ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 41									

Červenec 2021

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a stejně tak investiční akce,
které jsme měli v plánu na letošní rok. Byla dokončena
výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou za
2.200.000,- Kč s dotací 1.400.000,- Kč. Věříme, že hřiště
bude sloužit svému účelu. Začátkem července začala
rekonstrukce sálu a 2. nadpodlaží obecního domu.
Jako zhotovitel byla vybrána firma Ekobau Invest,
a. s. Tuto zakázku jsme vysoutěžili za 3.354.000,Kč. Koncem května nás příjemně překvapila zpráva,
že na tuto rekonstrukci naše obec získala dotaci ve
výši 70% (cca 2.350.000,- Kč). Přesto jsme však na
červnovém zastupitelstvu schválili na tuto akci úvěr
ve výši 2.500.000,- Kč na předfinancování. Tento úvěr
je možné kdykoliv splatit, doufáme, že se tak podaří
do konce letošního roku. Poslední velkou letošní
investiční akcí by měla být revitalizace vodní plochy
Kaménka, na které bylo konečně vydáno stavební
povolení. Stále pracujeme na projektu odkanalizování
a ČOV Podliští. V řešení je také rušení žump a
napojení občanů na ČOV Kaménka. Během června
byly na Hrádek usazeny nové lavičky a posezení
kolem ohniště, které zhotovilo Stolařství Viktorin.
V polovině května nás potrápily přívalové deště a
bohužel došlo k zaplavení ČOV u Kaménky bahnem.
Naštěstí se potvrdilo, že Závada drží pospolu a díky

dobrovolníkům, kteří se při úklidové brigádě pořádně
zapotili, se podařilo největší škody odstranit. Touto
cestou jim proto upřímně děkuji. Deště potrápily v
mnohem větší míře i další okolní obce, naši hasiči
se zapojili do pomoci nejen v Závadě, také jim patří
obrovské poděkování. V červnu řádilo ničivé tornádo
na jižní Moravě. Naše obec poslala finanční dar ve
výši 20.000,- Kč a také 2.081,- Kč, které jsme vybrali
na obecních slavnostech. Je chvályhodné, že i místní
hasiči poslali zisk z prodeje na obecních slavnostech
na jižní Moravu. Jsme rádi, že se po koronavirové
pauze opět začínají rozjíždět sportovní a kulturní
akce. V Závadě se konal 4. ročník běžeckého závodu
Závadská desítka RUN, v průvodu jsme slavnostně
oslavili Boží tělo, Klub seniorů pořádal smažení
vajec, koncem června jsme přivítali nové občánky
Závady. A po dvouleté pauze se začátkem července
opět konaly obecní slavnosti a noční hasičská soutěž.
Děkuji touto cestou organizátorům a všem, kteří se
na těchto akcích jakkoliv podílejí. Také samozřejmě
děkuji obecním zaměstnancům za jejich práci při
údržbě veřejných prostranství. Přeji Vám krásné letní
dny a odpočinek na dovolených.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 10. Monitorovací zpráva za rok 2020 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a
Závada č. 17 ze dne 12.04.2021
Začátek: v 18.00 hod. v sále Obecního domu
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, David Kocián,
Robin Vitásek, Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: p. Robin Štefek DiS., p. Blanka
Klouzalová,
1. Schválení programu jednání a přidání bodu č.
16: Žádost FC-B7 TÝM!!! o dotaci z rozpočtu obce
Závada.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 16 ze dne 25.01.2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Závěrečný účet obce Závada za rok 2020. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Závada za rok 2020.
Schváleno 9 hlasy.
4. Účetní závěrka obce Závada k 31.12.2020. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Závada
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. Byl sepsán protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020.
Výrok o schválení účetní závěrky "Schvalovaná účetní
závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky", a proto zastupitelstvo obce Závada účetní závěrku za rok 2020 schvaluje viz přiložený a podepsaný
protokol.
Schváleno 9 hlasy.
5. Schválení výsledků inventur k 31.12.2020. Nebyly
zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Schváleno 9 hlasy
6. Souhlas zastupitelstva obce s celoročním hospodařením obce Závada za rok 2020. Zastupitelstvo obce
Závada schvaluje celoroční hospodaření obce Závada
za rok 2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
7. Výsledek kontroly hospodaření obce Závada
za rok 2020 ze dne 10.02.2021. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018600/3, Závada, 2x OM, smyčka
NN.
Schváleno 9 hlasy.
9. Schválení Základní listiny komunitního plánování
sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Hlučína a jeho správního obvodu, včetně jednacích
řádů.
Schváleno 9 hlasy.
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souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018 - 2022.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Informace o výběrovém řízení na „Revitalizaci
vodní nádrže ,,Kaménka“. Výběrové řízení proběhlo
dne 28.01.2021 a výběrová komise ve složení Ing.
Jan Limberský, Ing. Andrea Lorková, Ing. Ondřej Lasák, Robin Štefek, Dis., vybrala jako nejvýhodnější
cenovou nabídku Mandygold stavby, s. r. o., cena
1.934.245,25,- Kč bez DPH, další uchazeči – Vodostav
(nabídnutá cena 1.989.501,- Kč bez DPH) a Stamex
spol. s r. o. (cena 2.132.179, 06,- Kč bez DPH). Smlouva o dílo bude uzavřena po vydání stavebního povolení.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Změna č. 1 rozhodnutí č. 03431961 o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 715/12 o
rozloze 145 m² (prodej min. 50,- Kč/1m²).
Schváleno 9 hlasy.
14. Rozpočtové opatření č. 2/2021, č. 3/2021, č.
4/2021
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor - kontrola rozpočtového opatření
2/2021, 3/2021, 4/2021
Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN 2-12M za období
od 01.01.2021 do 31.03.2021. P. Robin Štefek, DiS.
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny
financí byly schváleny v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei
Lorkové do 300.000,- Kč, byly v pořádku.
Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za období
od 26.01.2021 do 12.04.2021, stav pokladní hotovosti k 12.04.2021 je 21.384,- Kč. Ing. Ondřej Lasák
konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se
skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole
usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 25.01.2021.
Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise
Dne 1. dubna 2021 vyšlo 40. číslo zpravodaje. Snad
nám opatření a dobrá situace s pandemií umožní
v květnu po dlouhé době, sportovní a již tradiční akci
Závadská desítka RUN - běžecký závod a pochod,
který pořádá FC-B7 TÝM!!! Z důvodu stále trvajícího
nouzového stavu koronavirové epidemie jsou veškeré
		

Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

kulturní akce do odvolání zrušeny, nebo přesunuty. O
náhradních termínech budeme občany informovat
rozhlasem, na internetových a FB stránkách obce.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
16. Schválení poskytnutí neúčelové neinvestiční dotace FC-B7 TÝMU!!! ve výši 20.000,- Kč a schválení
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 8 hlasy.
Schůze ukončena v 18.35 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Závada č. 18 ze dne 21.06.2021
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, David Kocián,
Robin Vitásek, Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková.
Dle §95 odst.1 Zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu: p. Lucie Nawrathová, Robin Štefek, DiS.
1. Program jednání včetně přidání bodů: bod č. 20
- změna č. 2 rozhodnutí č. 03431961, bod č. 21 - rozpočtové opatření č. 7
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 17 ze dne 12.04.2021
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok
2020. Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 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 2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
4. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020. Zastupitelstvo obce Závada bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí DSO, Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020 a Zprávu o
výsledku kontroly hospodaření. Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
5. Schválení prodeje pozemku 715/2 o výměře 145 m²
za cenu 50,- Kč/m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, přihlásil se jeden zájemce o koupi pozemku.
Schváleno 9 hlasy.
6. Schválení smlouvy o úvěru č. 0660958169 ve sjedZpravodaj obce Závada

nané výši 2.500.000,- Kč na předfinancování akce
„rekonstrukce sálu a navazujících místností ve 2. NP
Obecního úřadu v Závadě“.
Schváleno 9 hlasy.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se Svazkem
obcí mikroregionu Hlučínska a dalšími spolupracujícími obcemi daného mikroregionu smlouvu o spolupráci na komunitním plánování a přípravě Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro Hlučínsko-východ na období 2022 – 2025.
Schváleno 9 hlasy.
8. Schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí.
Schváleno 8 hlasy
9. Informace o výběrovém řízení Rekonstrukce sálu a
navazujících místností ve 2. NP Obecního úřadu v Závadě. Výběrového řízení se zúčastnily firmy: Grigar
s. r. o. (nabídnutá cena 3.540.987,90,- Kč) a Ekobau
Invest a. s. (nabídnutá cena 3.354.813,58,- Kč). Výběrové řízení administrovala Ing. Marie Skybová, Ph.D.
Hodnotící komise ve složení Ing. Andrea Lorková, Ing.
Petr Liška, paní Blanka Klouzalová vybrala cenově výhodnější nabídku Ekobau Invest a. s.
Vzato na vědomí bez výhrada a připomínek.
10. Schválení smlouvy o dílo rekonstrukce sálu a navazující místností ve 2. NP Obecního úřadu v Závadě.
Termín předání díla dne 15.10.2021.
Schváleno 8 hlasy.
11. Schválení nového znění Programu na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování
náhrad nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nové nízkoemisní zdroje.
Schváleno 9 hlasy.
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2019 z důvodu
schválení nového Programu na Poskytnutí návratných
finančních výpomocí na předfinancování náhrad
stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.
Schváleno 9 hlasy.
13. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky a odběru zemního plynu.
Schváleno 9 hlasy.
14. Rozpočtové opatření č. 5/ a č. 6/2016.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného
k prodeji ze dne 21.06.2021.
Schváleno 9 hlasy.
16. Schválení aktualizace plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizací pro roky 2021 - 2030.
Schváleno 9 hlasy.
17. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor - kontrola rozpočtového opatření
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č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021.
Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN 2-12M za období
od 01.04.2021 do 31.05.2021. p. Robin Štefek DiS.,
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny
financí byly schváleny v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei
Lorkové do 300.000,- Kč, byly v pořádku.
Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor - kontrola pokladní knihy za období
od 13.4.2021 do 21.6.2021, stav pokladní hotovosti
k 21.06.2021 je 12.153,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole usnesení
č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne
12.04.2021.
Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise
- dne 23.05.2021 senioři uspořádali na místním hřišti
Svatodušní smažení vajec,
- ke dni dětí měly všechny děti z naší obce do 15 let
možnost vyzvednutí nanuku v místní prodejně Tempo,
- v sobotu dne 12.06.2021 jsme společně s FC-B7
TÝM!!! uspořádali 4. ročník běžeckého závodu na 10
km „Závadská destíka RUN“.
Součástí akce byly dětské závody a pochod. Akce se
zúčastnilo 101 běžců na 10 km trati, dětských závodů
se zúčastnilo 43 dětí a na pochod se vydalo celkem
19 chodců. Všem zúčastněným děkujeme za účast a
budeme se těšit na účast v 5. ročníku. Velké díky patří
sponzorům, kteří akci podpořili a v neposlední řadě
všem, kteří pomohli akci připravit.
Na závěr děkuji místním hasičům a dobrovolníkům,
kteří pomáhali po bleskových povodních, nejen v Závadě, ale i v okolních, více zasažených obcích.
Akce, které nás čekají: v neděli 27.06.2021 přivítáme
nové občánky narozené v roce 2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
18. Obecní slavnosti 2021
Dne 05.07.2021 budou připraveny nafukovací atrakce, kolotoč pro děti, aquazorbing, vystoupení místních seniorek a bohaté občerstvení, které připraví
místní hasiči a Sára Bočková s rodinou. Celé odpoledne bude moderovat pan Honza Gavelčík z rádia Čas.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
19. Informace o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku z Úřadu práce. Nový zaměstnanci obce: p.
Dziuba je zaměstnán od 01.05.2021 do 30.11.2021
a p. Demková je zaměstnána od 21.06.2021 do
30.06.2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
20. Změna č. 2 rozhodnutí č. 03431961 o poskytnutí
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finančních prostředků ze SFŽP ČR – termín dokončení
cíle č 1. uvedený v souhrnném stanovisku se prodlužuje do 12/2022.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
21. Rozpočtové opatření č.7/2021.
Schváleno 9 hlasy
Schůze ukončena v 18.45. hod.
Zapsalala: Petra Hluchníková

Otevření víceúčelového hřiště
Ve středu 14.07.2021 jsme slavnostně otevřeli nové
víceúčelové hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnili zastupitelé, jednatel realizační firmy TREE Green
Silesia s. r. o. a pan farář Vojtěch Janšta, který hřiště
posvětil. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění zdarma. Hřiště jsme se rozhodli otevřít ještě
před dohodnutým termínem, aby ho děti mohly využívat v době prázdnin. Prostranství kolem hřiště ještě
není dokončeno. Musí se dodělat dlažba u vstupních
branek, prostranství kolem celého hřiště a chybí ještě
síť nad fotbalovou brankou, která zabrání zapadnutí
míče za branku.
Cena za vybudování hřiště byla po zaokrouhlení

2.200.000,- Kč. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme
obdrželi dotaci ve výši 1.369.000,- Kč. Děkuji p. Martinovi Lakotovi z TREE Green Silesia s. r. o. za realizaci
a perfektní spolupráci při řešení problémů. Otevření
tohoto sportoviště je jedním z kroků splnění strategického plánu obce Závada. Do strategického plánu
obce bylo toto hřiště vloženo na základě dotazníkového šetření spokojenosti občanů, kteří si v anketě toto
nové sportoviště přáli. Původní asfaltová plocha byla

Snímek: Zuzana Cigánová
		
Zpravodaj obce Závada
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nahrazena umělým trávníkem III. generace. Umělý
trávník je dodáván v rolích, jako koberec. Role umělé
trávy se přiloží k sobě. Pod spoji je podlepovací páska
o šíře 30 cm, na kterou se nanese speciální lepidlo.
Po slepení celé umělé sportovní plochy se do ní vyřežou lajny pro požadované sporty. Poté se umělá tráva zasype křemičitým pískem do výšky cca 80% výšky
vlasu. Níže je uvedeno několik informací z provozního
řádu, který je vyvěšen na vývěsce na dětském hřišti.
- hřiště bude stále přístupné v provozní době od
8:00 do 21:00, po 21 hodině bude hřiště zamčeno,
a odemčeno zase až ráno v 8:00,
- využívání hřiště bude bezplatné pro všechny
uživatelé a spolky ze Závady,
- uživatelé hřiště jsou povinni respektovat předem
dohodnutý čas jednotlivých skupin i jednotlivců,
které si mohou rezervovat u správce pravidelný
čas, který budou využívat ke svým aktivitám,
- kontakt pro rezervaci Petr Liška, tel.: 605 110 158,
- pravidelné rezervace budou zveřejněny na vývěsce.
viz obrázek níže.
Pevně věřím, že nové hřiště, bude plně sloužit potřebám celé veřejnosti, a hlavně probudí zájem u mladší
generace, zejména o míčové sporty. Novému spor8:00 - 9:00

tovišti pak ze srdce přeji, aby bylo svědkem utkání a
soutěží, protože sport znamená radost, rozptýlení,
vlastně útěk od povinnosti k zábavě. Právě v dnešní
době bychom měli dbát na to, aby se děti dostatečně
hýbaly a v "online" světě nezapomínaly na své fyzické zdraví. I z tohoto důvodu má vybudování hřiště logiku. Věřím, že bude výborně sloužit všem občanům
a hlavně mládeži z naší obce. Prosím, chovejte se k
němu, jako by bylo vaše vlastní.
Petr Liška

Rezervační tabulka víceúčelového hřiště Závada

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Pondělí

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

SENIOR KLUB

Úterý

ZUMBA

NOHEJBAL
NAWRATH

FOTBAL TJ SOKOL ZÁVADA SENIOR KLUB

Středa

VOLEJBAL PIZA

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

NOHEJBAL SDH ZÁVADA

Kontakt pro rezervaci:

Petr Liška
Zvelebení
Hrádku
+420605110158

Snímky: Antonín Viktorin

Díky sponzorství pana Antonína Viktorina z firmy Stolařství Viktorin (http://www.stolarstviviktorin.cz/),
který realizoval naučnou stezku na Hrádek, jsme dostali k využívání nové lavičky, stoly a špalky k sezení.
Nové lavičky budou sloužit při opékání a různých akcích, které se budou na Hrádku konat. Moc děkujeme
za realizaci a zvelebení prostranství „na Hrádku“.
Petr Liška

Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z OÚ

Nevybuchlá munice

Boží tělo

V neděli 6. června prošel od kostela k obchodu
slavnostní průvod ke slavnosti Božího těla. Pana
faráře a ministranty provázely družičky a po cestě
házely květinové lístky. Pan farář u provizorního oltáře
před místní prodejnou požehnal všem přítomným
farníkům a celé obci. Děkujeme za přípravu,
krásnou výzdobu a organizaci slavnosti paní Elišce
Lichovníkové, Lýdii Janečkové a místním hasičům.
Andrea Lorková Snímek: Andrea Lorková
V neděli 02.05.2021 byla povolána Policie ČR a následně pyrotechnik k nalezené nevybuchlé munici ze
2. světové války. Minometku 82 mm našly místní děti
v lese za hřbitovem a touto cestou jim děkujeme za
nahlášení paní starostce. Prosíme rodiče, aby poučili
své děti, že pokud podobnou munici najdou, aby s ní
nemanipulovaly, neodnášely a nahlásily místo nálezu. I takto stará munice může být dosud nebezpečná.
Andrea Lorková

Snímek: Andrea Lorková

Festival kultury a hlučínských řemesel 2021
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 4. července
již potřinácté Festival kultury a hlučínských řemesel.
Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel
přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří
se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu
známých českých i zahraničních písní. V programu
se letos představily tyto soubory a kapely: Hasičská
dechová hudba Bolatice, Panimamy z Velkých Hoštic,

Slunečnice, Vlašanky, Borovanka, Bolatické seniorky,
Dechová hudba Hlučíňanka, Seniorky ze Závady, Bobři
a Dolbend. Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit
také regionální výrobky a potraviny od místních
producentů a řemeslníků. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem
účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské
kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků,
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc
při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků, Muzeu Hlučínska za poskytnutí
svých prostor, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.
za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na
shledanou!
Lenka Osmančíková

Snímek: Andrea Lorková
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Snímek: www.youtube.com
Snímky Petr Liška
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Návštěva v knihovně
V posledním červnovém týdnu jsme uvítali v naší
knihovně děti z místní mateřské školy v doprovodu paní učitelek. Děti byly seznámeny s provozem
knihovny, prohlédly si knihy a vyslechly výklad o zapůjčování knih. Návštěvy se zúčastnilo 28 dětí, z toho
7 dětí předškolních, pro zajímavost, samá děvčata.
Předškolním dětem byly předány knihy pro první čtení
s věnováním a všem dětem pexesa.
Knihovna je během prázdnin otevřena beze změn,
tzn. každé pondělí od 15.30 do 17.00 hod., a každý
pátek od 18.00 do 19.00 hod. I během prázdnin budeme připravovat novinky. Těšíme se na Vás.
Blanka Klouzalová

Snímky z alba knihovnice

Obecní slavnosti
Po dvouleté pauze jsme se rozhodli uspořádat obecní
slavnosti na hřišti TJ Sokol. Začali jsme slavnostní mší
obětovanou za obec a všechny občany. Zábava pak
pokračovala na hřišti, kde byly nachystány atrakce
pro děti – vodní fotbal, aquazorbing, jumping, kolotoč a skákací hrady. O bohaté občerstvení se postarali místní hasiči, Sára Bočková
a obec. Celou akci moderoval Honza Gavelčík, který se
postaral i o večerní oldies
party. Se svým vystoupením
nás potěšily místní seniorky, které si pod vedením Evy
Kudělové v rekordním čase
jednoho měsíce nacvičily
skladbu „Hned teď“. Navštívila nás i paní Stasia Manderla z polské Zawady. Vyšlo
nádherné počasí, a tak jsme
se opět po delší době u nás
Zpravodaj obce Závada

Závadě pobavili. Děkujeme všem dobrovolníkům,
obecním zaměstnancům, hasičům za pomoc při chystání a úklidu slavností, Petře Hluchníkové za organizaci, a všem, kteří se jakkoliv do příprav zapojili.
Andrea Lorková

Snímek: Zuzana Cigánová
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Závadská desítka RUN 2021
Květen již tradičně patří v Závadě běžeckému závodu
a pochodu Závadská desítka RUN. Bohužel, z důvodu
šíření viru COVID-19, byly vládou ČR všechny sportovní
akce zakázány. Proto jsme nemohli Závadskou desítku
uspořádat v plánovaném termínu 08. 05. 2021.
Naštěstí jsme se rozvolnění dočkali a za zpřísněných
hygienických podmínek jsme mohli akci uspořádat.
Start a cíl byl opět na místním hřišti, kde bylo také
pořadatelské zázemí. Květen a červen byly hodně
deštivé měsíce a tak to na trati místy hodně klouzalo.
Nakonec se nad námi počasí smilovalo a v termínu
závodu bylo slunečné počasí.
Na start běžeckého závodu se letos postavilo 101
běžců. Závod ovládl Martin Ocásek z Krnova v novém
traťovém rekordu 37:01 a v ženské kategorii dominovala Kateřina Polášková z týmu Pomalé šípy. Letošní
ročník byl ve znamení nejen běžeckých rekordů, ale i
úctyhodných výkonů. Takový předvedla domácí Aneta
Lorková, když suverénně vyhrála domácí kategorii v
novém rekordu 48:51, zvítězila i v ženské kategorii
do 29 let a v celkovém pořadí ženské kategorie bez
rozdílu věku skončila na 2. místě. Neztratili se ani další
„závadští běžci“. Markéta Kubíková získala 2. místo
v kategorii do 29 let. Z domácího FC-B7 TÝMU!!! se
na medailové pozice probojoval Lukáš Bystřičan (2.
místo v kategorii M 39) a úctyhodné výkony předvedli
také manželé Miroslav a Vlasta Královi. Děkujeme za
reprezentaci.
Zajímavé souboje byly také v „závadské kategorii“.
V mužské kategorii zvítězil Tomáš Janeček před
Tomášem Vitáskem a třetí místo obsadil Petr Joško.
V ženské kategorii zvítězila Aneta Lorková před
Andreou Lorkovou a Markétou Kubíkovou. Vítězové
těchto kategorií získali putovní pohár.
Již tradicí jsou také dětské závody na tratích 100 m,
500 m a 1000 m. I těchto dětských závodů se zú-

častnily spousty dětí ze
Závady. V běhu na 100 m
v kategorii dívek do 6 let
vyhrála Kristýna Lasáková.
V kategorii chlapců obsadil
3. místo Radim Vrchovecký.
V běhu na 500 m v kategorii
chlapců od 7 do 10 let
obsadil 3. místo Jan Krajíček
a na stejné trati obsadila 3. místo Eliška Stachová.
V běhu na 1000 m v kategorii dívek obsadila 2. místo
Sára Ostárková.
Pochod na 10 km a 4 km absolvovalo celkem 19
chodců a dětských závodů se účastnilo 43 dětí ve
všech kategoriích.
Po absolvování závodu byly pro všechny běžce připraveny spousty dobrot, iontové nápoje, ovoce, obložené
bagety, pečené sladkosti, vše bylo v ceně startovného.
Samozřejmě i pro diváky a fanoušky bylo připraveno
bohaté občerstvení, čepované pivo Rohan, píšťské
koláče, listové pečivo, pečené makrely, grilovaný
kebab a spousty dobrot. Velký dík patří obci Závada
a dalším sponzorům, kteří přispěli finančním darem.
Těšíme se na další spolupráci. Sponzorským darem
přispěly tyto firmy: CHŘÍBEK s. r. o. sádrokartonové
konstrukce, STOLAŘSTVÍ VIKTORIN s. r. o., EUROVIA
a. s., RADIM BARČ - voda, plyn, topení, GOBE PÍŠŤ s.
r. o., CHLAZENÍ STEFFEK s. r. o., PRO-DOMA stavebniny, PETR CIGÁN - instalatérství, ALI - domácí pečení,
TISKNEME.COM, TEXIMA s. r. o.; LB GASTRO a konání
akce umožnily svým povolením LESY ČR. Samozřejmě musím také poděkovat všem dobrovolníkům a
pomocníkům z řad obecních zaměstnanců, SDH,
Sokolu Závada, Romanovi Kubíkovi za skvělé makrely
a Danovi Holuschovi za vynikající kebab. Budeme se
těšit na hojnou účast na dalším ročníku!
Petr Liška

Snímek Zuzana Cigánová
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Snímek: Petr Liška
Zpravodaj obce Závada

Činnost hasičů v prvním pololetí roku 2021
Ač se první část roku nesla v nevídaném poklidu, kdy
se opět nemohl konat ani tradiční ples. Tak další část
roku už opravdu byla velmi hektická. Druhého května
proběhla floriánská mše v kostele a 6. května jsme byli
hromadně darovat krev. Ve čtvrtek 13. května postihly naši obec, a hlavně okolní obce bleskové záplavy.
Jednotka Závada vyjela na kontrolu kanalizace v obci
a dále jednotka provedla vyčerpání jednoho sklepa.
Na místo se dostavila rovněž jednotka z Dolního
Benešova, která provedla odčerpání bazénu, který
přetékal do sklepa.

Po uklidnění situace v naší obci se jednotky přesunuly
do Bohuslavic, kde byla mnohem horší situace. Hasiči Závada prováděli čerpání několika sklepů a laguny ze zahrady do pozdních nočních hodin. Na žádost
operačního střediska o půl 9 ráno dne 14. května
2021 byla jednotka povolána s CAS 25 k odstraňování
následků povodně do obce Šilheřovice. Zde s ostatními jednotkami a Záchranným útvarem Hlučín provádějí čerpání sklepů, čištění kanalizací, úklid komunikací apod. Ve 13 hodin na místo vyjelo na pomoc
další družstvo s DA Renault. Zásah na místě probíhal
do nočních hodin a všichni si opravdu pořádně mákli.
Členové jednotky si ani pořádně neodpočinuli
a krásnou slunečnou sobotu 15. května strávili
odstraňováním následků po záplavách v naší obci. V 9
hodin byl vyhlášen poplach a byli jsme jedna skupina
odstraňovat velkou lagunu z hřiště. Druhá skupina
byla pomáhat na čističce, kde probíhalo shrabování
nánosu bahna z odkalovacích polí, čištění okolí česlí
a přilehlých prostor. Po namáhavé dopolední části
jsme provedli ještě očištění komunikací směrem
na Bělou a před obecním úřadem. V neposlední
Zpravodaj obce Závada

Spolky a hobby

řadě nás čekal závěrečný úklid techniky a věcných
prostředků. Celý den jsme tedy dokončili těsně
před 18 hodinou.
V neděli ráno se pár členů po delší době odebralo na
mši svatou. Ale ani ne po 5 minutách jsme byli opět
povoláni k události zabránění přítoku vody a zatopení
hospodářských zvířat.
Počátkem června jsme pomáhali s přípravou na Boží
tělo v naší obci. Rovněž jsme provedli částečnou očistu prostoru dětského hřiště u pingpongového stolu,
kde jsme uklízeli bahno.
V sobotu 12. června jsme organizačně pomohli zabezpečit trať u běžeckého závodu Z10.
Po silných větrech vyjela jednotka v sobotu 26. června
na odstranění stromu na stezce k hrádku. Jednalo se
o větev dubu délky 6 metrů.
Začátek července se již nesl ve znamení kulturních a
sportovních akcí. Na obecních slavnostech jsme měli
stánek s jídlem a pivem. Jelikož jsme i přes nabízenou pomoc nebyli povolání na jižní Moravu k tornádem zničeným vesnicím, rozhodli jsme se celý výtěžek
z této akce věnovat potřebným v této lokalitě. K celému zisku jsme přispěli tak, aby částka byla zaokrouhlena a na JIŽNÍ MORAVU jsme odeslali 12 tisíc korun
do obce Lužice.
I přes náročnou práci na obecních slavnostech proběhla hned v pátek noční soutěž. Jednalo se o 3. kolo
Noční hlučínské hasičské ligy. Soutěže v Závadě se zúčastnilo 33 družstev. Vyhráli muži z Větřkovic a holky
z Markvartovic. Muži ze Závady se umístili na 6. místě
a v rámci ligy skončili na soutěži druzí. Na druhé pozici se drží muži po 3. kole i v rámci celé hlučínské ligy.
Ondřej Lasák

Snímky
Snímekz SDH
albaZávada
hasičů
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Mladí hasiči pokračují velmi úspěšně
Po několika měsících jsme se mohli konečně sejít a
proto Mladí hasiči spolu s některými rodiči uspořádali k příležitosti akce „Ukliďme Česko“ každoroční úklid
naší obce a jejího okolí. Pak jsme vyrazili na Hrádek
opéct klobásy a posedět u ohně. Po vydařených trénincích jsme jeli reprezentovat 13.6. na soutěž „Sportovní příprava Hlučínské ligy mládeže“ do Píště. Zde
jsme potvrdili výbornou kondici a odvezli si v obou
kategoriích mladších i starších žáků ZLATO! Na konci školního roku nás čeká ještě výlet. Pokud nám to
situace dovolí chtěli bychom začít s tréninky již 18.8.
Děkujeme všem mladým hasičům i některým rodičům
za spolupráci a všem přejeme krásné léto bez úrazů.

Výsledky Sportovní přípravy
Hlučínské ligy mládeže v Píšti z 13.06.2021
Mladší žáci pořadí
1. Závada
2. Bělá
3. Vřesina
4. Dobroslavice
5. Děhylov
6. Darkovice

Starší žáci pořadí
1. Závada
2. Darkovice
3. Píšť
4. Dobroslavice
5. Vřesina
6. Děhylov A
7. Děhylov B

Jaroslav Habura
Program 10. ročníku Hlučínské ligy mládeže 2021/2022
Datum
05.09.2021
19.09.2021
26.09.2021
28.09.2021
28.11.2021

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Pondělí
Neděle

Místo konání
Děhylov
Markvartovice
Závada
Dobroslavice
Darkovice

Disciplíny
Požární útok + ŠPD
Požární útok + ŠPD
Požární útok + ŠPD
Železný mladý hasič
Štafeta MIX + uzlová štafeta

Velitel soutěže
Chyla Miroslav
Antonínová Lucie
Habura Jaroslav
Durlák Jan
Hruška Martin

Start
09:00
09:00
10:00
09:00
09:00

Snímek z alba mladíých hasičů
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Klub seniorů
Jelikož většina z nás seniorů už je naočkovaných, tak
první letošní společné setkání proběhlo 23.05. u tradičního smažení vajec, které se konalo na hřišti TJ Sokol. Naše členky začaly opět nacvičovat pod vedením
Evy Kudělové vystoupení na místní Obecní slavnosti a
Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně. Na
klubovém večeru jsme se opět sešli 30.06. Během léta
nás čeká mše za seniory ze Závady, Bělé a Bohuslavic.
Chystáme se rovněž na festival seniorů, který se koná
v říjnu, až v daleké Plzni. Přejeme všem pohodové léto
a hodně zdraví!
Klub seniorů

Snímek: Zuzana Cigánová

Švec muzikant
Nedávno nás opustil Pavel
Matuschka. Dlouho si lámal hlavu,
jak uchovat něco ze své tvorby, až
ho jednou napadlo zdigitalizovat
svá hudební alba, která vytvořil
v různých etapách svého života.
Přidal k nim i některé nahrávky,
které vytvořil na přelomu století,
když pracoval v USA. Za svého
mládí ani během pobytu v USA
neměl moc peněz, a proto nejsou
alba nahrána zvlášť kvalitní
technikou. Přesto věřím, že mají
své kouzlo. Měl obrovskou radost,
když se jeho nahrávky dostaly na
youtube, a tak bych rád nechal

Zpravodaj obce Závada

Snímek: www.youtube.com

níže odkaz pro všechny, kteří by
si ho rádi připomenuli. Rád bych
dodal, že alba obsahují mnoho
žánrů hudby, a tak zde naleznete
i country hudbu (TOU CESTOU SE
DÁM), ale i experimentální hard
rock (HLEDÁNÍ), v jednom se
zpívá o politice, v dalším o světě
nebo lásce. Pokud se Vám jedno
album nebude líbit, zkuste další,
každé je jiné. Na www.youtube.
com zadejte do vyhledávače
Pavel Matuschka, klikněte na jeho
fotografii. Pod záložkou videa poté
naleznete všechna jeho nahraná
alba.
Martin Juřík
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Vzácná hrušeň

Závadský kužel
Pátrání po starých odrůdách ovocných dřevin
znamená vyhledávání informací v archivních materiálech, knihách a starých pomologiích nebo zahraničních webech, a zejména pak práci v terénu – procházení starých zahrad, sadů, mezí či alejí. Nalezení
nějaké vytoužené nebo naopak málo známé odrůdy
nejen na zašlých stránkách inventáře velkostatku, ale
hlavně naživo v terénu znamená pro pomologa stav
opojení často srovnatelný s pocity hledačů vzácných
kamenů.
Jedním z takových případů bylo objevení staré hrušně
v zahradě na okraji Závady na podzim roku 2012.
Mohutný, již poměrně dlouho neprořezaný strom,
který mohl mít odhadem ke sto rokům věku, nás
překvapil svými středně velkými kuželovitými plody a
charakteristickou hrbolatější, drsnou tmavě zelenou
slupkou s výraznou rzivostí. Pod ní se skrývala
nažloutlá šťavnatá dužnina s velmi zajímavou a nezaměnitelnou chutí. „Nedokážu tuto odrůdu určit, asi to
bude něco místního,“ odvětil pomolog Ondřej Dovala
na mou otázku, o jakou odrůdu se jedná. Nebyl to
první případ toho dne, proto mě to ani nepřekvapilo a k zápisu, který provádím ke každému nalezenému stromu, jsem napsal: „krajová odrůda“. Abychom
se vyznali v té stále narůstající skupině nepojmenovaných odrůd, dali jsme této hrušce pracovní název
Závadský kužel. Do poznámky jsem připojil písmeno
G, což předznamenalo následnou snahu o zachování odrůdy přenesením do některého z námi vysázených sbírkových sadů. Hned na místě jsme se s majitelem zahrady domluvili na odběru roubů v zimních
měsících a Ondřej se nabídl, že strom prořeže tak, aby
došlo ke zmlazení plodonosného obrostu a prosvětlení zanedbané koruny.
Od většiny ostatních nalezených nepojmenovaných
nebo místních odrůd se Závadský kužel již odpočátku odlišoval tím, že chutnal jako stolní odrůda. O to
větší bylo naše překvapení, když se po roce, po provedeném průklestu, na stromě objevily větší plody. To
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motivovalo také naši snahu tuto odrůdu určit. Avšak
nikdo z českých pomologů si s tím opakovaně během
několika let určování a na výstavách ovoce v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku nevěděl rady.
Na podzim roku 2016 jsme sbírali vzorky starých a
krajových odrůd na několik výstav, kterých jsme se
měli zúčastnit. Závadský kužel mezi nimi nechyběl.
Tehdy jsem také poprvé měl možnost vycestovat na
zahraniční putovní výstavu starých odrůd zvanou
Europom, která se v daném roce konala v Lucemburku. Za českou republiku jsme tam tehdy vezli desítky
odrůd jabloní, hrušní a slivoní, pro zpestření i několik
krajových a zajímavých neurčených odrůd, k nimž
jsme místo popisky napsali otázku v němčině: „Wer
bin ich?“ (Kdo jsem?)
Každá z organizací z celé Evropy vyskládala dovezené
plody na připravené stoly a pomalu se začínalo zjišťovat, co dovezli kolegové z Belgie, Anglie, Holandska…,
když za mnou přišel asi sedmdesátiletý německý
pomolog se snadno zapamatovatelným příjmením Grimm. Znal jsem ho z výstavy, která proběhla
v Hradci Králové rok nebo dva předtím. Zvedl z tácku
Závadský kužel a řekl mi: „Kommmitmir“. Zaskočeného mě dovedl k německé výstavce, kde mezi ostatními
hruškami ležela trojice kuželových pokrevních bratrů.
Jako vejce vejci, všechny znaky seděly. MOLLEBUSCH,
tak znělo kuželovo pravé jméno. Velká radost z určení
odrůdy překryla pocit, že jsme přišli o jednu z nejzajímavějších krajových odrůd. Toho večera a v následujících dnech to ostatně nebylo poprvé.
Při první příležitosti jsem začal hledat bližší informace o odrůdě Mollebusch. Na webových stránkách najdeme informaci, že tato odrůda byla ve
Francii známá již kolem roku 1625. Německá pomologie Farbatlas Alte Obstsorten uvádí Mollebusch
jako odrůdu neznámého původu, dnes známou jako
franckou krajovou odrůdou, zejm. v okolí Würzburgu
a v okolí Frankfurtu. Název je odvozen z francouzského Mouillebouche – německy Mundnetzbirne, česky
patrně šťavnatá hruška. Názvem byly označovány i
Snímky
Blanka‘GrüneMulleKlouzalová
jiné odrůdy, např. ‘Wildling
von Motte‘,
		
Zpravodaj obce Závada

Historie

busch‘.
Jedná se o náročnou odrůdu vhodnou do teplejších
oblastí, výborné chuti, avšak přehlížené kvůli svému
méně atraktivnímu vzhledu. Dozrává na konci září,
vydrží měsíc. V německé pomologii Unsere besten
deutschen Obstsortenz roku 1920 se dočteme, že
v Německu byla pěstována v okolí Frankfurtu nad
Mohanem, tímto názvem bylo na zdejších trzích
označováno několik odrůd. Tím však vyvstaly nové
otázky: Jak se strom dostal na Hlučínsko? Proč ho
někdo vysadil v Závadě? Jak se k němu dostal? Proč
ho vlastně vysadil?
V české pomologii, v dobové literatuře ani v žádném
z archívních dokumentů, které jsem v opavském
archivu procházel (a že jich bylo), jsem se dodnes
(více než 4 roky po tomto překvapivém objevu)
s tímto názvem nesetkal. Tato odrůda nefiguruje
ani v doporučených sortimentech pro pruské Slezsko
nebo v seznamu odrůd Proskauer Obstsorten pomologického institutu v Proskauu Opolí (dnes Proszków)
z roku 1907, který čítá neuvěřitelných 511 pěstovaných odrůd hrušní. Známe případy, kdy si šlechtici během svých cest oblíbili chuť ovocné odrůdy,
kterou pak vysadili v sadech na svých panstvích (Lichnovští), podobně činili mlynáři. Nebo ‘Mollebusch‘
dovezl některý z předků při návratu z vandru, z práce
v daleké cizině, při návratu z války? Tohle se už asi nedozvíme.
Poznámka: Hrušeň byla vysazena původními majiteli

Snímky: Radim Lokoč
na pozemku Miketových u hřiště (pozn. u nového
majitele Pavla Matuschky). Nedalo se dopátrat
ve spolupráci s rodinou Petrem Miketou, jak se jeho
rodina dostala k této odrůdě, ale je předpoklad, jak
se zmiňuje p. Lokoč, při návratu z války.
Radim Lokoč
Zpravodaj obce Závada

Něco z historie naší obce - 26. část
Období první republiky 1920 – 1938; 2. díl

Působení orgánů statní moci (viz 1. díl) brzy
pocítili Závadští na své vlastní kůži poté, když
v souvislosti s dalšími opatřeními komisaře Šrámka
proti vyvolávání neklidu na Hlučínsku a celkově se
zhoršující situaci v Horním Slezsku došlo k velkému
omezení styků mezi Hlučínskem a sousedními
oblastmi Horního Slezska, o nichž se bezprostředně
po 4. únoru 1920 předpokládalo, že zůstanou
nedotčteny. Československý stát začal tvrdě
stíhat pašování různého zboží do Německa nebo
z Německa, a tak Závadští často na svých cestách do
Píště, Owsiszce, Boleslawi, Borucina, aj. měli co dělat,
aby unikli bdělému oku „financů“ hlídajících, zda se
něco nepašuje. Napětí a rovněž i rozvrat ekonomiky
v důsledku stále se zvyšující inflace v Německu
posloužili řadě zaměstnavatelů jako záminka
k rozsáhlému propouštění zaměstnanců. Na prvním
místě byli postiženi ti, kteří docházeli ze zahraničí, ať
už z Československa nebo z Polska, přičemž dělníkům
z Československa ztěžovalo docházení do práce i
opatření komisaře Šrámka k omezení styku mezi
Hlučínskem a Německem. Tito propuštění zůstávali
většinou bez zaměstnání, protože ani Československo
jim v důsledku poválečné recese hospodářství nebylo
schopno zajistit pracovní příležitosti, ba co více , někde
Hlučíňanům práci přímo odpírali. Např. v Opavě a
Ostravě jim již v září 1920 nadávali do Prajzáků a
propouštěli je z práce. Podíváme-li se na dochované
údaje ze Závady, vidíme, že obec byla na Hlučínsku
mezi nejvíce postiženými. Bez práce zůstali stavební
mistr Jan Kostelník a Josef Mrůzek, zednický polír Petr
Kubík, zedníci Josef Bogaček, Josef Vitásek st. a ml., Jan
Vitásek st. a ml., Alois Vitásek, Rudolf Lampa, Isidor
Chřibek, Karel Chřibek, František Plaček, František
Štefek, Josef Menšík a Karel Janík, tesařský pomocník
Anselm Lampa, tesaři Josef Chřibek, Antonín Chřibek,
Albert Menšík a Jan Kubík. Řada dalších osob musela
v důsledku nezaměstnanosti změnit povolání - mistr
stavby silnic Robert Menšík se stal dlaždičem, totéž
řemeslo začal vykonávat polír Richard Duxa, horník
Josef Menšík přešel do Rotschildova dvora jako
čeledín a jeho šestnáctiletý syn Antonín se začal
tamtéž učit kovářstvím, další horník Antonín Miketa,
Josef Mrůzek a František Menšík se stali domkáři,
dosavadní zedník Timotheus Michalík začal u
Rotschilda jako lesní dělník, zedník Štěpán Kretek se
stal horníkem na jámě Anselm v Petřkovicích.Zedníci
Albert Pacur a August Vitásek se stali rolníky, Vilém
Pchálek, pracující před válkou u stavitele Klimánka
v Petřkovicích jako polír, byl nyní obyčejným zedníkem.
Do práce za hranice (pozn. redakce: území Německa,
dnešního Polska), mohli nadále docházet pouze tesař
Josef Konečný s manželkou Annou (roz. Janíková)
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Jan Štefek do Hubertswerku, Josef Kubík jako horník
na Charlottengrube, Richard Urbánek jako zedník na
nejmenované šachtě v Rybniku, zedník Ignác Prasek
ke staviteli Grunfeldovi v Katowicích a Jan Menšík
jako zedník na nejmenovaném místě v Německu.
Situace v obci Bohuslavice: Vloupání do kostela
Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích vzbudil velký
rozruch, v noci 26. srpna 1920 kdy 3 mladí hoši z Bělé
vnikli přes sakristii a ukradli 300 let staré stříbrné
a pozlacené ciborium za 8000 korun, postříbřenou
křtitelnici za 70 korun, 2 skleněné džbánky za 50
korun a pak uprchli do Německa. Jeden z pachatelů se
v červnu 1923 vrátil do Československa a udal sebe i
ostatní. Z jeho výpovědí vyplynulo, že čin spáchali kvůli
nezaměstnanosti. Snad největší pozornost vzbudil
případ krádeže obilí na rotschildovském velkostatku
koncem července 1920. Správa velkostatku oznámila
své podezření četnické stanici a její příslušníci
vykonali počátkem srpna 1920 u podezřelého
nádeníka domovní prohlídku, nějaké obilí u něj našli
a při této příležitosti sdělil, že kradlo více lidí. Další
prohlídky u podezřelých vedli k incidentu, že manželky
podezřelých omdlely a příbuzní křičeli, že ženy jsou
mrtvé. Poté se sběhlo asi 30 lidí a začalo se četníkům
spílat: „Bestie černé, ďábli, já si vás zapamatuji!“,
neboť mám pušku, další se snažil odtrhnou tyčku
z plotu a použít ji jako zbraň, křičel přitom: Hromská
pakáž česká musí odtud pryč, vy chachaři, co tu
chcete, pryč odtud!“. Četnická hlídka byla proti

tomu bezmocná, musela tedy ustoupit a požádat o
pomoct četnickou stanici v Dolním Benešově. Odtud
přišli 2 četníci a s jejich pomoci se podařilo domovní
prohlídky dokončit, byly zabaveny celkem 3 tuny obilí
a následovalo zatčení podezřelých.
Situace v obci Bělá: V srpnu 1920 správní
komise v jednání sestavování obecního rozpočtu
konstatovala, že Bělá je na Hlučínsku nejchudobnější
obcí, nemá svůj majetek, ani svůj rolnický statek.
Možnosti zaměstnání bylo pouze ve dvouřadě,
náležejícím tehdy Ludviku Rotschildovi, kde pracovala
řada osob (hlavně ženy) jako zemědělští dělníci,
čeledíni a děvečky, v lesích a v továrně v Chuchelné.
Foto přiložené k článku nám poskytli Josef a Helena
Blokschovi z rodinného alba, foceno před jejich
domem, dnes v jiné podobě.
Na fotce je rodina Roberta Kubíka a Otýlie, roz.
Ryšková zleva: dcera Anna, Berta, paní Kubíková,
dcera Valeska provdaná Blokšová, syn Josef a Vilém
Blokša.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada, Bělé a Bohuslavic

Snímek z alba Heleny a Josefa Blokschových
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Prajzské události

Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč, včil
to už tym tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili
z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“. Skrz koronavirus
sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to řidžiła pani
Eva Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A
mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se,
popovědali se po našemu, cošik noveho se dovědželi.
Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru dalšich dědin
su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani
Tvrda, tuž něvim, esli temu budžeče všeci rozuměč –
bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide do
tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši
četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich
starych časoch (cełu tu našu lapaliju kratko zhrnuła),
potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum
něrozumju), jaku mame gramatyku, jake vyrazy sme
přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku
přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau,
šnuptychel, šlauch… vzpomniče se ešče na inše),
jake od polskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku
kratkemu zobaku a ganz našemu opravdovemu „ł“
(šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame
tvrde „ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež
do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem
devadesatky v obuch dňoch) velky Pan Buh zapłač.
Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem
dufamy, že to budže už naživo a ne přes ty hrotske
kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych
Prazajku (tež sem tam je), može - na fejsbuku je to pod
menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni
druheho webinařa s takym fajnym napadem přišeł
pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj
sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre
kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče na http://
www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho došč. A esli chceče byč
furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač
(možeče dač aji palec navrch, že se vam to podoba)
na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku
přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče:
Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!

Dovolená za starých časů

V éře volného pohybu a prakticky neomezeného cestování, se už pomalu nechce věřit, co obnášela taková
dovolená „za socíku“. O návštěvě kapitalistické ciziny
si totiž obyčejný člověk mohl nechat zdát. Požadované
formality, jako byl devizový příslib a výjezdní doložka,
se totiž nelehce získávaly. Pokud člověk toužil vidět
moře, musel vzít za vděk některým ze spřátelených
socialistických států, jako byla Jugoslávie, Polsko, Bulharsko nebo Východní Německo. Pro řadu pracujících
však i taková dovolená představovala příliš nákladný
podnik, a tak trávili dovolenou v Československu po
kempech, na chalupách, nebo v rekreačních střediscích ROH. Jak taková dovolená vypadala, ukazuje
nová výstava Hurá léto v Muzeu Hlučínska. Těšit se
můžete na přehršel retro exponátů, které nejednomu z návštěvníků jistě připomenou časy bezstarostného mládí. Protože je výstava určena i dětem, tak se
bohužel nedozvíte, proč jezdili dědeček s babičkou do
NDR, aby tam mohli trávit dovolenou v duchu FKK,
ale i tak se jedná o téměř vyčerpávající tematizaci
Hana Paverová, MAP II
dovolené a cestování za socialismu. Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Náchodska a Ostravským muzeem a potrvá do 28. září 2021.
https://www.muzeum-hlucinska.cz/clanek/hura-leto/191

Zpravodaj obce Závada

15

Společenská rubrika

Vítání občánků narozených v roce 2020
V neděli 27. června jsme slavnostně přivítali děti narozené v roce 2020. Po úvodním slovu paní starostky,
která přivítala mezi Závadské občany 1 chlapečka a
3 holčičky, jim popřála hodně zdraví, štěstí, životních
úspěchů a jejich rodičům, ať jim dělají jen radost.
Žačky základní školy pod vedením paní učitelky Mgr.
Lenky Lasákové přednesly básničky. Všechny děti dostaly dárky, pamětní listy, které jim budou připomínat
tento den, maminky dostaly růži a rodiče dětí se zapsali do pamětní knihy. Nakonec si všichni připili na
zdraví!!
Kulturní komise obce

16

		

Snímky: Zuzana Cigánová
Zpravodaj obce Závada

Zajímavosti

Z-BOX již v provozu
Z-BOX v naší obci je již v pořádku nainstalován vedle
parkoviště u obecního domu a oficiálně byl spuštěn
dne 21.06.2021. Nyní se plánují závozové trasy pro kurýry na ostravském depu. Níže je uvedený návod pro
informovanost občanů. Pro jakékoliv dotazy ohledně provozu Z-BOXu, prosím kontaktujte zákaznickou
podporu na telefonním čísle +420 216 216 516, nebo
na emailové adrese info@zasilkovna.cz. Více informací najdete na: https://www.zasilkovna.cz/obcane/

Snímek Petr Liška

Petr Liška

Zpravodaj obce Závada
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Včelařstvví

MEDUcínka

Medovina ze Včelařství
Haburovi ze Závady je připravena z nejlepších medů,
pitné vody ze Závadského vrtu, s přidáním propolisu a unikátních Dolských
kvasinek. Jaroslav Habura
navazuje na dlouholetou včelařskou tradici, už
v mládí nakukoval pod ruce
zkušeným včelařům v rodině
a výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat. V roce 1991
začal včelařit a v roce 2015
byl oceněn za nejlepší Med
roku
Moravskoslezského
kraje. Od stáčení medu byl
jen krůček k dalšímu zpracování. A protože medovina
se přímo nabízela, navíc je
to tradiční nápoj našich předků, začal experimentovat s její výrobou. Ruční výroba medoviny je fyzicky
i časově náročná, kvasí 2 měsíce a zraje minimálně jeden rok, proto se její výrobě věnuje jen málo
včelařů. Haburovic medový stánek můžete navštívit
na jarmarcích a trzích na Opavsku. Po telefonické
domluvě můžete navštívit jejich medový sklípek v
Závadě, ochutnat a zakoupit originální 100% přírodní
medovinu – MEDUcínku.
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Dne 29.03.2021 byla rodinnému včelařství Haburovi
udělena ochranná známka „regionální produkt
Opavského Slezska“ za jejich vynikající medovinu.
Jsme hrdí, že v Závadě už máme celkem tři držitele
této ochranné známky (Prajzulka z. s., - drátkované
předměty a Domácí pečení Ali, - Alena Jurečková).
Touto cestou rodině Haburové gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a úspěchů v jejich zálibě ve včelaření.
https://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/cs/certifikovane-produkty/detail/2166/jaroslav-habura
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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 01.09.2021.
Slosování proběhne na
veřejném zastupitelstvu dne 20.09.2021.
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 duben - červenec oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben
Alena Smolíková			
Anna Kretková			
Hildegarda Gřondělová		
Jan Černaj				
Magda Kociolková		
Gertruda Lehnerová		

70 let
65 let
86 let
60 let
60 let
88 let

Květen
Jiří Slaný				
Helena Poštulková		
Lýdie Janečková			
Bruno Bedrunka			
Jan Dombek			
Rozemarie Růžičková		

60 let
81 let
60 let
88 let
60 let
83 let

Červen
Pavel Dominik			
Šarlota Kubíková			

82 let
85 let

Červenec
Tomáš Drobilík			
Anna Škrochová		
Věra Grünwaldová		
Lubomíra Křížková		
Anna Menšíková		
Věra Menšíková		

50 let
88 let
60 let
50 let
83 let
55 let

Blahopřejeme!
V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:

Rezervace antukového
kurtu v Závadě
MARTIN KOVAL
602 767 474

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.

Plánované akce:
ZÁŘÍ
11.09. Strassenfest "Závada Sever" - před OD
26.09. hasičská soutěž mládeže - hřiště TJ Sokol
Další plánovaný svoz velkoobjemového odpadu
bude v sobotu 04.09.2021
na prostranství před obecním domem.

Květen
Pavel Matuschka
S úctou vzpomínáme...
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze zpravodaje
č. 40, kteří poslali správné znění tajenky:
VELIKONOCE JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
KŘESŤANSKÝM SVÁTKEM
Marcela Stavařová,
Zuzana Brožová, Růžena Husáková.

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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