ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 44									
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtinu roku, dovolte mi tedy
opět seznámit Vás s prací obecního zastupitelstva.
V lednu
začaly práce na revitalizaci rybníka
Kaménka. I když zahájení stavby neproběhlo úplně
hladce - zhotoviteli firmě Mandygold Stavby s. r.
o. se podařilo dvakrát „utopit“ bagr, nyní už práce
probíhají podle plánu. Přestože je termín dle smlouvy
o dílo stanoven na konec roku 2022, stavba by měla
být dokončena do prázdnin. Samozřejmě dojde i k
terénním úpravám a úklidu okolí Kaménky. Součástí
projektu revitalizace je výsadba 14 stromů a 8 keřů.
Na posledním zasedání zastupitelstva jsme schválili
závěrečný účet a účetní závěrku obce za loňský rok,
dále také výsledky inventur a kontroly hospodaření.
V nejbližší době máme v plánu investice do budovy
Mateřské školy, a to konkrétně montáž klimatizace
do podkroví školky, místností kadeřnictví a pedikúry.
V podkroví školky je potřeba vyměnit koberce a
dosluhující plynový kotel. Tyto investice nás budou
stát okolo 300.000,- Kč. Další letošní plánovanou
investicí je osvětlení chodníku vedoucího na hřbitov ze
strany od točny na Píšť. Na tuto investici jsme žádali
o dotaci MSK v programu rozvoje a obnovy venkova,
bohužel jsme však nebyli úspěšní ani v loňském roce,
tak ani v roce letošním. Budeme muset investovat
330.000,- Kč z vlastních zdrojů. Po Velikonocích
proběhne výběrové řízení na dodavatele fotovoltaiky
a kondenzačních plynových kotlů, což je největší
letošní investiční akce za zhruba 2.500.000,- Kč bez
DPH. U této akce musíme stihnout termín zahájení
stavby do 30.6.2022, což je podmínka Státního fondu
životního prostředí, abychom mohli použít prostředky
poskytnuté fondem na kotlíkové půjčky a nemuseli
tyto prostředky vracet (jedná se o více než 1.000.000,Kč), také věříme, že nám vyjde dotace 1.200.000,- Kč
na tuto akci v rámci žádosti na Energetické úspory
na budově OÚ. V dubnu jsme podali žádost o dotaci
v programu na přípravu projektové dokumentace
na projekt „Úpravy veřejného prostranství u OÚ
Závada“, což zahrnuje vybudování garáží a skladů
ve svahu za Obecním domem. Projekt pro nás
zpracovává Ing. arch. Markevič, který projektoval

Duben 2022

rekonstrukci sálu. Podali jsme také žádost o dotaci
přes MAS (Místní akční skupina Hlučínsko) na akci
„Na sále se bavíme, tančíme i učíme III. etapa“.
Původně jsme plánovali, že zažádáme o peníze na
rekonstrukci přízemí OÚ, ale tato stavební investice
by byla podpořena jen z 30%, proto jsme zažádali o
vybavení pro spolkovou činnost (projektor a ozvučení
do sálu, propagační stánky, pivní sety), kde je podpora
80%. Začátkem jara byla na budově Tempo vzadu u
posezení pohostinství instalována nabíjecí stanice
na elektrokola ze společného projektu Sdružení
obcí Hlučínska dotovaného MSK. Momentálně také
pracujeme na aktualizaci našich webových stránek,
které dostanou nový „kabát“. Připravujeme rovněž
aktualizaci strategického plánu rozvoje obce. Byla
bych moc ráda, kdybyste se aktivně zapojili. A to buď
vyplněním dotazníků, nebo přímou účastí v pracovní
skupině, kde můžete svými nápady ovlivnit, jakým
směrem by se naše obec měla rozvíjet v budoucnu.
Více Vás budeme informovat v místním rozhlase
a na webových a facebookových stránkách obce
během května. Na základě nabídky jednoho našeho
občana jsme nedávno zjišťovali zájem o senior taxi.
Vzhledem k malému počtu přihlášených zájemců
(přihlásilo se 7 seniorů většinou starších 80 let –
tito by měli mít nárok na odvoz k lékaři sanitkou) a
také vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot
jsme se rozhodli, že tuto službu obec zatím dotovat
nebude. Ale rozhodně nevylučujeme, že by služba
senior taxi v naší obci neměla v budoucnu fungovat,
ba právě naopak, byli bychom rádi. Sotva jsme se
trochu vzpamatovali z koronavirové pandemie,
zaskočila nás všechny válka na Ukrajině. Moc děkuji,
že jste se zapojili do materiální sbírky pořádané naší
obcí ve spolupráci s Textilní bankou. Mohli jsme tak
alespoň trochu pomoci. Samozřejmě i chod obce
ovlivňují rostoucí ceny energií a ceny materiálu. Je
problém výhodně vysoutěžit veřejnou zakázku, ceny
jsou mnohdy i na dvojnásobku cen minulých let a
neustále rostou. Přesto věříme, že se nám podaří
veškeré letošní investice úspěšně zvládnout. Těší nás,
že se po delší pauze opět rozjíždí sportovní a kulturní
akce v obci. V březnu jsme slavnostně přivítali nové
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občánky obce a bylo jich za loňský rok opravdu hodně,
jak se dočtete uvnitř zpravodaje. Kromě pravidelných
fotbalových utkání TJ Sokol a soutěží hasičů Vás
zveme na nejbližší akce, a to jsou Závadská desítka
RUN, Čaj o páté nebo Den země. Děkuji místnímu
spolku Tvořilky za uspořádání velikonoční prodejní
výstavy. Závěrem děkuji obecním zastupitelům a
zaměstnancům za jejich práci. A všem členům spolků
a organizací v obci za jejich aktivitu a reprezentaci
Závady. Přeji Vám pohodové jarní dny a veselé
Velikonoce.

Začátek: v 18.00 hod v sále Obecního domu
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie
Nawrathová, David Kocián, Robin Vitásek, Robin
Štefek, DiS.
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák,
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: p. David Kocián, p. Robin Vitásek
Schváleno: 8 hlasy
1. Schválení programu jednání a přidání bodů:
- smlouva o smlouvě budoucí č. 13999/128022 na
zřízení věcného břemene – služebnosti.
- rozpočtové opatření 01/2022
Schváleno 8 hlasy
2. Usnesení č. 21 ze dne 13.12.2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení dohody o provedení práce, zastupitelka
p. Blanka Klouzalová za správu místní knihovny.
Odměna ve výši 100,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 7 hlasy
4. Schválení dohody o provedení práce, zastupitel
Ing. Petr Liška, za zpracování obecního zpravodaje.
Odměna ve výši 150,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 7 hlasy
5. Schválení dohody o provedení práce zastupitel
Ing. Ondřej Lasák, za správu webových stránek obce.
Odměna ve výši 150,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 8 hlasy
6. Schválení mimořádné odměny uvolněnému
členovi zastupitelstva V souladu s § 76 zákona
č. 128/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s
poskytnutím mimořádné odměny uvolněnému
členovi zastupitelstva (starostce) obce ve výši
jednonásobku odměny zastupitele. Odměna se
poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vedení
investičních akcí v letech 2020-2021 (kořenová ČOV
a rekonstrukce kanalizace, výstavba multifunkčního

hřiště, rekonstrukce sálu Obecního domu, pořízení
kompostérů a štěpkovače)
Schváleno 7 hlasy
7. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP12-8029303/VB002 na zemní kabelovou přípojku
NN.
Schváleno 7 hlasy
8. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IP-12-8022345 – Závada, p.č. 573/42 na zemní
kabelovou přípojku NN
Schváleno 8 hlasy
9. Vnitřní finanční kontrola na rok 2022 - pověřen
místostarosta a finanční výbor.
Schváleno 8 hlasy
10. Schválení aktualizace směrnice pro poskytování a
účtování cestovních náhrad na rok 2022.
Schváleno 8 hlasy
11. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona
106/1999 Sb. § 18. Zveřejnění výroční zprávy na
úřední desce a internetových stránkách obce Závada.
Schváleno 8 hlasy
12. Podání informací o probíhajících projektech:
a) Malá vodní nádrž Závada – revitalizace obecního
rybníka
b) Osvětlení chodníku na hřbitov – podána žádost
o dotaci v Programu rozvoje a obnovy venkova
MSK v roce 2022.
c) Energetické úspory na budově OÚ II. etapa
(fotovoltaika a výměna kotlů) – podána žádost o
dotaci na SFŽP.
d) Projektová dokumentace – sklady a garáže ve
svahu za OÚ, bude podána žádost o dotaci na MSK
v programu příprava projektové dokumentace.
e) Stavební úpravy v přízemí Obecního domu – bude
podána žádost o dotaci z MAS.
f) Projekt kanalizace a KČOV II – bude zažádáno o
stavební povolení.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Rozpočtové opatření č. 21 ÷ 27/2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Zprávy výborů a komise.
Finanční výbor - kontrola rozpočtových opatření č.
21 ÷ 27/2021. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola
výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN
2-12M za období od 1.12.2021 do 31.12.2021. 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.
Schváleno 8 hlasy.
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Andrea Lorková

Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 21
ze dne 24.01.2022

Zpravodaj obce Závada
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Kontrolní výbor - kontrola pokladní knihy za období
od 14.12.2021 do 24.01.2022, stav pokladní hotovosti
24.01.2022 je 103.289,- Kč. Ing. Ondřej Lasák
konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se
skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole
usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce Závada
ze dne 13.12.2021
Schváleno 8 hlasy
Kulturní a sociální komise - paní Zuzana Cigánová
podala informace o akcích, které proběhly. V pátek
19. prosince členky kulturní komise roznesly místním
seniorům vánoční balíčky. Dne 22. prosince vyšlo 43.
číslo obecního zpravodaje. I začátek nového roku
2022 byl opět poznamenán koronavirovou pandemií
a dodržováním restrikcí, kvůli těmto důvodům byl
plánovaný Obecní ples zrušen. Pevně věřím, že další
obecní akce proběhnou v plánovaných termínech.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
15. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
p. č. 715/10, 715/11 a 715/3.
Schváleno 8 hlasy
16. Smlouva o smlouvě budoucí č. 13999/128022 na
zřízení věcného břemene – služebnosti.
Schváleno 8 hlasy
17. Rozpočtové opatření 01/2022
Schváleno 8 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada
v 18.45 hod.

Kaménka
I přes ne zrovna šťastný začátek, probíhá revitalizace
rybníku Kaménka podle plánu (viz níže snímek ze
dne 07.03.2022). Momentálně čekáme na dodání
požeráku. V dalším týdnu nastupují tesaři, kteří
budou provádět bednění pro betonové boky k
požeráku. Vytěžený sediment, který se momentálně
suší u kořenové ČOV, bude použit na dosypání dna
kolem požeráku a zbytek sedimentu se odveze na
Podliští (místo budoucí KČOV II), tam sediment bude
bagrem rozhrnut. Samozřejmě před odvezením
na inkriminované místo proběhly odběry vzorků z
vytěženého sedimentu, které splnily limit pro uložení
na takový druh půdy.
Až bude hotový požerák, dosype se kamenivo na
břehy, provede se úklid a upraví okolí. (Pozn. redakce:
zasadí se stromy a keře, které jsou součástí projektu.
Na závěr se zaseje tráva. Pak jen budeme doufat, aby
byl dostatek vody a rybník se naplnil). Předpoklad
ukončení projektu je během letních prázdnin.
Pozn. redakce: Požerák, jinak též kbel, je typ
vypouštěcího zařízení rybníka. Jde o svislou šachtu
umístěnou v blízkosti hráze rybníka. Voda přepadá v
horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud
odtéká výpustným potrubím skrz hráz do recipientu.
Výpusť může být rovněž umístěna u dna, takový
požerák umožňuje úplné vypuštění rybníka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEer%C3%A1k
Petr Liška
Snímek Petr Liška

Zpravodaj obce Závada
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Odpadové hospodářství a spotřeba vody

Odpady v obci Závada

Všem obcím v souvislosti se zákonem 541/2020 Sb.,
o odpadech přibyly některé další povinnosti ohledně
odpadů. Především se jedná o povinnost nejméně
jednou ročně informovat občany o způsobech svozu
komunálního odpadu, třídění atd. Obec musí také
nejméně jednou ročně zveřejnit statistiku výsledků
odpadového hospodářství, a to včetně nákladů na
systém odpadového hospodářství.
Konkrétně o tom hovoří § 60, odst. 4) zákona č.
541/2020 Sb.: Obec je povinna informovat nejméně
jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup
o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování
komunálního odpadu, využití a odstranění
komunálního odpadu a o možnostech prevence a
minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně
jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce, včetně nákladů na provoz
obecního systému.

Níže zveřejňujeme kvantifikované výsledky odpadového hospodářství v naší obci, včetně nákladů na provoz obecního systému. Bioodpad můžete odevzdávat
celoročně do kontejnerů u Kaménky. Jedlé oleje a tuky
můžete odevzdávat na OÚ. Vysloužilá elektrozařízení
můžete odevzdávat do kontejneru před OÚ.
Petr Liška

Spotřeba vody v obci Závada
Rok
2018
2019
2020
2021

Spotřeba [m3]
28.422
31.295
31.947
34.675

Bioodpad
Rok

Celkový
objem [t]

Náklady na
svoz [Kč]

Náklady na
uložení [Kč]

2018
2019
2020
2021

124,39
174,00
172,00
150,00

45.617
72.600
86.394
75.504

v ceně svozu
v ceně svozu
v ceně svozu
v ceně svozu

EKO-KOM (odměna)
Rok

Příjem [Kč]

2018
2019
2020
2021

101.773,5
109.408,0
115.133,0
133.555,5

Směsný komunální odpad (SKO), popelnice
Rok
2018
2019
2020
2021

Množství
Množství Náklady
na osobu
[t]
[Kč]
[kg]
76,04
76,53
76,29
78,19

30.7191
28.9762
41.1836
45.1036

125,47
126,70
124,80
131,19

Poplatek
osoba
celkem*

Výše
poplatku
na osobu*

-

-

Odměna na
obyvatele
[Kč]
167,94
181,13
188,43
224,09

Náklady na třídění odpadu**
(sklo, plast, papír) [Kč]
Rok
2018
2019
2020
2021

Celkem
90.514,20
96.586,20
96.586,20
96.586,20

* 2018-2021 - smluvní vztah mezi občany a svozovou firmou OZO, poplatek bude ** Náklady se rozumí za likvidaci odpadu, plus
vybírán až od roku 2022
náklady obce na zajištění svozu.

Třídění odpadu (celkové množství)
Rok

Papír
[t]

Plast
[t]

Sklo
[t]

Jedlý tuk
a olej
[t]

2018
2019
2020
2021

6,29
8,5
8,45
8,07

12,5
13,33
13,86
14,27

12,56
12,71
13,86
13,48

netříděno
netříděno
0,02
0,35

4

Kovy
[t]

Celkem
Objemný odpad
Celkem
Textil
vytříděno na (velkoobjemové
vytříděno
[t]
obyvatele
kontejnery)
[t]
[kg]
[t]

2,82
3,41
3,88
4,49

2,51
3,00
2,37
2,59
		

36,68
40,95
42,44
43,25

60,52
67,79
69,45
72,55

18,12
21,88
17,91
16,59

Zpravodaj obce Závada
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Poplatky

Dobíjecí stanice

Před rokem jsme Vás ve zpravodaji informovali, že
se naše obec zapojila do společné žádosti Sdružení
obcí Hlučínska o dotaci na dobíjecí stanice na
elektrokola. Dotaci z MSK v programu Podpora
rozvoje cykloturistiky ve výši 65% (1.380.000,- Kč)
SOH získalo. Spoluúčast obcí byla 35% (obec Závada
spolufinancovala částkou 21.000,- Kč). V rámci
projektu bylo pro oblast Hlučínska pořízeno 35 ks
posezení, 23 informační cedulí s cyklomapou a 19
dobíjecích stanic na elektrokola.
V Závadě je dobíjecí stanice umístěna v zadní části
budovy Tempo, cykloturisté se tak během dobíjení
kola mohou občerstvit na venkovním posezení
pohostinství Martina Theuera nebo v prodejně
Tempo. Součástí dobíjecí stanice jsou dvě sady kabelů
(každá sada obsahuje 6 nejběžnějších kabelů), které si
bude možno zapůjčit v prodejně nebo v pohostinství.
Předpokládáme, že cyklisté nebudou kola nabíjet „do
plna“, ale jen na dojetí do určitého cíle. Jedno nabití
Poplatek za psa lze zaplatit osobně v pokladně vyjde při současných cenách energie na cca 1.50,- Kč.
obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet Naše obec „jde s dobou“ a tak věříme, že tato služba
bude využívána. Elektrokola zažívají poslední dobou
číslo účtu: 1847344399/0800,
boom, už dávno neplatí, že elektrokola jsou doménou
variabilní symbol: 1341 + číslo popisné,
pouze důchodců. V současné době je již vyhledávají
konstantní symbol: 0558.
zákazníci napříč všemi věkovými kategoriemi.
Platba za každého psa je ve výši 100,- Kč.
Elektrokola mají široké uplatnění, jsou vhodná pro
cestování do práce i dlouhé výlety do přírody. Oblíbí
si je ti, co nemají takovou fyzičku, chtějí zvládat svého
rychlejšího cyklistického parťáka anebo se nechtějí
zpotit při cestě do práce. Kola s elektromotorem
jsou podle zákona brána jako běžná jízdní kola, tudíž
pro jejich používání není potřeba splňovat žádné
specifické požadavky.
Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu lze
zaplatit osobně v pokladně obecního úřadu nebo
bankovním převodem na účet:
číslo účtu: 1847344399/0800,
variabilní symbol: 1340 + číslo popisné,
konstantní symbol: 0308.

Andrea Lorková

Pronájem antukového kurtu v Závadě
Obec Závada nabízí k pronájmu
antukový kurt v Závadě. Zájemci,
nechť se hlásí na Obecním úřadu.
Budeme akceptovat i symbolickou cenu,
kterou nám nabídnete.
Prosím, podejte svoji nabídku co nejdříve.
Děkujeme
Snímek Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada
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Knihovna v roce 2021
Rok 2021 byl opět ve znamení epidemie Covid 19,
od začátku roku byly knihovny uzavřeny, až od
15. 2. bylo možno otevřít ve formě tzv. covidového
okénka. V naši knihovně bylo půjčování v této
době řešeno vyzvednutím objednaných knih po
předem domluveném termínu buď telefonicky nebo
e-mailem. Tato situace trvala do konce dubna, pak už
mohla knihovna otevřít za daných epidemiologických
opatření. Celkově v roce 2021 byla situace v knihovně
lepší než rok předešlý, mohlo se konat více akcí –
např. návštěva dětí z MŠ v červenci, v srpnu beseda se
spisovatelkou Janou Schlossarkovou. Na konec roku
byla vyhlášena soutěž pro děti do 15 let s názvem
„Vytvoř vánoční ozdobu na stromeček podle své
fantazie“ – autoři nejlepších výrobků byli odměněni.
Ocenili jsme také dospělé čtenáře za největší počet
vypůjčených knih v roce 2021 a za pravidelnou
návštěvnost knihovny, která čítá 22 let.
Po celý rok také pokračovala spolupráce s knihovnou
Petra Bezruče v Opavě – knihovna pověřená
metodickým vedením knihoven opavského okresu,
knihovna dodává výměnné soubory a pomáhá
knihovnám s jejich činností. Spolupráce je výborná,
metodici paní Šlosárková a pan Kotzian vycházejí
vstříc požadavkům jak knihovnici, tak našim čtenářů
– např. dodáváním četby pro studenty, povinnou
četbu pro žáky základní školy aj.
Statistika: celkový počet čtenářů registrovaných
v období od 01.01.2021 - 31. 12. 2021 bylo 110,
z toho registrovaných uživatelů do 15 let bylo 32.
Registrační poplatek se v naší knihovně nevybírá.
Vypůjčených knih bylo 732, z toho: beletrie půjčená
dospělým: 558, naučná literatura dospělým: 33,
beletrie půjčená dětem: 124, naučná literatura dětem:
17. Během roku bylo zakoupeno 60 titulů nových knih,
které si můžete prohlédnou na facebookové stránce:
Knihovna Závada, kde vkládáme všechnu aktivitu
knihovny včetně dovezených knih z výměnného
souboru z opavské knihovny.
Blanka Klouzalová

Snímek Blanka Klouzalová
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Pes cestovatel

V prosinci 2020 byl v naší obci odchycen pes
kangalský ovčák (ovčácký pastevecký pes původem
z Turecka). Vzhledem k jeho velikosti byl povolán
člen MÚ Hlučín vycvičený k odchytu psů a pes byl
převezen do útulku v Hlučíně, kde byl necelé dva
týdny – mimochodem toto obec stálo skoro 3 tisíce
korun. Naštěstí se podařilo za pomoci našich hasičů
psa přemístit do Bohuslavic k paní Janě Šejdové,
která se o opuštěné psy stará a pomáhá jim najít
původní nebo nové majitele. U paní Jany byl „náš“
kangal skoro 10 měsíců, a to za minimální náklady,
paní Janě jsme dodávali pouze granule. Paní Jana
zjistila, že kangal jménem Maxík je čipovaný, původní
majitel byl z Prahy, pak ale prodal psa do Polska,
polského majitele se vypátrat nepodařilo. Pokoušela
se tedy najít Maxíkovi nového majitele – avšak po
několika neúspěšných pokusech Maxíka přemístila
k panu Rudolfu Desenskému (psycholog psů známý
z televize). Začátkem letošního roku přišla dobrá
zpráva – Maxík konečně našel nový domov u rodiny
se třemi dětmi, která už dva kangaly vychovala (níže
mail). Příběh měl tedy šťastný konec. Moc děkujeme
paní Janě Šejdové, která nám s Maxíkem pomohla a
obci ušetřila nemalé finance, které bychom utratili za
jeho pobyt v útulku. Děkujeme i panu Desenskému.
Odchyt toulavého zvířete je nejenže zákonnou
povinností obce, ale je obzvlášť důležitý v případě,
jeli takový odchyt ve veřejném zájmu. V případě
volně se toulajícího psa je jeho odchyt a umístění v
útulku vždy ve veřejném zájmu. Nálezce psa většinou
nechce, aby se psovi na ulici bez jeho majitele něco
stalo. Nalezené zvíře je tedy třeba předat zpět majiteli,
nebo tomu, komu se ztratilo. Pokud to není možné, je
nutné oznámit nález obci – tedy místnímu obecnímu
či městskému úřadu. Obec má pak povinnost se o
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zvíře postarat, podobně jako se postará o bezpečnou
správu jiné nalezené věci – peněženky, nebo jízdního
kola, respektive rozhodnout, jak s ním bude (v rámci
zákona) naloženo a pokud je to třeba, zajistit i
kvalifikovaný odchyt. V případě opuštěných zvířat je
situace jiná. Vlastnické právo původního chovatele
zaniká již okamžikem opuštění zvířete a takové zvíře
si následně může přivlastnit každý (§ 1045 zák.
č.89/2012). Ale pozor! Zákon zároveň říká, že: „se
má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví
a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc (zvíře)
najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a
přivlastnit si ji“. Navíc zkušenosti stále častěji ukazují,
že mnoho zvířat, která působí na první pohled jako
opuštěná jejich vlastník neopustil, ale mohl se toho
dopustit někdo jiný. Proto je lepší ve všech případech
postupovat podle § 1058 – tedy stejně jako u zvířat
nalezených. Není to žádná komplikace a můžete se
vyhnout spoustě problémů, včetně třeba soudního
řízení. Situaci zároveň upravuje zákon č. 166/1999
Sb., o veterinární péči. V § 42 stanovuje, že náklady
na odchyt zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel
odchyceného zvířete povinen nahradit osobě, která
tyto náklady vynaložila. Zároveň uvádí, že chovatel
je povinen uhradit náklady vynaložené na péči o
odchycené zvíře v útulku pro zvířata. Není-li chovatel
znám, pak v souladu se zněním § 46 hradí náklady
spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete
obec.
Zdroj: https://www.animal-rescue.cz

aktivní 86-letý senior, bývalý učitel, který se věnuje
cestování, kresbě a dalším koníčkům. Dozvěděli
jsme se, co je to agenda 21 a udržitelný rozvoj.
Poslední březnový klubový večer byl hudební – Ing.
Radim Holeček (mimo jiné vedoucí Klubu seniorů
z Velké Polomi a člen Krajské rady seniorů MSK) nám
prezentoval hudební produkci na téma „Hudba vážně
i nevážně“.
Plánujeme uspořádat oslavu Dne matek a už tradiční
smažení vajec. Svátky jara jsou tu zas, oslavte ten
krásný čas. Požehnané velikonoční svátky, hojnost
zdraví, pohody a štěstí Vám přeje Klub seniorů Závada
Klub seniorů

Knihobudka

Klub seniorů
Jsme rádi, že se od nového roku opět můžeme
setkávat na pravidelných klubových večerech každou
poslední středu v měsíci. V lednu byl náš klubový
večer obohacen zajímavou přednáškou Českého
telekomunikačního úřadu na téma „Kybernetická
bezpečnost aneb aby byl internet dobrým sluhou a
ne zlým pánem“. Poučili jsme se, jaká nebezpečí na
Snímek Andrea Lorková
nás mohou číhat na internetu, nebo, jak nás může
někdo oklamat po telefonu, a na co si máme dávat U dětského hřiště byla začátkem března namontována
pozor. V únoru nás v klubu navštívil pan Jiří Gill, velice knihobudka, kterou jsme získali z dotace v rámci
Operačního programu Životní prostředí ve společném
projektu „Pořízení kompostérů, štěpkovačů a
kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice,
Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“. KnihoBudky
slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Máte
doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto
ji vyhodit? Vyměňte ji v knihobudce za jinou. Nebo ji
tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.
Knihu si klidně můžete i odnést domů a přinést jinou.
Andrea Lorková
Snímek klub seniorů
Zpravodaj obce Závada
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Včelaři

Milí fotbaloví fanoušci

V neděli 03.04.2022 proběhla v našem sále OD
Závada výroční členská schůze z. s. ČSV Vřesina, do
kterého patří včelaři obcí Píšť, Bělá, Závada, Vřesina
a Bohuslavice. Ze 40 členů se schůze zúčastnilo 23
členů, starostka pořadatelské obce Závada a jednatel
okresního výboru včelařů. K 31.12.2021 měla naše
organizace 40 členů, 8 dětí v kroužku, 504 včelstev,
z toho o dotaci žádali včelaři na 498 včelstev. Životní
jubileum oslavili v roce 2020: Kriebl Herbert 85 let,
Steffek Vítěslav 80 let, Ottová Viktorie 75 let, Socha
Alois 70 let, Bedrunka Jindřich 60 let. V roce 2021
oslavili životní jubileum: Kubenková Anna, Kašná
Ludmila.
Na výroční členské schůzi v roce 2020 byla dána
důvěra výboru, který pracuje ve složení:
Předseda: 		
Smolka Vilém
Místopředseda:
Smolka Karel
Pokladník:
Kašná Ludmila
Jednatel:		
Ottová Viktorie
Nákazový:		
Pašek David
Členové výboru:
Komárková Helena,
			
Vitásek Pavel.
Revizní komise:
Předseda RK:		
Neminář Josef
Členové RK: 		
Bedrunka Jindřich,
			
Steffková Jana
Jako důvěrníci byli zvoleni členy z jednotlivých obcí:
Vřesina:		
Kubenková Anna
Závada:		
Habura Jaroslav
Bohuslavice: 		
Vitásek Pavel
Píšť:			
Neminář Josef
Bělá:			
Plaček Aleš

Po zimní přestávce se rozjela jarní část Okresního
přeboru. Tým jsme se snažili posílit, ale bohužel
bezúspěšně. Dobře rozjeté nabídky nakonec
ztroskotaly, a tak do jarní části vstupujeme ve stejném
složení. Což zprvu vypadalo, že nebude problém!
Bohužel se nám hned v počátku nevyhnula zranění,
a to hned tří hráčů základní sestavy plus jeden, který
si musel odpykat trest z podzimní části 4 zápasů.
V prvním kole jen ve dvanácti hráčích jsme jeli do
Melče, kde jsme odehráli víc jak vyrovnanou partii,
ale bohužel bez bodového zisku. Druhé domácí kolo
bylo zrušeno z důvodu špatného počasí a přeloženo
na 8.6. Další zápas, zase venkovní, v Jakartovicích,
jen v jedenácti hráčích už herně nebyl vůbec dobrý
a soupeř značně posílený nás zaslouženě rozstřílel!
Doufejme, že se nám brzo vrátí do sestavy zranění
hráči a budeme moci zase konkurovat soupeřům! V
neděli 17.04. v 16:00 Vás zveme na domácí zápas se
Stěbořicemi. Závěrem Vám přejeme krásné prožiti
Velikonočních svátků!
Sportu zdar, Tj Sokol Závada

Většina hostů byla mile překvapena z nově
zrekonstruovaného sálu. Všem včelařům i jejich
včelám přejeme pevné zdraví.
z. o. ČSV Vřesina

Rozlosování jarní části sezóny 2021/2022
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
St
Ne
Ne

17.04.2022
24.04.2022
01.05.2022
08.05.2022
15.05.2022
22.05.2022
29.05.2022
04.06.2022
08.06.2022
12.06.2022
19.06.2022

16:00
15:00
16:30
16:30
16:30
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Závada
Vřesina
Závada
Litultovice
Závada
D. Životice
Závada
Těškovice
Závada
Závada
Závada

Stěbořice
Závada
Březová
Závada
Kylešovice
Závada
Vávrovice
Závada
Komárov
Píšť
Štítina

Snímek archív Včelařů

Horní řada zleva: trenér R. Rataj, M. Sněhota,
L. Staňo, M. Slončík, R. Vitásek, L. Drahorád, D. Gryz.
Dolní řada zleva: J. Suchánek, J. Nyuyen, O. Koudelný,
P. Krajíček, M. Krupa, P. Petráš
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Biliárový turnaj
Ve středu 29. 12. 2021 se konal již 25. ročník tradičního
turnaje v biliáru pořádaného Martinem Theuerem
v místním pohostinství. Turnaj startoval v 15 hodin
a startovní listinu naplnilo 16 hráčů, kteří se utkali
dle vylosovaného pavouka. První kolo se hrálo na
jeden zápas, výherce postupoval do dalšího kola, pro
poraženého turnaj skončil. V dalším II. vyřazovacím
kole se znovu losovaly nové dvojice. Z těchto dvojic
pak vzešli semifinalisté Walter Chřibek, Vojtěch
Nawrath, Vojtěch Fojtík a Adam Fojtík. Po velmi
vyrovnaných soubojích do finále postoupili Walter
Chřibek, Vojtěch Nawrath. O třetí místo se utkali
poražení semifinalisté. V „rodinném“ souboji zvítězil
Adam Fojtík, který porazil svého bratra Vojtěcha
Fojtíka. Vítězem turnaje se stal Vojtěch Nawrath, který
ve vyrovnaném finále porazil Waltra Chřibka. Všichni
tři byli obdarováni věcnými cenami, které do turnaje
věnoval Martin Theuer. Za všechny zúčastněné bych
poděkoval Martinovi za pořádání turnaje a věřím, že
se u zeleného stolu po letošních Vánocích zase opět
setkáme.
Petr Liška
I. kolo

II. kolo

Liška P.

Chřibek W.

Semifinále
Chřibek W.

Fojtík A.

Husák L.

Fojtík V.

Joško P. ml.

Štefek R.

Nawrath V.

Joško P. st.

Nawrath V.

Fojtík A.

Ryška J. ml.

Joško P. ml.

Chříbek J.

Fojtík V.

Škroch J.

Ryška J. ml.

Husák L.

Fojtík A.

Svoboda L.
Chřibek W.
Wilpert M.
Štefek R.
Fojtík V.
Svoboda O.
Wilpert D.
Nawrath V.

Zpravodaj obce Závada

1. místo
Nawrath V.
2. místo
Chřibek W.
3. místo
Fojtík A.
4. místo
Fojtík V.

Snímek Lucie Nawrathová

SDH
V tomto čtvrtletí vyjela zásahová jednotka na čtyři
události. Třikrát se jednalo o pomoc v rámci rekonstrukce rybníka - poprvé jsme jeli odčerpat vodu z
okolí požeráku před zahájením výkopových prací. Další událost nastala 11. ledna, kdy došlo k propadnutí
bagru a zásahu profesionálních hasičů s vyproštěním
bagru. Zde byla naše jednotka vyslána na následný
úklid techniky a komunikace. O týden později došlo
k obdobné události. Zde jsme ale pouze asistovali
profesionální jednotce při průzkumu, ale tentokrát již
byla událost předána k dořešení soukromé firmě. Dne
30. ledna byla jednotka vyslána k odstranění stromu,
který blokoval komunikaci na silnici ze Závady do
Bělé. Strom byl pomoci motorové pily odstraněn. V
rámci sboru dobrovolných hasičů proběhla v lednu
výroční valná hromada. Kvůli nejasným podmínkám
neproběhl tradiční ples. Ale z dotace Moravskoslezského kraje byl pořízen nový prapor. Jeho slavnostní
požehnání proběhne v neděli 1. května u příležitosti
tradiční svatofloriánské mše.
Ondřej Lasák
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Charita

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku přinesla
radost i rekordní výtěžek
Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři
králové. Koledovat vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve
více než 300 skupinkách. Do pokladniček dárci přispěli
částkou více než 3.000.000,- Kč. Společně s online
koledou a bezhotovostními platbami dosáhl výtěžek
sbírky na Hlučínsku rekordní částky.
„Mám obrovskou radost, že po roční přestávce
vynucené epidemií mohli koledníci vyrazit do ulic
našeho krásného regionu a předat radostnou
zvěst, aby tak naplnili hlavní poslání sbírky. Vrátila
se ta nádherná atmosféra, kterou vytváří přes
tisíc dobrovolníků, kteří obětují svůj čas a pohodlí
pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl
ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že pokud
to protiepidemická opatření umožní, připraví
Charita Hlučín pro všechny koledníky setkání v kině
v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny i farnosti,
městské a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé
služeb. Počet všech lidí, kteří tvoří sbírku na Hlučínsku,
tak vysoce převyšuje tisícovku.
Po sečtení všech pokladniček se celkový výtěžek
přehoupl přes 3.000.000,- Kč. Dalších necelých
70.000,- Kč poslali dárci přes online koledu či

bezhotovostními platbami. Celkový výtěžek je tak o 17
% vyšší než před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší
než v loňském roce. „Moc děkujeme všem dárcům za
tak obrovskou podporu. Je to povzbuzení pro naše
zdravotní sestry, pečovatelky a osobní asistentky,
které se každý den starají o nemocné, handicapované
a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. Jsem moc rád, že si
lidé jejich práce váží a podporují ji,“ uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 65 %
výtěžku, tedy přes 2.000.000,- Kč, na Hlučínsku.
Charita Hlučín plánuje z výtěžku mimo jiné pořídit
nové vybavení do půjčovny kompenzačních pomůcek,
provést nutné opravy charitního domova sv. Mikuláše
či podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla
sbírky umožňují využít výtěžek i v mimořádných
situacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy byly
nakoupeny vysoušeče a dezinfekční prostředky. Ty
pomohly zmírnit následky povodní v Kravařích.
Základem sbírky je koledování v ulicích. Přispívat se ale
letos dalo i do tzv. statických pokladniček umístěných
v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar
mohli zájemci poslat i prostřednictvím online koledy
na webových stránkách sbírky nebo bezhotovostní
platbou.
Zdroj: Charita Hlučín, 4. února 2022

Charita Hlučín – Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2022
Obec
Vykoledovaná částka Obec
Vykoledovaná částka
Antošovice
14.685 Kč Kravaře, Kouty, Dvořisko
339.666 Kč
Bělá
29.966 Kč Ludgeřovice
227.002 Kč
Bohuslavice
151.364 Kč Markvartovice
61.216 Kč
Bolatice, Borová
227.965 Kč Píšť
122.921 Kč
Darkovice
99.869 Kč Rohov
39.064 Kč
Dolní Benešov a Zábřeh
180.416 Kč Strahovice
65.477 Kč
Hať
155.150 Kč Sudice
40.061 Kč
Hlučín - Bobrovníky
61.501 Kč Šilheřovice
94.041 Kč
Hlučín - Darkovičky
90.187 Kč Štěpánkovice
179.176 Kč
Hlučín - město
326.060 Kč Třebom
8.166 Kč
Chuchelná
83.958 Kč Vřesina
92.438 Kč
Kobeřice
184.927 Kč Závada
38.358 Kč
Kozmice
111.416 Kč Celkem:
3.025.050 Kč
Celková vykoledovaná částka: 3 094 322,- Kč
Z toho část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) –
2 011 309 Kč
Výtěžek z pokladniček: 3 025 050 Kč
Výtěžek z online koledy: 30 383 Kč
Výtěžek z bezhotovostních plateb: 38 889 Kč
Z celého srdce děkujeme za vaše dary a pomoc
charitnímu dílu. Velmi si vážíme vaší štědrosti
a projevu solidarity s potřebnými. Zároveň moc
děkujeme všem dobrovolníkům – koledníkům a
koordinátorům, farnostem, městům a obcím. Bez
této pomoci by sbírka nemohla proběhnout.
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Organizace a spolky

Závadská desítka RUN
Rok se s rokem sešel a za tři týdny tady máme zase
běžecký závod a pochod Závadská desítka RUN. Akce
se bude konat v sobotu 07. 05. 2022 od 13 hod. Trať
jsme oproti loňskému ročníku nezměnili, takže vede
převážně lesními nezpevněnými cestami. Loňské
vítězství v kategorii muži a ženy ze Závady (startují
rodáci a obyvatelé Závady) obhajují Aneta Lorková
a Tomáš Janeček. Během příštího víkendu bude trať
provizorně označena, takže můžete makat, běhat,
trénovat. Je o co bojovat. Poháry a medaile jsou
připraveny. Mapku tratě, propozice závodu a více informací o podmínkách a registraci do závodu najdete
na webových stránkách FC-B7 TÝM!!!:
bohaté občerstvení, čepované pivo, koláče, domácí
https://fcb7tym.webnode.cz/
buchty, pečené makrely, kebab a spousty dobrot.
Pro všechny účastníky běžeckého závodu i pochodu a Těšíme se na vaši hojnou účast.
samozřejmě pro diváky a fanoušky bude připraveno
za FC-B7 TÝM!!! Petr Liška

Vítání občánků
V neděli 27.03.2022 jsme slavnostně přivítali nové
občánky naší obce. Loňský rok byl mimořádně plodný,
v naší obci se narodilo 12 dětí, z toho 5 holčiček a
7 chlapců. Rodiče občánků se podepsali do pamětní
knihy, dostali dárečky pro své děti a na památku na
tento den se všichni společně vyfotili. Dětem přejeme,
aby byly zdravé, vyrůstaly ve šťastných rodinách,
a aby je životem provázely krásné vzpomínky na
radostné dětství. Rodičům přejeme mnoho síly,
zdraví, trpělivosti, ale také důslednosti při výchově.
Zuzana Cigánová
Snímky Zuzana Cigánová
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Vítání občánků

Kryštof Chříbek

Oliver Vlha

Šimon Chřibek

Viktor Šula

Elisabeth Menšíková
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Zuzana Šimíčková

		

Zpravodaj obce Závada

Vítání občánků

Jakub Stacha

Elizabeth Hanzlíková

Laura Miketová

Zpravodaj obce Závada

Veronika Gregorová

Jan Armin Juřík

Dominik Wilpert
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Historie

Vzpomínka na významného občana naší
obce Karla Menšíka
V březnu letošního roku
tomu je to již 100 let
od narození pana Karla
Menšíka, velké osobnosti
nejen naší obce Závady.
Zároveň v lednu uplynulo
smutných 45 let, kdy nás
pan Menšík (06.03.1922
– 24.09.1977) opustil.
Vzpomeňme proto krátce
na tohoto pro Závadu tak
významného občana. Pan Menšík se narodil v Závadě,
a také zde strávil celý svůj život. Narodil se do rodiny
dlaždického mistra, byl jedním z osmi sourozenců. Po
svém otci zdědil stavební nadání a odvahu pustit se
do odvážnějších akcí a nebát se výzev. Po matce zase
umění jednat s lidmi a empatické cítění. Po znárodnění
jejich firmy vystudoval stavební školu a jako stavební
technik začal pracovat na stavebním úřadě města
Hlučín, kde se po čase stal vedoucím odboru výstavby
a zůstal jím až do konce života. Současně s prací v
Hlučíně zastával funkci člena místního národního
výboru v Závadě, kde zastával různé pozice.
V roce 1970 byl pak zvolen předsedou obce. Jistě cítil,
že se ujímá funkce v nelehké době, kdy občané od
něj očekávají, že pro ně a pro obec musí vybojovat
maximum toho, co vůbec je v daných podmínkách
možné získat a uhájit. Celé jeho působení ve funkci
dokazuje, že v tomto směru také vždy jednal.
Právě díky zkušenostem v oboru, s duší patriota a
odvahou podnikatele, se snažil za svého působení
zvládnout velké projekty, a i přes složitou dobu
je úspěšně dotáhnout do konce. Podařilo se mu
realizovat přístavbu místní kaple ve spolupráci s
tehdejším panem farářem Vincencem Hurníkem
(kaple odpovídá současné podobě). Náročnější akcí
však poté byla realizace veřejného vodovodu, která
byla tehdy na Hlučínsku velmi ojedinělá. Závada tak
získala zásobování domácností vodou z veřejného
vodovodu, který byl ve vlastnictví obce, jako jedna z
mála obcí v okolí. Pan Menšík byl zároveň aktivním
členem dobrovolného hasičského sboru, zasloužil se
o přestavbu hasičské zbrojnice, která byla rozšířena o
prostory ke konání kulturních akcí a o zázemí obecního
úřadu. Následovala řada dalších projektů sloužících
ke zvelebení obce. Posledním větším projektem pana
Menšíka pak byla realizace komplexu samoobsluhy
s pohostinstvím. Ta byla úspěšně dostavěna, jejího
slavnostního otevření se však pan Menšík již nedožil.
Den před slavnostním otevřením komplexu bohužel
náhle zemřel v pouhých 55 letech.
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Je potřeba zmínit, že tehdejší doba nebyla jednoduchá veškeré finance bylo třeba obhájit „na kraji“ a povolené
akce bylo možno realizovat pouze jako „akce Z“, tzn.
za velkého přispění obyvatel obce. Je obdivuhodné,
jak pan Menšík tehdy dokázal nadchnout všechny
občany Závady a ti věnovali spoustu svého volného
času na budování a modernizaci své obce. Pan
Menšík vynikal uměním nadchnout se pro správnou
věc a přátelským přístupem, kterým mnohé ovlivnil.
Občané neváhali pomoci a věřili, že akce vždy bude
dotažená do konce.
Z rodinného života pana Menšíka bychom měli zmínit
jeho manželku Františku, se kterou měli 3 děti a žili v
rodném domě v Závadě. Nejstarší dcera Kristina šla
ve šlépějích svého otce, také pracovala na stavebním
odboru městského úřadu v Hlučíně a dodnes se
aktivně zapojuje do dění ve městě Hlučín. Synové
Jindřich a Petr se pak orientovali na automobilový
průmysl. Starší Jindřich již bohužel zemřel, mladší

Petr stále žije se svou rodinou v rodném domě pana
Karla Menšíka v Závadě a provozuje autoservis.
Pan Menšík měl velkého koníčka - byla to nejen obec
Závada - ale také včelaření. Také se těšil, že později
v důchodu bude rybařit. Toho se sice nedožil, ale i
takto předal dalším generacím nejen materiální, ale i
morální hodnoty, ve kterých vynikal.
Takto okomentoval osobnost Karla Menšíka v knize
„Dějiny obce“ p. Štěpán:
„Je jistě podivuhodné, že za významného rodáka
jedné obce, dokonce snad nejvýznamnějšího,
jakého kdy měla, můžeme považovat člověka z doby
normalizace – ale Karel Menšík takovou výjimkou
skutečně byl. Občané Závady na něho vzpomínají
jako na toho, kdo ze Závady udělal moderní
prosperující obec.“ Je možné, že časem jméno Karla
Menšíka zapadne do dějin, jeho přínos naší obci
je však stále hmatatelný a na jeho vlídný úsměv
si snad dnes ještě někdo z pamětníků vzpomene.
Vzpomínají obec Závada, rodina Menšíkova
Přiložená fota jsou se souhlasem rodiny Menšíkovy a
čerpáno z obecního alba.
Blanka Klouzalová
		
Zpravodaj obce Závada

Křížovka

Luštěte a vyhrajte krásné ceny.
Tajenku této výherní křížovky se svojí
adresou a telefonním číslem
posílejte na mail:
krizovka@zavada.cz
Nebo vhoďte do poštovní schránky
na obecním úřadě v Závadě.
Tajenku zasílejte do 01.05.2022.
Slosování proběhne na
veřejném zastupitelstvu dne 20.06.2022.
Tři vylosovaní výherci obdrží knižní
odměnu a upomínkové předměty.

Zpravodaj obce Závada
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Infoservis

Životní jubilea
V období leden - duben oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden
Charlota Bělošková		
80 let
Vítězslav Steffek
		
82 let
Jindřich Chřibek
		
55 let
Karel Viktorin
		
60 let
Tomáš Grünwald
		
60 let
František Kozák			
75 let
Únor
Růžena Husáková
		
65 let
Rozamarie Lampová 		
86 let
Annemarie Fichnová 		
83 let
Pavel Chřibek		
60 let
Březen
Anna Bedrunková
		
85 let
Petr Zlotý
		
55 let
Josef Blokscha
		
82 let
Maria Kašparová
		
86 let
Anna Pustelníková
		
92 let
Milena Chříbková
		
60 let
Annemarie Černajová 		
82 let
Martin Stavař 			
50 let
Duben
Hildegarda Gřondělová
87 let
Inge Štefková
80 let
Gertruda Lehnerová
89 let

Plánované akce:
DUBEN
30.04.2022 		
Čaj o páté (sál OD)
07.05.2022 		
			
15.05.2022		
27.05.2022		
			

KVĚTEN
Závadská desítka RUN		
(hřiště TJ Sokol)
Den matek (sál OD)
Noc s Andersenem
(místní knihovna),

V uplynulých měsících nás navždy
opustili tito spoluobčané:
Duben
Marie Miketová
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 obálce
na obecní úřad. Prosíme členy spolků, klubů a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali informace o
svých aktivitách.
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze zpravodaje č. 43,
kteří poslali správné znění tajenky:
AŤ JSOU PRO VÁS VÁNOCE ČASEM SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ A KAŽDÝ DEN V NOVÉM ROCE MÁTE
RADOSTI NA ROZDÁVÁNÍ
Marcela Stavařová, Lenka Švábková,
Ludmila Chrzibková
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