pochválit naše
mladé hasiče, poděkovat jim za výborné výsledky,
reprezentaci a popřát vám všem krásné, pohodové
prázdniny.
Jaroslav Habura
vedoucí kolektivu mládeže
Výsledky Hlučínské ligy mládeže 2021/2022
Starší žáci
Mladší žáci
Body
Body
pořadí
pořadí
1. Bobrovníky
73 1. Bobrovníky
72
2. Vřesina
64 2. Bělá
68
3. Dobroslavice
60 3. Markvartovice 67
4. Závada
56 4. Děhylov
57
5. Děhylov
47 5. Dobroslavice
47
6. Kozmice
38 6. Vřesina
45
7. Strahovice
36 7. Závada
37
8. Bělá
34 8. Strahovice
28
9. Markvartovice 34 9. Darkovice
28
10. Bohuslavice
33 10. Hlučín
27
11. Hlučín
20 11. Kozmice
20
12. Darkovice
19 12. Bohuslavice
18
13. Ludgeřovice
11 13. Ludgeřovice
9
14. Jilešovice
1
14. Jilešovice
0

Snímek: archív MH

Snímek z alba mladíých hasičů
Zpravodaj obce Závada

Spolky a hobby

Klub seniorů

Snímek: Andrea Lorková

V dubnu jsme měli zajímavou přednášku na téma
zahradnictví a rostliny se zahradnicí Monikou
Stočkovou. Dověděli jsme se spoustu užitečných
a zajímavých informací. Vzhledem k tomu, že se
poslední dva roky nemohl kvůli covidu konat vánoční
večírek, pořádali jsme 20. května večírek u příležitosti
Dne matek. K tanci nám zahrála živá hudba, měli
jsme tombolu a bohaté občerstvení.
V neděli 5. června jsme jako každoročně smažili
svatodušní vaječinu na hřišti. Použilo se celkem 210
vajec, k občerstvení jsme nabízeli i čepované pivo a
domácí buchty. Už od začátku roku pravidelně některé
naše členky nacvičují taneční sestavu pod vedením
paní Evy Kudělové, které tímto moc děkujeme.
Představíme se vám na Festivalu kultury v Hlučíně
a na obecních slavnostech. Přejeme vám krásné léto.
Klub seniorů

Dětský den
Po dlouhé covidové pauze spolek Rozinky uspořádal
oslavu Dětského dne, a to v sobotu 11.06.2022 na
prostranství před obecním domem. Počasí nám
přálo, tak si nejen děti, ale i rodiče užili pohodové
odpoledne. Děti se vyřádily na skákacím hradu
a u různých soutěží. Mohly si samy vytvořit pěkný
výrobek ve tvořivé dílničce, nechat se namalovat
na obličej nebo si zatančit zumbu. Samozřejmě
nechybělo bohaté občerstvení – grilované steaky,
cigáro, hermelíny, domácí buchty, čepované pivo
nebo malinovka a další dobroty. Celé odpoledne děti
soutěžily a za odměnu dostaly nanuk, který přišel po
horkém odpoledni vhod. Moc děkujeme paní Blance
Klouzalové s vnučkou Monikou, že se postaraly o
tvoření,
Nawrathové
Snímek:Lucce
Andrea
Lorková za cvičení zumby s dětmi a
Vaškovi Menšíkovi, že povozil děti v hasičské dodávce.
Rozinky se už těší na další akce a přejeme vám krásné
léto!

Snímek: Rozinky

Andrea Lorková
Snímek: Rozinky

Zpravodaj obce Závada
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Zajímavosti

Sad a závadský kužel

Helene Munson v Závadě
V polovině června Závadu navštívila paní Helene
Munson, autorka knihy „Boy soldiers“ napsané
podle deníku svého otce, který bojoval v Závadě v
posledních dnech války v dubnu 1945. Paní Helene v
současnosti bydlí u New Yorku, část mládí strávila v
Berlíně, kde přijela na návštěvu, a tu spojila s výletem
do polské Osvětimi a k nám do Závady. V pátek
17.6. jsme v sále uspořádali besedu pro občany.
Paní Helene vykládala o příběhu deníku svého otce,
o válce, o návštěvě naší obce poprvé v roce 2013,
a o tom, jak se jí v loňském roce konečně podařilo

Když přejdou největší mrazíky, nastává každoroční
prohlídka stromů v našem obecním sadě. I letos tomu
nebylo jinak. V příznivém počasí nastoupil pan Radim
Lokoč s pomocníkem a dali se do práce. Čas byl
ideální pro prořezy, které byly potřeba u některých
stromů udělat. Stromy, které se po zimě probírají
k životu se s prořezem lépe vyrovnají. Po obhlídce
sadu bylo také zjištěno, že některé stromy „uhynuly“
a byly nahrazeny novými. Také byla vysazena hrušeň,
o které jsme psali ve Zpravodaji č. 41 – Závadský
kužel. Tato hrušeň již zná svou zemi původu a nese
své pravé jméno - MOLLEBUSCH. Ale pro nás, některé
závadské občany, to bude stále ten Závadský kužel.
Blanka Klouzalová

Snímky: archív Blanky Klouzalové
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najít vydavatele a knihu vydat. Deník jejího otce byl
nazván „Zawada“, vydavatel ji však přesvědčil, že
by kniha měla mít atraktivnější název – proto se
anglická verze jmenuje „Boy soldiers“ (Chlapci vojáci)
a americká verze „Hitler´s boy soldiers“ (Hitlerovi
chlapci vojáci). Bylo to zajímavé povídání, kde starší
pamětníci zavzpomínali na své vlastní zážitky a na
zážitky svých rodičů, kteří zažili válku. Paní Helen
znovu zopakovala poselství této knihy, to spočívá v
traumatu, které si nejen její otec, ale i další „chlapci
vojáci“ nesli po celý život. Zároveň je kniha varováním,
aby se historie neopakovala a vzkazem pro další
generace. Paní Helene Munson obdivovala i naši
		
Zpravodaj obce Závada

Historie

Něco z historie naší obce, 29. část
Období první republiky 1920 – 1938
Na škole v Závadě došlo během roku 1922 ke značným
změnám. Od 25. ledna 1922 se stav učitelstva rozšířil
o Františka Vosku, italského legionáře. Učitel Bohumil
Mejzlík musel 20. září 1922 nastoupit vojenskou
prezenční službu a správce školy František Gerlich
požádal k 1. září 1922 o odchod z Hlučínska. Na
jeho místo byl povolán učitel Jan Konstacký, nar. 14.
května 1898 v Kostelci na Hané. Také on měl za sebou
vojenskou službu pro vznikající Československo, po
příchodu do Závady převzal zároveň funkci obecního
tajemníka. Skutečnost, že vydržel v Závadě plných
16 let nasvědčuje, že nebyl špatným pedagogem,
dokázal si získat oblibu dětí i části jejich rodičů.
Jistě se také snažil pochopit mentalitu svých nových
spoluobčanů - do obecní kroniky později napsal,
že lid má vážnou, přemýšlivou a dobrou povahu.
21. ledna 1923 projednávala správní komise žádost
učitele Konstackého o definitivní místo řídícího učitele
na závadské škole. Došlo přitom ke střetnutí názorů
členů komise, z něhož vyplývalo ledacos o tom, jak
se Závadští dívali na nového učitele. Karel Poštulka
řekl, že učitel Konstacký dosud učil a vychovával děti
dobře, ale neví se, jak bude vychovávat dále. Albert
Pacur byl nespokojen, protože děti chodí ze školy až
obec, navštívila obecní úřad, kostel, kořenovou ČOV, ve 12:15 - 12:30 hodin a mezitím polévka na stole
obecní sad a hřbitov. Poprosila mne, abych vzkázala
našim občanům, že se jí naše obec moc líbí a že si
máme vážit místa, kde žijeme, mezilidských vztahů,
našich tradic a historie. V USA prý v současnosti není
lehké žití, už dávno to není „americký sen“. Věříme,
že to nebyla poslední návštěva paní Munson u nás v
Závadě.

Snímky: Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada

Jan Konečný
Voska, foto
z r. 1922 Annou (roz. Janíková)
Josef
s manželkou
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Historie

stydne. Antonín Ryška byl pro udělení definitivy děti byly vyučovány dobře a ne proti víře. Ostatní
členové komise byli proti bez udání důvodů. K žádosti
Konstackého se komise musela vrátit znovu 15. května
1923. Konstacký asi pohrozil, že pokud nedostane
definitivu, odejde, načež komise se jednomyslně
usnesla, že si přeje, aby Konstacký zůstal - je nyní téže
víry jako oni, je dobrým učitelem a všichni ho chtějí.
Na Hlučínsku došlo k konsolidaci poměrů, konečně
byla dohodnuta s Německem definitivní hranice.
Jednání probíhalo za dosti napjaté situace, kterou
výstižně ilustruje okolnost, že skupina mladých mužů
z Píště střílela večer 3. února 1923 na hranici mezi
Píští a Závadou po hlídce finanční stráže a kulky z
jejich pušek létaly až k Závadě, kde mohly ohrozit
některé její obyvatele. Pokračovaly rovněž loupežné
útoky na obyvatele Hlučínska z Německa. V noci
12. května 1923 se 3 až 4 muži pravděpodobně z
Bolesławi pokusili neúspěšně přepadnout dům Marie
Stoškové v Závadě. Nakonec Československo získalo
sporné obce Hať a Píšť, které vojensky obsadilo 16.
března 1923, k menším úpravám došlo také v terénu
kolem Šilheřovic, naproti tomu Owsiszcze zůstalo
Německu. Pro Závadu měla tato skutečnost význam
především v tom, že konečně přestala být pohraniční
obcí a stanice finanční stráže v ní byla zrušena.
Jan Přichystal (financ) se rozhodl zůstat v Závadě,
požádal o odchod do civilu a v domě č. 55 u své
tchýně Emilie Obrusníkové začal provozovat nejprve
rolnictví, později obchodnickou živnost. Přiložená
fota jsou zveřejněna se souhlasem majitelů.

Jan Konstacký, foto z r. 1922
Škola Závada 1936 - 1937
Horní řada zleva: Konrád Menšík, Konečný, ?, ?.
Prostřední řada zleva: ?, ?, Menšíková Marie
(Vrbentál), Hedla Vitásková, Marie Kozelková,
Hildegarda Widmarová, Kozelková.
Dolní řada zleva: Alfons Vitásek (Kopec), Bruno
Vitásek, učitel Jan Konstacký, Elfrida Kašparová,
učitel ?, Pustelník, ?.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
a školní kroniky ZŠ Závady

Jan Voska, foto z r. 1922

Škola Závada r. 1936 – 1937
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Zpravodaj obce Závada

Křížovka

Luštěte a vyhrajte krásné ceny.
Tajenku této výherní křížovky se svojí
adresou a telefonním číslem
posílejte na mail:
krizovka@zavada.cz
Nebo vhoďte do poštovní schránky
na obecním úřadě v Závadě.
Tajenku zasílejte do 22.08.2022.
Slosování proběhne na
veřejném zastupitelstvu dne 29.08.2022.
Tři vylosovaní výherci obdrží
odměny a upomínkové předměty
s logem obce Závada.

Zpravodaj obce Závada
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Infoservis

Životní jubilea
V období květen - červenec oslavili
životní jubileum naši občané:
Květen
Helena Menšíková 		
Helena Poštulková		
Bruno Bedrunka			

ve

Obec Závada pořádá
dnech 04.07. - 08.07.2022
v sále obecního domu

Výstavu

historických fotografií
obce

80 let
82 let
89 let

Závada

100. výročí
Karla Menšíka

věnovanou vzpomínce ke
narození pana

Zahájení výstavy
04.07.2022 v 16:30
Otevřeno pro veřejnost:
05.07. 16 – 18 hod.
07.07. 16 – 18 hod.
08.07. 16 – 18 hod.

v pondělí

Červen
Pavel Dominik			
Šarlota Kubíková			
Jiří Benek				
Richard Wozniak			
Alžběta Hrňová			

83 let
86 let
70 let
50 let
70 let

Červenec
František Švestka 			
Anna Škrochová		
Jiřina Cejpková			
Anna Menšíková		

75 let
89 let
65 let
84 let

hod

Blahopřejeme!
V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Duben
Hedvika Fussová
Charlota Bělošková
Květen
Erna Krupová
Anna Bedrunková
S úctou vzpomínáme...
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.
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze zpravodaje
č. 44, kteří poslali správné znění tajenky:
Místo vejce od slepice, dej si trochu slivovice
Otmar Koudelný, Závada 184,
Emilie Lampová, Závada 130,
Růžena Husáková, Závada 117.

Plánované akce:
ČERVENEC
05.07. Obecní slavnosti - hřiště TJ Sokol Závada
SRPEN
19.08. Strassenfest "Závada Sever" a "Závada Jih"
v rámci předávání titulu Vesnice roku MSK - hřiště
TJ Sokol Závada
ZÁŘÍ
17.09. Vyhlášení výsledků celostátního kola
soutěže Vesnice roku ČR - Luhačovice

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.
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