ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 37									

Červenec 2020

Vážení spoluobčané,
naše životy se konečně pomalu dostávaly po první
vlně koronavirové pandemie do normálu. Bohužel v
pátek 17.07. KHS v Ostravě rozšířila protiepidemická
opatření na celý region MSK. V kraji se tak znovu zavádí
povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách
i veřejné dopravě. Naštěstí se v naší obci dosud
neobjevil ani jeden případ nakažení. Nadále bychom
však měli být obezřetní a dodržovat předepsaná
doporučení. Zastupitelstvo obce se v rouškách sešlo
v dubnu a v červnu. Na dubnovém veřejném zasedání
jsme mimo jiné přijali dotaci ve výši 30.000,- Kč
v programu na Podporu zdravého stárnutí, z které
budou letos financovány akce našich seniorů. Schválili
jsme vypracování projektu „kanalizační přípojky“ pro
napojení rodinných domů na nově vybudované stoky
kanalizace I. etapy. Také jsme schválili prominutí
nájmů v budově MŠ (kadeřnictví, kosmetika) v době
trvání nouzového stavu. Na červnovém zasedání
zastupitelstvo obce schvalovalo závěrečný účet obce
a celoroční hospodaření, vzalo na vědomí zprávu o
výsledku hospodaření v roce 2019, která byla bez
výhrad. Rozhodli jsme, že se zapojíme do společného
projektu 7 obcí z Hlučínska a společně zažádáme
o 85% - ní dotaci na odpady a materiálové toky
z Operačního programu životní prostředí. Pokud
dotace vyjde, příští rok na jaře by naše obec získala
150 ks domácích kompostérů, štěpkovač a kontejner
na knihy. Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši
172.000,- Kč z rozpočtu obce Závada na bezbariérové
úpravy v místní prodejně Tempo. Kolem tohoto bodu
zasedání proběhla sice delší diskuse, ale s ohledem
na velký počet vozíčkářů v naší obci a vzhledem k
dvouletému vyjednávání s Tempem jsme nakonec
rozhodli o poskytnutí této dotace. Asi Vás nepotěší,
že jsme schválili i zrušení letošních Obecních
slavností. Věřím však, že toto naše rozhodnutí
chápete – je to akce, kterou nelze připravit ze dne na
den, přípravy vždy zaberou pár měsíců, navíc bychom
nebyli schopni zajistit všechna opatření, včetně
dezinfikování prostor, wc a nafukovacích atrakcí pro
děti. Vloni jsme si užili kulatých oslav, letos tedy bude
„odpočinkový“ rok. V neděli 5. července byla sloužena
mše svatá za naši obec. Letošní oslavy jsme tak prožili

alespoň duchovně. A peníze ušetřené za pořádání
kulturních akcí použijeme na zeleň v obci – jistě jste
si už všimli úprav probíhajících na hřbitově (více
v článku uvnitř zpravodaje). Možná jste v médiích
zaznamenali informaci o krácení daňových příjmů
obcí z důvodu vyplácení kompenzačního bonusu
pro živnostníky a malé firmy. Obce tak přijdou až
o 20% předpokládaných daňových příjmů, což by
v našem případě mohlo být až 1,5 mil. Kč - a to už
je částka, která nám bude znatelně chybět. Naštěstí
vláda schválila bonus 1.200,- Kč na obyvatele pro
každou obec. Každopádně pro letošní rok omezíme
investice (například odložíme realizaci osvětlení ke
hřbitovu). Prioritou stále zůstává dokončení kořenové
ČOV a kanalizace I. etapa, kde se chystáme na
zahájení zkušebního provozu. Vícepráce (schválené
na veřejném zastupitelstvu v červnu) na celou akci
činí 199.000,- Kč bez DPH, což je přijatelné. Dobrou
zprávou je, že z Ministerstva pro místní rozvoj
dostaneme dotaci ve výši 1,4 mil. na víceúčelové
hřiště s umělou trávou – to vznikne na asfaltové
ploše vedle dětského hřiště a nabídne prostor pro hru
fotbalu, tenisu, nohejbalu, volejbalu a basketbalu.
Nejzazší termín dokončení je dle dotačních podmínek
v září 2021. Děkuji Vám za součinnost při letošním
napouštění bazénů, kdy jsme předešli tomu, aby nám
z kohoutků přestala téct voda. Přes vydatné srážky
v květnu a červnu však boj se suchem nekončí a šetřit
s vodou bychom měli i nadále. Závěrem děkuji našim
obecním zaměstnancům za práci na zvelebování
veřejných prostor, v poslední době tedy hlavně
hřbitova. Všem členům spolků a organizací v obci
přeji, ať toto zvláštní období „bez akcí, hasičských
soutěží a fotbalových zápasů“ přečkají. Určitě si
vše vynahradíme příští rok! Buďme rádi, že letos
vyšla alespoň Závadská desítka RUN a chtěla bych
poděkovat FC-B7 TÝMU!!! za reprezentaci naší obce.
Doufám, že v září bude možné uspořádat plánovaný
Strassenfest a z jara odložené Vítání občánků. Dětem
přeji hezké prázdniny po uplynulém náročném
školním pololetí a všem hezké letní dny. Buďte zdraví!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 12
ze dne 20.04.2020

NN, parcela č. 235/3.

Začátek: v 17.00 hod na sále Obecního domu
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, Zuzana Cigánová, Robin Štefek,
DiS., Blanka Klouzalová, Lucie Nawrathová.
Omluveni: David Kocián, Robin Vitásek
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu Ing. Petr Liška, Blanka Klouzalová
Schváleno: 7 hlasy
1. Program jednání, přidání bodu:
- Smlouva o zřízení věcného břemene, č. IV12-8016212/4, Závada p. č. 12/3, rozšíření
NN
- Schválení nutných prací mimo projekt
kanalizace a ČOV I. etapa (vodovodní
přípojka pro ČOV u Kaménky, vybagrování
bezejmenného potoka, přečerpávání ze
sedimentační nádrže do vegetačního
kalového pole)
Schváleno 7 hlasy
2. Usnesení č. 11 ze dne 20.01.2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s MSK v dotačním programu na Podporu zdravého
stárnutí v MSK na rok 2020, max. výše dotace
30.000,- Kč.
Schváleno 7 hlasy
4. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
SONS ve výši 2.000,- Kč a schválení uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 7 hlasy
5. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Charitě Hlučín ve výši 25,- Kč/klient/hodina a
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 7 hlasy
6. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
FC-B7 TÝMU!!! ve výši 20.000,- Kč a schválení uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 6 hlasy
7. Výsledky inventur k 31.12.2019. Schválení výsledků
inventur za rok 2019. Nebyly zjištěny rozdíly mezi
fyzickým a účetním stavem.
Schváleno 7 hlasy
8. Realizace osvětlení chodníku u hřbitova, vyřízení
územního souhlasu dle projektové dokumentace.
Schváleno 7 hlasy
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene, p. č. 715/1 – Správa silnic MSK.
Schváleno 7 hlasy
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, č. IV-12-8018600/2, Závada, 2xOM, smyčka

Schváleno 7 hlasy
11. Schválení podmínek pro vydávání obecního
zpravodaje.
Schváleno 7 hlasy
12. Projednání roční pravidelné zprávy o MA21
a akčního plánu zlepšování MA21. Zastupitelstvo
obce schvaluje hodnotící zprávu za rok 2019 a plán
zlepšování na rok 2020.
Schváleno 7 hlasy
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Monitoring
Komunitního plánování Hlučínska za rok 2019 - plnění
obecných cílů Střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018 – 2022.
Schváleno 7 hlasy.
14. Prominutí nájmů v budově MŠ (kadeřnictví,
kosmetika) v době trvání nouzového stavu v souvislosti
s koronavirovou pandemií.
Schváleno 7 hlasy
15. Schválení vypracování projektu kanalizačních
přípojek pro napojení na novou kanalizaci I. etapa,
včetně vyřešení napojení rodinných domů na konci
větve kanalizace B-2 a B-1-1-1 tlakově (čerpací
stanice).
Schváleno 7 hlasy
16. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor
Robin Štefek informoval občany o zápisu finančního
výboru č. 11 ze dne 20.04.2020 o kontrole
rozpočtového opatření č. 02/2020, 03/2020,
04/2020 o kontrole plnění rozpočtu. Finanční výbor
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu.
Schváleno 7 hlasy
Kontrolní výbor
Ing. Ondřej Lasák informoval o zápisu jednání
kontrolního výboru č. 8 ze dne
20.04.2020.
Předmětem kontroly bylo usnesení č. 11 ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 20.01.2020, byly plněny
všechny body uvedené v usnesení. Byla provedena
kontrola pokladní knihy za období od 21.01.2020 so
20.04.2020. Stav pokladní hotovosti ke dni 20.04.
2020 je 44.825,- Kč a souhlasí se skutečností.
Schváleno 7 hlasy
Kulturní a sociální komise
- Dne 15.02.2020 jsme uspořádali další ples
pro dříve narozené – čaj o páté. K tanci a
poslechu hrál p. Lampart. Pro všechny bylo
připravené bohaté občerstvení.
- Dne 09.04.2020 vyšlo 36 číslo zpravodaje.
Vítání občánků, den Země, den matek, noc
s Andersenem, Závadská 10 RUN - všechny tyto
naplánované akce byly přesunuty na neurčito kvůli
nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR z důvodu
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koronavirové pandemie. O nových termínech těchto
akcí budeme informovat občany na stránkách obce a
v místním rozhlasu.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
17. Rozpočtové opatření č. 2/2020, č. 3 /2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
18. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
Schváleno 7 hlasy
19. Smlouva o zřízení věcného břemene, č. IV-128016212/4, Závada p. č. 12/3, rozšíření NN.
Schváleno 7 hlasy
20. Schválení nutných prací mimo projekt kanalizace
a ČOV I. etapa - vodovodní přípojka pro ČOV u
Kaménky, vybagrování koryta bezejmenného potoka
za odtokem z ČOV, přečerpávání ze sedimentační
nádrže do vegetačního kalového pole.
Schváleno 7 hlasy
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada
v 17.35 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 13
ze dne 17.06.2020
Začátek zasedání v 18.00 hod. na sále Obecního
domu Závada.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, Robin Štefek,
DiS., Blanka Klouzalová, Lucie Nawrathová
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1 Zákona o obcích byli schválení
ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Lasák, Ing. Petr Liška.
1. Schválení programu jednání včetně přidaného
bodu:
- Bod č. 20 - Schválení aktualizace směrnice
k reální hodnotě u majetku určeného k prodeji.
Schváleno 9 hlasy
2. Usnesení č. 12 ze dne 20.04.2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Závěrečný účet obce Závada za rok 2019 –
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Závada za rok 2019.
Schváleno 9 hlasy
4. Účetní závěrka obce Závada k 31.12.2019 –
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
Závada sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019.
Byl sepsán protokol o schválení účetní závěrky za rok
2019. Výrok o schválení účetní závěrky „Schvalovaná
účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci
účetní jednotky, a proto zastupitelstvo obce Závada
účetní závěrku za rok 2019 schvaluje viz. přiložený a
podepsaný protokol“.
Schváleno 9 hlasy
5. Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením
Zpravodaj obce Závada

obce Závada za rok 2019. Zastupitelstvo obce Závada
schvaluje celoroční hospodaření obce Závada za rok
2019.
Schváleno 9 hlasy
6. Zpráva o výsledku hospodaření obce Závada za rok
2019.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
7. Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok
2019 - Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 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 2019.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
8. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2019 - Zastupitelstvo obce Závada
bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2019. Zastupitelstvo
obce Závada bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ
70951047 za rok 2019 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2019.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK evidenční číslo 06788/2018/
RRC ze dne 06.08.2018.
Schváleno 9 hlasy
10. Schválení dodatku č. 3 k SOD „Kanalizace a
kořenová ČOV I. etapa“, vícepráce ve výši 199.583,32
Kč bez DPH.
Schváleno 9 hlasy
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce
Závada do území působnosti Místní akční skupiny
Hlučínsko z.s. na programové období 2021-2027.
Schváleno 9 hlasy
12. Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů
na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice,
Závada, Vřesina a Hať v rámci Operačního programu
životní prostředí 122. výzva, prioritní osa 3 – Odpady
a materiálové toky a schválení uzavření smluv mezi
obcí Závada a obcí Bělá, která je nositelem projektu:
a) smlouva o finančním vypořádání v rámci projektu
„Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na
textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice,
Závada, Vřesina a Hať“.
b) Smlouva o finančním vypořádání služeb
souvisejících s přípravou a realizací projektu za
účelem zajištění dotace (dále jen „Služby“) k projektu
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„Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na
textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice,
Závada, Vřesina a Hať “.
c) smlouva o darování a výpůjčce, 150 ks kompostérů,
1 štěpkovač, 1 kontejner na knihy.
Schváleno 9 hlasy
13. Schválení žádosti o poskytnutí dotace Tempo, o. d.
z rozpočtu obce Závada na provedení bezbariérových
úprav v prodejně Tempo Závada v celkové výši
172.179,- Kč. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí
účelové neinvestiční dotace a zároveň schvalují
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 7 hlasy
14. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem
antukového tenisového hřiště v Závadě od 18.06.2020
na dobu neurčitou. Pronájem 500,- Kč/rok.
Schváleno 9 hlasy
15. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025.
Schváleno 9 hlasy
16. Rozpočtové opatření č. 5/2020, 6/2020, 7/2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
17. Schválení rozpočtového opatření č. 8 /2020
Schváleno 9 hlasy
18. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor
Kontrola rozpočtového opatření č. 5/2020, 6/2020,
7/2020, 8/2020. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola
výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN
2-12M za období od 01.12.2019 do 31.05.2020. 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 21.04.2019 do
17.06.2020, stav pokladní hotovosti k 17.06.2020
je 21.073,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval, že
stav pokladní knihy se shoduje se skutečností a
jsou splněny všechny body při kontrole usnesení č.
12 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne
20.04.2020.
Schváleno 9 hlasy
Kulturní a sociální komise
Z důvodu nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR
kvůli koronavirové pandemii byly všechny kulturní
akce zrušeny v plánovaných termínech, některé akce
byly přesunuty, jiné zrušeny.
Den Země – někteří občané Závady se při soukromých
procházkách zaměřili na sbírání odpadků z lesů, polí,
příkopů a cest nosili plné pytle odpadů.
V sobotu 13.06.2020 se konal další ročník Závadské

desítky RUN, jehož jsme jako obec Závada partnerem.
Opět byl pokořen počet závodníků z loňského ročníku
i přes úmorné počasí.
Plánujeme:
06.09.2020 - Vítání občánků,
12.09.2020 - Strassenfest
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
19. Zrušení obecních slavností 2020.
Schváleno 9 hlasy
20. Schválení aktualizace směrnice k reálné hodnotě
u majetku určeného k prodeji.
Schváleno 9 hlasy
21. Diskuse
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada
v 19.00 hod.
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Mimořádná opatření
V souvislosti s epidemiologickou situací v MSK,
rozšířila krajská hygienická stanice MSK platná
opatření na území celého kraje. V kraji se zavádí
povinnost nošení roušek, šátků či jiných ochranných
pomůcek dýchacího ústrojí ve vnitřních prostorách i
veřejné dopravě. V celém kraji bude rovněž platit také
uzavření prostor restaurací a barů mezi 23:00 a 8:00
a hromadné akce budou povoleny jen do 100 osob.
Pendleři budou muset jednou za 14 dní absolvovat
test. Více informací o opatřeních pro MSK naleznete
na webových stránkách KHS:
http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v MSK ke dni
17.07.2020
cestovatelská anamnéza
komunitní anamnéza
vyléčení

Zdroj: http://www.khsova.cz/
Zpravodaj obce Závada
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Zeleň v naší obci
Určitě si většina našich občanů, kteří navštěvují
pravidelně náš hřbitov, všimla změn, které tam
nastaly. V předminulém roce napadly mezi
náhrobky vysazené keře Buxusu housenky zavíječe
zimostrázového. Při velké snaze o jejich záchranu se
keře nepodařilo zachránit, musely být odstraněny.
Hřbitov byl postaven v roce 2000, čítá velké procento
zeleně a nikdy neproběhly odborné zahradnické
úpravy, které tato plocha a výsadba již potřebovala.
Proto jsme oslovili zahradnici Moniku Stočkovou (na
fotografii níže). S pomocí obecních zaměstnanců byly
odstraněny přerostlé a vyschlé keře, odstraněny suché
větvě ze stromů, byly vysázeny záhony květin, které
se paní Monice vydařily a také dosazené nové keře.
V letošní sezóně nelze vše vychytat, bude se postupně
pokračovat i v příštím roce, budeme se zaměřovat
na hnojení trávy, postřiky proti plevelu a jiné.

... a zase ten nepořádek!!!

Snímek Andrea Lorková
I takto katastrofálně to občas vypadá u kontejnerů
na zeleň u Kaménky. Tyto kontejnery jsou pravidelně,
během sezóny minimálně jednou týdně, vyváženy.
Pokud je kontejner plný, prosíme, neházejte větve a
bioodpad vedle, ani do již přeplněného kontejneru.
Řidič nám v takovém stavu kontejner nevyveze a
přiděláváte tak práci obecním zaměstnancům.
Andrea Lorková

....je smutné, že někteří neumí třídit!!!

Snímek Andrea Lorková

Níže je zveřejněna fotografie z modrého kontejneru,
který je umístěn na točně směrem ze Závady do
Píště. Modrý kontejner je určen výhradně pro
papírový odpad. Člověk se diví, co vše je považováno
za papír (najdeme zde sklo, plech, plast, papír). Na
každém kontejneru pro tříděný odpad je nálepka
s vyobrazením, co do tříděného odpadu patří a
co recyklovat nejde. Prosím, orientujte se hlavně
podle informací na jednotlivých kontejnerech. Pro
osvěžení paměti Vám v dalším odstavci zveřejňujeme
jednotlivé nálepky, které specifikují druh odpadu,
který lze do určitého kontejneru vhodit.
Petr Liška

Současně probíhá v našem sadu výsadba pár kusů
vinné révy – konec konců vinné listy máme v obecním
znaku. Bude to odrůda, která je vhodná pro zdejší
podmínky. Obecní zaměstnanci vyhotovili vhodnou
konstrukci, teď si jen přát, aby se vinné révě dařilo.
V sadu také vznikne bylinkový záhonek, což bude
mít i vzdělávací účel - u jednotlivých bylinek budou
popisky. Jsou to „kroky“, které nijak zvlášť neohrozí
finance naší obce, tak jak si udržujeme a zvelebujeme
své vlastní majetky, tak je potřeba se starat i o námi
svěřené. Nepotřebujeme vynakládat tisíce, např. stačí
dva květináče – pár květin a hned vše vypadá jinak.
Redakce
Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Víme, kde co patří?
Žluté kontejnery - PET láhve a další duté obaly je Zelené kontejnery - sklenice a láhve, prosím, vhazujte
třeba před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout!
bez víček a zátek!

Modré kontejnery - nevhazujte nápojové kartony, Cirkus v Závadě
mokrý, mastný a jinak znečistěný papír.
V sobotu 13. června proběhl v naší obci svoz
velkoobjemových a nebezpečných odpadů původně
plánovaný na duben. Po problémech, které vždy
u VO svozu byly (totálně přeplněné kontejnery,
někteří občané vozili odpad ještě i v neděli večer),
nám OZO navrhlo nový způsob sobotního svozu
VO odpadu formou tzv. cirkusu. Tento způsob je
pro OZO výhodnější, protože už při odkládání jsou
z odpadu důkladně vytříděny jednotlivé využitelné
složky a odpad není nutno po přivezení dále třídit.
Navíc jsou při svozu přítomni zaměstnanci OZO, kteří
hned kontejnery po naplnění odvážejí. V poledne už
ani nebylo poznat, že svoz proběhl a před Obecním
domem byl pořádek. Věříme, že si na tento nový
efektivní způsob zvyknete. Děkujeme obecním
zaměstnancům panu Jindřichu Chřibkovi, Rosťovi
Poštulkovi a místním hasičům za pomoc při svozu.
Redakce
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Vlhčené ubrousky do kanalizace nepatří!!!

Nová ČOV již v provozu

Snímek Andrea Lorková
Stavba nové kořenové čistírny odpadních vod je
hotová, včetně oplocení a přípojky elektrického napětí.
V úterý 21.07.2020 proběhne poslední kontrolní den,
kdy dojde k předání díla. Poté zažádáme o předběžné
užívání (předběžnou kolaudaci) a zahájení zkušebního
provozu. Zkušební provoz bude po dobu 3 let. Během
této doby by měli občané zrušit žumpy a napojit se na
kanalizaci „napřímo“.
Konečná kolaudace bude až po zkušebním provozu.
Po splnění dotačních podmínek by pak mělo být i
slavnostní otevření. O termínu slavnostního otevření
Vás budeme předem informovat místním rozhlasem.
Petr Liška

Nepříznivým trendem poslední doby jsou vlhčené
ubrousky, které lidé stále častěji splachují do toalety.
Protože mají jiné složení, mají i jinou schopnost rozpadnout se. Zatímco běžný toaletní papír se rychle
rozloží, vlhčený ubrousek ne. Vlhčené ubrousky jsou
na rozdíl od toaletního papíru vyráběny z netkané
celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů. V kanalizaci tak dokážou způsobit velké komplikace. Díky
své odolnosti proti roztržení mohou vlhčené ubrousky
ucpat kanalizaci, čerpadla i celé čistírny odpadních
vod. Což má nakonec i dopad na naši peněženku, protože vyčištění ucpaného odpadu či oprava čerpadla
není zadarmo. Vlhčených ubrousků se také týká Směrnice o zákazu jednorázových plastů, kterou schválila
Rada Evropské komise. Jejím cílem je ochránit životní prostředí před jednorázovými plasty, které tvoří
více než 80 procent mořského odpadu. Ten se kvůli
pomalému rozkladu hromadí, a tím přímo ohrožuje
řadu živočichů, jako jsou mořské želvy, tuleni, velryby,
ptáci, ale také ryby či korýši. Apelujeme proto touto
cestou, abyste likvidaci výše uvedeného odpadu prováděli jiným způsobem, než splachováním do kanalizace. K likvidaci použitých vlhčených ubrousků (ale
také dětských plen či hygienických vložek) lze použít
nádoby na tříděný odpad, směsný komunální odpad,
apod. Výrazným způsobem se tím usnadní čištění a
údržba kanalizační sítě. Děkujeme
Andrea Lorková

Snímek Andrea Lorková
Foto: česle a lapák hrubých nečistot na nové ČOV u
Kaménky po 14 dnech od spuštění
Snímek Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada

7

Spolky a hobby

Klub seniorů Závada
První „po koronavirová“ akce našeho klubu se
uskutečnila v sobotu 30.05. na hřišti, kde jsme pořádali
Svatodušní smažení vajec. A podle velké účasti bylo
vidět, že všem seniorům už se po našich setkáních
stýskalo. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje nám
obec zakoupila novou pánev na smažení, takže jsme
i přes nepříznivé počasí usmažili 160 ks vajec, vypil
se sud piva, příjemně jsme se pobavili a byli jsme
rádi, že jsme se ve zdraví sešli. V úterý 09.06. jsme
se vypravili do Bělé na mši za pana Dombka, který
v březnu zemřel a bohužel jsme se tehdy nemohli
hromadně zúčastnit pohřbu. Následovalo posezení
se seniory z Bělé a okolních vesnic. V úterý 16. června
jsme byli pozváni do bolatického skanzenu, kde pro
nás seniorky z Bolatic připravily zábavné odpoledne
a občerstvení. Účastnily se i kluby seniorů z Bělé a
Bohuslavic. Děkujeme našim hasičům za zajištění
odvozu do Bolatic dodávkou SDH. Během května
začaly opět některé naše členky nacvičovat taneční
sestavu pod vedením paní Evy Kudělové. S touto
sestavou jsme vystoupily 12. července na festivalu
kultury Hlučínska. A na to, že jsme nacvičovaly jen
6 týdnů se nám obě vystoupení „Babičko nauč mě
Charleston“ a „Jablčko“ povedla. Plánujeme už další
setkávání klubu a také zájezd v měsíci září. Přejeme
Vám příjemné letní dny.
Klub seniorů Závada

Snímek klub seniorů

Snímek Zuzana Cigánová
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Spolky a MŠ

Hasiči pomáhají
Ani v době koronavirové krize náš sbor nezahálel. Z
facebookových stránek SH ČMS, jsme se dozvěděli o
grantu Nadace ČEZ „Krizová pomoc 2020“ určenému
k boji proti koronaviru, a protože už dříve jsme
uvažovali o tom, jak by mohl náš Sbor v současné
krizové situaci pomoci, využili jsme této příležitosti
a vypracovali projekt, který jsme zaslali k posouzení
Nadaci ČEZ. A byli jsme úspěšní. Z částky 30.000,Kč, která nám byla poskytnuta, jsme zakoupili ruční
zádový postřikovač STIHL a 3D tiskárnu CREALITY.
Naši členové pak provedli preventivní dezinfekci
veřejných prostor v obci. Zaměřili se hlavně na nejvíce
frekventovaná místa jako jsou dětská hřiště, zastávky,
kontejnery, odpočívadla v okolí obce a místní hřbitov.
Na 3D tiskárně jsme pak, hlavně zásluhou Ing. Petra Stachy, začali tisknout ochranné štíty, které jsme
postupně rozdali místním prodavačkám v obchodě
TEMPO, hasičům,
lékárnám, kadeřnicím, sociálním pracovištím a štíty jsme
také předali učitelům Základní školy v
Bohuslavicích. Věříme, že alespoň tímto přispěním jsme
podali pomocnou
ruku v této nelehké
době a děkujeme
všem za pomoc.

Snímky SDH Závada
Gabriela Haburová, jednatel SDH Závada

Ukončení školního roku v MŠ
Školní rok 2019/20 v MŠ Závada byl z důvodu předškoláky, kteří obdrželi drobné dárky, které budou
šíření viru COVID-19 na několik týdnů přerušen. ve škole potřebovat. Děkujeme všem rodičům dětí,
Znovuotevření mateřské školy proběhlo 25.05.2020. kteří pomáhali při pořádání akcí pořádaných pod
Děti tak byly ochuzeny o spoustu výletů a akcí, které záštitou MŠ a přispívali svými dobrotami či dary
pro ně paní učitelky pravidelně připravují. Naštěstí ke zdárnému průběhu těchto akcí. Všem rodičům a
v měsíci červnu byly vládou ČR povoleny hromadné dětem přeji pohodové prázdniny, pedagogům klidnou
akce, tak jsme se rozhodli dětem zpříjemnit konec dovolenou!
Petr Liška
školního roku tradiční akcí v areálu MŠ. Akce se
konala ve čtvrtek 25.06. Pro
všechny děti byl připraven skákací
hrad a bublinkovač, který děti
celé odpoledne zásoboval velkými
bublinami. Rodiče dětí nás mile
překvapili, když s sebou přinesli
spousty dobrot, na kterých si všichni
mohli pochutnat. Samozřejmě
nechyběly odměny pro všechny
školkou povinné děti v podobě
bonbónů, džusu a pamětního
listu. Také jsme se rozloučili s pěti Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Včelaření v závadě
Česká republika se s počtem 60.000 včelařů, 200
včelařských kroužků a 600.000 včelstvy řadí na 4.
místo (zavčelení) na světě! Okres Opava patří mezi
nejhustěji zavčelené v rámci celé ČR. Podle dosud
žijících pamětníků bylo v naší obci v období Rakouska
- Uherska a první republiky téměř v každém třetím
hospodářství v Závadě nějaké včelstvo. Naši obec
obklopují rozsáhlé lesy, pestrá krajina s kosenými
i nekosenými loukami, zahrady a pole, a proto byla
tato lokalita předurčena již v minulosti k chovu včel.
Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a
důkazy máme z jeskynních maleb ve Španělsku již ze
starší doby kamenné. V roce 1933 byl založen Český
spolek včelařů Vřesiny u Hlučína a okolí. V té době
čítal 16 členů a 82 včelstev.
Co se píše v kronice včelařů. K 16 včelařům ze Vřesiny
se přidali 2 z Darkoviček, 2 z Píště, Jakub Bula
z Bohuslavic a 3 včelaři ze Závady: Antonín Ryška,
Jan Kašpar a Jan Menšík. V roce 1954 měl spolek
již 50 členů a 274 včelstev. Dokonce v roce 1959
získal 1. místo v okrese v produkci medu, a z celého
Československa to bylo krásné 3. místo! V tomto
roce se z kroniky dočítáme poprvé o postřicích
na zemědělských plodinách a léčení včel. Toto se
řešilo na zemědělském odboru v Opavě (ÚKZÚZ) a
na traktorové stanici v Kravařích. V této době byl
důvěrníkem v Závadě Karel Menšík.
V roce 1971 se poprvé píše o nutnosti kočování
(přesun včelstev na lepší stanoviště) z důvodu
rozšiřování
sadů a modernizace zemědělství.
V Závadě včelařila spousta rodin, v kronice však
nebyli uvedeni všichni. Ve spolupráci s pamětníkem
a výborným včelařem panem Vítězslavem Steffkem
se nám podařilo vzpomenout na včelaře: Erich Fus,
Antonín Pašek, Karel Menšík, Jan Gřonděl, Alfréd
Adamík, Alois Widmar, Bruno Obrusník, Josef Lampa,
Josef Navrátil, Emil Kubík, Herbert Krupa, František
Drastík, Karel Fus, Norbert Vitásek, Karel Miketa,
Emil Adamík, Alois Šimčík, Josef Bartók a ze současně
žijících Jiří Rončka, Radek Krištof, Tomáš Steffek,
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Jana Steffková, Vítězslav Steffek, František Švestka,
Vendula Pěcháčková, Jaroslav Habura.
Každý zemědělec i včelař sleduje pravidelně počasí,
proto jsem uvedl z kroniky poslední 3 zajímavé roky.
V r. 2001 měla nejzdravější včelstva ZO Kobeřice a
ZO Vřesina. V r. 2005 byla v lednu sněhová kalamita
s pokrývkou až 80 cm a v r. 2006 udeřily mrazy až
k -24°C. Dne 10.01.2007 byla teplota zase naopak
+15°C.
Náš spolek je asi nejaktivnější v okrese. Máme svůj
kroužek, ve kterém se připravují včelaříci na budoucí
včelaře, pořádáme pravidelně zájezdy, vzdělávací
akce pro školy a veřejnost, navštěvujeme výstavy,
jarmarky, vzděláváme se a vždy v půlce května
pořádáme veřejné medobraní, na které jste všichni
zváni. Níže jsou uvedeny zajímavosti o včelách a
medu.

Včely

Medonosné včely jsou takzvaný sociální hmyz se
stanovenou dělbou práce, kdy včela v závislosti
na věku pracuje vždy na jednom úkolu pro celé
včelstvo. Každé včelstvo má královnu matku, dělnice
a trubce. Včely létají průměrnou rychlostí 25 km/h.
Včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu.
V průběhu snůšky je průměrná délka života včely
asi šest týdnů (tzv. zimní - dlouhověké včely až 4
měsíce). Včely dělnice jsou všechny ženského pohlaví.
Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu.
K nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj
život. K nasbírání 0,5 kg medu včely nalétají více jak
57.000 km, což je více jak jedenkrát kolem zeměkoule.
K nasbírání 0,5 kg medu včely navštíví přibližně dva
miliony květin. K nasbírání 0,5 kg medu musí včela
vyletět asi 1600 x z úlu a při každé cestě nalétá až 10
km. Včely jednoho úlu navštíví denně přes 225.000
květin. Včely spotřebují asi 3,5 kg medu k získání
0,5 kg včelího vosku. Průměrné včelstvo se skládá
z jedné královny, která v období snůšky pokládá až
2000 vajec denně. Královna se při oplodnění spojí až
z 10 trubci v průběhu jedno až dvoudenního letu z
úlu. Královna si při svém matečním
letu uschová sperma trubců na celý
svůj život a z této zásoby poté čerpá.
V průběhu snůšky je průměrná
délka života včely asi šest týdnů. Tři
týdny stráví prací v úle a tři týdny
sbíráním nektaru a pylu. Včelí bzučení
způsobuje extrémně rychlé mávání
křídel až 11.000 krát za minutu. Teď
už je asi jasné, proč se říká: pilný jako
včelka.
Zpravodaj obce Závada
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Med
Med je přírodním extraktem rostlinné šťávy obohacené
o vše, co rostlina získá z půdy, vody a vzduchu
(jednoduché cukry, minerální látky, vitamíny, dextriny,
peroxid vodíku (brání vzniku zubního kazu), hormony,
koloidy, flavonoidy, rostlinné silice, aromatické
látky, tuky, bílkoviny a dokonce látky, které ještě
doposud nebyly prozkoumané). Med byl používán
k balzamování těl ve starověku, má antibakteriální
účinky. Včela medonosná je jediným hmyzem, který
produkuje potravu pro člověka. Med má mnoho
zabarvení od bílé přes zlatou až po tmavě hnědou,
téměř černou. Všechny tyto medy mají podobnou
výživnou hodnotu (pokud jsou přírodní). Tmavší medy

mají nicméně více minerálů, železa, kalcia a fosforu.
Důležitým přínosem včely je, že opyluje rostliny, které
by se jinak nemohly rozmnožovat a dávat plody, které
jsou pro člověka životně důležitým zdrojem potravy.
Hmyz, který přirozeně opyluje rostliny se z přírody
hromadně vytrácí a lidé jsou stále více závislí na včele
a její práci, na které závisí dodávka ovoce a jiných
plodin. Přírodní med je nejbezpečnější potravou,
protože mnoho škodlivých mikroorganismů nedokáže
v medu přežít, je snadno stravitelný (vhodný i pro
diabetiky), posiluje imunitu.
Včelstvo
Včely nikdy nespí, ale občas mohou být přistiženy,
jak odpočívají v prázdných voskových buňkách.
V průběhu sezóny je v 1 úlu 40.000 až 60.000 včel. Jiné
druhy včel mohou být daleko početnější, ale známe i
tzv. včely samotářské. Průměrná teplota v úlu je 34°C.
V loňském roce spousta velkých měst jako např.
Ostrava omezily sekání veřejných trávníků, aby
podpořily návrat vetší pestrosti rostlin a živočichů
v krajině. Každý zemědělec a zahrádkář by měl být
vstřícný ke včelám a včelařům a každý včelař je rád
za jakoukoliv pastvu pro svá včelstva. Práce včelaře
je velmi náročná (jedna část úlu tzv. nádstavek může
vážit až 25 kg) a v ceně medu není nikdy zahrnuta!
Cena medu v ČR 150 - 200,- Kč je nejnižší ze všech zemí
EU. V příštím čísle: „jak jsem se dostal ke včalaření
já, jak včelařím a čím se naše včelařství odlišuje od
ostatních“.
Jaroslav Habura důvěrník včelařů v Závadě a člen
okresního výboru včelařů v Opavě

Snímek z kroniky včelařů
Zpravodaj obce Závada
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Fotbalové prázdno
Letošní jarní část fotbalové sezony se nehrála.
Koronavirus zrušil všechny soutěže od 2. ligy dolů a
bylo to. Trávníky osiřely, nikde nikdo. Hráči trénovali
individuálně, mimo dosah ostatních, někdo běhal, jiný
jezdil na kole, další posilovali, a všichni jsme čekali, co
bude dál A život šel dál, stejně taky fotbal. Hned jak
se začala uvolňovat protivirová vládní opatření, tak i
naši borci aspoň ve formě tréninků vyběhli na hřiště,
kopli si fotbálek a jako správní sportovci se udržovali
v kondici. Absence soutěže oddíl TJ SOKOL ZÁVADA
využil i v rámci zvelebení svého hřiště - trávník má
nyní kvalitu Barcelony, vymalovaly se šatny, klubovna,
položila se nová podlaha. Naplno funguje zavlažovací
zařízení napojené na jímku s dešťovou vodou.
S dalším uvolňováním restrikcí konečně, aspoň ve
formě přátelských zápasů, přišel i fotbal. Zahráli
jsme si derby s Vřesinou i Bohuslavicemi, a malinko
vynahradili našim fanouškům a příznivcům ztracenou
sezónu.
Už brzy začne nová sezona 2020/21. Druhým rokem
vstoupíme do bojů Okresního přeboru a věříme, že
nám všichni zachovají přízeň. Že se budeme potýkat
s našimi soupeři na fotbalových kolbištích a ne
s nějakým neviditelným nepřítelem, který by naše
snahy zhatil. Chceme poděkovat všem, kteří kopané
v Závadě přejí, mají ji rádi, hráčům, funkcionářům,
sponzorům, Obecnímu úřadu a hlavně našim
fanouškům, pro které se ten fotbal hraje, a doufejme,
že už brzy to bude zase jen o tom fotbale.

vrstvy s odvodněním celé plochy a jako finální vrstva
bude položen umělý trávník. Hřiště bude víceúčelové
pro několik sportů – fotbal, volejbal, basketbal,
nohejbal, vybíjená, tenis, s menšími rozměry oproti
pravidlům je zde možné hrát také např. florbal,.
Plocha je ale vhodná i pro další sporty a aktivity, jako
je aerobic, zumba nebo jóga.
Termín realizace je do 31.10.2021. Stavbu chceme
realizovat co nejdříve, samozřejmě v závislosti na
finanční situaci. Věříme, že hřiště určitě obohatí
sportovní život naší obce. Hřiště bude přístupné
pro všechny občany Závady zdarma. Nad řádným
provozem a údržbou bude bdít příslušný správce.
Petr Liška

Aleš Očko

Projekt multifunkční hřiště
V roce 2018 jsme si nechali zpracovat projekt pro
vybudování multifunkčního hřiště s umělou trávou
a rozhodli jsme se pro jeho vybudování zažádat
financování z projektu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“, který vypsalo ministerstvo pro místní
rozvoj v ČR. Cílem podprogramu je podpořit obnovu
a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
V letošním roce byl projekt multifunkčního hřiště
ministerstvem schválen k financování.
Hřiště bude vybudováno na prostoru současného
asfaltového hřiště vedle antukového kurtu. Jedná
se o oplocenou a uzamykatelnou víceúčelovou hrací
plochu s umělým trávníkem, osvětlením a vybavením.
Pochůzí plocha bude opatřena umělým trávníkem (typ
„multisport“). Herní plocha bude oplocena do výšky 5
m sítí, ve spodní části bude do výšky 1 m mantinel.
Charakter víceúčelové herní plochy umožňuje i jeho
bezbariérové užívání.
Nejdříve budou muset být realizovány podkladní
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Závadská desítka RUN 2020
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 9. 5. 2020. Naštěstí
od 08. 06. 2020 byly vládou ČR povoleny sportovní
akce s účastí do 500 osob. Ač na zajištění všech
organizačních záležitostí bylo málo času, rozhodli
jsme se uspořádat akci v novém termínu. Termín
závodu byl stanoven na sobotu 13. 06. 2020 od 10
hod. Posunutý termín sliboval teplejší počasí, ale i
problémy, které v květnu nebývají. Vegetace v červnu
totiž bývá bujnější, proto bylo nutné cca 60 % trasy
prosekat. Vše se podařilo udělat, snad ke spokojenosti
všech zúčastněných.
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.
Naštěstí se nad námi počasí smilovalo a v termínu
závodu bylo slunečno a pro některé až hodně
dusno. Na start běžeckého závodu se letos postavilo
rekordních 127 běžců. Závod ovládl, stejně jako loni,
Jiří Pytlík a v ženské kategorii dominovala Petra
Pastorová oba z MK Seitl Ostrava. Neztratili se ani
„závadští běžci“. Ester Ostárková a Tomáš Janeček
získali shodně 3. místa ve svých kategoriích do 29 let.
Již tradicí jsou také dětské závody na tratích 100
m, 500 m a 1000 m. I těchto dětských závodů se
zúčastnilo spousty dětí ze Závady. V běhu na 100
m v kategorii chlapců do 6 let vyhrál Adam Barč, a
v dívčí kategorii obsadila 3. místo Kristýna Lasáková.
V běhu na 1000 m v kategorii dívek od 12 do 15 let
obsadila 2. místo Hana Drobilíková a 3. místo Monika
Klouzalová. Pochod na 10 km a 4 km absolvovalo
celkem 56 chodců a dětských závodů se účastnilo 48
dětí ve všech kategoriích.

Zajímavé souboje byly také v „závadských
kategoriích“. V mužské kategorii zvítězil Tomáš
Janeček před Tomášem Vitáskem a Davidem Kubišem
a v ženské kategorii zvítězila Monika Chříbková před
Ester Ostárkovou a Andreou Lorkovou. Vítězové
těchto kategorií získali putovní pohár. Po absolvování
závodu byly pro všechny účastníky 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 a spousty
dobrot. Velký dík patří partnerům a poskytovatelům
dotací Moravskoslezskému kraji a obci Závada a
dalším sponzorům, kteří přispěli finančním darem.
Těšíme se na další spolupráci. Sponzorským darem
přispěly tyto společnosti:
CHŘÍBEK s. r. o. sádrokartonové konstrukce,
DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ s. r. o., EUROVIA a. s.,
RADIM BARČ - voda, plyn, topení, GOBE PÍŠŤ s. r. o.,
CHLAZENÍ STEFFEK s. r. o., FICHNA - HUDECZEK s. r. o.,
PRO-DOMA stavebniny, PETR CIGÁN - instalatérství,
ALI - domácí pečení, TISKNEME.COM a konání akce
umožnily svým povolením LESY ČR. Samozřejmě musím
také poděkovat všem dobrovolníkům a pomocníkům
z řad obecních zaměstnanců, SDH, Sokolu Závada
a Romanovi Kubíkovi za skvělé makrely. Budeme se
těšit na hojnou účast na dalším ročníku!
Za FC-B7 TÝM!!! Petr Liška

Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Hrádek Závada a jeho historie
Na starších mapách byla lokalita hrádku Závada
s přilehlým lesem (Pánským lesem) označována jako
Schwedenschanz (Švedské šance) na základě mylné
domněnky, že šlo o opevnění Švédů z doby třicetileté
války, v závadské obecní kronice je místo nazýváno Valy.
Vznik hrádku by bylo možno klást do poslední čtvrtiny
13. století, kdy se na Hlučínsku usídlil rod Benešoviců,
kteří jsou spjati i s počátky Dolního Benešova a
Bohuslavic, vznikl ve strategicky velmi výhodné poloze
nad místem, kde se dělila cesta od Dolního Benešova
a Bohuslavic na větev severní, směrem přes Píšť,
Bořutín (nyn. polský Borucin) a Bojanov (Bojanów)
k Ratiboři a východní přes Vřesinu, Hať, Rudyšvald
(Rudyszwald) a Zábělkov (Zabelków) k Odře v okolí
Bohumína. Mohl současně také kontrolovat cestu
do sousední Bělé. Hrádek nebyl sídlem členů rodu,
ale spíše vojenskou pevností, mající za účel kontrolu
přilehlé krajiny a nástupiště pro event. další výboje.
Pokud jde o možnost, proti komu byly tyto úchvaty
majetku a postavení hrádku především zamířeny, je
nutno vzít v úvahu, že sousední vesnice Píšť náležela
velehradskému cisterciáckému klášteru, který jistě
stál na stejné straně jako olomoučtí biskupové.
Likvidace hrádku (před příchodem nových majitelů
- panů z Drahotuš) pak mohl provést kolem r. 1318
opavský kníže Mikuláš II., syn Mikuláše I. K hrádku
se přičítala ves Závada, je nejpravděpodobnější
teorie, že názvy obcí se jmény Závada vznikly tak, že
šlo o místo, kde bylo při další cestě kupředu (ať už
z té či oné strany) něco na závadu, tj. na překážku,
přeneseně tedy, že tam bylo nějaké opevněné místo
či jiná překážka (vodní tok s provizorním opevněním,

Snímek Ing. Ladislav Hollý
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Snímek Miroslav Bitter
apod.) ztěžující postup event. nepřítele a pro
normálního cestujícího (pocestného, kupce, atd.)
vytvářející nutnost zastávky za účelem např. placení
mýta, vyložení zboží k nabídce majiteli lokality,
vyhledání event. ochrany při cestě kupředu, aj. Pozn.
To, co bylo u nás na „závadu“, je zmiňovaný hrádek.
Reliéfní pozůstatky hrádku představuje oválné
jádro s dvěma soustřednými příkopy a valy. První
příkop má šířku 14 m při vrcholu a asi 2 m na dně,
druhý 10 m při vrcholu a 1,5 m na dně, oba mají
hloubku 7 - 8 m. Val mezi příkopy je široký 10 m, val
za druhým příkopem je menší. Jádro má rozměry 26
x 22 m a podle výsledků archeologického výzkumu
mělo pouze dřevěné kůlové stavby s hřebíkovými
spoji, z nichž zatím je zjištěna jedna o rozměrech 7
m. Šlo o stavbu přesahující svými rozměry vesnické
tvrze a naznačující, že to byl objekt většího významu.
V r. 1953 zde dělal archeologický výzkum Lumír Jisl a
byl nalezen 1 středověký střep v hloubce 80 cm. Další
výzkum byl proveden v l. 1979 – 1980 pracovníky
opavské pobočky Archeologického ústavu v Brně za
vedení Pavla Kouřila. Udělaly se při něm 4 zjišťovací
sondy a bylo nalezeno 7 střepů, jež lze předběžně
datovat do 14. – 15. století, lebka více než 10 roků
starého psa, který pravděpodobně sloužil kejklířům,
železná obroučka s hřebíky a 1 větší hřebík s T hlavicí.
V sondách v hloubce 60 – 95 cm byla propálená
vrstva s uhlíky, mocná 3 – 5 cm. Nový výzkum
v r. 2005, zpracovaný opět opavskou pobočkou
Archeologického ústavu AV ČR v Brně za vedení
Mgr. Jiřího Juchelky, obnášel 3 sondy, zaměřené
na průzkum středového jádra. Bylo nalezeno velké
množství keramických zlomků, datovaných do 13. –
14. století. Jeden střep v sekundárním uložení náležel
pravděpodobně kultuře lidu lužických popelnicových
polí. Dále se našlo 10 hřebíků s T hlavicí, 3 srpy –
kosáky a deformovaný měděný plíšek. Středová
plošina byla uměle vyvýšena materiálem, získaným
při kopání příkopů, jenž zároveň sloužil k vyrovnání
nerovnosti terénu.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Něco z historie naši obce - 22. část
V roce 1907 je zaznamenáno jen jedno zasedání
obecního zastupitelstva, a to s vyjádřením, že obec
si stěžovala na permanentní nedostatek peněz.
Také v roce 1908 nezasedaly orgány obecní správy
příliš často. Dosti bouřlivé muselo být zasedání
zastupitelstva 6. září 1908, na němž se projednávalo
vydláždění úseku silnice Dolní Benešov – Píšť v obci
až k mostu na náklady obce, nakonec byla za tímto
účelem schválena půjčka 200 marek s 4% úrokem u
okresní spořitelny v Ratiboři, obec za půjčku ručila
celým svým jměním. Dne 22. října byl ustanoven
pomocným radním tesař Adolf Kubík. Na zasedání 29.
listopadu 1908 bylo rozhodnuto, že obec převezme
část příspěvku na pojištění porodní báby Florentiny
Honusové z Bohuslavic, a to podle stavu obyvatelstva
při sčítání k 1. prosinci 1905, v obci bylo t. r. vykázáno
celkem 60 domů. Z roku 1909 jsou záznamy statistické
o hospodaření závadského dvora. Správce Vilém Pohl
je uváděn jako ředitel, měl k ruce 1 asistenta a pro
správu lesa 1 lesníka. Ve dvoře byly chovány jako
speciální druh dobytka černé a barevné holandské
krávy. Činnost obecního zastupitelstva byla zasažena
násilnou smrtí zastupitele Theodora Menšíka, jenž
byl 27. února 1909 ve věku 47 let přejet vozem. Byl
to zřejmě podnět k rozsáhlejším změnám v orgánech
obecní správy, které znamenaly ochromení práce
těchto orgánů a víme o nich pouze tolik, že 26. dubna
1909 se stal přísežným (radním) na 6 let domkář a
prohlížeč masa František Lampa, 1. září 1910 byl
místo dosavadního starosty Restela ustanoven
komisařským starostou Antonín Herrmann a 8.
října 1910 byl znovu potvrzen jako přísežní (radní)
sedlák Antonín Štefek. Další záznamy ze zasedání
orgánů obecní správy jsou až z r. 1912 a můžeme
se jen domnívat, co vše způsobilo takové ochromení
jejich činnosti. Asi to bylo mj. důsledek krizových
zjevů obecnějšího rázu. O důležitých
událostech v Závadě v těchto letech se
dovídáme z jiných pramenů. Bylo to
především nové sčítání obyvatelstva k 1.
prosinci 1910, podle něhož žilo v Závadě
373 obyvatel a na statku 89. O průběhu
tohoto sčítání máme zachovány úřední
relace, jež ledacos vypovídají o tom,
v jakém ovzduší se konalo a co si většina
lidí o něm myslela. Ratibořský landrát
August Wellenkamp hlásil 13. ledna
1911 opolskému vládnímu prezidentovi
von Schwerinovi, že sice sčítací formuláře
byly v pořádku, ale jako při dřívějších
sčítáních vůbec při akci nepomáhali
představitele podniků a dobrovolníci
z řad obyvatelstva. Vše museli dělat
Zpravodaj obce Závada

pouze představitelé místních úřadů bez poučení od
sčítací komise, protože kromě učitelů a úředníků
na velkostatcích k tomu nikde nejsou vhodné
osoby. (Asi tedy i v Závadě bylo sčítání především
záležitostí učitele Škovránka a správce statku Pohla).
Dne 25. srpna 1911 opět vypukla v závadském
dvoře epidemie slintavky a kulhavky, podle všeho
ani tentokrát nezůstala omezena pouze na tento
dvůr. Podle všeho veterinární péče tehdy ještě
nebyla na valné úrovni a Rotschildovým úředníkům
se přes modernizaci chovu dobytka a celkové práce
ve dvorech nepodařilo těmto epidemiím zabránit.
Škola – od 30. září 1911 plně převzala výuku ručních
prací ve škole Marianna Barvíková. Zprávy ze
zasedání orgánů obecní správy v následujících letech
prozrazují, že obecní správa v Závadě se nacházela
ve vážné a stále se prohlubující krizi. Na schůzi
obecního zastupitelstva 5. května 1912 byli přítomni
starosta Antonín Herrman, přísežní Antonín Štefek
a František Lampa, zastupitel Karel Poštulka, Josef
Vitásek, Jan Restel a Josef Bogaček. Projednávaly
se námitky vznesené občany proti doplňovací volbě
nových obecních zastupitelů z 30. března 1912, ale
právoplatnost volby byla posléze uznána. Zvoleni
byli Karel Poštulka, Josef Vitásek a kameník Robert
Menšík na 6 let. Do úřadu byl uveden místní výběrčí
daní Jan Vitásek, dostal jako pomůcku knihy evidence
majetku na rok 1912. Pokud by hospodaření skončilo
se schodkem, neměl dostat peněžní příspěvek.
S ohledem na finanční situaci obce bylo usneseno
nedávat za různé práce a služby s povozy, poskytnuté
ve prospěch obce, peněžní odměny. Kdo by jednal
proti tomu, měl být potrestán nebo se mu měly
vyměřit vyšší obecní dávky.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada

Snímek kravínu ve dvoře
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Výprava z Hlučínska a Těšínska do Prahy
Hlučínsko vzniklo až dva roky po první světové válce, 06.01. - 08.01.1921
Hlučínsko slavilo 100 let

4. února 1920, a představovalo největší územní zisk
Československa na poražených mocnostech. Společně
s ním byla k republice připojena ještě oblast Valticka a
Vitorazska. Hlučínsko však dominovalo jak rozlohou a
počtem obyvatel, tak i koncentrací přírodních zdrojů
a infrastrukturou. Hlavní důvod připojení tohoto
území byl historického a etnického charakteru.
Obyvatelé žijící na tomto území byli považováni za
germanizované příslušníky českého národa, které
bylo třeba zachránit před úplnou záhubou v „moři
německého živlu“. A protože se k národnostním
požadavkům přidaly i historické nároky, stalo se nově
vzniklé Hlučínsko jedinou částí Slezska, které bylo v
roce 1742 připojeno k pruskému království, a opět se
dostalo do svazku s českými zeměmi.
Zdroj: https://www.muzeum-hlucinska.cz/…ace
Dne 4. února se konala v kulturním domě Hlučín
konference u příležitosti 100. výročí Hlučínska, na níž
přednášeli významní odborníci i zajímaví hosté. Za
naši obec se konference zúčastnily Andrea Lorková
a Blanka Klouzalová. Záznam z konference je možno
shlédnout: https://www.muzeum-hlucinska.cz/live
Andrea Lorková

Snímek redakce
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Z popudu zplnomocněného komisaře republiky
československé, pana presidenta zemské vlády slezské
Josefa Šrámka, podnikli obecní komisaři (starostové
obcí) z Hlučínska a Těšínska výpravu do Prahy. Účelem
výpravy bylo složiti hold úcty a věrnosti presidentovi
T. G. Masarykovi, poznati Prahu, srdce republiky,
její krásy, bohatství a historii a posílit myšlenku
sjednocení národního v republice československé.
Výpravy účastnilo se 53 občanů z Hlučínska a 30 asi
z Těšínska. Z naší osady účastnil se jí vládní komisař
(starosta) Karel Poštulka. Pro výpravu během třech
dnů byl připraven bohatý program: prohlídka Prahy,
mše svatá v domě sv. Víta, návštěva musea na
Václavském náměstí, národopisném museu v zahradě
Kinských, představení Smetanovy opery „Prodané
nevěsty“, návštěva školy sv. Vojtěcha, prohlídka
radnice, a spoustu dalšího a to vše s přítomností
státních a významných osob (pozn. pro zajímavost
stojí za zmínku z výpravy: Prohlídka tržnice, kdež
návštěvníci podivili se množství drůbežího masa
aj. poživatin a přesvědčili se o falešných zprávách
doma šířených, že ve vnitru republiky je bída).
Dne 7. ledna 1921 v dopoledních hodinách proběhla
audience u prezidenta T. G. Masarika. Pana
presidenta republiky oslovil nejprve zpl. komisař
Šrámek. Pravil: Přes to, že od r. 1742 Hlučínsko
bylo od koruny české odloučeno, zachovalo si svou
moravskou řeč, zvyky, víru. V kostelích a u domácích
trhu ozývá se jen řeč moravská. Soudilo by se, že
přejímání Hlučínska provede se hladce, ale lid byl
stále pobuřován a štván. Poměry se však lepší a lze
se nadíti, že lid na Hlučínsku bude se jednou hlásiti
sebevědomě k republice československé. S povděkem
vítá příležitost, kdy má čest vyslovit p. presidentovi
novoroční blahopřání, představit mu representanty
obecních správ, kteří přišli p. prezidentovi poděkovati
za vše, co pro stát československý vykonal a projeviti
mu bezměrnou úctu a oddanost. Prosí pana
prezidenta, aby pomocnou ruku svou podal i kraji
hlučínskému, jehož lid je dobrý, pracovitý a dovede
si svobody vážiti. Končí přáním, aby byl p. president
dlouhá ještě léta zachován a řídil osudy republiky.
Pan president Masaryk odpověděl: Děkuji Vám za
přání. Znám historii Hlučínska i potíže, s kterými
se obyvatelstvo Hlučínska spojuje s republikou
v jeden celek. Je pochopitelno, že lid, který žil 180
let pod cizí vládou a kulturou, nedovede se snadno
uspokojit a domnívá se, že snad republika nedostojí
svým úkolům a oni že se vrátí pod starou vládu.
Mohu ale s určitostí prohlásit, že naše sjednocení
je definitivní. Není a nebude možnosti, abychom se
rozcházeli, Evropa potřebuje míru a smíru. My budem
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Historie, bylinky

chránit Hlučínsko, kde bude zachovávana svoboda,
občanská, náboženská a národnostní. Obtíže jsou
všude. Myslím však, že není uspořádanějšího státu
ve střední Evropě. Současně Vás vítám, vyřiďte doma,
že je třeba, abychom se brzy dostali k práci potřebné
celému státu. Každému přítomnému stiskl ruku a
rozloučil se s návštěvníky „Buďte s Bohem“.
Zdroj: Zkrácená verze: Výprava z Hlučínska a
Těšínska do Prahy z obecní školní kroniky v Závadě
na Hlučínsku. Plná verze je k nahlédnuti na Obecním
úřadě.
Blanka Klouzalová

Bylinky – přírodní antivirotika

Existují bylinky a rostlinky, které nám mohou pomoci
viróze předcházet či pomoci v její léčbě.
Lichořeřišnice
Lichořeřišnici větší si možná někteří z vás pěstují pro
okrasu na svých záhonech, skalkách a v truhlících. O
rostlině s pestrobarevnými květy byste však také měli
vědět, že je velmi prospěšná zdraví. Lichořeřišnice
větší (Tropoeolum mojus), původem z Jižní Ameriky,
je známá i pod lidovými názvy řeřicha, řeřicha
kapucínská či řeřicha otáčivá. Zatímco většina lidí
obdivuje její krásu, jen málo si uvědomujeme její
léčivé účinky.
Kouzlo starých plováren
Účinky rostliny:
K létu neodmyslitelně patří sluníčko, opalování, Lichořeřišnice má velmi významné antibiotické,
koupání a vůbec všelijaké vodní dovádění. Bylo antivirotické a antibakteriální účinky, pomáhá při
tomu tak odnepaměti. Fenomén plováren se ovšem
zrodil až v 19. století nejprve na březích řek, později
v podobě záměrně budovaných vodních ploch.
Protože to byla doba velmi upjatá a sešněrovaná,
nebylo myslitelné, aby se směly koupat i ženy. Když
se atmosféra poněkud uvolnila a na trhu se objevily
první plavky, připomínaly spíše skafandr. Neuběhlo
ani sto let a módu plavek ovládly bikiny. Pokud se
chcete dozvědět víc, neměli byste si nechat ujít letní
výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte se do časů, kdy
na zdech visely portréty fousatých císařů a opustíte
ji v době, kdy se chodilo do prvomájových průvodů a
Snímek Michaela Růžičková
plán se plnil na 120 procent. Na hlučínském zámku
zkrátka zažijete kouzlo starých plováren. Inspiraci, jak chronických zánětech plic, a protože působí na
se stát královnou či králem plovárny můžete v Muzeu stafylokoky, streptokoky, Proteus, E. coli a další
Hlučínska načerpávat do 15. září 2020.
druhy bakterií v močových cestách, přispívá i k léčbě
Lenka Osmančíková zánětů močového měchýře. Bylina se osvědčila i při
léčbě zánětu prostaty. Účinkuje i proti žaludečním
vředům a zánětům vaječníků. Oceníte její preventivní
účinky proti většině infekčních chorob. Výtažky z
lichořeřišnice zvyšují naši obranyschopnost (imunitu),
zlepšují činnost centrální nervové soustavy a celkově
posilují organismus. Tato bylina také podporuje růst
vlasů, brání jejich vypadávání a je dobrým bojovníkem,
který řeší lupy ve vlasech. Vysoká účinnost doposud
ne zcela doceněné byliny tkví v obsahu látky glykosid
glukotropeolin. Z našeho těla se spolu s dalšími
látkami vylučuje hlavně močí, ale předtím stihne v
močových cestách bojovat s mnoha druhy bakterií.
Vylučování však probíhá i plícemi a dýchacími
cestami, takže lichořeřišnice pomáhá i při akutních a
chronických zánětech horních cest dýchacích (bolesti
v krku, zánět nosohltanu). Bylinka se užívá zpravidla
dvakrát denně, ráno a odpoledne. Látky z byliny
začnou v našem těle působit dvě až tři hodiny po
požití, maxima dosáhnou mezi čtvrtou až desátou
hodinou. Nemusíte se bát žádných nežádoucích
účinků (dokonce ani při předávkování), je vhodná i
Zpravodaj obce Závada
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v těhotenství či pro kojící ženy. Lichořeřišnici můžete
také kombinovat s antibiotiky, umocní jejich účinek.
Bylinku si můžete také sami vypěstovat a sušit si ji
pro přípravu čajů. Vyžaduje chudší, propustnou půdu
a slunné stanoviště. Je vhodná na záhonové výsadby,
do okenních truhlíků a ozdobných nádob. Léčivá
letnička dorůstá do výšky přibližně třicet centimetrů
a rychle roste do šířky. Stonek tak může být dlouhý
až několik metrů. Krátce trubkovité květy rozkvétají
nad listy. Pro léčivé účinky sbírejte od června do
září (včetně) květ, nať, listy i semeno. Sušíme je na
přímém slunci (je to výjimka - na slunci se suší jen
divizna a lichořeřišnice), nebo při umělé teplotě do 40
°C (při pomalém sušení totiž hrozí zplesnivění). Nať
a listy lichořeřišnice lze také použít čerstvé. Bylinu
můžete přidávat do zeleninových salátů - má výrazně
štiplavou chuť podobnou ředkvičkám.
Recept na čaj:
Vrchovatou lžičku řezaných, sušených květů nebo
2 lžičky čerstvých listů zalijeme šálkem horké vody,
necháme cca 10 minut louhovat a přecedíme.
Popíjíme 3 x denně
Tinktura z lichořeřišnice
150 g semen (nebo nati včetně květů) lichořeřišnice
rozdrťte, zalijte 60 – 85% alkoholem a nechte na
teplém místě 14 – 60 dnů macerovat. Potom sceďte
např. přes bavlněné vymačkávací sítko.
Dávkování: Užívejte 7 kapek do vlažné vody před
jídlem 3x denně. Tinktura z lichořeřišnice působí jako
přírodní antibiotikum – ideální je např. na močové
cesty.
Ořešák královský
Mladé listy z ořechu královského můžete využít
pro vaše zdraví. Nemusíte čekat, až dozrají plody.
Perfektně můžete využít listy. Pomáhají revitalizovat
poškozenou kůži, jsou účinné při mykóze nehtů,
aknózní pleti. Oplachování odvaru z listů pomáhá
proti vypadávání vlasů, obklady zmírňují bolesti
způsobené revmatismem, zlepšuje trávení žaludku a
čistí střeva od parazitů, celkově posiluje organismus
a činnost imunitního systému, podporuje funkci
slinivky a působí proti plynatosti, stimuluje tělo proti
působení bakterií.
Recept na čaj: půl kávové lžičky sušených, drcených
ořechových listů a 2,5 dcl vody. Tuto směs vaříme 4
minuty a necháme vychladnout, přecedíme a pijeme
během akutních problémů 1 až 2 krát denně. Tento čaj
lze využít na obklady zevně, tím, že namočíme gázu
do čaje a přiložíme na postižené místo, opakujeme
několikrát za den.
Ořechový extrakt: 100 g čerstvě drcených listů, 5 g
nadrobno nasekaných mandlí
zalijeme půl litrem alkoholu (do 50%) a necháme
luhovat při pokojové teplotě 2 až 3 týdny, občas
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protřepeme. Přecedíme a pijeme jeden kalíšek ráno
na lačno, při zahlenění střev, při parazitech nebo jako
zdravý aperitiv.
Do koupele: hrst nasekaných listů zalijeme vroucí
vodou, necháme luhovat 15 minut, poté přecedíme a
nalijeme do vody ve vaně.
Ořechovice: cca 35 ks zelených ořechů, sbírané kolem
června., aby se daly dobře krájet :
1,5 litrů vodky
0,5 litrů převařené vody
25 ks hřebíčku
5 celých skořic
250 g cukru
4 dcl vody
Omyté ořechy nakrájejte na čtvrtky a s hřebíčky a
skořicí vložte do 5 l lahve. Zalijte vodkou a vychladlou
převařenou vodou. Lahev uzavřete, promíchejte a
dejte na 3 týdny na slunné místo. Pak macerovanou
ořechovici slijte přes plátno nebo filtrační papír,
připravte si cukrový roztok (svaříte 250 g cukru a
4 dcl vody), nechejte vychladnout a smíchejte s
macerovanou ořechovicí. Na 3 týdny opět odstavte.
Před rozléváním do lahví se může ještě jednou
přefiltrovat, ale nemusí, kal se udělá vždy.
Michaela Růžičková

Snímek redakce
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Infoservis

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

Zpravodaj obce Závada

www.aplikacevobraze.cz
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Životní jubileum
Životní jubilea
V období duben - červen oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben
Věra Viktorinová			
Hildegarda Gřondělová		
Marta Miketová			
Josef Pacur				
Drahomíra Chřibková		
Gertruda Lehnerová		
Květen
Helena Poštulková			
Bruno Bedrunka			
Rozemarie Růžičková		
Růžena Buhlová			
Červen
Pavel Dominik			
Šarlota Kubíková			
Jindřich Bedrunka			

55 let
85 let
70 let
70 let
55 let
87 let
80 let
87 let
82 let
65 let
81 let
84 let
60 let

Dne 26. března oslavila své 90. narozeniny druhá
nejdéle žijící občanka Závady, paní Anna Pustelníková.
I přes svůj vysoký věk se těší dobrému zdraví, i když ji
trochu trápí problémy se sluchem. Stále ji baví práce
na zahrádce a jak sama tvrdí, potřebuje každodenní
pohyb. Trénuje i hlavu, a to luštěním křížovek a sudoku.
Také ráda navštěvuje místní kostel, i když v poslední
době kvůli vládním omezením spíše sleduje mše
svaté v televizi. Největší radost má ze svých vnoučat
a pravnoučat, ve společném domě bydlí celkem čtyři
generace rodiny, a to pak p. Pustelníková, zažívá
různé i úsměvné situace, například když jí malá
pravnučka schová televizní ovladač do odpadkového
koše. Oslavenkyni přejeme hodně pevného zdraví,
štěstí, rodinné pohody, Božího požehnání a ať je stále
tak čilá.
Redakce

Blahopřejeme!

V uplynulých měsících nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Duben
Josef Křístek
Květen
Luděk Holubek
Červen
Marie Dominiková
S úctou vzpomínáme...

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.
Plánováné akce:

		

Kontakt na správce
antukového hřiště v Závadě
Martin Koval
Telefonní číslo: 602 767 474

Vítání občánků (odloženo z března) - 06.09.2020
Strassenfest - 12.09.2020
Zájezd do vinného sklípku (Jižní Morava)
- 07. - 08.11.2020
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