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Září 2022

Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro naši obec výjimečný, máme za
sebou léto ve znamení oslav. Začali jsme tradičně
obecními slavnostmi 5. července, které se nám letos
kvůli špatnému počasí protáhly na dva dny. Součástí
oslav byla i výstava historických fotografií věnovaná
památce pana Karla Menšíka ke 100 letému výročí od
narození. Moc děkuji paní Blance Klouzalové za sběr
historických informací, za zorganizování výstavy a
její další aktivity. Zároveň jí touto cestou ještě jednou
přeji všechno nejlepší k životnímu jubileu 60ti let, které
oslavila v srpnu. Jednou z největších akcí v novodobé
historii Závady bylo slavnostní předávání ocenění
Vesnice roku 2022 Moravskoslezského kraje v pátek
19. srpna, které jsme spojili se Strassenfestem. Během
ceremoniálu byla naší obci předána Zlatá stuha,
ale také diplom za zachování pamětí obce. Přivítali
jsme
zástupce vyhlašovatelů
soutěže (Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova,
Sdružení místních samospráv),
zástupce z Moravskoslezského
kraje, zástupce soutěžících obcí a
další vzácné hosty. Byla to opravdu
vydařená velkolepá oslava, kterou
nám jen malinko pokazil hustý déšť – ten
naštěstí začal až po slavnostním vyhlašování.
Ani jsme si neoddechli a první školní den, čtvrtek
1. září, k nám přijela třináctičlenná celostátní komise,
pro kterou jsme nachystali 4 hodinový program
s prezentací obce. Někdy slova díků opravdu nestačí,
a já jen mohu upřímně říct, že právě to nefalšované
nadšení, naše pospolitost a to, že se zapojila opravdu
skoro celá dědina, nás vyneslo v soutěži tak daleko.
A jak konstatoval jeden z hodnotících komisařů „titul
Vesnice roku MSK je v Závadě na správné adrese“.
Ještě jednou moc děkuji Vám všem, že jste dali do
všech příprav takovou energii a výsledek byl dokonalý.
Jak už jsem zmínila na slavnostním předávání –
v této soutěži vůbec nezáleží na tom, jak je obec
veliká, nebo jaké má za sebou náročné investiční
akce, jde o to ukázat, že venkovský život stále tvoří
hlavně lidé. A Zlatá stuha je výsledek práce bývalého

zastupitelstva pod vedením Jendy Stachy, výsledek
práce současného zastupitelstva, spolků působících
v obci, zaměstnanců obce a Vás všech, protože Vy
tvoříte celkový obraz naší Závady. Proto Vám ještě
jednou všem moc děkuji! A i když jsme nezískali žádné
ocenění na celostátním vyhlášení v Luhačovicích,
přesto to byl obrovský zážitek a můžeme být právem
hrdí, že jsme naši obec takto skvěle rezprezentovali a
že nás bylo opravdu v Luhačovicích „slyšet“, měli jsme
tam nejlepší fanouškovskou základnu.
Nejen prací živ je člověk, ale platí to i nopak. Na
posledních dvou veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva jsme mimo jiné schválili přijetí dotace
192.000,- Kč z MSK na projektovou dokumentaci
„Úprava veřejného prostranství u OÚ Závada
včetně doplnění garážových stání“, dále dotaci ve
výši 1.192.000,- Kč ze SFŽP na
„Energetické úspory na budově
OÚ Závada“. Peníze však budou
zaslány na účet obce až po
závěrečném vyúčtování, proto
jsme také schválili prodloužení
končícího kontokorentního úvěru
o jeden rok, abychom měli jistotu, že
vše zvládneme profinancovat. Práce na
instalaci fotovoltaiky a výměně plynových
kotlů už začaly, termín dokončení dle smlouvy
o dílo je v lednu 2023. Možná jste si všimli, že
byly zaktualizovány obecní webové stránky, a
to hlavně z důvodu, aby odpovídaly současným
legislativním požadavkům, stránky dostaly nový
moderní přehledný vzhled. Zastupitelé obce také
schválili aktualizaci strategického plánu obce Závada
na období 2022-2026. Máme před sebou komunální
volby, proto bych moc chtěla poděkovat současným
obecním zastupitelům za jejich dobře odvedenou
práci po celé funkční období. A věřím, že i nově zvolené
zastupitelstvo bude fungovat minimálně stejně
dobře….ale to už je na Vás, na voličích. Děkuji také za
práci komisi pro gratulace, paní Heleně Blokschové a
Anně Kretkové a všem obecním zaměstnancům. Přeji
Vám klidné podzimní dny.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce rozpočtu finanční výkaz FIN2-12M za období od
01.01.2022 do 31.07.2022.
Závada č. 25 ze dne 29.08.2022
Začátek: v 18.00 hod. v sále obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Lucie Nawrathová,
p. Robin Štefek, DiS., Ing. Ondřej Lasák,
p. Blanka Klouzalová, p. David Kocián
Omluven: p. Robin Vitásek
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: p. Lucie Nawrathová, p. David
Kocián
1. Schválení programu jednání.

Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 24 ze dne 20.06.2022.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, č. IP - 12 - 8029303/VB02, Závada,
parc. č. 748 příp. NN.
Schváleno 8 hlasy.
4. Přijetí dotace v Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2022 na projekt „Úpravy
veřejného prostranství u OÚ Závada, včetně doplnění
garážových stání“, v celkové výši 192.500,- Kč a
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 8 hlasy.
5. Přijetí dotace ze SFŽP v rámci Národního plánu
obnovy ve výši 1.192.106,- Kč na „Energetické úspory
na budově OÚ Závada“.
Schváleno 8 hlasy.
6. Schválení aktualizace strategického plánu obce
Závada 2022-2026.
Schváleno 8 hlasy.
7. Zpráva o průběhu auditu plnění „smlouvy o zajištění zpětného a využití odpadů obalů“ mezi EKO-KOM,
a. s. a obcí Závada.
Schváleno 8 hlasy.
8. Smlouva o výpůjčce mezi Sdružením obcí Hlučínska
a obcí Závada na dobíjecí stanici na elektrokola se
stojany a dalším příslušenstvím.
Schváleno 8 hlasy.
9. Aktualizace směrnice k reálné hodnotě u majetku
určeného k prodeji.
Schváleno 8 hlasy.
10. Rozpočtové opatření č. 09/2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Rozpočtové opatření č. 10/2022
Schváleno 8 hlasy.
12. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor - Kontrola rozpočtových opatření
č. 02/2022, 03/2022, 04 /2022, 05/2022, 06/2022,
07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022. Kontrola
plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení
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Finanční výbor 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 usnesení č. 24 ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 20.6.2022.
- byly splněny všechny body uvedené v usnesení,
- byla provedena kontrola pokladní knihy za
období od 21.06.2022 do 29.08.2022. Stav pokladní
hotovosti je 3.644,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval,
že stav pokladní knihy se shoduje se skutečnosti a
jsou splněny všechny body při kontrole usnesením
č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne
20.06.2022.
Schváleno 8 hlasy.
Kulturní a sociální komise
Ve čtvrtek 30. června vyšlo 45. číslo zpravodaje.
Výstava historických fotografií
Ve dnech 4. – 8. července se konala výstava historických fotografií věnovaná vzpomínce ke 100. výročí
narození pana Karla Menšíka. Děkuji za přípravu a
organizaci výstavy paní Blance Klouzalové.
Obecní slavnosti
Jako každoročně se 5. července konaly Obecní
slavnosti, letos nám však nepřálo počasí, a tak se
úterní oslava narychlo přesunula do sálu, kde si mohli
návštěvníci pochutnat na připravených dobrotách. I
přes nepříznivé počasí se na hřišti sešlo dost obyvatel,
kterým nevadil déšť a slavnost přišli oslavit. Protože
všechno bylo na obecní slavnosti připravené, rozhodli
jsme se, že druhý den 6. července bude oslava
pokračovat. Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do
příprav a organizace letošních obecních slavností.
Předávání titulu Vesnice roku Moravskoslezského
kraje a Strassenfest
V pondělí 23. května jsme vyhráli titul Vesnice roku
MS kraje a 19. srpna proběhlo slavnostní předávání
titulu v Závadě. Jako vesnice, která zvítězila, jsme
uspořádali akci na slavnostní předávání titulů
všem zúčastněným obcím, za přítomnosti zástupců
pořádajících organizací, hodnotící komise a hostů. Jak
jinak než opět všichni společně formou Strassenfestu
se zapojením místních spolků, občanů, dobrovolníků.
Slavností odpoledne začalo českou hymnou, poté
proběhlo ve třech blocích slavnostní předání cen.
V mezičase bylo připraveno taneční vystoupení dětí
místní mateřské školky, mažoretek a našich seniorek.
Po ceremoniálu byl rozkrájen dort, který znázorňoval
		
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Závadu. Celý den akci moderoval Honza Gavelčík,
k poslechu zahrála skupina Dolbend. Večer proběhlo
taneční vystoupení zumby s Luckou a Tomem. I přes
déšť, který nás potrápil během akce několikrát, byla
akce vydařená a myslím, že jsme ukázali, že je titul na
správném místě.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena v 18.45 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Závada č. 26 ze dne 19.09.2022
Začátek: v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová,
Robin Vitásek, Ing. Ondřej Lasák, p. Lucie Nawrathová,
David Kocián, Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Lasák,
Robin Štefek, DiS.
1. Schválení programu jednání a přidání bodů:
- schválení členství obce Závada ve Spolku pro obnovu
venkova,
- podání informací o mobilní poště
- prodloužení platnosti Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučín ORP.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 25 ze dne 29.08.2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1847344399/22. Současná smlouva má platnost do
31.10.2022.
Schváleno 9 hlasy.
4. Rozpočtové opatření č. 11/2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Rozpočtové opatření č. 12/2022
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
5. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor
Kontrola rozpočtového opatření č. 11/2022,
12/2022. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu
pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN2-12M za
období od 01.08.2022 do 30.09.2022.
Finanční výbor 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 9 hlasy.
Zpravodaj obce Závada

Kulturní a sociální komise
Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2022
Ve čtvrtek dne 01.09.2022 nás čekalo druhé
kolo soutěže Vesnice roku. Ve 14.00 hod. přijela
třináctičlenná celostátní hodnotící komise. Po
úvodním vzájemném představení nás čekal 4
hodinový program, který jsme připravili společně se
spolky a dobrovolníky.
Zájezd do Luhačovic
V sobotu dne 17. 9 2022 jsme se vydali do Luhačovic,
kde proběhlo vyhlášení celostátního kola soutěže
Vesnice roku. V Luhačovicích jsme měli připravený
stánek plný dobrot v podobě koláčů od paní Ivany
Vitáskové, makronek od paní Hany a pana Davida
Kociána, pivo Rohan a občerstvení z ovoce z místního
sadu. Jako všechny obce jsme měli prostor pro
prezentaci. Za Závadu představily na pódiu své
vystoupení mažoretky a místní seniorky. Po nástupu
starostů všech soutěžních obcí byly jednotlivé obce
představeny. Sice jsme stupně vítězů neobsadili, ale
pro všechny ze Závady jsme byli vítězové. A kdyby se
rozhodovala kategorie fanouškovské základny, máme
s přehledem zlato!!!
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
6. Schválení členství obce Závada ve Spolku pro
obnovu venkova. Cílem a posláním je spolupráce
na realizaci a rozvoji programů a strategii obnovy
venkova.
Schváleno 9 hlasy.
7. Podání informací o mobilní poště. Zkušební provoz
pro občany v období od 3.10.2022 do 31.12.2022.
Mobilní pošta, která zajišťuje pro občany v místě služby
Pošty (např. příjem vnitrostátních i mezinárodních
zásilek, poštovní poukázky, SIPO, prodej kolků, cenin,
telefonních karet, prodej tisku, obalů a doplňkového
zboží, platba kartou).
Schváleno 9 hlasy.
8. Projednání a schválení prodloužení platnosti
Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko-východ pro období 2018-2022,
a to do doby schválení nového Střednědobého plánu
sociálních služeb.
Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena v 18.40. hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat,
že ve dnech 16.09.2022 - 30.09.2022 budou
naši pracovníci provádět pravidelné odečty
elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci.
Dovolujeme si Vás požádat o umožnění volného a
bezpečného přístupu k elektroměru.
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Zprávy z OÚ

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je:
• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022
dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
• občan jiného členského státu EU, který nejpozději
24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Prokázání totožnosti:
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky:
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky,
• jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému 		
pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od
02. 08. 2021 osvědčením o registraci).
• neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V
takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování
na druhé straně".
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím
lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci
škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných
tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební
místnosti.
Průběh hlasování:
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na
požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S
úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané
obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Hlasovací
lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů
zastupitelstva obce má být voleno.
• označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z
kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
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• kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje
již v této volební straně konkrétní kandidáty. K
označení kandidátů u této volební strany se v takovém
případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče
neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek
vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče
neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku.
Objednat hlasování do přenosné volební schránky
můžete na telefonním čísle 595 055 106 do 23. září
2022 do 11:00 hodin nebo u zapisovatelů okrskové
komise do 24. září 2022 do 12:00 hodin.
Zdraoj: https://www.mvcr.cz/volby

Snímek: Zuzana CigánováSnímky: Zuzana Cigánová
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Reklama

2. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ZÁVADU
Milí občané Závady, představujeme Vám kandidáty
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ZÁVADU.
Budeme rádi, když ve dnech 23.09. a 24.09.2022
přijdete k volbám a dáte nám svůj hlas.
Děkujeme.

1. Ing. Andrea Lorková
STAN
starostka obce

3. Zuzana Cigánová
nezávislý kandidát
administrativní pracovnice

2. Ing. Petr Liška
nezávislý kandidát
svařecí inženýr

4. Lucie Nawrathová
nezávislý kandidát
instruktorka fitness

5. Robin Vitásek
nezávislý kandidát
OSVČ

Snímky: Antonín Viktorin

6. Blanka Klouzalová
nezávislý kandidát
invalidní důchodce

7. David Kocián
nezávislý kandidát
OSVČ

8. Robin Štefek DIS.
nezávislý kandidát
agronom

9. Rostislav Poštulka
nezávislý kandidát
obecní zaměstnanec

Chceme pokračovat v započaté práci
a v dalším rozvoji naší obce.
Pozn. redakce: reklama byla zpoplatněna dle ceníku a zveřejněna v souladu se "Zásady pro vydávaní Zpravodaje obce Závada"

Snímek Petr Liška

Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z ZŠ a MŠ

Zahájení nového školního roku
Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2022.
Žáky jsme společně s panem starostou Bohuslavic
Mgr. Pavlem Dominikem a paní starostkou Závady
Ing. Andreou Lorkovou přivítali v KD v Bohuslavicích.
Žáci 1. tříd byli přivítáni v obřadní síni na OÚ v
Bohuslavicích.
Letos už do školy nepovedou kroky našich p. učitelek
Mgr. Lenky Lasákové, Mgr. Ireny Václavkové a Mgr.
Hany Štefkové, p. kuchařky Ireny Beranové a v
MŠ Závada p. školnice Lýdie Janečkové. Tyto naše
dlouholeté kolegyně už svá pracovní léta ve škole
ukončily. Za práci pro školu jim moc děkuji a přeji
hlavně zdraví a pohodu v další etapě jejich života.
Naopak v pedagogickém sboru přivítáme nové tváře.
Dvě nové vyučující budou na 1. stupni - Mgr. S. Šreková
a Michaela Kelíšková a nově také nastoupí vyučující
českého jazyka na 2. stupeň - Mgr. Eva Ricková.

vyučování. Činnost kroužků se pak rozběhne od
začátku října. Z důvodu náhlé dlouhodobé pracovní
neschopnosti budeme v nejbližší době potřebovat
doplnit pedagogický sbor o vyučující tělesné výchovy.
Nabízíme tedy tuto pracovní pozici zatím jako zástup
za dlouhodobou nepřítomnost pedagoga. Případní
zájemci s patřičným vzděláním se mohou hlásit
u vedení školy, kde obdrží podrobné informace.
Přeji všem příjemný vstup do nového školního roku,
rodičům pevné nervy, trpělivost, všem pedagogům
v jejich práci spoustu energie, pozitivní motivace,
kreativní přístup a ten správný profesionální a
zároveň lidský pohled i nadhled na vzdělávání našich
budoucích generací.
Učitelé Vám budou pomáhat s výchovou, ale ta
nejdůležitější úloha je právě na Vás, rodičích.
Přeji Vám i Vašim dětem příjemnou cestu celým
školním rokem, hodně trpělivosti a také radosti s
Vašimi dětmi.
Mgr. Gabriela Prchalová
ředitelka ZŠ a MŠ Bohuslavice

https://www.zsbohuslavice.cz/aktuality/

Letos bude školu navštěvovat 256 žáků, v učitelském
sboru je celkem 19 pedagogů, 3 asistentky pedagoga
Starostové obcí a měst Hlučínska
a 2 vychovatelky ve školní družině, náboženství bude
vyzývají všechny spoluobčany
vyučováno Mgr. Olgou Stuchlou a P. Mgr. Vojtěchem
k darování krve v rámci akce
Janštou, Th.D.
Těsně před začátkem školního roku se nám podařilo
slavnostně otevřít nové učebny v podkroví mateřské
školy, které budou sloužit žákům ZŠ. Součástí
přístavby je také nové kovové únikové schodiště.
Slavnostní pásku jsme společně s vedoucími celé
stavby, p. starostou Bohuslavic, místostarostkou a
p. starostkou Závady přestřihli ve středu 31. 8. v 11
hodin. Po prohlídce nových prostor byl pro všechny
hosty, pedagogy a zaměstnance školy připraven raut
ve školní jídelně. Za přípravu výborného občerstvení
moc děkuji zaměstnankyním školní jídelny. Všem moc Snímky: Andrea Lorková
chutnalo.
Ráda bych také poděkovala za podporu investice do
modernizace a budování školy všem zastupitelům
a p. starostovi. Výborná spolupráce byla se všemi
složkami stavby, oceňuji rychlou a aktivní komunikaci
všech stran. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí
této velké věci a těším se hlavně na to, až se nové
učebny zaplní žáky. Nám nyní zbývá ještě doplnit
učebny nábytkem a učebními pomůckami. Od srpna
je spuštěn nový web školy, který ještě průběžně
Hematologicko-transfuzním oddělení
doplňujeme. Najdete zde další podrobné informace
Slezské
nemocnice
v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava
o škole.
V měsíci září nabídneme žákům přehled mimoškolních
kroužků,
které
Snímek: Petr
Liškabudou moci navštěvovat po
Snímky Petr Liška
		
Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z OÚ

Dožínky
v Závadě
Snímek: Zuzana
Cigánová
Dožínky, neboli obžínky, dovazná, dožatá, je
slavnostní ukončení žní a poděkování za úrodu.
Oslavou tak lidé završili celoroční práci na poli a to,
že úrodu společně úspěšně sklidili do stodol a zajistili
si tak zásobu na další rok. Dožínky jsou vlastně
odměnou a poděkováním za měsíce náročné dřiny
na poli. I my v Závadě jsme v neděli 11. září při mši
svaté poděkovali za letošní úrodu. Po mši svaté se
před kostelem rozdávaly všem přítomným farníkům
výborné koláče od Ivy Vitáskové. Kdo chtěl, mohl si
dát kousek čerstvého chleba a děti si pochutnaly na
čerstvém ovoci. Děkujeme všem farníkům za hojnou
účast při mši svaté a hlavně za krásnou květinovou
výzdobu paní Elišce Lichovníkové a Lídě Janečkové.
Petr Liška
Snímek: Andrea Lorková
Snímek z alba farnosti

Nové publikace v naší knihovně
Dobrý den vážení čtenáři, ve čtvrtek 08.09.2022
jsme dovezli knihy z regionální knihovny z Opavy k
zapůjčení jak pro dospělé, tak dětské čtenáře a
objednané knihy pro povinnou četbu pro střední
školy. Také velká radost pro naši čtenářku, pro kterou
jsme získali díky pani Nataši Šlosárkové (regionální
knihovna Opava) a dárců knihy od autorky Amálie
Kutinové – Gabra a Málinka, a aby toho nebylo málo
máme zakoupené nové knihy od autorky Sandry
Pogodové. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Blanka Klouzalová
Snímek: Zuzana Cigánová

Snímky z alba knihovnice
Snímek: Zuzana Cigánová
Zpravodaj obce Závada
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Vesnice roku

ZÁVADA

jsme sice na konci světa, ale jsme světoví :-)
Cyklisty rádi uvítáme,
dvě cykloposezení máme.

Abychom život
kořenovku

Snímek: archív MH

Tu je nejvíc radosti,
vychováváme tu naše ratolesti.

MŠ

kostel
sv. Urbana
Tam se každou ned
scházíme
a za blaho obce
se modlíme.

naučná stezka na hrádek

Přírodě se tu poučíte
a pečenou klobáskou se poslníte.
Na hřišti nás fotbal baví,
ale i obecní Snímek
slavnosti
se mladíých
tu slaví. hasičů
z alba
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Vesnice roku

tní prostředí chránili,
u jsme postavili.

A je u nás fajně i v zimě.

Snímek: Andrea Lorková

Snímek: Rozinky

V centru obce stojí prodejna a hospoda,
kde vládne pohoda.
(Nabijete zde klidně kolo i sebe
- je zde nabíjecí stanice na elektrokola)

Obecní sad vedle hřbitova,
tam je klid a pohoda.

děli

e
Snímek: Andrea Lorková

Snímek: Rozinky

Na sále se bavíme, tančíme i učíme...
(v budově je úřad i hasičárna)

Antukové, multifunkční
i dětské hřiště.
Zpravodaj obce Závada

Heč, i vlastní vodu máme,
ze třech lesních vrtů jí čerpáme.
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Vesnice roku

Předání Zlaté stuhy a oslava titulu

Zájezd do Luhačovic

V pátek 19.08.2022 se u nás konalo slavnostní
předávání ocenění Vesnice roku MSK spojené
se Strassenfestem. Několikatýdenní přípravy se
vyplatily, uspořádali jsme velkolepou akci, do jejíchž
příprav jste se zapojili i Vy, občané a za to obrovský
dík!! Získali jsme i diplom za zachování pamětí obce,
a to hlavně zásluhou paní Blanky Klouzalové.

V sobotu 17. září jsme se vydali do Luhačovic, kde
proběhlo vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice
roku. Dva plné autobusy a nespočet osobních aut vyjel
brzo ráno podpořit naši obec. V Luhačovicích jsme
měli připravený stánek plný dobrot v podobě koláčů
od Ivy, makronek od Hanky a Davida Kociánových,
pivo Rohan a ovocnou pálenku z ovoce z místního
sadu.
Jako všechny zúčastněné vesnice, tak i my jsme
měli prostor pro prezentaci naší obce. Mažoretky a
místní seniorky představily své vystoupení na pódiu
za Závadu. Všemi očekávaná 16. hodina sobotního
odpoledne nastala. Po nástupu starostů všech
soutěžních obcí, byly jednotlivé obce představeny.
Sice jsme stupně vítězů neobsadili, ale pro všechny
ze Závady jsme byli vítězové. A kdyby se rozhodovala
kategorie fanouškovké základny, máme s přehledem
zlato!!! Moc děkujeme všem za tento krásný zážitek v
průběhu celé soutěže.

Snímek Aleš Steffek
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Snímek Aleš Steffek
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Vesnice roku

Celostátní kolo soutěže Vesnice roku
Ve čtvrtek 01.09.2022 nás čekalo druhé kolo soutěže
Vesnice roku. Ve 14:00 hod. přijela třináctičlenná
celostátní hodnotící komise (viz snímek vpravo).
Po úvodním vzájemném představení nás čekal 4
hodinový program, který jsme připravili společně se
spolky a dobrovolníky. Po celou dobu komise plnila
úkoly, za které ji čekalo překvapení v podobě získání
četného občanství obce Závada. Na všech stanovištích
a po celou dobu přesunu byla komise obeznámena
s daným místem, jeho historií, realizací a případné
financování z dotací.
Hodnotící komise za rozhýbala v rytmu zumby s
Luckou na místním multifunkčním hřišti, a tím splnila
první připravený úkol. Na hřišti proběhlo i taneční
vystoupení místních seniorek.
Poté komisi čekalo představení místních fotbalistů a
běžeckého spolku FC-B7 TÝMU!!!, před kterým museli
uběhnout Závadskou desítku, a tím splnit další úkol.
Další zastávka byla na Hrádku, kde zdolávali další úkol
v podobě hledání podkov pro štěstí, pod dohledem
našich rytířů. Podkovy ukoval náš místní kovář
Vojta Nawrath, který své řemeslo na Hrádku komisi
předvedl. Komise se tam mohla, mimo jiné, posilnit
čerstvě opečenou klobásou. Poté komise nasedla do
připraveného retro autobusu a prohlédla si část obce
směr Podliští. Další zastávkou byla místní mateřská
školka, kde shlédli vystoupení dětí „Pomáda“ pod
vedením Darje Menšíkové. Poté se přesunuli do
kostela svatého Urbana, kde jsme si všichni zazpívali
dvě mariánské písně s doprovodem paní varhanice
Radky Slaninové.
Pak následovala zastávka u naší stále ještě
nedokončené Kaménky, kde je čekala "vodníkovic"
opuštěná žena Vodněna, která komisi představila
náš projekt ve výstavbě. Dále se komise přesunula
ke kořenové čističce, kde měli naši mladí hasiči
připravený požární útok. Zde komisi čekal další úkol

Snímky: Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada

Snímek archív obce
v podobě útoku hasičskou stříkačkou na terč.
Další stanoviště je čekalo u Štefků, místní zemědělská
rodina a sousedi si pro komisi připravili básničku po
našemu při draní peří, které si vyzkoušeli i členové
komise. Poslední zastávkou na cestě po Závadě komisi
čekal obecní sad, ve kterém komisaři zasadili památný
strom, který nám bude tuto soutěž připomínat. Dále
se měli stát včelkami a sbírali nektar ze závadského
štamprlovníku a náš včelař Jaroslav Habura poté
z nektaru vykouzlil medovinu, na které si komisaři
pochutnali. Toto byl pro komisi poslední úkol a
následoval přesun na prostranství před OD, kde byl
nachystán stánek s medovinou Haburovi, drátkované
výrobky Prajzulka a Kociánovi předváděli výrobu
makronek s potiskem (mimo jiné si komise odvezla
makronky se svou fotkou). Výborné zákusky napekla
Ali Jurečková.
Poté se komise přesunula na prezentaci obce do sálu,
kde se občerstvili, prohlédli si místní obecní dům,
historické fotky a knihovnu, kterou prezentovala
Blanka Klouzalová. Nakonec byly vyhodnoceny úkoly
a všichni komisaři se stali platnými občany Závady.
Vtip byl v tom, že toto občanství trvalo pouze 1 den.
Po celou dobu soutěže se spolek Rozinky staral o
občerstvení komisařů na jednotlivých stanovištích i
v sále.
Zuzana Cigánová, Andrea Lorková, Petr Liška

Snímek archív obce
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Spolky a hobby

Seniorfest na Hlučínsku
V pátek 29. července 2022 se v areálu za kulturním
domem v Bohuslavicích u Hlučína konal „1. seniorfest
na Hlučínsku“ s podtitulem „senioři na Hlučínsku se
baví“, a to v předvečer Anenských slavností, které
jsou pro místní dlouholetou tradicí.
Seniorfest – jak již samotný název napovídá, je
akce určená zejména seniorům, seniorským klubům
a spolkům. Inspirací k Seniorfestu nám byl Třetí
festival, který je již zaběhlou kulturní akcí plzeňského
Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM,
z. s. Myšlenka Třetího festivalu se nám zalíbila
natolik, že jsme vážně začali uvažovat o uspořádání
obdobné akce na Hlučínsku. Byl leden 2020, začali
jsme oslovovat kluby a spolky z Hlučínska, uspořádali
jsme první setkání možných zájemců v Dolním
Benešově. Tam jsme jim představili naši vizi s tím,
že by se Seniorfest mohl uskutečnit v létě nebo
na podzim 2020. Bohužel to jsme ještě netušili, že
se vše o dva roky díky covidu odloží a z původně
plánovaného Seniorfestu 2020 se stal Seniorfest
2022. Možná právě proto, i navzdory předpovědi,

terapeutické dílny Charity Hlučín, která na Seniorfestu
nemohla chybět. Jsme velice rádi, že se zúčastnili
zástupci projektu Senior bez nehod. Výtečná káva a
zmrzlina byla k dostání ve stánku Mental Café. Zájem
byl i o produkty z kmínu, máku a česneku místního
Statku U Veverků.
Seniorfest by se nepodařilo uspořádat nebýt
aktivního zapojení seniorů, dobrovolníků, především
však finanční podpory Moravskoslezského kraje,
měst Hlučína a Kravaře, obcí Závada, Sudice,
Markvartovice, Kobeřice, Sdružení obcí Hlučínska
(SOH), Svazku obcí mikroregionu Hlučínskazápad (SOMH-z). Všem uvedeným patří naše velké
poděkování. Zvláštní poděkování pak patří Centru
pro seniory TROJLÍSTEK, z. s., které celou akci zaštítilo
organizačně, a obci Bohuslavice, kde se akce konala.
Samozřejmě děkujeme také všem účinkujícím,
vystavujícím, prodávajícím i návštěvníkům, kteří na
Seniorfest přišli. Jen díky vám všem byl první ročník
Seniorfestu na Hlučínsku tak krásnou akcí. Senioři na
Hlučínsku ukázali, že se bavit skutečně umí! Věříme,
že se Seniorfest stane novodobou každoroční tradiční
akcí na Hlučínsku. Na viděnou na druhém Seniorfestu!
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska-západ

Seniorfestu přálo počasí. Senioři se nejen dobře bavili,
ale zároveň prezentovali činnost svých klubů, spolků,
ukázali nám své výrobky či se představili na pódiu
s vystoupením. Vystupujících klubů bylo osm (Senior
klub Bohuslavice, Slunečnice Kobeřice, Senioři Závada,
Klub důchodců Darkovice, kluby seniorů z Bělé, Bolatic
a Píště či Zámecký klub žen Kravaře), někteří se na
pódiu představili dvakrát. Celkem tak bylo k vidění
dvanáct různorodých vystoupení. Další kluby seniorů
přijely jako diváci načerpat inspiraci. V prostorách
kulturního domu byly přichystány prezentace dalších
klubů (někdy i s možností zakoupení výrobků).
A jak všichni víme, na každé akci je důležitý nejen
kulturní program, ale také možnost něčeho dobrého
k snědku. Velkou část nabízeného občerstvení
připravili sami senioři ve svých klubech. V nabídce
byly třeba koláče od seniorek z Velkých Hoštic,
langoše připravily seniorky z Bohuslavic, ochutnat
jste mohli zákusky z Bělé a další cukrářské výrobky
z Píště. To samozřejmě nebylo všechno.
Zájemci si mohli dále nechat změřit krevní tlak nebo si
i pořídit některý z krásných výrobků klientů sociálně-

12

		

Zpravodaj obce Závada

Spolky a hobby

Klub seniorů Závada
Letos jsme se už poněkolikáté zúčastnili Festivalu
kultury v Hlučíně, a to 3. července. Naše členky
vystoupily s tanečním vystoupením. Stejné vystoupení
jsme předvedly na posunutých Obecních slavnostech
doma v Závadě 6. července a poté 29. července na
prvním ročníku Seniorfestu v Bohuslavicích. Na
obecních slavnostech jsme se zapojili do organizace
prodejem uzených žeber. Začátkem srpna se u nás
konala mše za seniory ze Závady, Bělé a Bohuslavic,
zároveň jsme za náš klub popřáli panu faráři Vojtěchu
Janštovi ke 40. narozeninám. Po mši jsme se společně
pobavili v sále obecního domu. Navštívili nás i senioři
z Polska. V srpnu naše členky opět vystupovaly
se svým tanečním vystoupením na slavnostním
vyhlášení Vesnice roku MSK 2022 a Strassenfestu.
Ve středu 7.září se senioři sešli na Hrádku, kde jsme
opékali párky, vyšlo nám krásné počasí. V sobotu 10.
září se pár našich členů zúčastnilo skvělého zájezdu
na Vinobraní na zámek Kuks u Trutnova – děkujeme
hasičům za odvoz na autobus do Hlučína ve 4 hodiny
ráno. A 17. září ani náš Klub seniorů nemohl chybět
na zájezdu do Luhačovic, kde proběhlo celostátní
vyhlášení Vesnice roku. Tam jsme nejen fandili naší
obci, ale sklidili jsme i velký úspěch s naším tanečním
vystoupením. Moc děkujeme Evě Kudělové za
perfektní přípravu všech vystoupení. Těšíme se na
naše další podzimní klubové večery.
Senior klub

Snímek: TJ Sokol Závada

snímky z archívu Senior klubu
Zpravodaj obce Závada
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Spolky a hobby

Motorkářské léto
Zdravím čtenáře tohoto článku! Chtěl bych vám
popsat, co jsme letos v létě na motorkách zažili.
Tentokrát jsme se nechali inspirovat seriály z televize,
přičemž první výlet jsme podnikli začátkem prázdnin,
a to na Modravu. Cesty neplánujeme po dálnicích ani
rychlostních silnicích, je to z jednoho důvodu, není
na nich nic zajímavého. Cestou na Modravu jsme
tedy jeli směr Opava, Šternberk, Hlinsko, Havlíčkův
Brod, Jindřichův Hradec, Třeboň, Lipno a Modrava.
Před Hlinskem jsme stáli v koloně kvůli dopravní
nehodě, no a jak tak stojíme, na stromě vedle silnice
cedule s nápisem PEKLO. Jednohlasně odsouhlasena
1. zastávka. Jde o velký areál, jehož dominantou je
obrovská stodola s rozsáhlým podzemím. Celá stavba
a interiér je tvořen z různě propletených větví, lehce
opálených plamenem. Samozřejmě je to vytvořené
pro děti, takže pokud budete mít cestu, doporučuji
www.peklocertovina.cz. Po občerstvení kávou se
pokračovalo dále. Nutno říct, že naše zastávky nejsou
moc dlouhé, na každý den máme v plánu tak 500
km. Pokud budete někdy přejíždět přes hráz Lipna,
zastavte se a prohlédněte si ji, je to zajímavá obrovská
stavba. My jsme tam dorazili v předvečer, odlesk
zapadajícího slunce od obrovského jezera, moc pěkný
pohled. Přes Kvildu jsme dorazili do plánovaného cíle,
Modrava, v těch 1.050 m nadmořské výšky, byl v letě
příjemný chládek. Neplánovaně jsme našli ubytování
v kempu, kde zrovna probíhal Motosraz, to nám přišlo
vhod. Další cesta už nebyla plánovaná, takže jsme
tomu nechali volný průběh, navštívili jsme Hoštice,
kde se natáčela trilogie Slunce, seno……

kemp na Mácháči. Třetí den byl směr domov, no ale
když už jsme kousek od Liberce, tak prostě musíme
vyjet na Ještěd. Za poplatek 150 korun nás nechali
vyjet až k vysílači, super. Potom už ale opravdu naše
cesta směřovala přes Krkonoše, Orlické hory, Nízký
Jeseník až domů. Za ty tři dny jsme najeli něco kolem
1.400 km ve třech lidech.
Druhý výlet byl poslední víkend prázdnin, inspirovaný
seriálem Most, do Hospody Severka. Tentokrát
jsme jeli v 7 lidech na jednu noc. Opět mimo hlavní
komunikace, cestou tam jsme projeli zatáčky horského
sedla Skřítek. První zastávka byla v Králíkách,
dělostřelecká tvrz Hůrka, kde jsme strávili asi hodinu
prohlídkou podzemních chodeb. S průvodcem, který
byl oblečený v dobové uniformě, vystupoval jako voják
a jeho historky bavily celou skupinu. Dále okolo vodní
nádrže Rozkoš, pod nákladní lanovkou u Vrchlabí až
do Pekelných dolů. Pekelné doly - motorkářský bar
uvnitř jeskyně, kde na motorce můžete vjet dovnitř.
V této jeskyni se natáčela pohádka s Čerty nejsou
žerty. Z pekelných dolů jsme jeli už rovnou k Severce.
U Severky fotky, utopenec, čaj, Birell a rychle najít
nějaký kemp. Stany jsme stavěli, dalo by se říct, už
za tmy. Návštěva restaurace, probrat co jsme zažili
a vymyslet nějaký plán na následující den. Po deštivé
noci jsme si sbalili saky paky a hurá do sedel. Cestou
zpět jsme se mrkli aspoň na část areálu Terezín, je
opravdu obrovský a prohlídnout ho celý by zabralo
několik hodin. Následovaly Litoměřice, kde je vedle
nádraží pod centrem města, starý železniční tunel, do
kterého vjedete a na jehož konci je opět motorkářský
bar. Okolo Zahrady Čech, zříceniny Trosky, přes
závodní trať Ecce Homo, mezi Slezskou Hartou a
Kružberkem až domů. Urazili jsme něco málo přes
1.000 km, kdy jsme vytvořili skvělou partu, která
tvořila perfektní zábavu.
Boris Kesely

snímek z archívu motorkářů
Barák s jelenem, statek, motorka Venci Konopníka,
hrob Michala Tučného, to vše tady bylo. Dále Karlštejn,
Závada
lom Velká Amerika, památník Lidice a cílŠkola
druhého
dner. 1936 – 1937
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snímky z archívu motorkářů
Zpravodaj obce Závada

Křížovka

Luštěte a vyhrajte krásné ceny.
Tajenku této výherní křížovky se svojí
adresou a telefonním číslem
posílejte na mail:
krizovka@zavada.cz
Nebo vhoďte do poštovní schránky
na obecním úřadě v Závadě.
Tajenku zasílejte do 01.12.2022.
Slosování proběhne na prosincovém
veřejném zastupitelstvu.
Tři vylosovaní výherci obdrží
odměny 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:
Srpen
Věra Drobilíková	 		
Rostislav Blokša			
Blanka Klouzalová			
Ludmila Chrzibková		
Anežka Slaná			
Markéta Ryšková			
Anna Stočková			

50 let
50 let
60 let
80 let
82 let
50 let
88 let

Září
Miroslava Chřibková		
Libuše Kretková		
Jan Dočár				
Vladimír Horáček		
Marta Zlotá		

81 let
70 let
50 let
55 let
70 let

Ve čtvrtek 01.09.2022 oslavili diamantovou
svatbu, tedy 60 let od uzavření sňatku manželé
Dominikovi, kteří se několik let poctivě starali o
místní kostel. Přejeme jim do dalších let hodně
štěstí, zdraví, lásky, vzájemného porozumění a
Božího požehnání.

Blahopřejeme!

V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Srpen
Anna Menšíková
S úctou vzpomínáme...
Snímek z alba farnosti
VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho
zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady
na e-mail zpravodaj@zavada.cz. Můžete je také
doručit v zalepené obálce na obecní úřad. Prosíme
členy spolků, klubů a pořadatele různých akcí,
aby redakci posílali informace o svých aktivitách.
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze zpravodaje
č. 45, kteří poslali správné znění tajenky:
Letošní léto ve vesnici roku bude plné akcí a oslav

Jiří Menšík, Závada 76,
Marcela Stavařová, Závada 74,
Dagmar Svobodová, Závada 152.

Plánované akce 2022:
ZÁŘÍ
25.09. Soutěž v požárním útoku mladších a starších
žáků a 3. kolo hlučínské ligy mládeže
(v 10:00 hřiště TJ Sokol)
ŘÍJEN
08.10. Poděkování občanům za pomoc při 		
organizaci akce Vesnice roku (sál OD)
21.10. Lampionový průvod
LISTOPAD
19.11. Zájezd do vinného sklípku v Kobylí
PROSINEC
10.12. Vánoční jarmark
(sál OD a prostranství před OD)
16.12. Klubový večer seniorů (sál OD)
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