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Vážení spoluobčané,
nové zastupitelstvo má za sebou první čtvrtinu roku
během níž proběhla tři veřejná zasedání, kde jsme
mimo jiné jako každoročně schvalovali dotace spolkům
v obci, závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2018 či
podání dvou žádostí o krajské dotace v programu
rozvoj cykloturistiky. Také se konečně podařilo vyřešit
prodlení u projektové dokumentace zpracovávané
firmou Igea na I. etapu oprav kanalizace, a to
schválením dohody o narovnání dluhu. Schválili jsme i
přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v celkové
výši 4,6 mil. na kořenovou čističku odpadních vod
u Kaménky. Nyní proběhne výběrové řízení na
dodavatele a letos by se mělo začít s výstavbou.
Stavba musí být dle dotačních podmínek ukončena na
podzim příštího roku. Souběžně probíhá zpracování
projektové dokumentace na II. etapu oprav kanalizace
a vybudování druhé kořenové ČOV u výusti na Podliští.
Během zimních měsíců byly realizovány geodetické
práce a sondy. Začátkem března jsme vybrali
dodavatele na výměnu úsporného osvětlení v obci.
Vítězná firma ECO LED SOL s.r.o. začne s výměnou
osvětlení v červenci. Zvažujeme zapojení naší obce do

projektu „kotlíkové půjčky“. Dne 16. 4. proběhla za
přítomnosti energetického specialisty
informační
schůzka se zájemci o tuto půjčku. Pokud uvažujete nad
výměnou starého kotle, tak určitě neváhejte, jedná se
údajně
o poslední
možnost
získat
dotaci
z Moravskoslezského kraje. V rozpočtu na letošní rok
jsme vyčlenili finance na doplnění dětského hřiště,
a tak se k radosti dětí zakoupila nová trampolína
a další herní prvky. Neustále probíhají přípravy na
oslavy založení obce, které vyvrcholí 5. července. A
v plánu jsou i tradiční akce jako Den země, Noc
s Andersenem či druhý ročník běžeckého závodu
a pochodu Závadská desítka. Začátkem dubna jsme
slavnostně přivítali pět nových občánků Závady,
kterým přejeme do života jen to nejlepší. Bohužel tuto
radostnou událost zastiňuje to, že nás od loňského září
navždy opustilo již 13 našich občanů, s jejichž ztrátou
se těžce vyrovnávají nejen pozůstalí. Závěrem bych
ráda poděkovala za práci všem členům spolků
a organizací v obci a všem obecním zaměstnancům
a zastupitelům. Přeji Vám radostné Velikonoční svátky
a spoustu hezkých jarních dnů!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 4 ze dne 21. 1. 2019
Začátek zasedání v 18.00 hod. v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Ondřej Lasák, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián, p. Robin
Štefek, DiS, p. Robin Vitásek
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu ze zasedání, a to p. Blanka Klouzalová,
Ing. Petr Liška. Hlasování o zapisovatelce zápisu
a ověření zápisu. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schváleno 9 hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných bodů.
- bod č. 19 žádost o dotaci SONS,
- bod č. 20 dotace v programu Efekt 2019
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 3/2018 ze dne 17. 12. 2018. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Předání projektové dokumentace kanalizace a KČOV
I. etapa Igea s.r.o., projednání žádosti o prominutí
penále a uzavření dohody o narovnání.
Neschváleno (pro 4 hlasy, proti 2 hlasy, zdrželi se 3
hlasy).
4. Schválení dohody o provedení práce p. Blanka
Klouzalová, správa místní knihovny 8.000,- Kč /1 rok.
Schváleno 8 hlasy.
5. Schválení dohody o provedení práce Ing. Petr Liška,
zpracování Obecního zpravodaje 6.000,- Kč/ 1 rok.
Schváleno 8 hlasy.
6. Nákup nových židlí a stolů do sálu Obecního domu,
bude vyhlášeno výběrové řízení. Finanční výbor vybere
dodavatele.
Schváleno 9 hlasy.
7. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
SDH Závada ve výši 30.000,- Kč a schválení uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 8 hlasy.
8. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ČS
Včelařů ZO Vřesina ve výši 3.000,- Kč a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
9. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
spolku Rozinky ve výši 8.000,- Kč a schválení uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
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Schváleno 9 hlasy.
10. Přijetí dotace ve výši 120.000,- Kč z MSK
v programu
Podpora
rozvoje
cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
11. Informace o výběrovém řízení a schválení prodeje
malotraktoru za cenu 17.868,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
12. Vnitřní finanční kontrola na rok 2019 – pověřen
místostarosta a finanční výbor.
Schváleno 9 hlasy.
13. Schválení strategického plánu obce a umístění na
webové stránky obce Závada
Schváleno 9 hlasy.
14. Schválení aktualizace směrnice pro poskytování
a účtování cestovních náhrad na rok 2019
Schváleno 9 hlasy.
15. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona
106/1999 Sb.§ 18
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
16. Snížení rychlosti v ulici ke hřbitovu
a/ umístění retardéru
Neschváleno 8 hlasy.
b/umístění dopravního značení
Schváleno 9 hlasy.
17. Rozpočtová opatření č. 15/2018 – 20/2018
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
18. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor – kontrola rozpočtového opatření
15/2018 – 20/2018 Kontrola výběrového řízení
o odkupu malotraktoru VARI IV, p. Robin Štefek, Dis
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny
financí byly schváleny v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky, rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei
Lorkové do 100.000,- Kč byly v pořádku.
Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za období
od 18. 12. 2018 do 21. 1. 2019, stav pokladní hotovosti
k 21. 1. 2019 je 1.293,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se skutečností
a jsou splněny všechny body při kontrole usnesení č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 17. 12.
2018. Schváleno 9 hlasy.
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
Kulturní a sociální komise
Paní Zuzana Cigánová informovala občany o konaných
akcích. Dne 21. 12. 2018 vyšlo 31. číslo Obecního zpravodaje. Na Štědrý den se již tradičně konalo před OD
vystoupení místních dětí v představení živého betlému.
Děti se na vystoupení připravovaly několik týdnů pod
vedením p. Blanky Klouzalové a p. Jana Dombka.
V sobotu 12. ledna byl po 7 letech uspořádán Obecní
ples. Zaplněnému sálu hrála k tanci a poslechu skupina
Trio Domino. O bohatý kulturní program se
s latinskoamerickými a standardními tanci postarala
dvojice tanečníků a poté kouzelnické představení.
O půlnoci proběhlo losování bohaté tomboly, poté pokračovala zábava do pozdních nočních hodin. Závěrem
p. Zuzana Cigánová poděkovala OÚ, zastupitelům,
sponzorům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci tohoto plesu.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
19. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
SONS ve výši 2.000,- Kč a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 7 hlasy.
20. Dotace na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Efekt 2019 – zajištění prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté
dotace z rozpočtu obce Závada a schválení realizace
výběrového řízení, zajištění technické pomoci při výběrovém řízení p. Zdeňkem Hasoňem , VO Revital s.r.o.
Schváleno 9 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání obce Závada v 18.50 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 5 ze dne 4. 3. 2019
Začátek zasedání v 18.00 hod. v zasedací místnosti
Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová,
p. Zuzana Cigánová, p. David Kocián, p. Robin Štefek,
DiS., p. Robin Vitásek.
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu, a to p. David Kocián, p. Robin Štefek,
DiS.
1. Program jednání včetně přidaných bodů:
Zpravodaj obce Závada

Bod č. 6 - podání žádosti o dotaci v programu „Podpora rozvoje cykloturistiky“,
bod č. 7 - podání žádosti o dotaci v programu „Podpora rozvoje cykloturistiky“,
(cyklistická infrastruktura)
bod č. 8 - výsledky inventur za rok 2018.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 4 ze dne 21. 1. 2019
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Dohoda o nahrazení závazku mezi obcí Závada
a firmou IGEA s.r.o. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje uzavření dohody o náhradě smluvní pokuty –
uznání dluhu a pověřuje starostku obce Ing. Andreu
Lorkovou podpisem dohody.
Schváleno 9 hlasy.
4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, rozšíření
NNK IV-12-8016212/2, parcela č. 12/3.
Schváleno 9 hlasy.
5. Pořízení nových zvonů do kostela sv. Urbana. Uzavřená smlouva o dílo se zhotovitelem, ujednaná částka
na 266.000,- Kč bez DPH. Účelem díla je výroba, montáž, instalace dvou nových bronzových zvonů včetně
demontáže původních zvonů. Dne 5. 7. 2019 při mši
svaté proběhne svěcení zvonů.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
6. Podání žádosti o dotaci v programu Podpora rozvoje
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+
(RRC/07/2019), Dotační titul č. 1 - Dokumentace cyklistické infrastruktury.
Schváleno 9 hlasy.
7. Podání žádosti o dotaci v programu Podpora rozvoje
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+
(RRC/07/2019), Dotační titul č. 2 – cyklistická infrastruktura.
Schváleno 9 hlasy.
8. Výsledky inventur k 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny
rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Schváleno 9 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání obce Závada v 18.30 hod.
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Zajímavosti z obce

Misijní koláč

Aktivita Misijní koláč spočívá v pečení koláčů či jiných
dobrot a mohou se jí účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní kluby. Koláče se pak nabízejí např. ve farnostech, účastníkům bohoslužeb, ve
školách či společenstvích s prosbou o finanční dar. Získané finanční dary na misie z aukce těchto domácích
cukrářských výrobků podpoří potřebné projekty pro
chudé. Půst nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco,
co máme rádi, ale například i v tom, že vynaložíme nánámahu, abychom nabídli něco "dobrého" druhým
a oni zase svým příspěvkem za koláč umožnili chudým
zlepšit jejich životní podmínky, udělat jim byť malou
radost. Papežské misijní dílo dětí z České republiky
v loňském roce podporovalo 65 projektů v osmi zemích

(Keňa, Uganda, Zambie, Guyana, Surinam, Bangladéš,
Srí Lanka a Papua Nová Guinea). Pomoc se týkala 67
519 chudých dětí. Díky štědrosti českých dárců tak bylo možné mimo jiné zakoupit vybavení do škol, obstarat základní potraviny, oblečení a obuv a podílet se na
chodu 5 sirotčinců, 17 dětských domovů, domů
a internátů a dalších zařízení pro osiřelé, chudé nebo
nemocné děti.
Také v Závadě se několik dobrovolnic rozhodlo napéct
koláče, které se prodávaly po nedělní bohoslužbě o 4.
postní neděli 31.3. V Závadě se tak vybralo úctyhodných téměř 8.500,- Kč. Poděkování patří všem, kdo zakoupením koláče přispěli na misie, ale hlavně těm,
které obětovaly svůj čas a vynikající koláče pro nás
napekly.
Andrea Lorková

Cyklo přístřešek
Začátkem letošního roku jsme získali dotaci ve výši
120.000,- Kč z Moravskoslezského kraje v programu
„Podpora rozvoje cykloturistiky v MSK“ na akci odpočinek na cyklotrase u Závady. Během června tak bude
v zatáčce směrem na Bělou (pod Stromkovou, na místě, kde jsou nyní lavičky a mapový stojan) postaven
nový přístřešek s posezením (viz obrázek), včetně stojanu na kola, mapového stojanu a odpadkového koše.
Tento přístřešek bude sloužit nejen cyklistům, ale určitě přispěje i ke zvelebení okolí naší obce. Doufáme, že
se uživatelé tohoto přístřešku budou chovat ohleduplně a udržovat čistotu, pořádek, aby dlouho sloužil
nejen našim spoluobčanům, ale i ostatním cyklistům,
turistům a dalším uživatelům.
Andrea Lorková
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Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Veřejný pořádek v naší obci
Svoz velkoobjemových kontejnerů zajišťuje obec třikrát
ročně, proto prosíme, skladujte si nepotřebné věci
doma a odevzdejte až v termínu mobilního svozu. Neodkládejte před kontejnery, do kterých se tento váš
odpad očividně nevejde a akorát narušujete vzhled
obce a veřejný pořádek - viz pár pikantních fotografií
z poslední doby.
Dalším trvalým problémem jsou psí výkaly a to nejen
na chodnících, ale stále častěji i na hřbitově či dětském
hřišti – na těchto prostranstvích platí zákaz vstupu se
psy! Je povinností každého majitele psa, nebo toho
kdo psa venčí, psí výkaly odstranit a vyhodit do košů
na psí exkrementy. Čistá obec je vizitkou nás všech.

Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna.
Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které se konaly při oslavách
jarní rovnodennosti, 21.
března a oslavovaly příchod jara. V moderním
pojetí jde o ekologicky
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí.
V Závadě oslavíme tento
den 26. 4. Těšíme se na
Vaši účast.
Redakce
Zpravodaj obce Závada
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Odpady, TJ SOKOL

Velkoobjemové kontejnery a
spotřeba vody
Svoz velkoobjemových odpadů (VO) a sběrna
nebezpečného odpadu (SNO) v Závadě 2019
VO + SNO středa 19. 6. 2019 (12 – 17 hod.),
SNO pátek 8. 11. 2018 (12 – 17 hod.),
VO sobota 9. 11. 2018 (8 – 12 hod.),

Odpady v Závadě
Sklo
Papír
Plasty
Biologický odpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Celkem (tun)

2016 2017
2018
12,81 12,49 12,56
4,1
3,66
6,29
8,56 10,56
12,5
132,8
120 124,39
72,7 73,12 76,04
11,61 13,78 18,12
242,58 233,61 249,9

Voda
Spotřeba vody v obci (m3)

2016 2017 2018
25819 24437 28422

TJ Sokol Závada zve na fotbal
Zima je konečně pryč a borci z TJ SOKOL ZÁVADA už
opět zahájili fotbalovou sezonu. K zásadní obměně kádru během pauzy nedošlo, odešel jen Radim Husárik,
kterému děkujeme, že našemu klubu pomohl, a vrátil
se Michal Kozel. Vyléčily se šrámy
a zranění z podzimních bojů, ještě před mistrovskými zápasy jsme sehráli několik přípravných utkání, a úvod sezony naznačil, že
konečný cíl – pohybovat se v horní polovině tabulky není nereálný. Loňská polovina soutěže
nám vynesla čtvrté místo, což je potěšující, ale také nás to zavazuje. Čekají nás venkovní derby v Bělé,
Bohuslavicích a Chuchelné, snadné to nebude ani na
hřišti v Zábřehu s rezervou Dolního Benešova,
a snadné to vlastně není nikde a s nikým. Věříme však,
že kvalita našeho týmu se opět projeví, a tyto náročné
zápasy zvládneme se ctí. A opět, jak už se stalo zvykem
a i naši soupeři to kvitují, se určitě budeme moci vždy

spolehnout na naši fanouškovskou základnu, která je
našim opravdovým dvanáctým hráčem. Rádi bychom
také poděkovali těm, bez kterých by veškeré naše snažení nebylo možné, a to Obecnímu úřadu v Závadě,
paní starostce Andrei Lorkové, e-shopu BabyMall manželů Léblových, panu Radimu
Barčovi – plyn, voda, topení, Velkoobchodu
s nápoji paní Lenky Liškové, Penzionu Závada
pana Marka Biedroně (nové dresy a sportovní oblečení Penzion Závada už měly svou mistrovskou
fotbalovou premiéru), panu Romanu Kubíkovi, který
je našemu klubu neúnavným pomocníkem, a dalším
sponzorům. A zejména chceme poděkovat našim fanouškům a příznivcům, kteří zápas co zápas neúnavně
naše borce ženou do fotbalových bitev. Informace
o zápasech a dění v klubu jsou dostupné na webu sokol.zavada.cz, případně na www.fotbalunas.cz Srdečně zveme všechny na fotbal.
Aleš Očko

III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE - JARO 2019
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo
6

So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
So
So
So
So

23. 3.
30. 3.
6. 4.
14. 4.
20. 4.
27. 4.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6
8. 6
15. 6.

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

Závada
Strahovice "B"
Závada
Bělá
Závada
Bohuslavice "B"
Dolní Benešov "B"
Závada
Chuchelná "B"
Závada
Bolatice "B"
Závada
Kozmice "B"

Štěpánkovice "B"
Závada
Darkovičky "B"
Závada
Sudice
Závada
Závada
Šilheřovice "B"
Závada
Hať "B"
Závada
Darkovice"B"
Závada
Zpravodaj obce Závada

Biliár

Vánoční turnaj v biliáru
V úterý 29. 12. 2018 se konal již 23. ročník tradičního
turnaje v biliáru pořádaného Martinem Theuerem
v místním pohostinství. Turnaj startoval v 15 hodin a
startovní listinu naplnilo 12 hráčů, kteří se utkali dle
vylosovaného pavouka. Hrálo se 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 vzešli tři finalisté,
kteří se utkali systémem „každý s každým“. Se systémem turnaje se nejlépe vypořádal Robin Štefek, který

ve finálovém kole vybojoval dvě výhry. Na druhém
místě se umístil Adam Fojtík, který v duelu o druhé
místo porazil loňského vítěze Vojtu Nawratha. 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 setkáme.
Petr Liška

I. kolo
Svoboda L.
Cigán J.

II. kolo
Nawrath V.
Škroch J.

III. kolo
Nawrath V.
Štefek R.

1. místo
Štefek R.

Nawrath V.
Liška P.

Štefek R.
Cigán J.

Štefek R.
Fojtík A.

Fojtík A.

Menšík V.
Škroch J.

Joško P. ml.
Fojtík A.

Fojtík A.
Nawrath V.

2. místo
3. místo
Nawrath V.

Fojtík A.
Chřibek V.
Štefek R.
Chříbek J.
Joško P. ml.
Joško P. st.

Závadská biliárová liga
Pro nadšené hráče, kteří chtějí porovnat síly ve více
zápasech, připravujeme novou soutěž tzv. „Biliárovou
Závadskou ligu“, která by měla odstartovat v září letošního roku a vyvrcholení celého turnaje bude někdy
v prosinci. Soutěž by se měla odehrávat v místním pohostinství Martin Theuer. Přihlášení hráči se budou
utkávat systémem „každý s každým“. Soupeři vždy
odehrají dva zápasy, vítězstvím získá hráč 3 body,
v případě remízy získá každý hráč 1 bod do celkové tabulky. Samozřejmě vše závisí na počtu přihlášených
účastníků. Pravidla, systém soutěže a výše startovného
budou zveřejněny v dalším čísle Zpravodaje obce Závada. Přihlášky, prosím, zasílejte do 30. 6. 2019 na
email: liska.petr@email.cz
Petr Liška
Zpravodaj obce Závada
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Spolky

Aktivity Senior klubu
Ani v zimě se závadští senioři nenudí - Dne 28. ledna
jsme uspořádali klubový večer, jehož součástí byla
přednáška Senior bez nehod doprovázená vtipnými
scénkami. Další klubový večer proběhl 27. února.
V březnu k nám zavítal bylinkář a léčitel pan Radomír
Wojnar, absolvent mimořádného studia na fakultě
Farmacie vysoké školy Univerzity Karlovy, obor "Léčivé
rostliny", nositel Osvědčení o odborné způsobilosti
prodejce vyhrazených léčiv. Přednáška pro členy klubu
seniorů ale také pro veřejnost byla na téma léčení pomocí fytoterapie. Toto léčení předepisuje čaje
z léčivých bylin, popřípadě doporučuje přírodní léčivé
prostředky nebo postupy. Po skončení přednášky následoval opět klubový večer. Dne 28. března se náš

klub účastnil již tradičního turnaje ve hře „ Člověče nezlob se“ v Bělé, z devíti soutěžících družstev se Závada
umístila na 4. místě.

Senior klub

Živý betlém
Na Štědrý den se již tradičně konalo vystoupení místních dětí v představení živého betlému u Obecního domu. Děti se na vystoupení připravovaly několik týdnů
pod vedením paní Blanky Klouzalové a pana Jana
Dombka. I když se počasí moc nevydařilo, přišel velký
počet našich obyvatel, společně jsme si zazpívali koledy,
popovídali se sousedy a popřáli si hezké svátky. Také
jsme si odnesli domů betlémské světlo, které k nám přinesli naši skauti.
Blanka Klouzalová

Hasičský ples

Obecní ples 2019

Jako každoročně druhý únorový sobotní večer SDH pořádali hasičský ples. K tanci a poslechu hrála oblíbená
skupina Blankyt. O kulturní vystoupení se postarali
hasiči a hasičky z místního sboru ve scénce, jak probíhá trénink hasičů a jak jsou sehrané při práci hasičky.
O půlnoci proběhlo losování bohaté tomboly, pak se
tančilo až do rána. Děkujeme všem, kteří pomohli při
organizaci a zajištění plesu a všem sponzorům.

V sobotu 12. ledna jsme v sále OD uspořádali Obecní
ples a věřím, že tento ples bude již tradiční každoroční
kulturní akcí. Ples byl vyprodaný do posledního místa.
K poslechu a tanci hrála skupina Trio Domino. O kulturní program se postarali tanečníci, kteří předvedli
ukázky standardních a latinskoamerických tanců. Do
světa magie nás vtáhl svým vystoupení kouzelník
Ondřej Sládek. O půlnoci proběhlo losování bohaté
tomboly a poté pokračovala zábava do brzkých ranních hodin. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli
uspořádat a zorganizovat tento ples, OÚ Závada, zastupitelům, zaměstnancům OÚ a všem sponzorům,
kteří darovali ceny do tomboly.

Čaj o páté
V sobotu 2. března proběhla v sále OD tradiční akce
„Čaj o páté‘‘. K tanci a poslechu hrál p. Lampart. Pro
zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení. Své
kouzelnické představení předvedla kouzelnice Radana,
která svými triky a kouzly všechny nadchla. Ve 20 hod.
proběhlo losování tomboly a pak pokračovala zábava
až do půlnoci.
8

Za SDH a Kulturní komisi Zuzana Cigánová
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Zajímavosti

Likvidace obtížného hmyzu
Sbor dobrovolných hasičů v Závadě zakoupil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ZÁVADA prostředky
na likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních
hnízd. Uvedené prostředky byly zakoupeny do nového
zásahového automobilu Renault. V případě mimořádných událostí provede jednotka SDH ZÁVADA na žážádost likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích
a sršních hnízd v obci Závada, a to ve večerních
hodinách po domluvě s velitelem jednotky
Ondřejem Lasákem 777 101 645 nebo jeho
zástupcem Petrem Stachou 724 793 393.
Hasiči u podobných událostí zasahují
v případech, kdy je ohroženo zdraví
občanů, tedy u hnízd blízko obydlí
nebo přímo v nich. V život ohrožujících případech volejte linku
hasičů 150. O výjezdu dobrovolných hasičů k likvidaci bodavého hmyzu rozhoduje krajské operační středisko.
Krajské operační středisko následně vyhodnotí závažnost situace, a buďto na místo hasiče vyšle, nebo volajícímu doporučí, aby se obrátil na deratizační firmu.
Hasiči zasahující především na veřejných místech (parky, školy a školky, nemocnice, radnice, centra města,
obytné domy). Pokud se jedná o rodinné domky, chaty
a chalupy, doporučujeme, aby se lidé s předstihem

Nové prvky na dětském hřišti
Na dětské hřiště byly instalovány nové dětské prvky trampolína a závěsný můstek. Tyto prvky jsou doporučeny pro děti ve věku od 3 do 14 let. Prosíme rodiče
dětí, které budou tyto prvky využívat, aby dbali na jejich bezpečnost a zabránili tak případným úrazům. Níže uvádím jen několik důležitých zásad pro používání
trampolíny.
1. Vstupujte na a vystupujte z trampolíny opatrně
a jednotlivě. 2. Maximální nosnost trampolíny je 100
kg. 3. Vstup pouze bez bot. 4. Odložte brýle, řetízky,
pásky a jiné ostré předměty. Vyprázdněte dětem
kapsy. 5. Nikdy nedělejte salto, salta mohou vést
k vážným zraněním zad a šíje. 6. Skákání je povoleno
pouze na černé ploše, která je k tomu určena. 7. Skákání je dovoleno dětem pouze za dohledu dospělé
osoby. 8. Skákejte s opatrností, abyste nezranili skákaZpravodaj obce Závada

dostatečně zásobili přípravkem na likvidací obtížného
létajícího hmyzu (včely, vody) např. biolitem a hnízdo
postříkali sami ihned po jeho nalezení - bez zbytečného
čekání na zásah hasičů. Vosí a sršní hnízda je vhodné
likvidovat v pozdních odpoledních případně večerních
hodinách, kdy je uvnitř nejvíc jedinců. Na trhu existuje
dostatek prostředků k jejich likvidaci. Pokaždé je
však nutné chránit se před bodnutím vhodným
oděvem, včelařskou kuklou, rukavicemi
a obuví. V závažných případech může
u alergiků při pobodání dojít až k život
ohrožujícím stavům (anafylaktický šok).
Mnohačetná pobodání jsou nebezpečná, zejména do oblasti horních
cest dýchacích, nebo do krku
a okolí očí. Úkolem jednotky při
záchraně osob a zvířat je odstranění
bezprostředního
ohrožení jejich života. Pokud zásah splňuje uvedenou
definici záchrany, může jednotka provádět i odchyt
a hubení vos, včel a sršňů. Míru ohrožení posoudí při
převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník,
případně na místě události velitel zásahu.
V případech výskytu včelích rojů dávají hasiči přednost
odborníkům – včelařům. U vos a sršňů pak soukromým
firmám, které se na likvidaci tohoto hmyzu zaměřují.
Ondřej Lasák
Ondřej Lasák
jícího kamaráda. 9. Neskákejte pod vlivem alkoholu
popř. jiných omamných látek. 10. Neskákejte, pokud je
skákací plocha mokrá, pokud fouká silný vítr nebo je
snížená viditelnost.

Petr Liška
9

Sport

Běžecký závod Závadská desítka
Rok se s rokem sešel a za necelé tři týdny tady máme
zase běžecký závod a pochod Závadská desítka. Vaše
kladné ohlasy na tuto akci nás motivovaly pustit se do
pořádání 2. ročníku běhu a pochodu, který se bude
konat v sobotu 4. 5. 2019 od 13 hod. O tom, že se
závod líbil svědčí fakt, že tento závod byl zařazen do
seriálů POBL (Prajzsko - opavská běžecká liga). POBL
je seriál běžeckých závodů pořádaných na “prajzské”
a v okrese Opava. Cílem je podpořit místní závody
a stmelit je do dlouhodobé soutěže. Seriál se skládá
z cca. 28 závodů různých distancí po celém okrese.
Jelikož každý rok vzniká nějaký nový závod, dochází
i v POBLu k mírné obměně závodů. Celkově se
každému do finálních výsledků počítá 15 nejlepších
závodů. Info: https://prajzskybk.webnode.cz/prajzsko-

opavska-bez-liga/ Trať jsme oproti loňskému ročníku
nezměnili, takže vede převážně lesními nezpevněnými
cestami. Co jsme změnili, je počet kategorií: Přidali
jsme kategorii muži nad 60 let, dětské závody na 200
m, 500 m a 1000 m. A hlavně jsme závod rozšířili
o kategorie muži a ženy ze Závady. V této kategorii
budou soutěžit pouze občané a rodáci za Závady bez
rozdílu věku. Loňské vítězství obhajuje Andrea Lorková
a Petr Joško ml. Během tohoto 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
obce
Závada:
http://www.zavada.cz/aktuality/sport/

Pochod 4 km, 10 km
Pochod je určen pro všechny věkové kategorie, takže
zveme všechny rodiče s dětmi, seniory, prostě ty, kteří
se chtějí jen tak projít a udělat něco pro své zdraví.
Chodci budou mít na výběr ze dvou tras. Trasa 4 km
(obr. vpravo) a trasa 10 km, ta bude stejná jako trasa
pro běžecký závod. Registrace na pochod bude probíhat od 12:30 na hřišti TJ Sokol. Start pochodu je ve 13
hod. Pro všechny účastníky běžeckého závodu
i pochodu a samozřejmě pro diváky a fanoušky bude
připraveno bohaté občerstvení, čepované pivo, domácí
buchty, pečené makrely a spousty dobrot. Těšíme se
na vaši hojnou účast.
Za FC-B7 TÝM!!! Petr Liška
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Kotlíková půjčka

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů
Státní fond životního prostředí ČR v souvislosti s finální
3. výzvou kotlíkové dotace vyhlásil výzvu - Bezúročné
půjčky na výměnu kotlů pro domácnosti. Na stránkách
obce jsme měli do 31. 3. dotazník, abychom zjistili zájem Vás občanů o výměnu kotlů. V úterý 16. 4. proběhla na OÚ informační schůzka s veřejností a se zájemci
o kotlíkové dotace. Co dotace podporují a co je cílem?
Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na
pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4.
nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je
pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.
Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Za nový
ekologický zdroj tepla, kterým může být:
- kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním),
- plynový kondenzační kotel,
- tepelné čerpadlo.
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam
výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován
a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz V případě
nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové
dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů
u kotle s výkonem 20 kW). Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7.
2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do
30. 9. 2023. Do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.
Uznatelné jsou náklady na:
- výměnu zdroje tepla a s tím související stavební
úpravy,
- novou otopnou soustavu nebo její úpravu,
- akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník
TUV,
- zkoušky a testy související s uvedením majetku do
stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provoZpravodaj obce Závada

zu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze
do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu,
- projektovou dokumentaci (není podmínkou).
NELZE provést výměnu:
- stávajícího starého plynového kotle (musí dojít
k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním),
- stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová), nebo
kotle s automatickým přikládáním paliva zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1.
2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financovaných z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 nebo v rámci individuální dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Jaká je výše dotace?
Na výměnu kotle můžete získat ze zdrojů Evropské
unie. Tato dotace bude navýšena o částku 7.500,- Kč
v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní
obci. Všem úspěšným žadatelům přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 7.500,- Kč. Posledním způsobem,
jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle,
je případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí
a výše jejich příspěvku je uveden na webové adrese
https://lokalni-topeniste.msk.cz
Jak o dotaci požádat?
Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. dubna 2019.
Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková
dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to
podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádost o dotaci
se bude podávat elektronicky s následným doložením
listinné podoby a příloh na Krajském úřadě MSK.
S vyplněním žádosti Vám pomůže specialista, kterého
zajistí OÚ Závada.
Zájemci o kotlíkovou půjčku, ať se závazně přihlásí na
OÚ Závada do 29. 4. 2019. Pokud nebude minimálně
10 zájemců, obec kotlíkové půjčky realizovat nebude!!
Výše bezúročné půjčky:
Tep. čerpadlo, kotel na biomasu – max. 200.000,- Kč.
Na plynový kotel – max. 150.00,- Kč.
Zdroj: https://lokalni-topeniste.msk.cz/sites/default/
files/leta%CC%81k_kotliky_3.kolo_2019.pdf
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Školní budova v Závadě
Byli jsme upozorněni našimi spoluobčany, že se na níže
uvedených webových stránkách Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vada_(z%C3%A1
mek,_okres_Opava) nachází údaj, že v naší obci se nacházel objekt „zámeček“ a patřil statku Rothschildů,
kteří tento objekt postoupili obci Závada pro účely
školní budovy (dnešní budova mateřské školky
v Závadě). Wikipedie tento údaj přebrala z knihy profesora Františka Musila: Neznámé zámky Moravy
a Slezska.

Zhostila jsem se úkolu, že předložím naše „obecní“ záznamy, že se v naší obci a statku Rothschildů, žádný
takovýto objekt nenacházel, a že muselo dojít
k omylu. Byl to nelehký úkol a zvlášť pro člověka jakým
jsem já – člověk, který se „ jen“ zajímá o historii, proto
jsem musela mít vše řádně ověřené a prověřené, než
jsem mohla napsat autorovi knihy prof. Františkovi
Musilovi, který je český historik a vysokoškolský pedagog a publicista. Strávila jsem nad tím několik měsíců,
navštívila Zemský i Státní archiv v Opavě, komunikovala s odborníky na architekturu, se spisovateli o našem
kraji, stavebním úřadem v Dolním Benešově, studovala
mapy, znovu přečítala všechny záznamy o naší obci
atd. Měla jsem štěstí, kde jsem přišla, koho jsem oslovila, byli mi všichni nápomocni, hlavně v archivech, údaje, které jsem potřebovala byly zaznamenané
v jazyce německém. A jaký je výsledek všeho pátrání
o údajném zámečku v naší obci? Vše má na svědomí
stavitel budovy, kterému obec Závada dala zakázku
k vybudovaní školní budovy. Jeho architektura byla tak
výjimečná, že i v dnešní době zmátla odborníky, že se
muselo jednat o sídlo vrchnosti. Stavitel naši školní
budovy byl Josef Holuša (Holuscha) z Dolního Benešo12

va, byl to významný stavitel, který si stavby i sám projektoval, jeho práce se dají vyhledat na internetu, za
zmínku stojí stavba
kostela sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích. Vážím si pana profesora Musila, uznal
svou chybu i když se nedá napravit, kniha je v oběhu
a další údaj, který se píše o naši obci, že jsme tady měli
pivovar ….o tom někdy příště 
Blanka Klouzalová
Odpověď Prof. PhDr. František Musil, CSc.
Vážená paní Klouzalová, děkuji za Váš dopis a zaslané
přílohy. Z vašich informací začínám mít jasno, jak asi
k celému omylu došlo. Před sebou mám pruskou katastrálku obce - velmi nepřehlednou, ale přece je možné
se podle ní trochu orientovat. Objekt by vycházel někde kolem parcely označené tehdy č. 3, naproti parcele kde je uvedena obec jako držitel (č. 46). Řekl bych,
že na rohu této parcely stojí dnešní kaple. Přímo na
místě, kde stojí onen sporný "zámeček" je zatím nezastavená obdélníková plocha bez čísla. Velmi mne mrzí,
že při studiu v Univerzitní knihovně ve Wroclavi, jsem
si nepoznamenal přesný název publikace, kde byla ona
inkriminovaná fotka "zámečku"-školy. V žádném případě nešlo o nějakou odbornou, ale populární záležitost. Pokusím se ještě jednou tuto publikaci sehnat
a pořídit kopii. Teď, když jste mně napsala o staviteli
školy, význačném architektu, začínám dávat všechno
dohromady. Budova podle pohledu je skutečně výjimečná, takže snadno mohla vzbudit dojem, že jde nějaký zámek. A pak údaj, že Rotschild poskytl něco pro
umístění školy u Štěpána. Zřejmě to bylo to provizorium, kam docházel učitel z Bohuslavic. A já jsem to dal
dohromady s tím nápisem u školy a tak to zřejmě
vzniklo. Jak jsem již psal, dlouho jsem si nebyl jistý, zda
dávat text či nikoli, nakonec jsem se tedy rozhodl
špatně, když jsem to do publikace zařadil. Má snad letos vyjít dotisk, takže Závadu vyřadím - resp. přeřadím
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do toho oddílu, kde jsou nejasné, sporné věci, např.
běžně označovaný zámek v Kyjově na již. Moravě není
vůbec zámkem, ale zrušenou farou. Jsem velmi rád,
když se setkám s někým, kdo má o region, kde žije
skutečný zájem a to je zřejmě i Váš případ. Pokud jde
o výtku, proč jsem se nestavil na radnici, ony cesty
jsem většinou podnikal v sobotu nebo v neděli, kdy
jsem já a moji známí z Bartovic u Ostravy, kteří jezdili

se mnou, a vozili mne (nejsem motorista), v tyto dny
jsem nechtěl nikoho obtěžovat. Zdaleka ne každý student, když zadávám seminární práce s regionální tématikou, je ochoten jít za řešením problému s takovou
intenzitou a zodpovědností, jak jste to předvedla Vy.
S pozdravem
Prof. PhDr. František Musil, CSc.

Výzva - historické fotografie
Na letošní rok připadají oslavy 670 let od první písemné zmínky o naší obci. Hlavní oslavy proběhnou 5. července, kdy při mši svaté posvětíme nové zvony a poté
budou následovat obecní slavnosti na místním hřišti.
Od 1. do 5. července plánujeme uspořádat v sále
Obecního domu výstavu obrazů Huberta Mikety
a výstavu historických fotografií. Hlavní organizátorkou a koordinátorkou této ojedinělé obecní výstavy je

p. Blanka Klouzalová, která už nyní sbírá a upravuje
historické fotografie. Pokud byste ve svých rodinných
archivech našli fotografie ze Závady z předválečné, válečné doby, ale i třeba fotografie z 50. - 70. let, budeme moc rádi, pokud nám je na výše zmíněnou výstavu
zapůjčíte. Fotografie k zapůjčení, prosím, doneste na
OÚ do 1. 6. 2019. Ihned po výstavě Vám budou nepoškozené vráceny. Děkujeme.

Vítání občánků
V neděli 7. 4. 2019 jsme v sále Obecního domu slavnostně přivítali pět nových občánků narozených v roce
2018. Byli to: Vojtěch Lasák, Lilien Cejpková, Jakub
Holubek, Vít Plaček, Marek Juřík. Jednu holčičku a čtyři
chlapečky, jejich rodiče, prarodiče a všechny přítomné
přivítala paní starostka, poté přednesly básničky žačky
ZŠ pod vedením paní Lenky Lasákové. Rodiče občánků
se podepsali do pamětní knihy, dostali dárečky pro své
děti a na památku na tento den se všichni společně vyfotili. Rodičům i dětem přejeme jménem obecního
úřadu v Závadě především nezměrné množství lásky
a hodně zdraví.
Zuzana Cigánová
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Tříkrálová sbírka 2019
Přes tisíc koledníků na Hlučínsku vybralo v rámci
Tříkrálové sbírky částku 2.330.509 Kč, což je rekordní
výsledek v 18leté historii sbírky. Většina vykoledované
částky zůstane v regionu a pomůže k zajištění kvalitní
péče o umírající, nemocné a znevýhodněné lidi. „Rád
bych upřímně poděkoval místním obyvatelům, že přijali koledníky s otevřenou náručí a přispěli na dobrou
věc. Hlučínsko opět patří k nejštědřejším regionům
v rámci celé ČR. Také chci poděkovat všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a měst
a obcí. Bez jejich oběti a nadšení by sbírka nemohla
být tak úspěšná,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol. Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanovené-

Obec
Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Borová
Dolní Benešov a Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín - Darkovičky
Hlučín - město
Darkovičky
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

ho klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované částky, což je
1.514.831 Kč. Ty plánuje Charita použít na zajištění
péče o umírající, nemocné a znevýhodněné lidi. Část
výtěžku půjde na nutné opravy v domově pro seniory
a také rekonstrukci charitního domu v Hlučíně. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.
V roce 2018 se v celé ČR vybralo přes 116 mil. Kč. Na
Hlučínsku se letos do sbírky zapojilo 311 skupinek, což
představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky
lidí pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech
a na městských a obecních úřadech. Pro koledníky připraví Charita Hlučín poděkování v podobě pozvání do
kinavv Bolaticích.
Charita Hlučín

Charita Hlučín – Tříkrálová sbírka 2019
Vykoledovaná částka Obec
16.005 Kč Kravaře, Kravaře - Kouty
19.873 Kč Ludgeřovice
109.688 Kč Markvartovice
137.664 Kč Píšť
73.737 Kč Rohov
144.100 Kč Strahovice
116.379 Kč Sudice
55.661 Kč Šilheřovice
83.759 Kč Štěpánkovice
250.197 Kč Třebom
63.221 Kč Vřesina
154.696 Kč Závada
84.287 Kč Celkem:
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Vykoledovaná částka
260.327 Kč
165.103 Kč
72.193 Kč
88.613 Kč
33.400 Kč
50.758 Kč
33.160 Kč
68.408 Kč
148.509 Kč
6.205 Kč
64.681 Kč
29.885 Kč
2.330.509 Kč
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Životní jubilea
V období 1. 1. - 15. 4. 2019 oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden:
Helena Rožanská
50 let
Věra Černajová
55 let
Roman Stoček
55 let
Anna Černajová
82 let
Jindřich Cejpek
65 let
Miroslav Menšík
60 let
Dorota Stachová
65 let
Únor:
Rozamarie Lampová
83 let
Annemarie Fichnová
80 let
Klaudie Fojtíková
50 let
Lenka Vitásková
65 let
Petr Kozák
55 let
Yveta Válková
55 let
Březen:
Anna Bedrunková
82 let
Emilie Obrusníková
70 let
Radomír Krištof
50 let
Maria Kašparová
83 let
Margita Kalvarová
55 let
Anežka Janošková
65 let
Anna Pustelníková
89 let
Duben:
Hildegarda Gřondělová
84 let
Gertruda Lehnerová
86 let
Oldřich Fojtík
55 let
Blahopřejeme!

DUBEN
26. 4. Den země, účast všech spolků + opékání na
hřišti TJ SOKOL,
27. 4. Divoké kočky - travesti show (sál OD),
KVĚTEN
4. 5. Běžecký závod 10 km - FC-B7 TÝM!!!
pochod - 4 km, 10 km,
5. 5. Denní hasičská soutěž - SDH
(hřiště TJ SOKOL),
10. 5. Noc s Andersenem (místní knihovna),
18. 5. Den matek (sál OD Závada),
ČERVEN
8. 6. Den dětí - Rozinky (prostor před OD),
15. 6. Smažení vajec - Klub seniorů (hřiště TJ
SOKOL - termín bude upřesněn).
30.6. - 5.7. Výstava historických fotografií a obrazů
Huberta Mikety (sál OD),
ČERVENEC
5.7.
Obecní slavnosti, oslavy 670. založení obce
(hřiště TJ SOKOL).

Navždy nás opustili…
Konec prosince 2018:
Hildegarda Chříbková
Jindřiška Pěcháčková
Únor:
Jan Lichovník
Březen
Jan Krupa
Duben:
Petra Mašková
Josef Navrátil
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.
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