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Vážení spoluobčané,
je to možná neustále opakované klišé, ale čas strašně
letí…. Ani jsme se nenadáli a je tady konec roku
a očekávané Vánoce. Rok 2015 je téměř za námi a jak
to tak bývá zvykem, koncem roku bilancujeme
a zhodnocujeme, jaký ten letošní rok vlastně byl.
Osobně vnímám, že byl strašně hektický, je to dáno
i dobou, ve které žijeme, kdy skoro nic už neplyne klidně, ale spíše rychle utíká… Zastupitelstvo obce momentálně připravuje rozpočet na rok 2016. Máme
v plánu dokončit to, co se z části i díky byrokratickým
procesům nestihlo, jako například úpravy parkování
před prodejnou, přechod u MŠ nebo schválit nový
územní plán. Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu
dobré, a tak věříme, že na poslední dvě zmiňované akce získáme dotace, které budou vyhlášeny. Plánů na
příští rok je hodně – vyřešit parkování u hřbitova,
opravit mostek na hrádku, opravit omítky a podlahy
v garážích OÚ, natřít vodojem a pomalu začít pracovat
na opravách kanalizace v obci. Víme, že některé občany trápí místní rozhlas a nedostatečné veřejné osvětlení, i toto se chystáme vyřešit v příštím roce, a to
komplexně – při výměně kabeláže dojde k posílení veřejného osvětlení i místního rozhlasu na místech, kde

je to potřebné. Samozřejmě uvítáme připomínky Vás
občanů, Vaše nápady, na co bychom se měli více zaměřit. Letošní rok skončil finančně se zůstatkem přes
3 mil. Kč na účtě, návrh rozpočtu na příští rok bude vyvěšen začátkem ledna na našich internetových stránkách a úřední desce. Koncem roku nás čekají ještě dvě
kulturní akce, na které bych Vás ráda pozvala, a to
tradiční „živý Betlém“ pod vedením pana Dombka
24.12. v 10:30 a vánoční koncert s Kobeřankou 28.12
v 17 hodin v místní kapli. Kobeřanka si připravila nový
repertoár a vystoupí s nimi letos i dětská schola, máme se určitě na co těšit! Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili
o blaho naší obce – zastupitelům a obecním zaměstnancům za dobrou práci, členům všech spolků
a organizací působících v naší obci, manželům Dominikovým za správu místní kaple, zaměstnankyním MŠ
Závada a všem místním podnikatelům, kteří s obcí spolupracují. Všem Vám přeji klidné a pohodové Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího
požehnání. Přejeme Vám, abyste konec roku prožili
hlavně ve zdraví a klidu.

Andrea Lorková
Akce Obecního úřadu
Senior klub
Úspěšný fotbalový podzim
Vánoční jarmark
Hasičský rok
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Gymnastika, volejbal
Něco z historie naší obce – 4. část
Odpady
Co se do zpravodaje nevešlo
Společenská rubrika

9
10
11
12
14

Akce OÚ

Výsadba stromků
Podzimní měsíce, říjen a listopad, jsou nejvhodnější
dobou pro výsadbu ovocných stromků. Stromy je možno zasadit i na jaře, během března a dubna. Ale ty
z podzimní výsadby rychleji přirůstají a lépe se vyvíjejí. Zasadit strom, to není jen vykopat jámu do země –
postavit do ní strom – zakopat jámu – zalít. Sázení
stromu, stejně jako jakákoliv jiná lidská činnost,
aby měla smysl, musí být tak trochu věda.

Ve státní svátek 17. 11. 2015 se několik dobrovolníků
z řad občanů i přes nepříznivé počasí sešlo v místním
obecním sadu a přišli pomoct s výsadbou ovocných
stromků. Díky všem za pomoc a také SDH za zajištění
vody na zalévání. Věřím, že to bylo zajímavé dopoledne hlavně pro děti, které se něco nového přiučily. Zároveň děkuji obecním zaměstnancům za výsadbu
švestek na „Stromkové“.

Pečení perníčků
Již několik let je v Závadě tradicí společné předvánoční
pečení perníčků v sále Obecního domu. Velké díky patří paní Aničce Kretkové za to, že stále obětavě a s chutí
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připravuje těsto, věnuje čas pečení a spolu s kulturní
komisí organizuje celé odpoledne.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada

Senior klub

Senior klub
Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a náš seniorský klub při OÚ v Závadě funguje od poloviny ledna
2015 je vhodné se v předvánoční době ohlédnout
a zrekapitulovat činnost klubu a proto je zapotřebí poděkovat všem, kteří mají velký podíl na celé řadě
úspěšných akcí. Předem je třeba zdůraznit, že nebýt
paní starostky Andrei Lorkové, která je duchovní zakladatelkou Senior klubu v naší obci a dala celou skvělou „partu“ dohromady, byla by obec Závada chudší
asi o 25 akcí. Za to je vhodné paní starostce poděkovat. Velké poděkování patří celému výboru Senior
klubu Závada za dobře odvedenou práci pro naše

seniory. Po celý rok připravovali a zajišťovali skvělý
program. Senior klub Závada čítá 37 členů, dostali
jsme k dispozici malou klubovnu v areálu školky
v Závadě, kde se schází 7 členný výbor. Zde se domlouvají veškeré akce, rozdělují si mezi sebou úkoly, musí
se otáčet nejen v kuchyni při přípravě pohoštění, obsluhují v sále, ale zajišťují také úklid. Velké díky patří
a zaslouží si všichni členové Senior klubu, že pomohli
při zajištění pohoštění při setkání s členy klubů
z okolních vesnic. Rovněž děkujeme všem, kdo se aktivně zúčastnili různých akcí, nacvičování tanečků
a různých aktivit klubu. Z celého srdce všem moc děkujeme a jejich ochoty a obětavosti si moc vážíme.

Rekapitulace za rok 2015
14. ledna 2015 Hned při prvním přátelském posezení
se paní Marie Rončkové nabídla, že povede kurzy ručních prací, které probíhají dodnes a kterých se zúčastňují i některé naše šikovné členky klubu.
19. ledna 2015 Několik žen se domluvilo k pravidelným
pondělním vycházkám po okolí. Vyšli jsme si asi 20x.
26. února 2015 Proběhlo první oficiální setkání klubu
seniorů v Závadě s bohatým programem.
25. března 2015 Přivezli jsme první pohár. V Bělé jsme
zvítězili ve hře „člověče nezlob se“, které se zúčastnili
senioři z Bělé, Závady, Bohuslavic a Chuchelné.
26. března 2015 Druhé setkání členů klubu seniorů
v Závadě.
22. dubna 2015 Účast našich seniorek na přednášce
paní Malchárkové v Bělé.
28. dubna 2015 Spolu se členy klubu seniorů z Bělé
navštívilo 12 našich členek divadelní představení ve
Slezském divadle v Opavě (opera Veselá vdova).
21. května 2015 Klubový večer - DEN MATEK
22. května 2015 Začalo nacvičování tanečku
„POUPATA“. 16 členek klubu zvládlo během 6 týdnů
nacvičit taneček díky pevným nervům paní Evy Kudělové. Patří jí velký dík.
24. května 2015 Za účasti p. faráře Kazimíra Buby
proběhla na hřišti v Závadě akce „smažení vajec“.
28. května 2015 První zájezd senior klubu – KroměřížVelehrad.
11. června 2015 Přivezli jsme druhý pohár - perníkové
medaile a láhev dobrého pití za druhé místo ve sporZpravodaj obce Závada

tovních disciplinách z Bělé. Účast družstev z Bělé, Závady Bohuslavic a Křanovic - Polsko.
25. června 2015 Další klubový večer - kloboukový.
5. července 2015 Výročí založení obce 666 let - bohatý
program senior klubu na hřišti a vystoupení seniorek
se skladbou „POUPATA“.
12. července 2015 Se stejnou skladbou „POUPATA“
vystoupily seniorky ze Závady na festivalu kultury na
Mírovém náměstí v Hlučíně.
7. srpna 2015 V obecní kapli sv. Urbana byla p. farářem Kazimírem Bubou sloužená mše za seniory a jejich
rodiny. Přijeli i senioři z Bělé a Bohuslavic. Pak nasledovalo na OÚ setkání s pohoštěním, které připravili
všichni členové klubu ze Závady.
7. září 2015 Návštěva divadla Jiřího Myrona v Ostravě
- muzikál Edith & Marlene. Na oplátku se zúčastnilo 12
seniorů z Bělé.
17. září 2015 Klubový večer - hlavní bod programu p. Ostárek z Bohuslavic přednesl zajímavou přednášku
o stromech s videozáznamem výstavy v Polsku.
26. září 2015 Členové klubu Mařenka a Friedl Steffkovi
oslavili zlatou svatbu a členky výboru si pro ně připravily zábavnou scénku.
7. října 2015 Druhý zájezd senior klubu ZávadaČeladná - Frýdek Místek. Ráno v 9 hod. jsme navštívili
Basiliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku, zúčastnili jsme se části mše svaté, vyslechli si přednášku
z historie Basiliky a prohlédli jsme si kryptu
s mumifikovanými těly poutníků, knězů a příslušníků
hraběcího rodu Pražmů z Bílkova. Dále jsme navštívili
3

Senior klub
CH. K. O. Beskydy údolí Podolánek, hotelový komplex
Čeladenka. Vyslechli jsme si přednášku o budování
areálu a poskytování služeb. Prohlédli jsme si celý areál a posilnění po obědě jsme vyrazili do Frýdku Místku.
Zde proběhla exkurze ve firmě Marlenka a proběhla
ochutnávka všech výrobků včetně originální kávy Marlenka Café. Všichni účastníci zájezdu si nakoupili výrobky a medové dorty a k večeru jsme šťastně dojeli
domů.
8. října 2015 Proběhlo setkání seniorů v Bohuslavicích.
Pozváni byli senioři ze Závady a Bělé. Vzhledem ke kapacitě sálu OÚ v Bohuslavicích byl počet členů omezen. Bylo to příjemné setkání, proběhly soutěže
v různých disciplinách, odměněni byli všichni. Vstupenky byly slosovatelné, každý jsme si přivezli vtipnou výhru. Pohoštění bylo skvělé, perfektně jsme se pobavili.
Těšíme se na další setkání.
10. října 2015 Pochod za zdravím připravili senioři
v Bělé. Účast byla 108 osob, za Závadu pouze naše vedoucí paní Stavařová Marie, jinak byli pochodníci
z Polska, Hlučína a okolních obcí. Příště se polepšíme.
Senioři z Bělé jako vždy organizačně skvělí.

15. října 2015 Akce „kluby klubům“ v KD Hlučín. Pořadatelem byl Svaz obcí mikroregionu Hlučínska. Zúčastnilo se ho 8 našich seniorek. Program vyjádřil nadšení
bavit sebe i své kolegy. Proběhla i „MISS SENIORKA
HLUČÍNSKA 2015“. Jednu z cen získala seniorka z Bělé.
28. října 2015 Byli jsme pozváni klubem seniorů z Bělé
na vinobraní. Přijeli rovněž senioři z Polska
a Bohuslavic. Senioři z Bělé měli připravenou bohatou
tombolu, dobré pohoštění, domácí hroznové víno od p.
Grygarčika, tekuté víno a zkapalněná jablka. K tanci
hrála kapela z Bělé. Odcházeli jsme s dobrou náladou.
Po třech týdnech za akcí senior klubu v Bohuslavicích
to byla výborná tečka na závěr roku 2015. Prostě veselí senioři z širokého okolí i zahraničí zvládnou péči
o své rodiny, vnoučata a ještě se sami mezi sebou dobře pobavit a vrátit se do dětských let.
29. října 2015 Konal se klub seniorů v Závadě - hlavní
bod programu „Cesta do Norska“. Cestou nás provedla
naše p. starostka Andrea Lorková. Zajímavá beseda
s videem.
18. prosince 2015 Klubový večer - slavnostní ukončení
roku 2015.

Příjemné prožití svátků a všechno nejlepší v novém
roce 2016 přeje všem občanům Senior klub Závada

Libuše Lehnerová
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TJ Sokol Závada

Úspěšný podzim „nováčka“ III. třídy
Podzim roku 2015 byl pro fotbalový oddíl TJ Sokol Závada nesmírně zajímavý a nutno říct i velice úspěšný.
Po několika letech naši borci postoupili do III. třídy
okresní soutěže, a nervozita, jak v náročnějších podmínkách a větší konkurenci obstojí, byla před vypuknutím sezony určitě znát.
Team pod vedením kormidelníka Jiřího
Lébla však nezklamal, do mistrovských
zápasů vstoupil jako suverén, a zcela po
právu přezimuje na parádním 5. místě tabulky s plusovými body v tabulce pravdy,
a aktivním skóre. (Viz níže konečná tabulka
podzimní části III. třídy Sk. A muži – NIKOL
NÁPOJE 2015/2016). Naši hráči podávali stabilně
výkony na vysoké úrovni, a byla určitě radost se na
ně koukat. Je to i díky managementu oddílu v čele
s Davidem Tomakou a předsedou Jiřím Škrochem, kterému se podařilo, stávající kádr nejen udržet, ale
i rozšířit o „plejery“ jako je Aleš Dihel a další, což přispělo ke zkvalitnění herního projevu, a samozřejmě
skvělému výsledku. Je to samozřejmě i díky našim fanouškům a příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvují zápasy Závady nejen na domácím hřišti, ale i na
hřištích našich soupeřů. A velký dík patří našim sponzorům, Pizzerii Zábřeh majitele pana Vojtěcha Vrby,
pojišťovně Generali v čele s panem Oskarem Sněhotou,
eshop BabyMall manželů Léblových, panu Radimu
Barčovi - plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji
paní Lenky Lischkové a v neposlední řadě Obecnímu
úřadu v Závadě, pí. starostce Andrei Lorkové, kteří nás
1.
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v našem snažení podporují. Máme za sebou (i před sebou) díky postupu nová derby, přičemž utkání
v Bohuslavicích, či doma s Píštěm stojí za zapamatování. Díky spolupráci s Obecním úřadem v Závadě jsme
úspěšně zvládli i nové záležitosti ve
vztahu k FAČRu, kdy od této sezony došlo k inovaci našich pořadatelských povinností, zajištění elektronických zápisů,
internetového připojení apod. Navíc se jako
úspěšná jeví spolupráce s webovým portálem fotbalunas.cz, který popularizuje výkonostní kopanou v regionech, a vhodně doplňuje
naše stránky sokol.zavada.cz. Ty byly také během podzimu k všeobecné spokojenosti inovovány, a staly se součástí celého bloku webové prezentace obce Závady. Momentálně máme zimní přestávku, ale už od ledna 2016 se každé nedělní dopoledne sejdeme v dolnobenešovské tělocvičně k zimní
přípravě, a jen co to podmínky dovolí, odehrajeme několik přípravných zápasů, ať už na umělé trávě
v Kravařích - Koutech, či na našem hřišti v Závadě. Protože jarní sezona tu bude coby dup, a náš oddíl v ní nechce v žádném případě hrát druhé housle. Všechny
naše aktivity budou samozřejmě včas prezentovány,
protože máme zájem, aby naši příznivci, a vůbec obec
Závada jako taková, žila fotbalem, fandila mu,
a abychom si navzájem mohli užívat radostí i strastí
kouzla toho kulatého nesmyslu. Blíží se konec roku,
Vánoce, popřejme si štěstí, zdraví a nadšení, bez kterého by byl život jen bezbřehou nudou. Tu však na fotbalovém hřišti, a zejména na hřišti v Závadě nikdo
nikdy nepoznal. Přejeme tedy všem krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2016, a budeme se těšit na fotbale.
David Tomaka
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Rozinky, jóga

Vánoční jarmark 2015
Tradičně druhou adventní sobotu přilákal mnoho obyvatel Závady, jejich přátel a lidí z okolí, Jarmark, který
pořádaly Rozinky. Vánoční atmosféru podtrhovala linoucí se vůně punče, svařáků, cukroví, perníku a sálem
znějící vánoční koledy. Děti z místní mateřské školy
tradičně přednesly básničky a zazpívaly koledy. Prodejci nabízeli vánoční zboží v podobě adventních věnců, svíček, výrobků ručních prací, vánočních dekorací,
medových dobrot, patchworku a letos poprvé se tohoto prodeje účastnil i místní kurz ručních prací, který vystavoval své výrobky. Pro návštěvníky bylo připravené
bohaté občerstvení v podobě bramborových placků,
guláše, chleba s prejtem, buchet, párků v rohlíku, zahřát se mohli punčem, svařákem, horkou čokoládou.

U slavnostního rozsvícení vánočního stromu nám zazpívala operní zpěvačka Simona Mrázová. Po vystoupení
všechny
ohromil
ohňostroj.
Zuzana Cigánová

Jóga
Jóga je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga v denním
životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně
fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím
cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie.
Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši. V Závadě za-
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čal kurz jógy pod vedením pana Lubomíra Stuchlého
v září a cvičilo se každé úterý v místní mateřské škole.
Poslední lekce před Vánoci byla zakončena posezením
a povídáním u čaje - tedy příjemným zklidněním
v předvánočním shonu. Tento kurz se setkal s velkým
ohlasem, a proto věříme, že bude opět pokračovat
v novém roce.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada

SDH

Ohlédnutí za hasičským rokem
Jen před nedávnem jsem psal článek do předvánočního zpravodaje loňského roku a už tu máme konec letošního roku. Letošní rok byl pro hasiče ze Závady opět
plný různých akcí a zábavy. Spoustu toho jste si již přečetli v minulých vydáních zpravodaje během roku. Pokud se ohlédneme za podzimem, tak ve Vřesině
proběhlo 18. září poslední kolo NHHL. Tam se dařilo
našemu družstvu žen. Toto poslední kolo vyhrály
a vyhrály tak celý ročník NHHL. Méně se už dařilo našim mužům. Družstvo muži A bohužel útok nedokončilo a skončilo tak v dané soutěži neklasifikováno.
V celkovém pořadí NHHL se přesto umístili na bedně,
a to na krásném 3. místě. Ligy NHHL se účastnilo
i družstvo muži B, které se umístilo na místě 6. Slavnostní ukončení celé ligy proběhlo ve výborné atmosféře 6. listopadu v KD Bohuslavice. Skvěle připravený
program, občerstvení i večerní zábava, poskytly jedinečný zážitek. Ale abych nezapomněl. Co muži
„A“ nedohnali na trati, to dohnali v rámci ankety. Vyhráli kategorii „Nejoblíbenější team mužů“ ročníku
2015. Ale nerad bych psal jen o družstvech starších. I v
letošním ročníku hry Plamen soutěží naše družstva žáků. Více se dočtete v článku „Mladí hasiči nám dělají
radost“. Tak jim budeme držet palce, ať se jim podaří
dosáhnout co nejlepších úspěchů v jarních kolech. Co
se týče činnosti sboru, tak se konaly tři akce. První byl
sběr železného šrotu, který se konal v sobotu 14. listopadu. Děkujeme všem, kteří darovali svůj šrot

Zpravodaj obce Závada

a přispěli tak na činnost SDH Závada. Další akcí byl
Mikuláš. Ten se konal tento rok v duchu návštěvy domácností v podvečer 6. prosince. Mikuláš navštívil
a obdaroval celkem 36 dětí. V sobotu 12. prosince sbor
uspořádal poslední akci roku, a to výroční valnou hromadu. Zde byl hodnocen celý rok 2015 a zároveň připraven plán práce na rok 2016. Ještě bych rád zmínil
činnost jednotky obce. Ta naštěstí nemusela vyjíždět
k žádné ostré události. Jen se letos uskutečnily dvě cvičení. První bylo 28. března v Dolním Benešově a druhé
se uskutečnilo dne 3. října 2015 v Bohuslavicích na budově OÚ. Při obou cvičeních si jednotky nacvičily spolupráci a postupy v případě ostrých zásahů. Po
skončení cvičení v Bohuslavicích proběhla zkouška čerpadel. Na závěr bych rád všem popřál jménem hasičů
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Mladí hasiči
ze Závady krásné a klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Těšíme se, že se
s Vámi budeme také v novém roce setkávat jak na kul-

turních, tak i sportovních akcích. První kulturní akcí
bude samozřejmě hasičský ples 6. února 2016, na který vás tímto srdečně zveme.
Ondřej Lasák, velitel

Mladí hasiči nám dělají radost
Třetím rokem můžou děti naší obce navštěvovat kroužek mladých hasičů. V současnosti je ke 12. 12. registrovaných 22 žáků z toho jich na tréninky aktivně chodí
17. Opět máme evidováno 1 družstvo mladších a 1
starších. V únoru jsme v místním sále přichystali 3
pingpongové stoly a naši svěřenci si po 3 týdny mohli
zahrát vzájemné zápasy. Do Hlučínské ligy mládeže,
které se účastníme, je zapojeno 15 obcí Hlučínska (loni
ještě 13). Na jaře jsme se zúčastnili všech 6 soutěží
a tím skončila sezóna 2014/2015, mladší žáci na 7.
místě získali 79 bodů a starší žáci skončili na 8. místě
s 65 body. Náročný rok jsme ukončili i s rodiči 26. 6.
tradičně na hrádku, kde jsme opékali, zpívali
a soutěžili. V září jsem navštívil ZŠ Bohuslavice a udělal
nábor v 1., 2. a 3. třídě. Na základě toho nám přibyly
nové posily. Podzimního kola ligy jsme se účastnili
všech 6 kol. Průběžné pořadí mladších žáků 7. místo
a starších žáků 9. místo. Nejlepší umístění naších družstev bylo u mladších žáků. v Bohuslavicích a Závadě
kde získali stříbro a starších žáků v Šilheřovicích bronz.
Jak tak sleduji, nejlepší výsledky máme v okolních obcích je to výzva pro rodiče, aby častěji přijeli povzbudit.
Od letoška přibylo více soutěží jednotlivců, ve kterých
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máme pravidelně vynikající výsledky. V motání hadic
měli žáci tato umístění: Valerie Haburová 1. místo ze
30, Klaudie Kudělová 10. a Markéta Lamžíková 11.
z 60 ve své kaegorii., ve starší kategorii Viktorie Haburová 2. místo z 50, Tomáš Kocián 9. a David Menšík
11. ze 30. TFA v Dobroslavicích Valerie Haburová 2.
místo ze 30, Filip Kubiš 8. z 60 a Viky Haburová 10.
z 50 ve svých kategoriích. Dne 12.9. jsme jeli se všemi
zájemci na soutěž dětské TFA Hlučínský Tvrďák, kterou pořádalo SDH Hlučín mimo HLM u hlučínské štěrkovny. Tato soutěž jednotlivců měla vysokou úroveň,
byla náročná a výborně připravená. Viktorie Haburová
přivezla pohár za 3. místo a Markéta Lamžíková byla
5. Během přestávek mezi soutěžemi jsme si mohli prohlédnout ukázku nejnovější techniky profesionálních
hasičů z Hlučína. Dne 20. 9. jsme v Závadě pořádali oblastní kolo HLM, která měla velmi dobré ohodnocení.
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. V dubnu
nám pokračuje jarní sezóna. Na ní se budeme opět
připravovat od února v sále OÚ Závada a tělocvičně ZŠ
Píšť. Závěrem bych chtěl pochválit naše mladé hasiče
i ty, kteří nám s touto nelehkou prací pomáhají
a popřál všem pevné zdraví, ničím nerušené svátky
a vše dobré v roce 2016.
Mgr. Jaroslav Habura, vedoucí mládeže

Zpravodaj obce Závada

Volejbal, gymnastika

Volejbal P.I.Z.A.

Rok 2015 utekl jako voda a my můžeme vzpomínat
třeba na slunné prázdninové dny, kdy jsme chodili
i s našimi ratolestmi často na beach do sportovněrekreačního areálu v Darkovicích. Podzimní sezónu
jsme tradičně zahájili v září v tělocvičně ZŠ Píšť. Pravidelně 16. rokem chodíme ve středy večer. Letos se
nám podařilo získat 4 nové hráče, a tím pádem hrajeme celkem pravidelně v klasické 12 – ti členné sestavě.

Postupně k nám možná v budoucnu přibudou posily
z řad žactva. ZŠ Bohuslavice od září zahájila činnost
volejbalového kroužku. Ten probíhá vždy ve čtvrtky od
14:30 do 15:30 v místní tělocvičně ZŠ. Krásným zakončením tohoto roku bude ještě tradiční silvestrovský pochod. Přeji všem pohodové vánoční svátky, pevné
zdraví a úspěšný rok 2016. Za volejbalový tým P.I.Z.A.
…………………………………………………………. .Mgr. J. Habura

Gymnastika
Od října probíhá v naší obci další kroužek pro děti, a to
je gymnastika. Pod vedením skvělé trenérky Veroniky
Gúberové, která dělá gymnastiku již 27 let, si 15 dětí
každý týden v sále místního Obecního domu protahuje
svaly, učí se nové cviky a gymnastické sestavy, a to ve
formě her a hlavně zábavy. Co všechno se za dva měsíce už stačily naučit, předvedly svým rodičům na Vánoční besídce, na které je mimochodem Ježíšek obdařil
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dárečky (gymnastický dres, společné fotky a kreativní
maska). Veronika každé úterý dojíždí z Darkoviček,
a protože má ráda dětský kolektiv, a že po 2,5 měsíčním tréninku udělala děvčata veliký pokrok, bude
s cvičením i nadále pokračovat. Děkujeme Veronice
a všem rodičům gymnastek, kteří po celou dobu pomáhali jak při přípravě cvičení, tak pořádání Vánočního setkání.
Veronika Gúberová a Gabriela Haburová
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Historie

Něco z historie naší obce – 4. část
Po r. 1700 můžeme ze zápisu v matrikách vyčíst, že
v životě obyvatelů Závady docházelo k určitým změnám. Je zaznamenána poměrně výrazná populační exploze, je uvedeno např. Šimonovi a Kateřině
Šindelářovým se 13. listopadu 1720 narodila dvojčata
Ondřej a Kateřina, rubem tohoto trendu byly také případy narození nemanželských děti. Tehdejší doba byla
obdobím vrcholu rekatolizační kampaně, při níž byly
v kázáních barvitě líčeny tresty na věčnosti za hříchy
spáchané za pozemského života, přičemž hřích smilstva byl jistě považován za těžký hřích.
Pozn.: Rekatolizace je násilné či nenásilné znovuobracení
nekatolíků
na
římskokatolickou
víru.
Pokud jde o kmotrovství při křtu, je zajímavé, že většinou
k tomu
byly
zvány
osoby
z
nedalekých okolních obcí Dolního Benešova, Bohuslavic, Bělé, Píště a Kozmic, a to buď úplně
nebo v kombinaci s nějakým obyvatelem
či obyvatelkou Závady. Možný důvod tkví
zčásti i v tom, že obyvatelstvo Závady bylo
v důsledku předchozích sňatků navzájem
natolik již spřízněno, že by se stěží našel
někdo, kdo by mohl být považován za toho,
jenž není vůči narozenému dítěti ve vztahu
žádného příbuzného, přičemž tato okolnost by
asi mohla být zdrojem nějakých komplikací. Tato velká
vzájemná spřízněnost byla rovněž důvodem, proč řada
mladých mužů ze Závady si v období po r. 1700 začala
brát nevěsty z okolí, především ovšem opět
z uvedených sousedských obcí. Rovněž mladí muži
z těchto obcí uzavírali sňatky s dívkami ze Závady, zde
ovšem bylo místo pobytu manželů po svatbě různé.
Tak např. Havel Kozí z Kozmic, který si vzal 25. ledna
1705 Marinu, dceru zemřelého Jiřího Uhlíře, se usadil
v Závadě, oba manželé pak měli spolu řadu dětí. Někdy před 11. dubnem 1723 Havel Kozí ovdověl
a v uvedený den se podruhé oženil s dcerou Bartoloměje Hoštického, i s ní měl několik děti. Ve 20. letech
18. století se v Závadě objevují jako noví osídlenci členové rodin Klímů, Kyselých, Handků, ve 30. letech Lapků. Tyto rodiny však v Závadě hlubší kořeny
nezapustily a brzy z ní opět vymizely. Pokud jde
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o úmrtí, zvýšila se poněkud dětská úmrtnost. I nadále
však byly roky, kdy není zaznamenáno žádné úmrtí,
např. r. 1704, 1714, 1721, apod. Pozoruhodný je záznam o smrti Matyáše Valenky, zemřelého 1. září 1712
ve věku 90 roků. Velká morová epidemie, postihnuvší
naše země v l. 1714 – 1715, se v Závadě prakticky vůbec nijak neprojevila. Další údaje z období 1700 zaznamenávají
další
změnu
v majitelích
dolnobenešovského panství – manželé Kalkreiterovi ,
zvyšování roboty a vyvolání v r. 1712 další vlny nepokojů na panství. Byla podána stížnost obyvatelů Dolního Benešova, Bohuslavic a Kozmic, později se k nim
připojili i Závadští, stížnost byla tlumočená samotnému
císaři
Karlu
VI.
Pozn.: Zmíněné obce ze zpráv z matrik ležely
v knížectví opavském, Bělá v knížectví krnovském
a náležela paní Hennové z Hennebergu
na Sudicích. Útlak poddaných mělo ekonomické pozadí manželů Kalkreiterových
v důsledku jejich nákladného života. 10.
října 1715 např. koupila paní Kalkreiterová diamanty a různé šperky v hodnotě 800
tolarů. Tuto částku zůstala dlužná tak jako
ostatní. Dluhy paní Kalkreitové rostly dále
a situace volala na prodej panství, vhodným
zájemcem o koupi byla osoba rytíře Jiřího Františka
Heřmanského z Heldenhertzu. Kupní smlouva byla
uzavřena na zámku v Dolním Benešově a podle ní se
panství prodalo v hodnotě 122 500 zl. rýn. A patřily
k němu zámek, dům v Opavě, městečko Dolní Benešov,
vesnice Kozmice, Bohuslavice, Kafárňa a Závada.
Z prodeje se vyjímala polovina užitku ze Závady na postavení tamního bergwerku, jehož pak měla paní Kalkreiterová užívat doživotně. Tento bergwerk v Závadě
prameny blíže neobjasňují, a tak se můžeme pouze
domnívat, že šlo buď o pokus otevření tamního ložiska
písku nebo ještě spíše o těžbu cihlářské a hrnčířské hlíny v lese poblíže závadného hrádku.Sstopy po dobývání této hlíny jsou tam podnes viditelné.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

Zpravodaj obce Závada

Ekologie, odpady

Dýchejme čistý vzduch
Dne 12. 11. 2015 se v sále Obecního domu konala beseda „Dýchejme čistý vzduch. Přednášející Mgr. Radim
Lokoč seznámil občany s povinnostmi, které vyplývají
pro majitele nemovitostí ze zákona o ochraně ovzduší,
které začnou platit po roce 2016. Vlastníci nemovitostí
si budou muset v roce 2016 nechat udělat revizi kotle
na vytápění a poté každé 2 roky. Tuto zprávu budou
muset předkládat na vyžádání úřadů, a v případě, že
tak neučiní, mohou obdržet pokutu až do výše 20.000,Kč. Revize kotlů budou provádět oprávněné osoby
(kominíci, revizní technici, atd.). Revizí se bude zjišťovat, zda občan netopí jinými palivy než těmi, která jsou
povolena (dřevo, černé uhlí, některé druhy hnědého
uhlí, peletky.). Pokud se zjistí, že spaluje flot, plasty či
jiné odpady, může mu být udělena pokuta až do výše
50.000,- Kč. Po roce 2022 musí mít ale každý vlastník
nemovitosti již ekologický kotel minimálně 5. emisní
třídy. Jak takovýto kotel získat na dotaci podával in-

formaci přednášející. Stát z prostředků EU umožní za
podpory MS kraje pořízení ekologických kotlů s dotací
až 90% celkových nákladů, max. 150.000,- kč. Dotace
jsou možné i na tepelná čerpadla a kondenzační plynové kotle. Více informací naleznete na
http://dychejme-cisty-vzduch.cz/
Andrea Lorková

Upozornění
Dva velkoobjemové kontejnery byly přistaveny poblíž
Kaménky – jeden je určen na drobnou zeleň, trávu a
listí, druhý na větvě a keře. Bohužel se množí stížnosti,
že kolem těchto kontejnerů je nepořádek. Pokud tomu
tak bude nadále, budeme nuceni učinit opatření, jaká
jsou obvyklá v okolních vesnicích – ohradit tyto kontejnery a povolit svoz bioodpadu pouze v určitý den,
pod dozorem obecních zaměstnanců. Prosím tedy o
udržování pořádku kolem kontejnerů!! Děkuji.

Třídění zeleně
V rámci projektu „Separace odpadů obcí Hlučínska“
získala naše obec 150 ks domovních kompostérů a 2
kontejnery na zeleň. Kompostéry jsou stále zdarma
k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Svoz odpadů mezi Vánoci
51. týden – 17. 12. 2015 – řádný svoz
53. týden – 31. 12. 2015 – řádný svoz
1. týden – 7. 1. 2016 – svoz o jeden týden dříve
3. týden 21. 1. 2016 – řádný svoz

Termíny svozu velkoobjemových odpadů v roce 2016
sobota 19. 3. 2016
středa 29. 6. 2016
sobota 12. 11. 2016
Zpravodaj obce Závada
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Životní jubilea
V období 1. 10. - 31. 12. 2015 oslavili
životní jubileum naši občané:
Listopad:
Alžběta Adamíková
83 let
Hedvika Fussová
87 let
Anastázie Hubáčková
83 let
Vilém Stoček
82 let
Prosinec:
Gizela Családiová
87 let
Josef Křístek
70 let
Hildegarda Widmarová
85 let
Gertruda Benková
90 let
Marie Dominiková
80 let
Erna Krupová
85 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…
Říjen
Bronislav Zlotý
Dušan Kubík
Vzpomínáme…

PROSINEC
24. 12. - 10:30 - živý Betlém (před Obecním domem),
28. 12. - 17:00 - vánoční koncert „Kobeřanky“ (místní kaple),
29. 12. - 15:30 - turnaj v biliáru (restaurace Martin Theuer)
LEDEN 2016
16. 1. - posezení s živou hudbou, kapela J.Škrocha (sál OD,)
22. 1. - ples Rozinek (sál OD),
Bohoslužby o svátcích
vánočních ve farnosti
Bohuslavice

ÚNOR
6. 2. - ples SDH (sál OD),
13. 2. - „čaj o páté“ (sál OD),
28. 2. - maškarní ples MŠ (sál OD).

den

liturgická oslava

Čtvrtek
24. 12.

obec
Bělá

Štědrý den

Bohuslavice

Pátek
25. 12.

Slavnost Narození Páně

Sobota
26. 12.

Svátek sv. Štěpána,
provomučedníka

Závada
Bělá
Bohuslavice
Závada
Bělá
Bohuslavice
Závada
Bělá

Neděle
27. 12.

Přeji Vám radostné a pokojné prožití svátků vánočních a požehnaný nový
rok.
P. Kazimír Buba, farář
12

Svátek Svaté rodiny
(obnova manželských slibů)

Pondělí 28. 12.
2015
Čtvrtek
31. 12.

Svátek mláďatek
Sv. Silvestra
poděkování za uplynulý rok

Pátek
1. 1.

Slavnost Matky Boží Panny
Marie
Nový rok

Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Závada

čas
21:00 – půlnoční
13:00 – živý betlém
23:00 – půlnoční
21:00 – půlnoční
10:00 – mše svatá
9:30 - mše svatá
8:00 – mše svatá
10:00 – mše svatá
6:45 - mše svatá
9:30 - mše svatá
8:00 – mše svatá
10:00- mše svatá
6:45 - mše svatá
9:30 - mše svatá
8:00 - mše svatá
17:00 – mše svatá
15:30 – mše svatá
17:00 – mše svatá
10:00- mše svatá
9:30 - mše svatá
15:00 - mše svatá
8:00 - mše svatá

Zpravodaj obce Závada
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Informace, reklama

Knihovna
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2016 hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě a
mnoho
krásných
chvil
s pěknou
knihou
přeje čtenářům, návštěvníkům knihovny a všem spoluobčanům Mgr. Lenka Lasáková – knihovnice.

OBCHOD u MILI
ZDRAVÁ VÝŽIVA

Změny ve vysílání zpravodajství z
Hlučínska
Od ledna 2016 bude „Zpravodajství z Hlučínska“ vysíláno na Regionální televizi v těchto časech:
Premiéra:
Úterý 20:40
Středeční reprízy:
Noční: 00:40 a 4:40
Ranní: 8:40
Polední: 12:40
Odpolední: 16:40

Zdravá výživa – zdravé vaření, pečení, mlsání,
svačinky, chlazené výrobky, bezlepkové i dia, bylinky a mnohé další
Otevírací doba:
Po-Pá 9.00–11.30 a 13.30–17.00
So 9.00–11.00
Nebo dle domluvy na tel. 733410703
Najdete nás v Bolaticích na ulici Hlučínská 16,
50m od Obecního úřadu směr Dol. Benešov
Otevírací doba o Vánocích - Jednota Závada
Čtvrtek
24. 12. 2015
7,00 – 10,00
Pátek
25. 12. 2015
zavřeno
Sobota
26. 12. 2015
zavřeno
Neděle
27. 12. 2015
zavřeno
Čtvrtek
31. 12. 2015
6,30 – 11,00
Pátek
1. 1. 2016
zavřeno

Majitelé psů si mohou zdarma na Obecním úřadě vyzvednout značku (viz horní obrázek) na psí obojek. Při
ztrátě psa tato značka usnadní identifikaci.

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.
Zpravodaj obce Závada. Zaregistrováno u ministerstva kultury pod číslem: MK ČR E 0089. Toto číslo vyšlo 21. 12.
2015. Uzávěrka příštího vydání 17. 3. 2016. Vydává obec Závada. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel:
595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Yveta Válková, 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. Technické zpracování: Ing. Petr Liška

