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Vážení spoluobčané,
je to neuvěřitelné, ale třetí čtvrtina roku je za
námi a dokončujeme letošní plánované investice.
V plném proudu je rekonstrukce sálu Obecního
domu. Byly provedeny stavební práce, instalována
vzduchotechnika, následovat bude vybavení
interiéru. Termín dokončení byl dle smlouvy stanoven
na 15.10.2021. Na veřejném zasedání obce v září
jsme však tento termín prodloužili na 30.11.2021.
Důvodem jsou dlouhé dodací lhůty materiálu, které
se v důsledku koronavirové pandemie projevují
v celém stavebnictví. Doufáme, že koncem letošního
roku už se v novém sále budou moct konat první
kulturní a společenské akce. Na letošní rok jsme
měli v plánu rovněž revitalizaci rybníku Kaménka.
Vypadá to však, že realizaci budeme muset posunout
na začátek příštího roku. Důvod je prostý – chybí
peníze k dofinancování. Máme sice přislíbeny dotace
z Ministerstva zemědělství na Kaménku (1.268.000,Kč) a na rekonstrukci sálu (2.632.353,- Kč), ale proces
administrace dotací a vyúčtování je zdlouhavý, vše si
musíme předfinancovat z vlastních zdrojů. Pro příklad
– víceúčelové hřiště bylo předáno 30. června, ale
částka 1.369.127,- Kč dotace dorazila na účet obce
až v polovině září. Díky dotaci z operačního programu
životní prostředí jsme spolu s dalšími obcemi Hlučínska
pořídili 150 ks domácích kompostérů, které si můžete
vyzvedávat oproti podpisu smlouvy o výpůjčce.
Pro potřeby obce bude dodán také štěpkovač a
kontejner na knihy. Do 30.04.2022 můžete zažádat
na OÚ o kotlíkovou půjčku na výměnu kotle. Více

informací k tomuto vyhlášenému programu na
poskytování návratných finančních výpomocí najdete
na webových stránkách obce nebo Vám informace
poskytneme telefonicky. Důležitým bodem, který
zastupitelstvo obce projednalo, je schválení nové
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Více
informací najdete uvnitř zpravodaje, ve zkratce se
jedná o to, že díky změně odpadového zákona bude
muset úhradu za popelnice od 01.01.2022 vybírat
obec formou místního poplatku. Už tedy nebudete
dostávat faktury za popelnice, jak jste byli zvyklí,
ale jednou ročně zaplatíte poplatek 500,- Kč/osobu
za směsný komunální odpad na OÚ buď v hotovosti
nebo převodem na účet. A co sport a kultura v obci?
Během sezóny jsme měli možnost shlédnout několik
fotbalových zápasů místního TJ Sokol. Po loňské
pauze probíhají hasičské soutěže, kterých se naši
hasiči účastní. Těší nás i zájem a využití nového
víceúčelového hřiště, kde mimo jiné pravidelně cvičí
seniorky, zumba a nebo se trénuje nohejbal. V září se
měl konat další ročník Strassenfestu, bohužel se však
nenasbíralo dost zájemců o pořádání ze strany "Závady
Sever", tak nakonec ve stejném termínu proběhla
menší, ale úspěšná akce na místním hřišti spojená
s ukončením Pochodu na boso z Bělé. Všem, kdo se
zapojili do příprav a organizace tímto vřele děkuji.
Zároveň děkuji všem členům spolků a organizací
za reprezentaci naší obce. Velké poděkování patří i
obecním zaměstnancům, kteří se během letní sezóny
téměř nezastavili a dbali o to,
aby všechna veřejná prostranství
byla řádně udržovaná a tráva
posečená. Čekají nás volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Věřím, že Vám není lhostejná
budoucnost naší země a přijdete
k volebním urnám přispět ke
zvolení nové vlády. Přeji Vám vše
dobré a pevné zdraví!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 10/2021, 11/2021. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz.
Závada č. 19 ze dne 20.09.2021
Začátek: v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, p.
Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie
Nawrathová, David Kocián, Robin Vitásek, Robin
Štefek, DiS.
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: p. Lucie Nawrathová, Ing. Petr
Liška.
1. Program jednání včetně přidání bodů:
bod č. 11 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 01.01.2022.
Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 18 ze dne 21.06.2021
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. 03431961 o
poskytnutí podpory ze SFŽP. Prodloužení termínu do
31.12.2022.
Schváleno 8 hlasy.
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026.
Schváleno 8 hlasy.
5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Závada ze dne 17.08.2021 Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje odborem kontroly, nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
6. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce sálu a navazujících místností ve 2. NP Obecního úřadu Závada“. Prodloužení
termínu předání díla do 30.11.2021.
Schváleno 8 hlasy.
7. Informace o výběrovém řízení „Energetické úspory
na budově obecního úřadu v Závadě: "Vzduchotechnika“. Výběrová komise ve složení: Ing. Petr Liška, p.
Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, vybrala cenově nejvýhodnější nabídku od firmy EKOBAU INVEST
a. s., v celkové výši 1.606.533,- Kč bez DPH.
Schváleno 8 hlasy.
8. Schválení přijetí dotace v maximální výši
1.268.000,- Kč z MMR v programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na akci „MVN Závada - revitalizace obecního
rybníka“
Schváleno 8 hlasy.
9. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor
Kontrola rozpočtového opatření č. 8/2021, 9/2021,
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FIN2-12M za období od 01.06.2021 do 31.08.2021
p. Robin Šrefek, DiS. konstatoval, že nebyly zjištěny
nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny financí byly schváleny řádně
v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly
zjištěny nedostatky, rozpočtové opatření v kompetenci p. starostky Ing. Andrei Lorkové do 300.000,- Kč.
byly v pořádku.
Schváleno 8 hlasy.
Kontrolní výbor
Kontrola pokladní knihy za období od 22.06.2021 do
20.09.2021. Stav pokladní hotovosti k 20.09.2021 je
19.203,- Kč. Pan Robin Vitásek konstatoval, že stav
pokladní knihy se shoduje se skutečností, a jsou splněny všechny body při kontrole usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 21.06.2021.
Schváleno 8 hlasy.
Kulturní a sociální komise
Dne 27.06.2021 proběhlo slavnostní přivítání nových
občánků, narozených v roce 2020. Paní starostka přivítala mezi občany 1 chlapečka a 3 holčičky.
V pondělí 05.07.2021 jsme po dvouleté pauze uspořádali Obecní slavnosti. Slavnost začala mší svatou
obětovanou za občany a obec. Poté zábava pokračovala na místním hřišti. Pro návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení, pro děti atrakce. Celou akci
moderoval Honza Gavelčík. Místní seniorky si nacvičily taneční vystoupení. Poté zábava pokračovala do
pozdních nočních hodin. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, obecním zaměstnancům, paní starostce, místním hasičům, Sáře Bočkové,
Petře Hluchníkové a všem, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě a organizaci této akce.
Ve středu 14.07.2021 proběhlo slavnostní otevření multifukčního hřiště. I když nebyly všechny práce
dokončeny (úprava dlažby), měli jsme zájem, aby
již o prázdninách bylo hřiště dětmi využíváno. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupce realizační
firmy, zastupitelé, místní občané a pan farář, který
hřiště posvětil. Před slavnostním přestřižením pásky byli všichni seznámeni s realizací, financováním a
podmínkami užívání hřiště. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno občerstvení. Námět na vybudování
hřiště vzešel z dotazníkového průzkumu občanů, který byl zařazen do strategického plánu obce. Zároveň
nás těší, že je hřiště hojně využíváno dětmi, mládeží,
místními spolky, které na této ploše sportují a trénují.
Dne 21. 07. 2021 vyšlo 41. číslo obecního zpravodaje.
V sobotu 11.09.2021 byl naplánován další ročník
slavnosti ulic. Z důvodu malého zájmu rodin ze strany "Závada - Sever", byla tato akce zrušena. Rodiny,
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které se na slavnost ulic přihlásily, měly zájem o uspořádání akce, proto byla akce spojena s akcí sousední
vesnice Bělá, pod názvem "Den bez bot". Tento pochod byl zakončen v Závadě na místním hřišti. Pro
účastníky bylo připravené bohaté občerstvení, pro
děti skákací hrad. Vše doplňovalo krásné, slunečné a
teplé počasí. Děkuji rodině Kalvarové, Nawrathové,
Romanu Kubíkovi a Aleně Jurečkové, kteří se postarali o občerstvení, obecním zaměstnancům a paní starostce, kteří akci pomohli uspořádat.
Schváleno 8 hlasy.
10. Rozpočtové opatření č.10/2021 a č.11/2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s
účinností od 01.01.2022. Sazba poplatku je 500,- Kč/
osoba/rok.
Schváleno 8 hlasy.
Schůze ukončena v 18.50 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Nová odpadová legislativa pro obce
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová
legislativa ohledně obecního systému odpadového
hospodářství v obci (zákony č. 541, č. 542 a č.
543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i
právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1.
ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze
prostřednictvím místních poplatků za komunální
odpad. Typickým znakem poplatku je jeho paušální
charakter, to znamená, že není vázán na skutečnou
produkci komunálního odpadu, ale vychází z
principu, že z obcí zavedeného systému odpadového
hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v
obci nebo osoba vlastnící na území obce nemovitou
věc. Nebude možné vybírat smluvní úhradu - pokud
by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.
V praxi to znamená, že občané už nebudou platit
faktury OZO, tak jak byli zvyklí, ale zaplatí jednou
ročně poplatek na osobu. Zastupitelstvo obce
schválilo výši poplatku pro poplatníka na 500,- Kč
za kalendářní rok. Poplatek bude splatný vždy k
31. březnu příslušného kalendářního roku. Sazba
poplatku byla vypočítána tak, že se skutečné náklady
roku 2020 rozúčtovaly na počet obyvatel obce. Celé
znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství najdete na
webových stránkách obce www.zavada.cz.
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Informace pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Termín voleb:
volby do Poslanecké sněmovny se konají:
v pátek 08.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 09.10.2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Prokázání totožnosti:
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
− platným občanským průkazem,
− platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování
ve volebních místnostech
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření
nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.
Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní
pokyny:
− nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví),
− respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise
vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si
respirátor opět nasaďte),
− využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny,
− dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy;
v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu
velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn,
− okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro
úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby
− dodržujte pokyny okrskové volební komise.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx
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Strassenfest snad příští rok...
V tomto příspěvku jste se měli dočíst o letošním
Strassenfestu. Bohužel se však Strassenfest nekonal.
Přihlásily se jen tři rodiny, které měly zájem o
pořádání. Možná je to dáno i „pocovidovou“ dobou,
ale každopádně jsme to nevzdali. Každý rok ve stejný
termín se koná pochod na boso z Bělé pořádaný
Prajzskou ambasádou. Rozhodli jsme se tedy, že
uspořádáme menší akci na místním hřišti, kde
bude zakončení pochodu. Mimochodem účastníků
pochodu přišlo 52, z toho někteří i ze Závady. Tímto
děkuji pořadatelům za uspořádání tohoto krásného
odpoledne. Jmenovitě rodině Kalvarové, která
připravila makrely, guláš, v nabídce měli dva druhy
piva a různý alkohol, dále rodině Nawrathové za
prodej baget, toastů, grilovaných oštěpků, alkoholu
a vína. Za TJ Sokol pomáhal Roman Kubík, který
celé odpoledne griloval výborné cigáro. V neposlední
řadě děkuji Alence Jurečkové s rodinou za sladké
občerstvení v podobě zákusků, dobrotek pro děti,
limonád a kávy. Velké díky také panu Krajíčkovi za
Snímek Rostislav Poštulka
zajištění elektřiny a také obecním zaměstnancům za
přípravy. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro
něž byl k dispozici skákací hrad. Včetně počasí vše Dožínky v Závadě
vyšlo a doufáme, že příští rok si už užijeme zase náš Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátek sklizStrassenfest na prostranství před Obecním domem.
ně slavený na konci žní, patrně s před křesťanskými
kořeny. Jsou vlastně odměnou a poděkováním za měsíce náročné dřiny na poli. Podoba předkřesťanských
oslav dožínek se rekonstruuje na základě lidových
zvyků. I my v Závadě jsme v neděli 12. září při mši
svaté poděkovali za letošní úrodu. Po mši svaté se
před kostelem rozdávaly všem přítomným farníkům
koláče. Děkujeme všem farníkům za hojnou účast při
mši svaté a hlavně za krásnou květinovou výzdobu
paní Elišce Lichovníkové a Lídě Janečkové.
Snímek Zuzana Cigánová
Petr Liška
Andrea Lorková
Snímek z alba knihovnice

Vzácná návštěva v knihovně

V měsíci srpnu navštívila naši knihovnu paní Jana
Schlossarková. Paní Schlossarková je naše regionální
básnířka, spisovatelka a hlučínská varhanice, která
žije cely život v Hlučíně a celý život shromažďuje
příběhy z vyprávění, které si pamatuje ze svého
dětství, které slýchávala při pravidelných návštěvách
„omy a opy“, při draní peří „u peřa“ a pak ze svého
zaměstnání. Díky její tvorbě zůstává také naše nářečí
stále živé. Ve fondu naší knihovny máme několik titulů
jejích knížek, které nám u této návštěvy pro naše
čtenáře podepsala. Děkujeme za příjemně strávené
odpoledne a vyslechnutí zajímavých historek z jejího
života.
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Blanka Klouzalová Snímek: Zuzana Cigánová
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Sportovní areál
Od otevření nového víceúčelového hřiště uběhly necelé
tři měsíce. Jsme moc rádi, že je hřiště hojně využíváno
jak mládeží, která pravidelně hraje fotbal, basketbal,
nohejbal, cvičí zumbu, ale taky seniorkami, které tam
nacvičují své taneční sestavy. Do konce tohoto týdne
na hřišti přibydou ještě dvě florbalové branky, a tak
se na hřišti může hrát i florbal. Byl instalován box
na nářadí, který je uzamykatelný. V případě zájmu
zahrát si nohejbal, či volejbal, je nutno kontaktovat
správce areálu (Petr Liška, tel. 605110158).
Do konce měsíce bude dodělána lavička
na střídačce. Samozřejmě vše má i stinné
stránky. Hned v prvním měsíci nám byla
odcizena středová páska pro uchycení
tenisové sítě. Upozorňujeme všechny, kteří
hřiště využívají, aby dbali zákazu vstupu
na hřiště s jídlem a je zakázáno vyplivovat
žvýkačky jinam než do odpadkových košů.
Hřiště pravidelně večer zamykám a ráno
odemykám a někdy se nestačím divit,
co vše lze najít na povrchu umělé trávy.
Přítomnou mládež pravidelně upozorňuji
na dodržování provozního řádu, ale člověk
tam nemůže být pořád. Proto v budoucnu

budeme instalovat kamery, které budou snímat
areál a dopadení viníka tak bude jednodušší. Ale
samozřejmě prosíme všechny návštěvníky hřiště:
"Sportujte, bavte se, ale neničte majetek, který je
nás všech". A obracíme se na ostatní spoluobčany
se žádostí, aby si všímali, co se ve sportovním areálu
děje a v případě nepravostí nás upozornili. Děkujeme.
Petr Liška

Jóga
Pokud bude minimálně 10 zájemců o cvičení, proběhne
podzimní kurz jógy. Kurz jógy bude probíhat pod
vedením pana Lubomíra Stuchlého z Chuchelné. Kurz
je vhodný pro osoby každého věku i úrovně fyzických
možností. Cílem je získat a zlepšit tělesné, duševní a
duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Zájemci o
podzimní kurz jógy, ať se nahlásí na obecním úřadě.
O případném začátku kurzu budete informováni na
webových stránkách obce a facebookovém profilu
obce Závada.
Petr Liška

Zpravodaj obce Závada
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Kompostéry

ho spalují a znepříjemňují tak život sousedům v okoOpět jsme získali kompostéry ve společném projeklí. Pokud nám záleží na přírodě a životním prostředí,
tu „Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů
je tu jednoduchý a ověřený způsob správného využití
na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudiodpadu: přeměnit jej na kvalitní hnojivo! A tehdy je
ce, Vřesina a Hať“.
řeč o kompostování. Vyrobit kvalitní kompost během
Za Závadu jsme požádali o 150 ks kompostérů, 1 kus několika měsíců není nemožné. Důležité je, aby měli
štěpkovače a 1 box na knihy, celkem za 950.000,- Kč, užitečné bakterie a půdní organismy pro svůj život
Dotace je ve výši 85% (obec Závada zaplatí jen 15%, vhodné podmínky.
tzn. 142.500,- Kč). Nositelem projektu je obec Bělá,
se kterou jsme uzavřeli smlouvu o finančním vypořá- CO PATŘÍ DO KOMPOSTÉRU:
dání a výpůjčce. Udržitelnost projektu je 5 let, poté Do kvalitního kompostu můžete přidat skoro všechzůstane vše v majetku Závady, kompostéry se rozda- ny organické odpady ze dvora, zahrady i domácnosti.
jí občanům zdarma. Štěpkovač použijeme třeba na Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů.
poštípané větve z kontejneru na zeleň.
1. Veškerý zahradní odpad jako: tráva, listí, seno,
Od pondělí 20.09.2021 jsou na OÚ k vyzvednutí komsláma, plevel, piliny, dřevní štěpka, hlína, odřezpostéry o objemu 1.050 l pro občany Závady zdarma
ky z vinné révy, vychladlý popel a uhlí ze dřeva.
oproti podpisu smlouvy o výpůjčce. Kompostéry si
(POZOR: s ořechovým listím raději opatrně, více o
prosím vyzvedávejte v úředních dnech PO a ST v době
tom jak kompostovat listí najdete v našem článod 15 do 17 hod., nejpozději však do 03.11.2021.
ku "Kompostování na podzim a příprava kompoDěkujeme.
stu na zimu": https://www.zemito.cz/blog/komPetr Liška
postovani-listi-v-zahradnich-komposerech/)
2. Kuchyňský odpad: káva, čajové sáčky, podrcené
skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně (slupky ze
zeleniny a ovoce - i citrusové plody), papírové kapesníky, podrcené ořechové skořápky atd. Zbytky
vařených jídel se doporučuje dávat jen v malých
množstvích. Smíchejte je s větším množstvím suchého materiálu.
3. Do kompostéru můžete dávat i trus býložravých
zvířat (POZOR: psí a kočičí výkaly nesmí přijít do
kompostu, znehodnotily by ho.)
NAŠE TIPY NA ULEHČENÍ KOMPOSTOVANÍ
Tip č. 1: Pokud máte na jedenkrát například
hodně posečené trávy, listí nebo štěpky, můžete
kompostování urychlit našim urychlovačem
kompostu, který tvoří směs mikrobiologických kultur a
enzymů, ekologicky rozkládajících veškerý organický
odpad rostlinného původu. Výrazně urychluje rozklad
čerstvých kompostů a vysokých záhonů.
Tip č. 2: Pokud se vám stane, že odpadu máte tolik,
že ho sami nedokážete zkompostovat a nevejde se do
kompostéru - můžete váš zahradní odpad uskladnit
v našich kompostovatelných pytlích 70 l až 240 l a
později kompostér doplnit nebo jednoduše zanést do
sběrného dvora a vyhodit rovnou s pytlem, který je
schopný se rozložit spolu s bioodpadem.

Jak správně kompostovat
Jak vyrobit kvalitní kompost v průběhu několika měsíců? Jednoduše! Péče o zahradu s sebou během roku
přináší množství zeleného zahradního odpadu. Často
se stává, že ho obyvatelé vyhazují do kontejneru, jiní
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Tip č. 3: Je velmi praktické a pohodlné, pokud si v
kuchyni zavedete košík na bioodpad s kompostovatelnými sáčky. Když košík naplníte, jednoduše vyberete
bioodpad i se sáčkem a hodíte do vašeho zahradního
kompostéru.
Snímky Petr Liška
		
Zpravodaj obce Závada
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Tip č. 4: Pokud máte hodně nebarvených kartonových
krabic, nastříhejte je nebo nařízněte do kompostu na
malé kousky. Tvoří ideální hnědou složku kompostu
(pokud například právě vysypete do kompostu hodně posečené trávy, která tvoří zelenou složku). Takové
vyvážení a promíchání složek zajistí rychlejší a kvalitnější kompostování.

2. Přístup vzduchu a vody

Užitečné bakterie a půdní organismy, které se starají o rozklad zeleného odpadu potřebují kromě živin
i neustálý přísun vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud jim dokážete zajistit vyváženou kombinaci, začnou se množit rychlým tempem. I zde platí že, čím
menší částice odpadu do kompostu dáte, tím se
spíše zkompostovat. Platí však také pravidlo, že čím
CO NEPATŘÍ DO KOMPOSTU
jsou částice menší, tím je mezi nimi méně dutinek,
Zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, kde se může udržet vzduch. Bez něj kompost pouze
textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, chemicky hnije a zapáchá. Proto je třeba masu z času na čas
ošetřené zbytky, trus masožravých zvířat ...
provzdušnit pomocí překopávače kompostu.
Důležitá je co nejjemnější struktura materiálu. Vydatně vám pomůže sekačka se sběrným košem, 3. Správná vlhkost
která dokáže rozdrobit i spadané listí a také zahradní Další podmínkou dobrého kompostování je správštěpkovač na odřezané větve ze stromů a keřů. Při do- ná vlhkost. Nedostatek vlhkosti zpomaluje až zamácím kompostování neexistují téměř žádné legisla- stavuje proces rozkladu, naopak nadměrná vlhkost
tivní omezení. Při zakládání kompostu doporučujeme způsobuje nežádoucí hnilobný proces. Do uzavřeného
zohlednit některé zásady a pravidla ověřené v praxi. kompostéru se bez vaší pomoci voda nedostane,
proto je důležité správnou vlhkost kontrolovat a v
KAM UMÍSTIT KOMPOSTÉR
• Na váš pozemek nebo na pozemek, od kterého případě potřeby ji doplnit politím, případně snížit
přidáním suchých materiálů. Správnou vlhkost lze
máte souhlas majitele.
• Kompostér by neměl být v blízkosti zdroje pitné zjistit pouze rukou. Pokud z materiálu vytisknete
pouze několik kapek - je vše v pořádku.
vody ani v záplavovém území.
• Pro zlepšení přístupu mikroorganismů a půdních KDY JE KOMPOST ZRALÝ?
organismů ke kompostovanému materiálu je třeba zajistit přímý kontakt se zemí.
• Pro vaše pohodlí a efektivitu doporučujeme, aby
nebyl vzdálený od zdroje biologického odpadu a
přístup k němu byl pohodlný i za deštivého počasí.
• Neměl by být vystaven celodennímu přímému
Snímky z alba knihovnice
slunci, lepší je polostín někde pod stromem nebo
místo kde víte, že během dne slunce nedohlédne.
• Kolem kompostéru si nechte dostatečný prostor
na možnost manipulace s nářadím a následné
vybírání kompostu.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KOMPOSTOVÁNÍ
Pravidlem úspěšného průběhu kompostování je různorodá skladba materiálů, optimální vlhkost a dostatek vzduchu.
1. Velikost a skladba materiálů

Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohnědou barvu,
drobno-hrudkovitou strukturu, nezapáchá, ale voní
jako lesní půda.
O zralosti kompostu se můžete přesvědčit jednoduchým testem klíčivosti. Do nádobky s vlhkým prosetým kompostem vysejte semínka řeřichy seté, a pokud
během týdne většina semen vyklíčí, můžete kompost
použít v zahradě.

Při těžších rozložitelných materiálech (uhlíkatých),
jako jsou dřevo, tvrdší části zeleniny či stonky starších rostlin platí základní pravidlo, že čím jsou částice
menší, tím rychleji se zkompostují. Ideální je využít
zahradní drtič. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté)
jako hnůj, posečená tráva, kuchyňský bioodpad jsou
snadno rozložitelné, proto není třeba je zmenšovat. https://www.zemito.cz/blog/jak-spravne-komposDobrý rozklad zajistí vyvážené míchání materiálů. tovat--co-patri-a-nepatri-do-komposteru/
Platí, že dusíkaté materiály musíme směšovat s uhlíkatými a jejich objemový poměr by se měl přibližovat
k 1 : 1.
Zpravodaj obce Závada
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Beskydská sedmička aneb 101 km přes
sedm vrcholů Moravskoslezských Beskyd
Letošní Koňská mast Beskydská sedmička (dále jen
B7) byla pro náš tým opět stěžejním závodem běžecké
sezóny. Poctivě jsme se připravovali, ať zvládneme
tento závod v co nejlepším čase.
Pro nezasvěcené, jedná se o extrémní horský přechod
Velký Javorový – Velký Javorník (viz obr. dole). Trasa
B7 vede přes vrcholy Velký Javorový, sedlo Lipový,
Travný (traverz), Lysá hora, Smrk, Čertův mlýn,
Radhošť a Velký Javorník. Poslední jmenovaný kopec
nedosahuje nadmořské výšky 1 000 m n. m, proto se
jakoby „nepočítá“. Limit pro dokončení závodu je 30
hodin od startu. Na všechny čeká 101 km dlouhá trasa
a pořádný zážitek. Celkové stoupání na trase je 5 387
m. Na trase je celkem 7 občerstvovacích stanic, kde
je možnost doplnit energii, např. melouny, banány,
pomeranči, jablky, tatrankami, müsli, ionťáky,
vodou…).
V letošním roce proběhl již 12. ročník závodu B7
jako individuální časovka jednotlivců a dvojic. Na
start B7 se v pátek 27.09.2021 postavilo celkem
3369 závodníků a do cíle jich dorazilo 2397. Start byl
intervalový, to znamená, že každý jednotlivec i dvojice
odstartovali zvlášť v libovolném čase v rozmezí od
15:00 do 21:00. Hromadný start pak proběhl ve 22:00.
Výsledný čas byl rozdílem mezi časem startu a časem
cíle. Samozřejmě jako každý rok, i letos se členové FCB7 TÝM!! zúčastnili. První dvojice ve složení Miroslav
Král a Petr Liška zvládli 101 km v čase 20:20:21 a
bylo z toho, stejně jako v loňském roce (čas v 2020
byl 22:02:38), 14. místo v kategorii (ze 99 týmů)
a celkově 105. místo (ze 959 týmů). Další ze členů
týmu Lukáš Bystřičan zdolal trať jako jedotlivec v čase
18:42:25 a umístil se v kategorii na skvělém 75. místě
(ze 404 jednotlivců) a celkově 234. místo (ze 1451
jednotlivců). Další dvojice ve složení Vlasta Králová a
Jana Slížová zakončily závod v Čeladné (po 66 km),
kdy z důvodu zranění nemohly dále pokračovat. I
přes to obrovská gratulace a klobouk dolů před jejich
výkonem!

Snímek z alba FC-B7 TÝM!!!

BEERtreking
Kromě tradičních závodů jako jsou Hostýnská osma,
Ještěd SKY race a dalších, jsme letos absolvovali
jeden netradiční závod. Byl to BEERtreking, který se
konal v sobotu 18.09.2021 v Koutech nad Desnou.
Trať dlouhá 14 km vedla z Kout, přes Červenohorské
sedlo, zpátky do Kout nad Desnou. Na trase bylo
celkem 6 občerstvovacích stanic, kde bylo pro
bězce připraveno vždy jedno pivo, které musel co
nejrychleji vypít, aby mohl pokračovat v závodě. Na
Červenohorském sedle pak čekal pro "odolné běžce"
bonusový panák rumu. Po vypití panáka, bylo běžci
odečteno 10 minut z cílového času. Takže v cíli měl
každý v sobě 6 piv a panák rumu! Všem našim členům
se závod hodně vydařil. Lukáš Bystřičan obsadil 10.
místo časem 1:18:00, Petr Liška 11. místo (1:19:00) a
Mirek Král 26. místo (1:34:00).
že závodu
SnímekPodotýkám,
Zuzana Cigánová
se účastnilo celkem 915 účastníků.
Děkuji všem za reprezentaci FC-B7 TÝM!!!
Petr Liška
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Hasiči – pořád se něco děje

Vážení fanoušci fotbalu,

Máme tady další číslo zpravodaje. Tak několik řádků
k činnosti dobrovolných hasičů v Závadě. Konečně letos proběhla sportovní sezóna bez větších omezení.
Letos se závodů účastnilo pouze družstvo mužů, jelikož větší část ženského družstva plní své mateřské
povinnosti. O činnosti mládeže si přečtete v dalším
článku.  Muži se pravidelně účastnili Noční hlučínské
hasičské ligy, kdy jedno z kol proběhlo v Závadě, jak
jste si přečetli v minulém zpravodaji. Celkově se konalo 10 soutěžních kol. Muži střídavě v celkovém pořadí
kroužili mezi 2. - 4. pozicí. Bohužel poslední soutěž ve
Vřesině nedopadla úplně podle představ. I tak nakonec muži obsadili krásnou 3. pozici v konkurenci 15
týmů, kdy se umístili za družstvy Píště a Bělé. Také
se zúčastnili několika pohárových soutěží, kdy nejlépe skončili v Markvartovicích s časem 14:91 a na
pravém proudu dokonce 14:22 a v Děhylově s časem
15:05. Kromě soutěží jsme také několikrát zasahovali.
Dne 14. července jsme po přívalovém dešti, kdy nešel
proud, odčerpávali sklepy. Dále jsme
několikrát během
léta pomáhali spoluobčanům s likvidací vos a sršňů, pokud
je výrazně ohrožovali. V den, kdy probíhal sběr velkoobSnímek Petr Liška jemových odpadů
jsme odváželi šrot.
Děkujeme tímto občanům, kteří nás takto podpoří a
připraví svůj kovový odpad před branky nebo dovezou k hasičárně. Ve stejný den proběhla reprezentace
sboru v rámci setkání hasičských zástav okresu Opava v Píšti. V neděli 19. září jsme se přidali ke sborům
v České republice tím, že jsme nastoupili před hasičskou technikou a minutou ticha uctili památku dvou
zemřelých hasičů při zásahu u výbuchu plynu v Koryčanech na Kroměřížsku.

po 10 měsíční pauze, vinou pandemie, se rozjel okresní přebor. Nebylo to jednoduché rozhodování, zda-li
vůbec nějakou soutěž přihlásíme, ale podařilo se.
Dlouhá pauza se samozřejmě podepsala na rozehranosti a stavu mužstva, pevně doufáme, že se to zlepší
a přijdou i výsledky. Venkovní zápasy nám zatím moc
nejdou, hlavně vinou špatné docházky. Domácí zápasy jsou o poznání lepší a jsou i výsledky. Rád bych vyzdvihl výsledek derby domácího utkaní proti sousední
Vřesině, které jsme zvítězili 5:2! Děkujeme velké podpoře diváků, kteří přispěli k atmosféře dobrého fotbalu. Pevně doufáme, že přijdou další výhry a zlepšení
venkovních zápasů. Postupně doplňujeme mužstvo,
podařilo se pár nových hráčů přivést a doufáme, že
nám to pomůže dlouhou sezónu důstojně odehrát.
Daří se nám hnojením a údržbou hrací plochy hřiště a
budovu udržovat v dobrém stavu, v letních měsících
se hojně využívala závlaha z podzemní jímky, která se
plní dešťovou vodou z cesty. Na budově byly vyměněny dveře za finanční podpory obce. Tím bych taky
chtěl poděkovat členům TJ Sokolu, kteří se o to starají, dál bych rád poděkoval sponzorům a všem kdo klub
podporují. Rád bych poprosil všechny, kteří využívají
hřiště jak k veřejným akcím, tak i k soukromým akcím,
aby používali hrací plochu k převozu zboží co nejméně, vůbec ne středem jen po krajích nejlépe vrchem
okolo laviček. Nikdo by asi nebyl rád, kdyby se mu po
pozemku proháněly vozy (dodávky) všemi směry jen
proto, že je tam místo a není napsán zákaz vjezdu.
Informace předsedy klubu p. Jirky Škrocha: porost
zničen při soukromé akci bude opraven profesionální
firmou vzrostlým porostem financovaný viníkem škody při vhodném počasí pro výsadbu.
Děkujeme, sportu zdar
Robin Vitásek

Ondřej Lasák

Snímek Magdaléna Smolková
Zpravodaj obce Závada
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Mladí hasiči
Kroužek mladých hasičů v Závadě, to nejsou jen
pravidelné povinnosti, sport, tréninky, reprezentace
a brigády. Každým rokem pořádáme za odměnu
nějakou zábavu například formou výletů nebo
návštěvy zábavních center.
V sobotu 24. července jsme vyrazili na hory – do Beskyd. Z Trojanovic jsme vyjeli lanovkou (někteří úplně
poprvé) na Pustevny. Došli jsme na nejvyšší vrchol
Radhošť, navštívili kapli Cyrila a Metoděje, občerstvili
se na Pustevnách a výlet zakončili náročnými trasami
v lanovém centru Tarzánie. Příjemně unavení jsme se
večer vrátili domů.

Plánovanou soutěž v Závadě 26.09.2021 jsme museli
bohužel z důvodu covidové karantény zrušit. V den
státního svátku 28.09. nás čekala další individuální
soutěž Železný mladý hasič v Dobroslavicích. Zde jsme
měli opět úspěšné závodníky. S nejlepšími výsledky
skončili: Markét Lamžíková v TFA 3. místo a 4. místo
v motání hadic a Vali Haburová 1. místo v motání
hadic.
Poslední podzimní soutěž proběhla 03.10. v sousední
Vřesině. Zde si téměř všichni, kteří nebyli v karanténě
vyzkoušeli závod požární všestrannosti: střelbu ze
vzduchovky, orientaci v terénu s buzolou, zdravovědu,
slaňování, uzlovou štafetu, štafetu dvojic, hasičskou
techniku, a to na trati 2 km. Ve štafetě dvojic získala
Závada celkové 2. místo. V branném závodu jsme
jako jediný sbor HLM s mladými hasiči reprezentovali
12. okrsek. Starší žáci byli ve složení Vali Haburová,
Markét Lamžíková, Monča Klouzalová, Natálka
Janečková a Vašek Pěcháček první. V mladších
pak Klárka Pěcháčková, Klárka Jurečková a Eliška
Janečková v rámci 12. okrsku obsadili rovněž 1. místo.
Do konce roku nás ještě 10.10. čeká individuální
soutěž TFA pro mladší žáky v Hlučíně a 14.11. halová
štafeta mix v Darkovicích. Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci.

Po měsíčním volnu jsme začali s přípravou na podzimní kolo Hlučínské ligy mládeže. SDH Závada v minulých letech získala finance na pořízení nových překážek, proto jsme trénovali nejen útoky s vodou, ale
závody CTIF a železného hasiče. První neděli v září
nám začala nová sezóna, a to soutěží v Děhylově. Po
neúspěších v požárním útoku a štafetě dvojic se dařilo alespoň v uzlové štafetě, kde jsme se staršími skončili na prvním místě.
V sobotu 18.09. uspořádalo SDH Bobrovníky soutěž
TFA Železný hasič. Po postupném odpadávání našich
přihlášených závodníků z důvodu covidové karantény,
jsme nakonec odjeli
pouze s 5 soutěžícími: Honzíkem Lampou, Adélkou Gaj,
Vali
Haburovou,
Markét Lamžíkovou
a Mončou Klouzalovou. Všichni předvedli výborné výkony. Starší děvčata
se umístila ve velké
konkurenci v první
pětce – Vali 2. místo, Markét 4. místo
a Monča 5. místo.

Vedoucí mládeže
Jaroslav Habura
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Snímek z alba mladíých hasičů
Snímky z alba mladých hasičů
Zpravodaj obce Závada

Spolky

Klub seniorů Závada
Začátkem léta opět některé naše členky vystoupily se
svým tanečním programem na Obecních slavnostech
a festivalu kultury Hlučínska. První pátek v srpnu se
konala tradiční mše svatá za seniory ze Závady, Bělé
a Bohuslavic. Po mši svaté jsme společně poseděli
a pobavili se na hřišti. Zúčastnili jsme se turnaje v
Člověče, nezlob se v Bělé a obsadili krásné 4. místo.
Začátkem září jsme se sešli v lese na Hrádku u společného opékání, moc jsme si to užili, vyšlo nám i počasí.
Ve středu 15. září nás závadská hasičská dodávka zavezla do Bolatic na setkání se seniory, mimo jiné i se
seniory z Polska, kde jsme získali krásné první místo
v soutěžích a dobře jsme se tam pobavili. Děkujeme
hasičům za zajištění odvozu. Začátkem října jsme byli
v Hlučíně na akci Kluby klubům a zapojili jsme se tam
do programu s naším tanečním vystoupením. Je to
hezká příležitost setkat se s ostatními kluby seniorů
na Hlučínsku. Teď se už těšíme na festival seniorů v
Plzni ve dnech 8. - 10. října. Byli jsme tam před 2 lety

Motorkářský klub
Vážení čtenáři, tak jako jsou v Závadě včelaři, myslivci, tak je zde i nemalá skupina motorkářů. Pár kluků
z naší skupiny se rozhodlo ukončit prázdniny nezapomenutelným výletem k památníku na Dukelském
průsmyku ve východním Slovensku. Jako skupina 8
motorkářů jsme vyrazili v sobotu v 7 ráno na cestu.
Někteří, odhodlaní dorazit do cíle, jiní jako doprovod

Snímek z alba klubu seniorů

a moc se nám tehdy líbilo. Věříme, že i letos to bude
vydařené. Bohužel se nemůžeme pravidelně setkávat
každý měsíc v sále obecního domu, jak jsme byli zvyklí, ale určitě po rekonstrukci zase naše klubové večery
obnovíme.
klub Seniorů
alespoň na část cesty. Velký dík patří nejstaršímu z
nás, u kterého platí, že věk je jen číslo, díky Valtře.
Naše cesta vedla přes vodní nádrž Šance, Jánošíkův
památník, Štrbské pleso, Vysoké Tatry a Spišský hrad
až jsme nakonec dorazili k samotnému památníku.
Noc jsme strávili u přehrady Velká Domaša a ráno
jsme opět vyrazili přes Bardějov zpět domů. Celkem
jsme urazili něco málo přes 900 km. Počasí nám
většinou přálo, ale nebyl by to pořádný výlet, kdyby
nespadlo i pár kapek. Sešla se super parta, která si
dovedla poradit s drobnými opravami i navigačními
chybami a hlavně se uměla dobře pobavit. Za realizační tým Jana V. a Borise K. patří všem velký dík.

Na fotce z levé strany: Petr Krajíček, Jan Vondrák,
Boris Kesely, Daniel Wilpert, David Bartok, Lukáš
Pěcháček, Radim Lorek (a chybějící na fotce Valter
Chřibek)
Snímky z alba klubu motorkářů
Zpravodaj obce Závada

Boris Kesely
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Ahoj Závado…..
Ty krásko mezi vesnicemi obklopena lesy a kopečky,
z kterých dýchá tajemno historie, osudy a tvrdý život
mnohých našich předků. Hezké domy, zahrádky a
upravené okolí jednotlivých usedlostí jenom potvrzují
pravdivost úvodních slov a zájem obyvatel o vzhled
obce. Unavený a upracovaný člověk zde nachází potřebný klid, pohodu, jistotu a odpočinek.
Zde jsem se narodil a žiji přes 60 let. Vidím okolo sebe
nejen to, co se za můj život podařilo všem dosáhnout,
ale i mnoho záporných věcí pro budoucí pokolení.
Říká se, že stáří přináší moudrost a klid do duší lidí.
Každopádně se chci pokusit tímto článkem probudit v
lidech zájem o dění v okolí, v obci, v kraji, neznamená
to však zasahovat necitlivě do současného dění, kritizovat nebo škodit, vyvolávám diskusi….
Naše generace se v mládí nepokoušela měnit zavedené návyky a zvyklosti, jelikož na představitele obce se
nahlíželo jinak než dnes. Pořád ještě převládal strach
z prožitých vojenských let a nejistota pro lidi, kteří se hlásili k německé populaci. Pach války, smutek
ze ztráty nejbližších a obava ze msty, poznamenalo
mnoho dobrých a nevinných lidí a nástup komunismu
tyto nálady jenom přikrmoval. Pan farář, pan řídící
nebo fojt byli však lidé, kterým se věřilo vše, co řekli
to platilo. Byli jsme vychováni k úctě ke starším, rodičům a představitelům, mnozí víme co je to čest a
vděčnost, chápeme význam rodiny. Pro mnohé v padesátých a šedesátých letech to nebylo lehké.
Starší lidé si to své však uměli prosadit a nepřipouštěli
jiné názory, zkušenost a život je naučil.
Teď plynule a skromně přejdeme do neméně zajímavé současnosti….
Je škoda, že v obecním úřadě nejsou senioři, podnikatelé nebo profesní pracovníci s odpovídající praxí
a zaměřením, kteří by s bouřlivým mládím a citlivým
vedením jakéhokoliv starosty přinesli do dění v této
přetechnizované době potřebnou změnu, technický
pokrok, vítr a drive.
Naše obec v minulosti čerpala z nadčasového přístupu
starosty pana Menšíka. V obci se přesto ještě udělalo mnoho užitečných, praktických a potřebných věci,
ale mnoho po osamostatnění obce zůstalo však při
starém. Vyzdvihuji činnost obchodu TEMPO a předvídavost paní vedoucí, máme i hospodu se snaživým
hospodským, školku (v nevyhovujícím místě), obrovský obecní dům (s velkým aparátem a energetickou
náročností), sportovní zázemí, spoustu zajímavých,
pracovitých podnikavých a chytrých lidí, výborné hasiče a jejich vedení, mnoho věcí pro nejmenší atd.
Na druhé straně je škoda, že u nás chybí dětský nebo
praktický lékař, poštovní úřad, zubař (vše aspoň na
jeden den v týdnu), a to je to co dělá obec samostat-

nou, soběstačnou. Velkou neznámou je pro každého z
nás budoucnost …..
Základním principem a prioritou bude v příštích letech a nejen u nás péče o přírodní vody a zdroje.
Otevřela se nová čistička, a to je jen dobře, dík za
to…!!!
V minulosti mnoho domů používalo a používá žumpu
nebo septik a část odpadních vod přes přepad vyúsťuje do obecní kanalizace a pokračuje na přírodní
"vyčištění". Hustý kal z žump se začal vyvážet na políčka nebo poslední dobou na čističky. Odpad částečně ředěný dešťovou vodou, která negativní dopad na
spodní vody omezuje, putoval na louky směrem Bělá.
Nepříjemná vůně a pach v letních měsících v „Dolech“
nebo "Barvíkové louce" je toho důkazem. Lidské výkaly nejsou pro přírodu a spodní vody až tak nebezpečné, buď je rozloží bakterie nebo je spotřebuje hmyz a
drobná zvířata,ale co chemie?
Co však saponáty, prášky a různé mycí prostředky,
chemikálie? Ty postupně mohou prosáknout do spodních vod, otráví naše studny a vrty, příroda je neumí
za tak krátký čas odbourat. Udělali jsme první krok k
ochraně vody! Co dál? Je-li to možné, omezte chemické přípravky.
Většina travnatých ploch a okolí domů se udržuje pomocí chemických preparátů, ty ničí lístkoviny, „plevel“
a výsledkem je golfový trávník na pohled nádherné
prostředí. Bohužel časem se tyto chemikálie prosáknou do spodní vody. Co s tím? Neničte si své zdraví,
omezte chemii!
Mnoho zahrádek a polí je dobře obhospodařováno s
citem pro pořádek, krásu, radost a užitek.
Bohužel i zde se používají umělá hnojiva a postřiky
mající devastující vliv na prostředí, živočichy a spodní
vody. Dnes už nemůže obstát argument, že bez chemie to nejde !
Nevím kolik máme obecních lesů a kolik je soukromých, tady musí obec bedlivě střežit případné plošné
postřiky nebo hnojení. Všechny naše vrty jsou v lesích… Pečujme o lesy, louky, potoky!
V neposlední řadě chraňme veškeré letité stromy
před nesmyslným kácením a ničením na obecních
nebo soukromých prostranstvích, jen tak nové generace přežijí bez újmy na zdraví ve zdravém a výjimečném prostředí dědiny Závada. Představitelé obce
musí přístup k ochraně vod preferovat, popularizovat
a chránit vše živé! Budou-li všichni bdělí bez předsudků a zloby, nemusí se budoucnost jevit tak šedá, stačí
se zajímat…
autor článku Karel Lampa
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Poznámka redakce ke článku Karla Lampy
Obec Závada nemá ve vlastnictví žádné lesy. A co
se týče hnojení v lese, dle informací lesní správy
se používají na likvidaci „buřiny“, pouze schválené
chemikálie v nejmenší koncentraci, které jsou pod
přísnou evidencí. Zároveň probíhají pravidelné kontroly ze strany Inspekce životního prostředí. V žádném případě nejsou ohroženy spodní vody (mimochodem pravidelně odebíráme vzorky pitné i surové
vody ze všech obecních vrtů dle zákona). Používané chemikálie nejsou nebezpečné ani pro včelstvo.

Snímek č. 2: Do místní nádrže Kaménka, někomu, určitě ne při vandalismu děti a mladistvých, utekl balík
sena. Věřím tomu, že se tak stalo neúmyslně, ale do
dnes (20.09.2021) nikdo na obec nenahlásil, že k něčemu takovému došlo a situace se řešila.
Snímek č. 3

Zamyšlení
V předešlých číslech Zpravodaje obce Závada a na
stránkách facebooku obce jsme „přinášeli “ informace o vandalismu a nevhodném chování dětí a mladistvých k přístupu k obecnímu majetku. Zamýšlím se
nad tím, z čeho si mají děti a mladiství brát příklady
v chování některých dospělých občanů vůči naši obci
a jejímu majetku?
Snímek č. 3: Obecní cesta ke hřbitovu, co déšť to bahenní koupel jak u sousedů, tak na obecní cestě a ta
„záhadná“ výpusť? I když lze pochopit, že probíhá
stavba, ale to neznamená, že není potřebné, aby majitel pozemku např. uklízel co z jeho pozemku vyteče.
Snímek č. 4: Na žádost zaměstnankyň obchodu Tempo: Pokud má někdo stabilně potřebu si ulevovat na
„velkou“ u prodejny, tak ať si po sobě uklidí a odnese domů. Pozn. na fotce lze vidět pouze již zbytek
co člověk vyprodukuje. Prodavačkám není jedno, aby
prodejna byla obložena lidskými výkaly a vše uklidily.
(Z rozhodnutí redakce nebyla fotografie zveřejněna).
Snímek č. 1
Snímek č. 1: Soukromá akce (červenec) na místním
hřišti, poničení obecního majetku. Do 20.09. žádná
aktivita k odstranění zbytků poničení a uklízení či vykopání kořenů atd. Nové túje se dají osadit i během
vegetační sezóny a tady se zvlášť zamýšlím, kdyby to
tak udělal někdo jiný?
Snímek č. 2

Blanka Klouzalová
zastupitel obce Závada
Poznámka redakce ke článku Blanky Klouzalové
Snímek č. 1: jedná se o záležitost TJ Sokol Závada a
dle jejich informací je na říjen objednán zahradník,
kořeny budou odstraněny a budou vysazeny nové
túje.
Snímek č. 2: Nádrž Kaménka je momentálně vypuštěná, balík bude odstraněn při revitalizaci rybníka.
Snímek č. 3: S majitelem pozemku byl problém telefonicky konzultován už začátkem srpna. Majitel
přislíbil odstranění problému s vytékáním bahna na
místní komunikaci do konce letošního roku.
------------------------------------------Děkujeme za příspěvky občanů, i když ne vždy vyzní pozitivně. Jsme rádi, že Vám prostředí obce či
dění v obci není lhostejné.

Zpravodaj obce Závada
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Historie

Něco z historie naší obce - 27. část
Období první republiky 1920 – 1938; 3. díl
Obecní hospodářství po příchodu československé
moci, kde byly očekávány změny k lepšímu se nijak
nezlepšilo, a tak se zadlužení Závady dále zvyšovalo.
Na schůzi správní komise dne 10. října 1920 se jednalo o poskytnutí obecního příspěvku na stavbu fary
v Bohuslavicích. Obec si na stavbu musela vypůjčit a
byla rozhodnuta krýt tento dluh žádosti o státní podporu. Na další schůzi dne 14. listopadu 1920 schvalovala obecní rozpočet na rok 1920. Již okolnost, že
byl schvalován až tak v pozdním termínu, hovořila
výmluvně o těžké finanční situaci Závady. Tato skutečnost vyplývá ještě více z toho, že schodek rozpočtu
činil 5.342,- Kč, přičemž na jeho pokrytí musely být
vypsány přirážky ve výši 360 % k reálným daním a
288 % k osobním daním.
Po 4. únoru 1920 došlo opět k přečíslování domů
podle nyní již trvale používaných popisných čísel. Jedním z důvodů přečíslování byla zřejmě skutečnost, že
v Československu přestaly velkostatky figurovat jako
samostatná správní jednotka a staly se formální součástí obce, na jejímž území se nacházely. Podrobná
předchozí dokumentace domů v Závadě nám umožňuje ztotožnit tato nová čísla s dříve používanými čísly. Popisné číslo 1 (dále jen p. č.), jehož majitel byl Robert Menšík, bylo původní číslo 73 (56) v Nadůlkách.
Kromě Menšíkovy rodiny zde žily rodina Richarda
Duxy, vdova Bělošková se svými dětmi a vdova Josefa
Kretková se synem Aloisem.

Dům současné p. č. 5
spojeno s p. č. 8, kde ale žil Antonínův brat Vincenc
Štefek se svou rodinou. P. č. 9 – původní 44 (6) měla
v majetku Františka Fussová. P. č. 10 – pův. 80 (58)
nyní patřilo vdově Marii Stoškové. P. č. 11 – původní
5 (7) měl František Lampa se svou rodinou. Pokračování příště. Přiložena fota jsou se souhlasem majitelů
a čerpáno z obecního alba.
sepsala Blanka Klouzalová

čerpáno z Dějin obce Závada

Dům současné p. č. 6

Dům současné p. č. 4
P. č. 2 – původně 43 (1) držel stále zedník Jan Kostelník. P. č. 3 – asi původní č. 31 (60), na němž se v období první světové války se připomíná Marie Janíková,
roz. Menšíková, žena zedníka, patřilo Pavlu Janíkovi,
ale žily zde vdova Josefa Vitásková s dcerou Anastázií. p. č. 4 – majitel Josef Bogaček, původní číslo bylo
8 (5). P. č. 5 – původní 110 – obýval Josef Otava. Na
p. č. 6 – původně 7 (65) byl Robert Kubík, bylo k němu
připojeno i p. č. 4 z registru z let 1910 – 1922. P. č. 7
– původní 6 (5) nadále patřilo Antonínu Štefkovi , bylo
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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 01.12.2021.
Slosování proběhne na
veřejném zastupitelstvu dne 13.12.2021.
Tři vylosovaní výherci obdrží knižní
odměnu a upomínkové předměty
s logem obce Závada.

Zpravodaj obce Závada
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Infoservis

Životní jubilea
V období srpen - září oslavili
životní jubileum naši občané:

Starostové obcí a měst Hlučínska ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou Opava
vyzývají všechny spoluobčany k darování krve v rámci akce

Srpen
Jiří Kovar				
René Kuděla			
Marie Rončková			
Petr Menšík			
Anežka Slaná			
František Pleva			
Anna Stočková			
Simona Štefková			

70 let
50 let
70 let
60 let
81 let
70 let
87 let
50 let

Září
Jana Jošková			
Miroslava Chřibková		
Marie Steffková			
Jiří Lampa				
Vilém Miketa			

50 let
80 let
75 let
70 let
75 let   

Blahopřejeme!

Hematologicko-transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava

V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Září
Emil Vlček
S úctou vzpomínáme...
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze zpravodaje
č. 41, kteří poslali správné znění tajenky:
LIDÉ ČEKAJÍ CELÝ TÝDEN NA PÁTEK,
CELÝ ROK NA LÉTO A CELÝ ŽIVOT NA ŠTĚSTÍ
Lenka Kesely, Gertruda Lehnerová,
Růžena Husáková.
Plánované akce:
ŘÍJEN
Lampiónový průvod (o přesném termínu konání budete informování rozhlasem a na webových
stránkách obce)
PROSINEC
04.12.2021 - vánoční jarmark (Rozinky)
17.12.2021 - vánoční večírek (klub Seniorů)

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.

Zpravodaj obce Závada. Periodický tisk územního samosprávného celku. Zaregistrováno u ministerstva
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