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Vážení spoluobčané,
v srpnu byla vybrána realizační firma Aquatest, a.s.,
která začne koncem října s výstavbou kořenové čističky odpadních vod u Kaménky a na jaře s opravou kanalizace. Jelikož se množí dotazy ohledně ČOV, více
informací najdete v článku uvnitř zpravodaje. Začátkem srpna byl zahájen zkušební provoz nově namontovaných LED svítidel v obci, které by měly přinést 2/3
úspor elektrické energie. S využitím krajské dotace byl
postaven přístřešek nejen pro cyklisty pod Stromkovou
a další bude opět díky dotaci postaven u Festunku.
Kromě toho začínáme zpracovávat projekt studie řešení napojení cyklotras a cyklostezek v okolí obce Závada (dotace z MSK 84 tis. Kč). Na posledním zasedání
zastupitelstva jsme schválili smlouvu ze Státního fondu
životního prostředí ČR a získáme 1,27 mil. na kotlíkové
půjčky občanům – tyto peníze by následně měly zůstat
v obecním rozpočtu a budou použity na revitalizaci
vodní nádrže Kaménka. Letošní rok se nese ve znamení
oslav. Začátkem července jsme oslavili 670. výročí od
první zmínky o naší obci. Při té příležitosti byly posvěceny nové bronzové zvony a pořízeny svítící hodiny,
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které naší kapli chyběly. V polovině září jsme prožili
krásnou oslavu 100 let naší farnosti. Jsem ráda, že se
i díky nádhernému počasí a skvělé práci organizátorů
tato akce velice vydařila a že se obce Bohuslavice, Bělá
a Závada sešly právě u nás. Koncem září jsme oslavili
40.výročí od otevření místní mateřské školy, a to Dnem
otevřených dveří. Všechny tyto oslavy by neproběhly
tak dobře jak proběhly, nebýt obětavé práce dobrovolníků z řad místních hasičů, seniorů, obecních zaměstnanců a zastupitelů, kterým moc děkuji. Děkuji
i pořadatelům letošního Strassenfestu – obyvatelům
Závady Sever. Také děkuji za výbornou reprezentaci
v okresním přeboru členům TJ Sokol Závada a místním
mažoretkám. Se začátkem školního roku se u nás rozjely kroužky a cvičení – zumba s Luckou Nawrathovou,
zdravotní cvičení s Blankou Štefkovou, jóga
s Lubomírem Stuchlým, kroužky tvoření dětí s Blankou
Klouzalovou (Prajzulka z.s.), mladí hasiči,a kromě toho
se pravidelně scházejí místní členové Klubu seniorů. Je
dobře, že jsme v naší malé obci takto aktivní!Přeji Vám
klidné podzimní dny.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 8 ze dne 19. 8. 2019
Začátek: v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián,
p. Robin Štefek, DiS., p. Robin Vitásek, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová
Zapisovatelka: Marie Drastíková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu Ing. Petr Liška, p. Robin Štefek, DiS.
Schváleno 9 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 8 včetně přidanéhobodu č. 17 Rozpočtové opatření č. 17/2019 nad 100
tis. Kč. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 7 ze dne 17. 6. 2019. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
3. Přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s MSK v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 + na
realizaci projektu: „Relax během jízdy na kole přes Závadu", max. výše dotace 108.800,- Kč. Schváleno 9
hlasy.
4. Přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s MSK v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 + na
realizaci projektu „Studie proveditelnosti řešení napojení cyklotras a cyklostezek v okolí obce Závada“, max.
výše dotace 84.000,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
5. Vyhlášení Programu na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za
nové nízkoemisní zdroje. Schváleno 9 hlasy.
6. Schválení finančního příspěvku Dětská rehabilitace
Hlučín a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Schváleno 9 hlasy.
7. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na p. č. 740/1, prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu. Schváleno 9
hlasy.
8. Výsledek výběrového řízení „Kanalizace a ČOV Závada“. Byla vybrána firma AQUATEST a.s., cena včetně
DPH 12.701.526,59 Kč. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
9. Schválení uzavření smlouvy o dílo s firmou
AQUATEST a.s. na akci „Kanalizace a ČOV Závada“
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a pověření starostky podpisem smlouvy. Schváleno 9
hlasy.
10. Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou,
a.s., ve výši 3 mil. Kč na akci „Kanalizace a ČOV Závada“ a pověření starostky podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
11. Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2023. Schváleno 9 hlasy.
12. Schválení smlouvy na dodávku elektřiny na rok
2020 a pověření starostky podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
13. Členství obce Závada ve Svazu měst a obcí. Schváleno 9 hlasy.
14. Závěrečný účet SOH za rok 2018. Zastupitelstvo
obce Závada bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2018 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
2018. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Rozpočtová opatření do 100.000,- Kč a to č.
14/2019, 15/2019, 16/2019. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
16. Zprávy výborů a komise
Kontrolní výbor
Ing. Ondřej Lasák informoval občany o jednání
z kontrolního výboru ze dne 19. 8. 2019 a o přijatém
usnesení KO č. 5. Předmět kontroly: 1. Kontrola usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 6.
2019. Plněny všechny body uvedené v usnesení. Byla
provedena kontrola pokladních knih za období od
18. 6. 2019 do 19. 8. 2019. Stav pokladní hotovosti
k 19. 8. 2019 je 12.042,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
Finanční výbor
Pan Robin Štefek, DiS. informoval občany o schůzi finančního výboru a přijatém usnesení č. 7 ze dne 19. 8.
2019. Předmět kontroly: 1. Kontrola rozpočtových
opatření č. 13/2019 – 16/2019 2. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN2 - 12M za období od 1. 4. 2019 –
30. 6. 2019. Finanční výbor konstatoval, že nebyl zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového
opatření. Všechny přesuny financí byly schváleny řádně v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. NeZpravodaj obce Závada
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byly zjištěny nedostatky, rozpočtová opatření
v kompetenci paní starostky Ing. Andrei Lorkové do
100.000,- Kč bylav pořádku. Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise
Paní Zuzana Cigánová informovala občany o činnosti
kulturní a sociální komise. Největší letošní akcí bylo
670. výročí obce + výstava fotografií a obrazů. V neděli
30. června začala oslava 670. výročí založení obce Závada, výstavou historických fotografií, článků o historii
obce a výstava obrazů místního rodáka pana Huberta
Mikety. Další akce, které nás čekají: Dne 7. 9. Slavnosti
ulic – pořádaných v režii Závada – Sever, dne 15. 9. –
100 let farnosti Bohuslavice. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
17. Rozpočtové opatření č. 17/2019 nad 100.000,- Kč
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena: 19:18 hod.
Zapsala: Marie Drastíková

Usnesení zastupitelstva obce Závada
č. 9 ze dne 23. 9. 2019
Začátek: v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián,
p. Robin Štefek, DiS., p. Robin Vitásek, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová
Zapisovatelka:Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu, a to Ing. Ondřej Lasák, p. Robin Vitásek
Schváleno 9 hlasy.
1. Program jednání včetně přidaných bodů
č. 17 - Dodatek č. 1 k SOD ,,Kanalizace a kořenová ČOV
Závada" - I. etapa
č. 18 - Dodatek č.7 na dodávku plynu za rok 2020
č. 19 - Nařízení obce č. 1/2019
č. 20 - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP
č. 21 - Rozpočtové opatření č. 20/2019
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 8 ze dne 19. 8. 2019. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
3. Žádost o dotaci z rozpočtu obce TJ SOKOL Závada.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč a zároveň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
Zpravodaj obce Závada

4. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01237/2017/RRD ze dne 11. 5. 2017. Schváleno 9
hlasy.
5. Zastupitelstvo obce Závada pověřuje starostku jako
politického zástupce a koordinátora pro Místní agendu
21. Schváleno 9 hlasy.
6. Schválení deklarace k podpoře udržitelného rozvoje
prostřednictvím Místní Agendy 21. Schváleno 9 hlasy.
7. Zastupitelstvo obce Závada zřizuje kulturní komisi
a komisi pro MA21 ve složení: předseda komise: p.
Zuzana Cigánová, členové: p. Blanka Klouzalová, p.
Lucie Nawrathová, Ing. Ondřej Lasák, p. Robin Vitásek.
8. Podání informace o výběru dodavatele na realizaci
projektu ,,Relax během jízdy na kole přes Závadu". Finanční výbor vybral cenově výhodnější nabídku firmy
Yggdrasilmont s.r.o. s celkovou částkou 147.600,- Kč
bez DPH. Schváleno 9 hlasy.
9. Podání informace o výběru dodavatele na realizaci
projektu "Studie proveditelnosti řešení napojení cyklotras a cyklostezek v okolí obce Závada". Finanční výbor vybral firmu Dopravní projektování, spol. s.r.o.
s celkovou částkou 87.500,- Kč bez DPH. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
10. Kanalizace a ČOV I. etapa - podání informací , dne
23. 9. bylo předáno staveniště, začne se koncem října
2019, termín dokončení I. etapy je do 15. 8. 2020. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Rozpočtové opatření č. 18/2019.
Schváleno 9 hlasy.
12. Rozpočtové opatření č. 19/2019.
Schváleno 9 hlasy.
13. Schválení plánu inventur na rok 2019
Hlavní inventární komise:
Předseda: Ing. Petr Liška
Člen: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 9 hlasy
Dílčí inventarizační komise:
Mateřská škola:
Předseda: paní Lucie Nawrathová
Člen: paní Zuzana Cigánová
Člen: paní Libuše Chříbková
Schváleno 9 hlasy
JSDH Závada:
Předseda: Ing. Ondřej Lasák
Člen: pan Robin Štefek, DiS.
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Člen: pan David Kocián
Schváleno 9 hlasy
Obecní úřad Závada:
Předseda: Ing. Petr Liška
Člen: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 9 hlasy
14. Přijetí sponzorského daru Strassenfest 2019
v částce 5.000,- Kč od p. Vojtěcha Chříbka. Schváleno 9
hlasy.
15. Den otevřených dveří dne 27. 9. 2019 u příležitosti
40 let od otevření MŠ Závada. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
16. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce ze
dne 3. 9. 2019. Při dílčím přezkoumání hospodaření
k 31. 7. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzato
na vědomí bez výhrad a připomínek.
17. Dodatek č. 1 k SOD "Kanalizace a kořenová ČOV –
I. etapa", změna osoby zástupce stavbyvedoucího.
Tento dodatek je schválen za podmínek splnění čl. 13.3
Smlouvy o dílo.Schváleno 9 hlasy
18. Dodatek č.7 na dodávky plynu na rok 2020.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.7 smlouvy
s firmou Pražská plynárenská, a.s. na dodávky plynu
pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši
540,- Kč /MWh. Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena: 19.00 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Výročí 670. let obce Závada
Letošní největší akcí bylo 670. výročí obce. Hlavní oslava dne 5. července začala mší svatou v místním kostele, při které se světily nové zvony, které byly u této
příležitosti pořízeny z pravidelných sbírek farníků, kterým bych chtěla tímto poděkovat. Po mši pokračoval
bohatý program na hřišti. Po úvodním přivítání paní
starostky a pana místostarosty a uvedení návštěvy
z polské Zawady, rozkrojila paní starostka 3 krásné
dorty, které na tuto akci upekla Hanka Kociánová. Návštěvníky čekalo vystoupení místních seniorek, italské
písně v podání zpěváka Salvatore Esposito, dětské
atrakce, voltiž, malování na obličej, večerní ohňostroj.
K tanci a poslechu večer zahrál Dolbend a do pozdních
nočních hodin pokračovala Oldies Party s DJ Honzou
Gavelčíkem, který celý den akci moderoval. O bohaté
občerstvení se postaraly místní spolky a dobrovolníci.
Z reakcí návštěvníků a občanů bylo vidět, že se tato
akce povedla do posledního puntíku. Děkuji všem
obecním zaměstnancům, zastupitelům, spolkům
a dobrovolníkům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě
této akce.
Zuzana Cigánová

Svoz velkoobjemových odpadů v Závadě
sobota 9. 11. 2019 (8 – 12 hod.)
V sobotu 9. listopadu se v naší obci na prostranství
před Obecním domem uskuteční svoz velkoobjemového odpadu, pneumatik, elektrozařízení, nebezpečného odpadu a dalších odpadů. Ačkoli se jedná
o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem
tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované atd. A to z prostého důvodu: aby se
do kontejneru vešlo toho odpadu co nejvíce. Za to
Vám budiž dík.
Pozor, sběr nebezpečných odpadů bude již v
v pátek 8. 11. 2019 (12 - 17 hod.)
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Zpravodaj obce Závada
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Výstava historických fotografii a
obrazů pana Huberta Mikety
K oslavám 670. výročí založení obce Závady, patřila
také výstava historických fotografií a výstava obrazů
místního rodáka pana Huberta Mikety, která se konala
v sále Obecního úřadu. Slavnostního otevření se zúčastnili obyvatelé naší obce, lidé z blízkého okolí, rodinní příslušníci rodin, kteří již v naši obci nebydlí,
dcery pana Mikety s rodinami a další hosté. U fotek si
zavzpomínali na své blízké, vyměňovali si zážitky
a četli si o historii obce z knih zapůjčených ze Státního
archivu v Opavě. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení ve formě rautu a do návštěvní knihy mohli
napsat své zážitky z výstavy. Z důvodu velkého zájmu
byla výstava prodloužena do dalšího týdne a pak následně proběhlo posezení v místní knihovně s našimi
obyvateli, kteří nám „přinesli“ hodně vzpomínek
o historii naší obce a dění v ní, pro nás mnohé již vybledlé či zapomenuté. Chtěli bychom touto formou
poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, aby tato výstava mohla proběhnout, a i nadále nám, prosím, zapůjčujte své fotografie, výstavu budeme v příštím roce
opakovat.
Blanka Klouzalová

Strassenfest 2019 Závada - Sever
V sobotu 7. září, letos v režii obyvatelů Závady Sever,
byl uspořádán další ročník Strassenfestu. Přesně v 15
hodin dorazili obyvatelé z Jihu, kteří byli letně naladěni
k branám Strassenfestu na Sever, kde nepanovalo ani
trochu letní počasí, ba naopak, jižní spoluobčané se
museli navléct do mikin, bund, kulichů a rukavic, aby
ve zdraví dorazili na Sever. Od seveřanů dostali něco
na zahřátí, něco na jídlo a po dostatečném občerstvení
si seveřané zasloužili klíč k odemčení brány a slavnost
mohla začít… Touto scénkou byla akce slavnostně zahájena. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava do nočních hodin. O program se
postaralo rádio Český rozhlas, jehož moderátor celý
den akci moderoval. Pro děti byl připraven skákací
hrad, vystoupení Zumby s Luckou. Své štěstí si každý
mohl zkusit v tombole. Na akci dorazili i zástupci
Prajzské ambasády u příležitosti Dne bez bot. Pro
všechny měli připravený zážitkový chodníček. Večerní
oblohu nad Závadou rozzářil ohňostroj. A taneční parket byl zaplněn tanečníky, kteří tančili na pecky, které
pouštěl DJ Standa. I přes nepříznivé počasí, které celý
den panovalo, si myslím, že se akce povedla… Na závěr
děkuji všem účastníkům, pomocníkům, obci
a sponzorům, kteří se jakkoliv zasloužili o uspořádání
této akce. Příští rok na viděnou na „JIHU“
Za Závadu Sever Zuzana Cigánová

Zpravodaj obce Závada
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Farnost

Jaké byly oslavy 100 let farnosti
Dekretem olomouckého arcibiskupa kardinála Lva Skrbenského z 1. září 1919 byla bohuslavická lokální kooperatura povýšena na farnost. Co to znamenalo pro
obce Bohuslavice, Bělou a Závadu? Především to, že se
zmenšil veliký obvod dolnobenešovské farnosti, byl
ustanoven první bohuslavický farář P. Karel Plaček
a kostel Nejsvětější Trojice se stal farním kostelem.
Následně byla postavena nová farní budova. Později
přešla pole na bohuslavickém katastru patřící benešovské farnosti do vlastnictví farnosti bohuslavické.
Duchovní správa byla bližší, jednodušší, efektivnější. To
všechno je ovšem pouze vnější rámec. Farnost je především jakousi živou buňkou církve, kde se předává,
odehrává a upevňuje duchovní život věřících ve společenství církve. Letos tedy uplynulo 100 let od vzniku
naší farnosti. Takové výročí se samozřejmě sluší oslavit. Záměrem těchto celoročních oslav však nebyla jen
nějaká historická připomínka spojená s běžným lidovým veselím. Byla to příležitost, jak vyzdvihnout
a upevnit právě to, co za celých sto let činilo farnost
podstatně farností, tedy jak oslavit a posílit Boží přítomnost mezi námi a v každém z nás modlitebním,
kulturním i společenským sdílením a setkáváním. Za
tímto účelem vzniklo široké modlitební společenství
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farníků, kteří se společně i soukromě modlí za růst víry
v naší farnosti, uskutečnily se různé poutě (Hrabyně,
Hostýn, Opava, Svatá země) a smírčí a kající pobožnost, proběhlo udílení svátosti biřmování 60 farníkům,
byly nabídnuty výstavy (Matka Tereza, Anenské slavnosti), koncerty a výlety, proběhla velikonoční dílna
pro děti, ve farním kostele byla zřízena vzpomínková
místnost mapující život farnosti v minulosti
i současnosti apod. Vrcholem těchto oslavných příležitostí se měla stát hlavní oslava 100 let farnosti 15. září
tohoto roku na hřišti v Závadě. A nutno hned jedním
dechem dodat, že se skutečně stala vrcholem důstojným a v určitém smyslu nezapomenutelným. Přípravy
provázely různé rozpaky – po předchozím propršeném
víkendu visel otazník nad častokrát neúprosným počasím; mnozí si kladli otázku, proč se stěhujeme zrovna
do Závady… Nicméně ochota a spolupráce mnoha složek, obecních představitelů a dobrovolníků skýtala záruku, že se akce zdaří. O nedělním ránu, za čerstvého
a chladivého vzduchu, s vydatnou nadílkou rosy
a vyhoupnuvším se ještě letním sluníčkem, se na závadském hřišti vyjímalo vyzdobené pódium, připravené po všech stránkách pro slavnostní bohoslužbu, byly
rozmístěny stovky laviček, stoly a stany, kolem stánků
s chystaným občerstvením a dalšími nabídkami čile
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Farnost
pobíhaly zodpovědné osoby a jejich pomocníci. Hudebníci a zpěváci vylaďovali písně a zvukovou vyrovnanost, ministranti secvičovali průběh liturgie
a přicházející farníci zahájili modlitbu růžence přede
mší svatou. Správný mumraj, jak má být. V deset hodin vstoupil do areálu hřiště liturgický průvod, doprovázený zpěvem scholy a očima sedmi až osmi stovek
farníků a hostů, kteří se shromáždili ke slavnostní bohoslužbě. A tito účastníci nějak vnitřně cítili, že právě
mše svatá je oním středem, vrcholem a zdrojem, který
spojuje farníky a utváří z nich pravý Boží lid, živený
Kristovou láskou, s níž on za nás obětoval svůj život.
Mnohá setkání, mnohá slova a tváře farníků vyjadřovaly, že přítomní prožili něco neobyčejného: vždyť
nejsme sochy, které stojí vedle sebe a od kterých se
všechno odráží, ale jako jedinečné lidské bytosti jsme
vnitřně propojeni skrze svá srdce; a ta jsou-li připravena přijmout a darovat, naslouchat i chválit, obětovat
se, postarat se a radovat se, umožňují hluboké vzájemné obohacení. Myslím si, že právě toto pomohlo
vytvořit neopakovatelnou atmosféru opravdové farní
oslavy. Krásné počasí pak všechny vybízelo k dalšímu
společnému slavení: pestře a bohatě zásobené stánky
nabídly kvalitní občerstvení, chystané s ochotou
a úsměvem, hudba na pódiu dotvářela příjemné venkovní posezení a pohodové klábosení; a zábavu
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i potřebné emoční zážitky obstaraly soutěže pro děti
i dospělé a sportovní zpestření zvláště při fotbalovém
utkání žen. Útulné venkovní prostředí v obklopení zeleným pažitem mohlo inspirovat také k citlivějšímu
pohledu na přírodu a její ochranu, k čemuž podával
své inspirace stánek „Jde to jinak“. A každý si mohl na
památku pořídit upomínkové předměty s logem 100.
výročí farnosti. Když se slunce schylovalo k západu
a odevzdávalo travnatou plochu i její účastníky víkendovému zakončení, mohl si každý z účastníků, ať stále
přítomných na hřišti nebo již navrácených do svých
domovů, odnášet vzpomínku na povzbudivé a milé setkání. Snad ani žádný důsledný škarohlíd, který se tu
a tam vynoří při každém dobře míněném úsilí, neměl
vzhledem k této oslavě nic na práci; možná snad ten,
kdo se oslavy nezúčastnil. Ať si. Kdo přišel s dobrou
motivací a otevřeným srdcem, rozhodně neodešel fyzicky, duševně ani duchovně s prázdnou. Tak jsemto
viděl já. Doufám, že vy také. Vždyť to byla naše společná a krásná oslava! Bez vás by nebyla, zvláště ne
bez těch nadšených a ochotných. Díky!

P. Vojtěch Janšta,
administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína
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ČOV

Kořenová čistička odpadních vod
v Závadě
Na naši obec se vzhledem k počtu obyvatel povinnost
čistit odpadní vody nevztahuje, to se však do budoucna změní, protože čištění odpadních vod bude hrát
stále větší roli i s ohledem na zhoršující se nedostatek
vody a kvalitu životního prostředí. Navíc, dotační programové období 2014 - 2020 je s největší pravděpodobností posledním, ve kterém bude možno čerpat
dotace na kanalizace a ČOV.
Ze studie odkanalizování naší obce z roku 2015 vyplynulo, že nejlevnější variantou čištění odpadních vod
bude vybudování kořenové čističky. Na základě této
studie v roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce
o rekonstrukci jednotné kanalizace a vybudování dvou
kořenových čističek odpadních vod – a to u obou výustí
kanalizace v obci – v Kaménce a na Podliští. Letos na
podzim začneme s výstavbou kořenové ČOV
u Kaménky, na jaře bude probíhat oprava jednotné
kanalizace a celá první etapa (tedy odpadní vody, které tečou do výusti Kaménka) bude hotová v září 2020.
Tím bychom měli mít vyřešenou polovinu obce. Stavbu
bude realizovat firma Aquatest a.s. Vysoutěžená cena
na stavbu ČOV a opravy kanalizace je 12,7 mil. Kč
včetně DPH, z toho dotace z Moravskoslezského kraje
bude 4,6 mil. Kč. Na zbytek použijeme vlastní zdroje
a také se pokusíme začátkem příštího roku zažádat
o krajskou dotaci. Zároveň už projekční firma Hydro
Eko zpracovává projekt na 2. etapu (Podliští) - ten by
měl být hotov v roce 2020. Samozřejmě přichází otázka
placení
stočného.
Zákon
o vodovodech
a kanalizacích definuje stočné jako právo vlastníka nebo provozovatele kanalizací na úplatu za odvádění
odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem
vtoku odpadních vod do kanalizace, správně bychom
tedy už stočné vybírat měli, tak jak je to běžné
v okolních obcích. V naší obci se zatím platí pouze
vodné, a i když jsou každoročně rostoucí výdaje na kanalizaci, stočné nevybíráme a ani v nejbližší době zavedení stočného neplánujeme. Poté, co budou
vybudovány obě ČOV v naší obci, obecní úřad
v přenesené působnosti (Hlučín) svým rozhodnutím
uloží vlastníkům stavebních pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné.
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Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb. v případě, že odpadní vody vypouštíme do dešťové kanalizace, do potoka nebo přímo do země pomocí trativodu, nebo
zasakovací jámy a podobně, stanovuje:
- každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních musí být povoleno;
- kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení k jejich vypouštění;
- přímé vypouštění odpadních vod do podzemních
vod nelze povolit;
- pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo
důlních vod se stanoví ve výši od 10.000,- Kč do
10.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce věří, že ve většině případů připojení na kanalizaci občané uvítají, neboť je oprostí od starostí s likvidací fekálií, kterou je nutné řádně vykázat
a doložit. A řádně vykázat lze pouze dvěma způsoby.
Buď domácí čistírnou, nebo dokladem o likvidaci fekálií
na čistírně odpadních vod s vykázáním množství likvidovaných fekálií, které musí přibližně odpovídat množství odebrané vody z místního vodovodu. Sami víme,
že v současnosti většina domácností Zákon o vodách
a kanalizacích nedodržuje.

Fungování kořenových ČOV
Hlavní výhodou fungování kořenových čističek je ekonomický a ekologický provoz. Kořenové (vegetační)
čističky odpadních vod fungují na stejných principech
jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok
předčištěné
odpadní
vody
kořenovým
filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na
jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci – částečně odsávají živiny, dodávají
kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí
jako tepelná izolace. Ještě před průtokem kořenovým
filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot
a případně anaerobně předčištěna. To probíhá ve vícekomorovém septiku, anebo (v případě obcí)
v sedimentačních nádržích. Poté již vtéká voda do kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací. Doba zdržení – doba,
po kterou se voda v systému čistí – je přibližně 10 dní.
Zpravodaj obce Závada

ČOV
V kořenové čističce probíhá celá řada přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní (za přístupu kyslíku)
především v blízkosti kořenů rostlin a povrchových částech čističky, a na anaerobní (bez přístupu kyslíku),
které se uplatňují v septiku, hlubších částech kořenového pole a v blízkosti vtoku odpadní vody. Čistící procesy lze rovněž vnímat jako fyzikální, chemické
a biologické. Mezi ty fyzikální patří například sedimentace pevných vysrážených látek a jejich filtrace
v kořenovém poli. Do chemických reakcí lze zařadit
sorpci, rozklad a přeměnu odpadních složek do jiných
stabilních forem a komplexní oxidační i redukční procesy. Různé druhy mikroorganismů se velmi významně
podílí na celkovém čistícím procesu vody. Zde se konkrétněji jedná o rozklad dusíkatých organických látek,
celulózy, tuků, škrobů a cukrů, a také rozklad sloučenin
fosforu. Dalším biologickým procesem je i odběr „živin“ (odpadních látek) rostlinami v průběhu jejich
růstu.

Výhody:
- nepotřebují elektrickou energii,
- vyžadují minimální údržbu,
- umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu,
koupelny, kuchyně atd…),
- využívají přirozené procesy čištění odpadní vody,
- mají dlouhou životnost (desítky let),
- nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají
pětkrát až desetkrát nižší provozní náklady oproti
mechanicko-biologickým čističkám,
- dobře snáší nestálý přítoka nestálou kvalitu vody,
- je možné je využít i na jednotné kanalizační síti,
obec tím pádem nemusí stavět novou kanalizaci,
- jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou
vlhkomilné květiny), vytváří nové biotopy,
- příznivě ovlivňují mikroklima okolí,
- vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu,
- obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší
provozní náklady než klasické ČOV.
Zdroj: kořenovky.cz

Zpravodaj obce Závada
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Organizace a spolky

Léto Klubu seniorů
Klub seniorů se aktivně účastnil letošních obecních
slavností 5. července. Jako každoročně jsme si připravili taneční vystoupení pod vedením paní Evy Kudělové.
Také jsme měli prodejní stánek s uzenými žebry, domácími buchtami a zajišťovali jsme kolo štěstí.
V neděli 7. července třináct našich členek opět vystoupilo na Festivalu Hlučínska na Mírovém náměstí. Začátkem srpna jsme se sešli se seniory z Bohuslavic
a Bělé na společné mši svaté v kapli sv. Urbana u nás
v Závadě
a následovalo posezení v sále Obecního

domu, kde nechybělo čepované pivo a bohaté občerstvení připravené členy klubu. V neděli 15. září jsme
pomáhali u organizace oslav 100 let farnosti a opět
jsme prodávali občerstvení – uzená žebra. Klubový večer 25. 9. byl spojen se zajímavou přednáškou na téma
„Telekomunikace v kostce“. Poslední zářijový víkend,
v sobotu 28. 9. jsme pořádali zájezd na Jižní Moravu
a navštívili jsme Valtice, Mikulov a vinný sklípek
v Kyjově, kde pro nás bylo připraveno bohaté občerstvení.

Třetí festival seniorů v Plzni
Ve dnech 3. - 5. října se několik našich členů zúčastnilo
Třetího festivalu aktivních seniorů v Plzni. Moravskoslezský kraj reprezentovaly kluby seniorů z Bohuslavic,
Bolatic, Kobeřic a Petřkovic. Celkem se účastnilo 17
souborů z celé republiky a také ze Slovenska. Vystupovali jsme dvakrát, a to hned první den na Busking festivalu (festival v ulicích) a druhý den v hlavním
programu s písní „Sestra v akci“ a „Strong enough od
Cher“. Sklidili jsme velký aplaus. Organizátoři pro nás
také připravili komentovanou prohlídku historického
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centra Plzně, ochutnali jsme plzeňské pivo a na radnici
jsme se podepsali do kondolenční knihy a zavzpomínali
na plzeňského rodáka Mistra Karla Gotta. Jsme rádi,
že se nezapomíná na lidi v pokročilém věku a jsou pro
nás takovéto akce organizovány. Mockrát děkujeme
Evě Kudělové, že nás na festivalu doprovázela a vedla
naše vystoupení.
Za Klub seniorů Drahomíra Gargošová

Zpravodaj obce Závada
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Podzimní část sezóny 2019/2020
Rozběhla se podzimní část sezóny 2019 - 20 Okresního
přeboru a náš team TJ SOKOL ZÁVADA začal svou
účastí v této soutěži psát novou historii místní kopané.
Jezdí k nám soupeři, kteří u nás nikdy nebyli, my hrajeme na hřištích, kde jsme ještě nehráli, nebo, jako
v případě derby s Píštěm, jsme narazili maximálně na
místní béčko. Poznáváme oč je Okresní přebor oproti
Okresní soutěži náročnější, hra je rychlejší, kádry protivníků jsou nabity mladými ambiciózními hráči, zápasy mají jinou, fotbalovější atmosféru, teamy v popředí
tabulky touží po krajských soutěžích, těm zespoda zase
hrozí sestup. Naši borci se zatím pohybují v té nižší polovině, sbírají zkušenosti, samozřejmě také body,
a snaží se aby naše účast v Okresním přeboru měla
úroveň. Je fakt, že s celky aspirujícími na postup jsme
tahali za kratší konec, na druhou stranu umíme podat
výkony, podpořené kvalitou a bojovností, které přinesly úspěch, a věříme, že je dál zúročíme do bodových
zisků, a důstojného postavení v tabulce. Vedení oddílu
se podařilo doplnit kádr, přišli Tomáš Kuča, Michal
Slončík a gólman René Přibyl, kterým přejeme dlouholetou úspěšnou kariéru v našem klubu. Naopak se
s námi rozloučil dlouholetý hráč a trenér Jiří Lébl, kterému děkujeme za vše, co pro závadský fotbal udělal,
a přejeme mu ať se mu daří i v dalších sportovních
i životních aktivitách. Díky našemu novému zavlažovacímu zařízení hřiště ani v těch nejparnějších letních
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Průběžná tabulka podzimní části 2019/2020
Tým

V

R

P

S

B

1. Stěbořice

7

1

0

25:9

22

2. Dolní Životice

7

0

2

30:18 21

3. Píšť

6

1

2

35:18 19

4. Březová

6

0

3

23:14 18

5. Vávrovice

4

2

3

29:19 14

6. Komárov

4

0

4

23:21 12

7. Těškovice

3

3

3

15:14 12

8. Vřesina

3

2

4

23:23 11

9. Litultovice

3

2

4

18:24 11

10. Jakartovice

3

1

5

27:35 10

11. Kylešovice

3

1

5

18:30 10

12. Melč

2

1

6

18:32

7

13. Závada

1

3

5

15:32

6

14. Štítina

1

1

7

11:21

4

dnech nedošlo újmy, navíc se ještě v letošním roce za
přispění Obecního úřadu v Závadě provede realizace
jímky na dešťovou vodu, která náš systém udělá maximálně ekologický. Rádi bychom také poděkovali těm,
bez kterých by veškeré naše snažení nebylo možné,
a to Obecnímu úřadu v Závadě, paní starostce Andrei
Lorkové, e-shopu BabyMall manželů Léblových, panu
Radimu Barčovi – plyn, voda, topení, Velkoobchodu
s nápoji paní Lenky Lischkové, Penzionu Závada pana
Marka Bědroně (nové dresy a sportovní oblečení Penzion Závada nyní propagujeme na daleko větším
okresním prostoru), Kovářství Vojtěcha Nawratha,
zednictví Marek Wilpert, a Texima s.r.o. a panu Romanu Kubíkovi, který je našemu klubu neúnavným
pomocníkem, a dalším sponzorům. A uznání patří
i našim hráčům, kteří významnou měrou přispěli
k zakoupení výše zmíněného zavlažování. No
a zejména chceme, už tradičně, poděkovat našim fanouškům a příznivcům, kteří si s námi v dobrém i ve
zlém prožívají nové časy, a jsme si jisti, že se na ně budeme moci vždy spolehnout. Informace o zápasech
a dění v TJ SOKOL ZÁVADA jsou dostupné na webu sokol.zavada.cz, a také na portále www.fotbalunas.cz,
se kterým náš klub úzce spolupracuje.
Aleš Očko
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MŠ Závada

Výročí 40. let MŠ v Závadě
V pátek 27.9. 2019 jsme v místní mateřské škole oslavili 40 let od otevření,a to Dnem otevřených dveří. Po
přivítání v jídelně v přízemí se všichni přítomní přemístili do herny v druhém patře, kde děti předvedly své
krásné taneční vystoupení. Hosté si pak mohli prohlédnout veškeré prostory budovy školky. Následovalo
občerstvení a volná zábava, kdy si přítomní zavzpomínali na začátky školky v Závadě. Jsme rádi, že přítomny
byly i paní učitelky a zaměstnankyně, které 3.9.1979
zahajovaly provoz v naší školce.

Historie MŠ v Závadě
Budova mateřské školy od r. 1865 až do r. 1977 sloužila pro výuku základní školy. Školní budova z r. 1865 byla dřevěná, obsahovala 1 učebnu, 1 obývací pokoj, 1
ložnici, kuchyňku a podkrovní místnost sloužící jako
spíž, kromě toho ještě sklep, 1 chlév pro krávu, 2 černé
chlívky, 3 apartmány (garsonky), malý dvorek
a zahrádku. V roce 1913 zastupitelé obce Závada 17.
března schválili půjčku na zboření a stavbu nové školní
budovy. Výstavbu školní budovy provedl stavitel Josef
Holuscha z Dolního Benešova. Výuka probíhala ve
dvou třídách pro 1.- 5. postupový ročník. Od r. 1968
žáci pátého ročníku museli docházet do Bohuslavic. Ve
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škole byly dvě učebny a vyučovaly se v ní 4. ročníky.
V horní učebně byly spojeny 1. a 2. ročník a v dolní 3.
a 4. ročník. Třídy byly vyzdobeny co nejjednodušeji. Na
zadních stěnách byly umístněny nástěnky, kde se střídaly záběry z domácích i mezinárodních událostí.
V severní části školy byla dole knihovna a nahoře byt
učitele. Ve školním roce 1977 – 1978 byl provoz školy
ukončen a žáci dojížděli do Bohuslavic. V r. 1979 byla
budova v akci "Z" rekonstruována a otevřena mateřská škola. Při této rekonstrukci byly odstraněny všechny architektonické zvláštnosti budovy a budova získala
vzhled jednopatrové „socialistické“ budovy s rovnou
střechou. Pouze nepravidelnosti půdorysu zůstaly za-
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Zprávy z OÚ
chovány. Další rekonstrukce proběhla v roce 2008, kdy
byla zřízena sedlová střecha a v podkroví další prostory.
Provoz v mateřské škole byl zahájen 3. září 1979.
K výuce pro školní rok 1979/1980 nastoupilo 31 dětí.
Ředitelkou se stala p. Helena Galajdová (Veverková),
učitelkou p. Anna Poštulková, školnicí a uklízečkou p.
Anna Stočková, topičkou v době topného období p.
Milena Mandáčková a pracovnici na výdej jídla p. Helena Poštulková.
Blanka Klouzalová

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 bude platit novela zákona o povinném
čipování psů. Tento čip je velký asi jako zrnko rýže,
který se pomocí aplikátoru vpraví pod kůži, obvykle na
krku. Pro psa je tento úkon stejný jako očkování, je
rychlý a bezbolestný. Očipovaní psi se dostanou do Národního registru majitelů zvířat. Když se ztratí, zaběhnou nebo je někdo ukradne, snadněji se k nim majitel
zase dostane. Veterináři by od nového roku neměli
naočkovat psa proti vzteklině, který tento čip nemá.
Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje pouze na
starší zvířata, která byla označena tetováním dříve než
3. 7. 2011. Na psa bez čipu bude od začátku roku 2020
pohlíženo jako na psa bez platného očkování proti
vzteklině a jeho majiteli bude hrozit správní řízení
s pokutou až 20.000 Kč. Novela veterinárního zákona
nařizující čipové označení psů se nevztahuje na jiná
zvířata.
Zuzana Cigánová

Poděkování
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V sobotu 14. 9. byl namontován nový kříž u hlavní cesty ve směru na Píšť. Historie tohoto kříže sahá až do
roku 1931, kdy byl zřízen u cesty do Píště dřevěný kříž
s olejovou malbou. Tímto děkujeme panu Pavlovi
Nawrathovi, který kříž vyrobil, panům Vojtovi
Nawrathovi a Ondrovi Gargošovi za pomoc při montáži kříže. Nový kříž bude posvěcen po krmášové mši během listopadu. Děkujeme také panu Bogdanovi
Kubíkovi za výrobu nových dřevěných okenic do místní
kaple, které věnoval včetně výroby, materiálu
a montáže zcela zdarma.
Redakce
13

Reklama

Cvičení zumby v Závadě
Pondělí:
Strong By Zumba od 19 hod.
Úterý:
Zumba pro děti od 16:30 hod.
(kurz obsazen)
Úterý:
Zumba pro všechny od 18hod.
Více info:
www.zumba-lucka.eu
tel: 774506188
Facebook:
Zumba a Piloxings Luckou
Budu se těšit.
Lucie Nawrathová
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Historie

Něco z historie naší obce – 19. část
Pracovní historie občanů
Na počátku 20. století z pozemkové evidence vyplývá,
že osada Podliščí (viz foto) měla minimálně 9 domků
a postupně se rozrostla až na 19 domků. Existovala
také osada Nadůlky se 2 domy. Pozn. Nadůldy dle historických záznamů byla ve směru na Píšť, v místech,
kde stojí dřevěný kříž. Z pozemkových knih také vyčteme mimořádné cenné informace o sociálním rozvrstvení a zaměstnání obyvatelstva. Krom sedláků
(nepříliš bohatých) převažovalo obyvatelstvo, jež bychom mohli označit moderním výrazem „kovorolníci“,
tj. držitelé menších zemědělských usedlostí vykonávající nějakou jinou činnost nebo řemeslo. Jako hlavní
profese se zde objevují zedníci, kameníci, tesaři
a horníci. Ti kameníci byli asi zčásti skuteční kameníci
(plícní onemocnění, na něž často umírali, byla jejich
chorobou z povolání), zčásti specialisté na vyzdívání
zdiva z lomového kamene. Převážná část z nich odcházela na sezónní práci do Německa a dalších evropských
zemí, domů se vracela pouze na zimu a o jejich hospodářství se mezitím starali ostatní rodinní příslušníci
včetně dětí.V některých případech se horníci a zedníci
odstěhovali do Německa na delší dobu buď se svými
rodinami nebo sami, jiní pracovali na různých místech
ostravsko - karvinského revíru. Ti podle možnosti docházeli do práce denně nebo bydleli přes týden
v podnikových ubytovnách a domů se vraceli pouze na
neděli. Výdělek těchto pracovníků byl pro rodiny vítaným přilepšením k výnosu jejich vlastního hospodaření
a bylo možno z nich postupně zakupovatdomkářské
usedlosti nebo jako rodina Fridrichů i další pozemky.
Určitou představu o výdělcích zedníků můžeme získat
z účtu ze stavby vodovodu v závadském dvoře v l. 1904
– 1905, kdy zaměstnaným zedníkům bylo vypláceno
týdně 12 – 15 marek, z toho 1% bylo sraženo na starobní pojištění, zedničtí přidavači naproti tomu dostávali jen 2 – 5 marek. Jako zedníci se uvádějí před r.
1895: 25. října Karel Vitásek, 4. října Adolf Kubík, 7.
října 1909 Martin Mrkva ( zemřel ve věku 49 let na tuberkulosu), jako kameník 2. října 1899 Václav Kozelek
(zemřel 21. ledna 1902 jako čtyřiačtyřicetiletý na zánět
plic), 14. října 1912 Jan Chřibek (stal se obětí svého
povolání, ve věku 40 r. podlehl poranění lebky při pra-
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covním úrazu), jako horníci: 14. listopadu 1893 Eduard
Klein, 27. listopadu 1893 Josef Menšík, uváděný jako
důlní dělník (asi důlní tesař), 16. června 1899 Vincenc
Holubek a v r. 1918 se v Závadě usadil hornický invalida František Režný z Bohuslavic. Místa zaměstnání
pracovníků známe jen zčásti. Kromě toho, co bylo
v tomto směru uvedeno v evidenčních knihách usedlosti víme, že František Lampa byl zedníkem a nakonec
polírem u stavební firmy Augusta Klimánka
v Petřkovicích, tamtéž pracoval Josef Moravec, Josef
Mokrý byl jako zedník zaměstnán na Nové šachtě
v Petřkovicích, Ignác Prasek pracoval u stavitele Grunfelda v Katowicích, Josef Vitásek posléze skončil jako
stavební mistr ve Slezské Ostravě, zedník Jan Vitásek
na počátku 20. století pobýval v okolí TarnowskýchGör, druhý Jan Vitásek byl tesařem u dřevařského
podnikatele Holuši v Dolním Benešově. Jinak řada obyvatelů Závady, zvláště mladší synové rodin nebo dcer,
nacházela zaměstnání v závadském dvoře Rotschildů,
kam ovšem i nadále přicházeli pracovníci ze všech
možných krajin, kde byla tendence stav zaměstnanců
stále zvyšovat. Jako další řemeslníci se v Závadě uvádějí kovářská rodina Ryšků a kolářská rodina Urbánků,
v nichž se povolání dědilo z otce na syna. Další zaměstnání se uvádí: 5. března 1895 cestmistr Kašpar
Jan, 31. prosince 1897 krejčí Ludvík Hořínek (zemřel
jako třiasedmdesátiletý na zánět plic), 27. listopadu
1898 výrobce šindelů Felix Lecián, od počátku 20. století mistr stavby silnic Robert Menšík, koželuh Vincenc
Štefek a ponocný František Chřibek, jenž zemřel 29.
ledna 1912 ve věku 61 roků na mrtvici (jeho nástupci
byl 1.dubna 1912 zvýšen plat na 108 marek), sedlář
Josef Otava, r. 1920.
čerpáno z Dějin obce Závada
sepsala Blanka Klouzalová
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Společenská rubrika

ŘÍJEN
25. 10. 2019 -Lampiónový průvod (Klub rodičů při
MŠ Závada)

Životní jubilea
V období 1. 8. - 30. 9. 2019 oslavili
životní jubileum naši občané
Červenec 2019
Anna Škrochová
Pavel Krajíček
Lýdie Obrusníková
Anna Menšíková
Blanka Kozáková
Srpen 2019
Zuzana Hříbková
Břetislav Opitz
Annemarie Dominiková
Anna Stočková
Září 2019:
Lýdie Opitzová
Helena Blokschová
Kristina Navrátilová
Jana Bartoková
Miroslav Kocur

86 let
65 let
55 let
81 let
55 let
55 let
65 let
75 let
85 let
55 let
70 let
65 let
55 let
50 let

Všem oslavencům přejeme všechno
nejlepší a speciálně gratulujeme
k významnému životnímu jubileu dlouholeté aktivní člence SDH Závada, bývalé zastupitelce obce a současné
člence komise pro gratulace paní
Heleně Blokschové. Do dalších let jí
přejeme hodně zdraví, štěstí, životního
optimismu a Božího požehnání.

Navždy nás opustili
Srpen
Hedvika Chřibková
Irmgarda Kubíková
Vzpomínáme …

PROSINEC
2. 12. 2019 pečení perníčků - sál OD,
5. 12. 2019 Mikulášská nadílka (zajišťuje SDH),
7. 12. 2019 Vánoční jarmark (Rozinky) - prostor
před OD + sál,
14. 12. 2019 Výroční schůze SDH - sál OD,
20. 12. 2019 Vánoční posezení Klubu seniorů,
(Senior klub) - sál OD.

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.

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.
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