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Vážení spoluobčané,
první čtvrtina roku je za námi, dovolte mi opět stručné
shrnutí. V lednu schválilo zastupitelstvo rozpočet na
letošní rok. Po loňském hospodaření nám na účtu zůstalo skoro 5,5 mil. Kč, které, jak jsem naznačila
v minulém vydání zpravodaje, hodláme převážně investovat do oprav obecní kanalizace. V březnu jsme
opravili první úsek, který byl v havarijním stavu, vedoucí přes tři soukromé pozemky. Kanalizace byla
v naší obci budována od padesátých let, některé úseky
mají podle odborníků už dávno po své životnosti. Bohužel v době výstavby fungoval právní systém na jiných principech než dnes, nebyla téměř řešena věcná
břemena a dnes vznikají problémy, kdy například potrubí vede v některých částech obce přes soukromé
pozemky. Obec jako správce kanalizace má povinnost
udržovat kanalizaci v provozuschopném stavu
a provádět nezbytné opravy. A to se týká nejen kanalizace, ale i vodovodu, rovněž ve správě obce. Obvykle
se po zimních mrazech objeví prasklina na vodovodním potrubí a nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme měli
v únoru větší poruchu na Podliští a polovina obce byla
skoro celý den bez vody. Začátkem dubna začala
z loňska odložená oprava asfaltového povrchu točny
a poté plánujeme dokončení parkoviště u hřbitova. Po
vydání územního rozhodnutí, začneme s rozšířením veřejného osvětlení chodníku od hřiště směrem ke kapli.
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Na tuto investiční akci se nám podařilo získat dotaci
z Programu rozvoje Moravskoslezského kraje ve výši
120 tis. Kč. Také jsme byli úspěšní v získání dotace 112
tis. Kč na projektovou dokumentaci „revitalizace vodní
nádrže“ (Kaménka), rovněž z prostředků kraje.
V dubnu jsme přivítali 12 nových občánků, za což jsme
rádi, alespoň bude i nadále v budoucnu využita kapacita místní mateřské školky. Čekají nás další jarní akce,
a to Den země a Den matek. Jsem ráda, že se naše
obec každoročně zapojuje do lednové Tříkrálové sbírky, v Závadě se letos vybralo 25 881,- Kč, z toho podle
celostátně určeného klíče jde 65% Charitě Hlučín. Také
děkuji všem, co se zapojili do nefinanční dobrovolné
sbírky pro azylový dům Nová šance v Koblově - každá
věnovaná, byť maličkost, potřebným velice pomůže.
Děkuji také všem členům spolků, ať už to jsou hasiči,
kteří jako každoročně uspořádali hasičský ples, Klubu
rodičů za uspořádání maškarního plesu, TJ Sokol za
zábavu s živou hudbou, místním Tvořilkám za uspořádání burzy oblečení a velikonočního jarmarku ve spolupráci s Rozinkami a v neposlední řadě našemu
aktivnímu Klubu seniorů za besedu o Anglii
a přednášku a historii Hlučínska. Závěrem Vám přeji
klidné Velikonoční svátky.
Andrea Lorková
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Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 15 ze dne 23. 1. 2017
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Jan Cigán,
Anna Kretková, Robin Štefek, Mgr. Věra Drobilíková,
Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, Ing. Yveta Valková
Omluveni: 0
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatele zápisu, a to p. Jan Cigán, Ing. Petr Liška. Hlasování o zapisovatelce zápisu a ověření zápisu. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schváleno 9 hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaného bodu č. 21 schválení a poskytnutí účelové dotace ČS
VČELAŘŮ ZO Vřesina. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 14/2016 ze dne 12. 12. 2016 vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Rozpočet obce Závada na rok 2017 schodkový se
zapojením zůstatku z roku 2016, závazným ukazatelem rozpočtu budou v daňových příjmech položky, v
ostatních případech paragrafy. Schváleno 9 hlasy.
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň
schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Závada a poskytnutí individuální účelové dotace. Schválení
žádostí o dotace neziskových organizací
4. SDH Závada 90 000,- Kč. Schváleno 6 hlasy.
5. TJ SOKOL Závada 30 000,- Kč
Neschváleno 9 hlasy – odložena na příští zasedání.
6. Prajzská ambasáda 8000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
7. Spolek Rozinky 12 000,- Kč
Schváleno 7 hlasy.
8. ZO ČSOP Nový Jičín 2 000,- Kč
Podaná žádost o dotaci z rozpočtu obce Závada na
částku 3000,- Kč. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje
poskytnutí účelové individuální dotace na částku
2 000,- Kč, stejnou částku, tak jako v loňském roce.
Schváleno 9 hlasy.
9. ZO SPCCH Dolní Benešov 3 000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
10. Vodné na rok 2017 je ve výši 18,- Kč/m3
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodů a kanalizací s tím, že finance na obnovu
a výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2017 budoudočerpány z provozních prostředků obce Závada.
Schváleno 9 hlasy.
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11. Vnitřní finanční kontrola za rok 2017 – provede
místostarosta a finanční výbor
Schváleno 9 hlasy.
12. Oprava jednotlivé kanalizace KČOV I. etapa dle
projektu firmy Igea s.r.o., dodatek k SOD. Podány informace o předpokládaném zpoždění termínu
31.3.2017 pro předání hotové projektové dokumentace a navrženo schválení dodatku k SOD o prodloužení
doby plnění. Neschváleno 8 hlasy.
13. Výroční zpráva o podání informací
Vzato na vědomí a bez připomínek.
14. Rozpočtová opatření č. 20 - 26/2016
Vzato na vědomí a bez připomínek.
15. Informace o VPP
Paní starostka podala informaci, že od 1. 1. 2017 byla
přijata na Obecní úřad Závada, nová zaměstnankyně
paní Zuzana Kurková na dotaci z Úřadu práce v rámci
veřejně prospěšných prací na pozici – Uklízeč veřejného prostranství na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2017. Dále informovalo o ukončení pracovního
poměru pana Ondřeje Svobody k 30. 11. 2017 a pana
Rostislava Poštulky k 31. 12. 2016, oba zaměstnanci
byli zaměstnáni na dobu určitou na Obecním úřadu
Závada z dotace Úřadu práce. Vzato na vědomí a bez
připomínek.
16. Zpráva výborů a komisí
Usnesení finančního výboru
Ing. Yveta Válková předsedkyně finančního výboru informovala občany obce Závada o zápisu a usnesení finančního výboru č. 14 ze dne 23. 1. 2017 o kontrole
plnění rozpočtu, kontrole výkazů pro hodnocení rozpočtu k 23. 1. 2017 a jejich návaznost na rozpočtové
opatření. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, rozpočtové opatření č. 20 – 26/2016 , v kompetenci paní starostky do 100 000,- Kč. Vzato na vědomí a bez
připomínek
Zpráva kontrolní komise:
Paní Anna Kretková předsedkyně kontrolního výboru
přečetla zápis z jednání KV č. 9 ze dne 23. 1. 2017. Informovala občany o provedené kontrole pokladních
knih za prosinec 2016 a leden 2017. Stav pokladní hotovosti k 23. 1. 2017 je celkem 11 680,- Kč.
Vzato na vědomí a bez připomínek

Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
Zpráva kulturní komise:
Ing. Petr Liška přivítal spoluobčany a seznámil
s činností kulturní komise a s plánem připravovaných
akcí. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
17. Územní plán Závada – informace
Podány informace o dalším postupu. Vzato na vědomí
a bez připomínek.
18. Výsledky tříkrálové sbírky
Paní starostka informovala občany o výsledku Tříkrálové sbírky v naší obci, která proběhla 7. 1. 2017. Bylo
„vykoledováno“ 25 881,- Kč. Vzato na vědomí a bez
připomínek.
19. Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce
Závada.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánované
v roce 2017 ve dnech 10. 4., 26. 6., 25. 9., 11. 12.
Vzato na vědomí a bez připomínek.
20. Termíny svozu velkoobjemových odpadů v roce
2017
Sobota 1. 4. 2017 od 8.00 do 12.00 hod.,
Středa 21. 6. 2017 od 12.00 do 17.00 hod.,
Sobota 11. 11. 2017 od 8.00 hod 12.00 hod.
Vzato na vědomí a bez připomínek.
21. Český svaz včelařů 3 000,-Kč
Podaná žádost o dotaci z rozpočtu obce Závada na
částku 5 000,- Kč. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí
účelové neinvestiční dotace a zároveň schválení
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace v částce 3 000,- Kč, stejnou
částku, tak jako v loňském roce. Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena: 18.55 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 16 ze dne 10. 4. 2017
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Jan Cigán,
Anna Kretková, Robin Štefek, Mgr. Věra Drobilíková,
Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, Ing. Yveta Valková
Omluveni: 0
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatele zápisu, a to p. Anna Kretková, Ing. Ondřej Lasák. Hlasování o zapisovatelce zápisu a ověření zápisu.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schváleno 9
hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných bodů
Zpravodaj obce Závada

Bod č. 18 – převod pozemku p. č. 743/4 z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce. Bod č. 19 – rozpočtové opatření č. 2, 3/2017. Schváleno 9 hlasy
2. Usnesení č. 15 ze dne 26. 1. 2017
Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek. Podané
žádosti na níže uvedené spolky z rozpočtu obce Závada. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň
schvalují uzavření veřejnoprávní smluv.
3. SONS 2 000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
4. TJ SOKOL Závada 30 000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
5. Roska 2 000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
6. Výsledky inventur k 31. 12. 2016
Schválení výsledků inventur za rok 2016. Nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Schváleno 9 hlasy.
7. Dotace na dopravní automobil SDH – podání žádosti na dotaci
Podání žádosti do 31. 5. 2017 na Ministerstvo vnitra
o dopravní prostředek jednotky SDH Závada. Schváleno 8 hlasy, hlasování se zdržel 1 hlas.
8. Přijetí dotace z programu „Podpory obnovy
a rozvoje venkova MSK 2017“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v max. výši 44%
(tj. 120 600,- Kč) celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizace projektu „Od hřiště ke
kapli a školce po osvětleném chodníku“. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Schváleno 9
hlasy.
9. Přijetí dotace z „Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2017“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v max. výši 75%
(tj. 112 500,- Kč) celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Revitalizace
vodní nádrže v obci Závada“. Zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem smlouvy. Schváleno 9 hlasy.
10. Změny čísla položky a paragrafu rozpočtové
skladby ve schváleném rozpočtu Obce Závada na rok
2017. Schváleno 9 hlasy.
11. Rozpočtové opatření č. 1 /2017. Příjem odvodu za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši
3.928,- Kč, povýšen § 2212 silnice na položku 5139.
Příjem jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 1 800,- Kč, povýšen § 2212 silnice na po3
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ložku 5139. Povýšení § 6171 na položce 5169 z 5212
položky 5901 částkou 50 000,-Kč. Příjem na VPP
z Úřadu práce – z položky 4116 na položku 5011, 5031,
5032 v částce 68 000, Kč. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
12. Kontrola VZP – zpráva o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla
provedena dne 13. 2. 2017 na adrese Denisovo nám. 1
v Opavě. Kontrolované období od 1. 5. 2014 do 31. 12.
2016. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky
vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
13. Výpověď veřejnoprávní smlouvy
Město Hlučín a Obec Závada uzavřeli dne 12. 5. 2016
veřejnoprávní smlouvu (na základě této smlouvy město Hlučín vykonával namísto orgánů obce Závada
v jejím správním obvodu přenesenou působnost). Město Hlučín vypovídá v souladu s č. IV. odst. 3 veřejnoprávní smlouvu ze dne 12. 5. 2016 v souvislosti
s novelou zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
14. Monitorovací zpráva za rok 2016 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017“.
Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
15. Dopravní obslužnost. Informace o doporučení obcím a městům SOH neschvalovat smlouvy Moravskoslezského kraje a doporučuje obcím a městům
akceptovat dofinancování veřejné autobusové dopravy
ze strany obcí a měst v roce 2017 do výše částky z roku
2016 s tím, že ARRIVA MORAVA a.s. zašle obcím
a městům nové podklady ke smlouvám o zajištění dopravní obslužnosti do 30. 11. 2017 s max. částkou
z roku 2016 s tím, že o navýšení prostředků na veřejnou autobusovou dopravu bude SOH dále jednat
s vedením Moravskoslezského kraje. Vzato na vědomí
a bez výhrad a připomínek.
16. Zprávy výborů a komisí
Zpráva kontrolní výbor
Paní Anna Kretková informovala občany o zápisu jednání kontrolního výboru č. 10 ze dne 10. 4. 2017.
Předmětem kontroly bylo usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2017, č. 15. Kontrola pokladních knih za únor, březen, duben 2017. Stav
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pokladny v hotovosti k 10. 4. 2017 byl 10 115,- Kč.
Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
Usnesení finančního výboru
Ing. Yveta Valková předsedkyně finančního výboru informovala občany, že schůze finančního výboru je plánována na konec měsíce dubna. Vzato na vědomí
a bez výhrad a připomínek.
Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška přivítal spoluobčany a seznámil
s činností kulturní komise a s plánem připravovaných
akcí. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
17. Přezkoumání hospodaření za rok 2016
Ing. Andrea Lorková informovala občany o průzkumu
hospodaření obce Závada za rok 2016, který se uskuteční 13. 4. 2017. Vzato na vědomí bez výhrad

a připomínek.
18. Převod pozemku p. č. 743/4 z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Závada.
Paní starostka Ing. Andrea Lorková informovala občany, že se jedná o pozemek o rozměru 2 879 m2, jde
o cestu směrem na Vřesinu. Pokud se nevyskytnou
žádné překážky bránicí převodu pozemku a podání žádosti včetně požadovaných příloh, půjde o bezúplatný
převod daného pozemku. Schváleno 9 hlasy.
19. Rozpočtové opatření – č. 2/2017
Povýšení § 2310 pitná voda položka 5179 z § 5212
ochrana obyvatelstva na položku 5901 v částce
33.000,- Kč. Povýšení §2321, §3399, §5212, §6409 z §
5212 ochrana obyvatelstva na položku 5901.
Povýšení položky 4116 dotace z úřadu práce na VPP na
§ 3745 položku 5011 v částce 10 000,- Kč. Příjem od
Úřadu práce z položky 4116 na § 37545, položky 5011,
5031, 5032 v částce 32 000,- Kč. Vzato na vědomí
a bez výhrad a připomínek.
-č. 3/ 2017
Příjem investiční dotace z rozpočtu MSK ve vyhlášeném dotačním programu: „Podpora obnovy a rozvoje
venkova MSK 2017“, ve výši 120 600,- Kč. Příjem investiční dotace z rozpočtu MSK ve vyhlášeném dotačním
programu: „Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2017 „na realizaci projektu,, Revitalizace vodní nádrže v obci Závada „ve výši 112 500,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková

Zpravodaj obce Závada

Zajímavosti z obce

Azylový dům Nová šance
Od 15. - 20. 3. 2017 probíhala v naší obci nefinanční
sbírka pro azylový dům v Koblově. Moc děkujeme
všem, kteří přispěli nějakým darem. Nasbíralo se
spoustu oblečení, povlečení, čisticích prostředků, ale
i 4 kola pro Afriku!
Níže je poděkování obce Koblov: Tento týden naše organizace obdržela od občanů obce Závada u Hlučína
materiální pomoc. Celá akce vznikla na základě vyhlášené nefinanční sbírky pro azylový dům Nová šance
v Ostravě - Koblově. Tuto sbírku vyhlásila starostka
obce, paní Ing. Andrea Lorková. Sbírka byla pořádána
ve dnech 15.3. -20. 3. 2017. Poděkování za dar občanům Závada: V darovaných věcech jsme dostali především pánské oblečení, obuv, pracovní oděv i obuv.
V igelitových pytlích a taškách byly také základní hygienické potřeby a prací prášek. Uživatelé azylového
domu obdrželi také trvanlivé potraviny, několik kusů
nádobí (talíře, hrníčky). Občané darovali také 4 starší
jízdní kola, pro projekt kola pro afriku. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat paní starostce i všem občanům obce Závada za darované věci pro muže, kteří se
v současné době nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Této pomoci si všichni velmi ceníme, jak uživatelé azylového domu, tak i zaměstnanci.

zdroj: http://www.koblov.cz/aktuality_173.html

Svoz velkoobjemových odpadů
V sobotu 1. 4. 2017, byly v naší obci přistaveny první
letošní velkoobjemové kontejnery. A jak to obyčejně
po zimě bývá, tři kontejnery nestačily. Díky za pomoc
obecnímu zaměstnanci Jindřichu Chřibkovi a místním
hasičům. Níže zasílám tabulky s ročním objemem tříděného odpadu a pro zajímavost spotřebu vody v obci.
Odpady v Závadě
Sklo
Papír
Plasty
Biologický odpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Celkem (tun)

2014
2015
2016
13 12,87 12,81
2
2,3
4,1
7,75
8,2
8,56
7,2
68 132,8
79
72
72,7
8,49 17,36 11,61
117,44 180,73 242,58

Voda
Spotřeba vody v obci (m3)

2014 2015 2016
25022 25503 25819

Zpravodaj obce Závada

Svoz velkoobjemových odpadů 2017
středa 21. 6. 2017 (12 – 17 hod.)
sobota 11. 11. 2017 (8 – 12 hod.)
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Zajímavosti z obce

Volně pobíhající psi
V poslední době se množí stížnosti na
volně pobíhající psy, kteří se bez dozoru
pohybují po veřejných prostranstvích,
ohrožují a obtěžují ostatní občany naší
obce, zejména děti, a znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky.
Samozřejmě, každému se může stát, že
mu občas pes uteče, ale stane se to
jednou, dvakrát… Stížnosti jsou spíše
na opakující se případy a jistě si každý
sáhne do svědomí, zda se jedná zrovna
o jeho psa či nikoliv…

Prosíme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili. Kdo nezajistí zvíře proti úniku,
dopouští se přestupku. V krajním případě
by často opakující se případy úniků psů
mohla řešit přestupková komise v Hlučíně,
která za naši obec přestupky řeší. Neradi
bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitelé psů zajistí
nápravu a umožní ostatním občanům naší
obce svobodný a bezpečný pohyb na
všech veřejných prostranstvích. Děkujeme
za pochopení.
Andrea Lorková

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně
u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře,
Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. 4.,
kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské
knihy. Také v Závadě se konal již 3. ročník Noci
s Andersenem. Kulturní komise ve spolupráci s naší
knihovnicí Lenkou Lasákovou připravila pro 20 přihlášených dětí zábavné čtení v knihovně na téma „Večer-
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níčky“. Četly se úryvky z knihy Adolfa Borna - Mach
a Šebestová jdou do školy. Dále pak byly připraveny
různé soutěže a hry. Po krátké dětské videodiskotéce
se děti občerstvily pizzou. A potom už unavené usnuly
u dětského filmu „Zootropolis“. Ráno, děti posnídaly
připravené buchty a poté proběhlo vyhodnocení celé
akce. Ohlasy dětí a společnou fotografii si můžete prohlédnout v prodejně Tempo.
Petr Liška

Zpravodaj obce Závada

Sport

TJ Sokol Závada zve na fotbal
III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE - JARO 2017
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
15. kolo
14. kolo

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

26.3
1.4.
9.4.
15.4.
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

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

Závada
Dobroslavice
Závada
Závada
Dolní Benešov „B“
Závada
Oldřišov "B"
Závada
Hať "B"
Závada
Bolatice "B"

Sudice
Závada
Služovice
Bohuslavice „B“
Závada
Darkovice „B“
Závada
Štěpánkovice "B"
Závada
Strahovice "B"
Závada
volno

Závada

Darkovičky "B"

Tradiční turnaj v biliáru
Dne 29. 12. 2016 se konal již 21. ročník tradičního vánočního turnaje v biliáru pořádaného Martinem
Theuerem v místním pohostinství. Turnaj startoval v
15 hodin a startovní listinu naplnilo 16 borců, kteří se
utkali dle vylosovaného pavouka. Hrálo se na jeden
zápas, výherce postupoval do dalšího kola, pro poraženého turnaj skončil. V dalším kole se znovu losovaly
nové dvojice a tak se pokračovalo až do finále. Se sysI. kolo
Strachota J.
Svoboda O.

Čtvrtfinále
Chříbek J.
Pěcháček M.

Semifinále
Husák L.
Joško P.

Wozniak R.
Chříbek J.

Svoboda L.
Husák L.

Chřibek J.
Strachota J.

Nawrath V.
Husák L.

Joško P.
Liška P.

Fojtík A.
Menšík V.

Fojtík A.
Strachota J.

témem turnaje se nejlépe vypořádal Libor Husák, který
ve finále porazil Jana Strachotu z Píště. Třetí místo obsadil Petr Joško. Všichni tři byli obdarováni věcnými
cenami, které do turnaje věnoval sponzor Martin
Theuer. Za všechny zúčastněné bych poděkoval Martinu Theuerovi za pořádání turnaje a věřím, že se u zeleného stolu po letošních Vánocích zase setkáme.
Petr Liška
o 3. místo
Chříbek J.
Joško P.

Finále
Husák L.
Strachota J.

1. místo
Husák L.
2. místo
Strachota J.
3. místo
Joško P.

Joško P.
Honus R.
Liška P.
Cigán J.
Svoboda L.
Chřibek M.
Škroch J..
Pěcháček M.

Zpravodaj obce Závada
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Organizace
a spolky
Reklama

Čaj o páté
Každoročně pořádá Obec Závada posezení s živou
hudbou „Čaj o páté“. Letos se akce uskutečnila během
plesové sezóny 18. února. K poslechu zahrála živá
hudba pana Lamparta. Pobavit nás svým vystoupením
přijel soubor seniorek Slunečnice z Kobeřic. Samozřejmě nechybělo občerstvení a bohatá tombola, do níž
přispěli jak zastupitelé, tak místní podnikatelé (pohostinství Martin Theuer, kosmetika Iveta Blokschová, šle
Martin Štefek, LR kosmetika Margit Kalvarová, truhlářství Jan Ryška). Všem sponzorům touto cestou děkujeme.
Andrea Lorková

Burza dětského oblečení

Velikonoční jarmark 2017

V sobotu 25. února uspořádal klub ručních prací
‚TVOŘILKY‘ burzu dětského oblečení. Na prodej se
mohly přihlásit maminky, které mají oblečení, obuv
a hračky po dětech, aby na této burze vše prodaly. Ke
koupi byl připravený rozmanitý sortiment barev
a velikostí oblečení, kojeneckých potřeb, obuvi
a hraček pro děti.
Za Tvořilky, Zuzana Cigánová

V sobotu 25. března od 15:00 hod se v sále obecního
domu konal první ročník velikonočního jarmarku. Tento jarmark pořádali dva spolky ze Závady, a to Rozinky
a klub ručních prací Tvořilky. Na Jarmarku prodejci nabízeli výrobky ručních prací, drátkované a šité výrobky
s velikonoční tématikou, velikonoční perníčky, květinové a dekorativní aranžmá, korálky, mýdla, med, svíčky
a medovinu. Bohužel z důvodu malého množství mléka
na výrobu mléčných výrobků a sýru se na poslední
chvíli omluvila z prodeje farma, které měla na jarmarku prodávat své výrobky. Občerstvit se mohli návštěvníci bramborovými placky, vajíčkovými smaženkami,
párky v rohlíku, alkem, nealkem, nebo výborným zákuskem ke kávičce… Vystoupení na Jarmarku měly děti
z místní mateřské školky, které si pod vedením paní
učitelek, nacvičily básničky a písničky s jarní
a velikonoční tématikou. Věřím, že se všem návštěvníkům, prodejcům a pořadatelům líbilo a že tento Jarmark se v Závadě stane každoroční tradiční akcí ☺
Za Rozinky a Tvořilky, Zuzana Cigánová
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Senior klub

Klubové večery
V rámci klubového večera dne 22.
2.2017 proběhla v sále Obecního domu beseda s o. Edgarem z anglického
opatství Ampleforth Abbey. Benediktinské opatství, ve kterém otec Edgar
žije, provozuje dvě školy s celkem asi
devíti sty žáky a studenty. Klášter je
v severní Anglii v hrabství Severní
Yorkshire. Všichni zúčastnění se
dozvěděli spoustu zajímavostí ze života v Anglii.

Klubový večer pořádaný dne 22. 3. 2017 byl spojený
s besedou o Hlučínsku. Tu přednesl historik a muzejní
pedagog Muzea Hlučínska pan PhDr. Jiří Neminář.
Přednáška byla moc zajímavá a všem se moc líbila.

Ani v dalších měsících nebude Klub seniorů zahálet.
Dne 19. 5. 2017 se chystají členové Klubu seniorů do
divadla na představení Veselé paničky windsorské.
Jedná se o divadelní komedie o pěti dějstvích, jejímž
autorem je dramatik anglického původu William Shakespeare. Ve středu 17. 5. 2017 oslaví společně Den
matek. Dne 4. 6. 2017 proběhne už potřetí Svatodušní
Smažení vajec.
Zpravodaj obce Závada
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Reklama

Místní kaple
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SDH

Opavská rally 2017
V sobotu 18. března se v katastru obcí Darkovice a Hať
uskutečnil nultý ročník Opavské rallye. Do akce, pořádané okresní odbornou radou represe se zapojilo tucet
jednotek z okresu Opava ve dvou kategoriích, JPO II +
III a JPO V. Soutěže se zúčastnili i členové JSDH Závada
ve složení: Václav Menšík – velitel, Tomáš Hluchník –
strojník, Tomáš Chřibek a Daniel Wilpert jako hasiči.
Na ty čekalo během chladného, ale slunečného dne,
celkem pět stanovišť. Na nich si mohli v praxi ověřit
své znalosti a schopnosti pod dohledem zkušenějších
kolegů.

Falešný požár a vyhledání osob
Byl nahlášen požár, ale ten se proměnil v řádění otce
u táboráku. Situace se dále komplikovala. Otec zbil
manželku, která utekla a je pohřešovaná. Kromě silné
opilosti, byl muž velmi agresivní a ohrožoval jednotku
zbraní. To za přihlížení těhotné dcery a ostatních dětí.
Jednotka musela změnit taktiku z banálního zásahu
a zpacifikovat
agresivního
muže,
vyhledat
a poskytnout pomoc ztracené manželce a dětem.
Pomoc po pádu z výšky
Při opileckém dýchánku dvou mužů na hrázi došlo
k pádu do třímetrové vpusti rybníka. Dospělý muž
upadl do šoku a měl krvácení hlavy. Takový byl námět
dalšího úkolu, při němž jednotky prováděly ošetření
pacienta v podobě zastavení krvácení a nasazení krčního límce, jeho naložení na páteřovou desku
a vytažení ven. Hasiči museli na tomto stanovišti využít znalosti z poskytnutí první pomoci člověku
v bezvědomí, manipulace s pacientem a vytažení
z velké hloubky.
Požár travního porostu
Dalším úkolem bylo uhašení požáru travního porostu.
Jelikož se poblíž místa vzniku požáru nacházel rybník,
musely jednotky vytvořit přívodní, dopravní a útočné
Zpravodaj obce Závada

vedení. Jako stěžejní bylo vedení hadic přes komunikaci a dále koleje (simulovány paletou). To vše dokresloval zuřivý reportér prahnoucí po informacích. Jednotka
musela co v nejkratším čase uhasit požár, za všech
bezpečnostních pravidel jak na komunikaci, tak na železnici. Velitel si musel poradit s vtíravým reportérem.
Společná TFA
Na hasiče zde čekala dráha, na níž museli rozmotat
a smotat hadici „B“, překonat bariéru, přenášet břemena a figurínu. To vše samozřejmě na čas.
Test v oblasti PO
Samostatným úkolem každého člena družstva bylo vyplnit test. Ten se týkal nejen činnosti jednotek
u zásahu, ale i oblastí prevence a technických prostředků. Tento test se také hodnotil pro zájemce
o získání odbornostního odznaku Hasič III. Šest zájemců ze zúčastněných jednotek pak absolvovalo ústní
zkoušku a získalo odbornost Hasič III. Jednotky plnily
přichystané úkoly v počtu 3+1 (3 hasiči a velitel)
s vlastní technikou (dopravní automobil nebo cisterna)
a při jednotlivých úkolech používaly výbavu z těchto
automobilů. Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení provedené s přítomnými pozorovateli a nakonec bodové
ohodnocení jednotky. Pozorovatelé přitom sledovali
souhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou,
komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další. Hlavním
cílem rally je umožnit členům jednotek vyzkoušet si
různé situace, se kterými se nesetkávají příliš často.
Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by
mohli věnovat svou další odbornou přípravu. V rámci
závěrečného vyhodnocení byla vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe. V kategorii JPO II
a III to byla JSDH Ludgeřovice a v kategorii JPO V to byla jednotka z Děhylova.
Ondřej Lasák
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Historie

Něco z historie naší obce – 9. část
Hannebergové, (viz v minulém čísle), pokračovali
v politice intenzifikace hospodářství na svých panstvích, bohužel však dále zatěžovali poddané robotami
a jinými povinnostmi, a to, co jim přinášelo jejich hospodaření, promarňovali svým marnotratným životem.
Po smrti Gottlieba Henna z Hennebergu r. 1780 zdědili
jeho majetek synové Evžen a Alois, kteří r. 1784 po
zrušení velehradského kláštera přikoupili větší část jeho bolatického statku a r. 1788 zde zřídili novou osadu
Henneberky (nyní Borová). Další oblastí, v níž Závada
a jiné osady na Hlučínsku pocítily dopad nových poměrů v pruském státě, byly školství, církevní život
a ostatní sféry duchovního života. Výuka dětí ve školách se měla dít v jejich mateřském jazyku (u nás “moravština“), ale současně jim měly být vštěpovány také základy němčiny jako jednotného státního jazyka. Výsledky snah pruského státu o výchovu mladé generace výstižně ilustrují protokoly z vizitací hlučínských farnosti orgány olomouckého biskupství. Protokol z r. 1754 uvádí, že v Závadě je
kříž, u něhož se obyvatele modlí, pokud nechodí na bohoslužby do kostela v Bohuslavicích.
Děti ze Závady chodily původně do farní školy v Dolním
Benešově, ale za faráře Matouše Janoty – působil
v Dolním Benešově od r. 1782 – došlo v l. 1782 – 1784
z části v intencích pruského státu, z části na přání samotného obyvatelstva z Bohuslavic, Bělé, Závady
a Kozmic ke zřízení pobočky této farní školy
v Bohuslavicích. Z pozdějších zpráv víme, že budova
školy byla postavena ze dřeva poskytnutého vrchností,
farář Janota přispěl na stavbu 50 zl. a celkové náklady
na postavení školy činily 354 zl. Zpráva z inspekce,
podniknuté po dokončení výstavby školy – 1784, uvádí
přítomnost 9 dětí ze Závady, nepřítomny byly 2, nepochybně v důsledku toho, že musely doma pomáhat rodičům. Jiná zpráva z téhož roku říká, že v Závadě byly:
1 dvůr, 10 sedláků, 16 domkářů a celkem 101 obyvatel, kteří hovoří polsky a jsou všichni katolíci. Počet
obyvatelstva se v porovnání s údaji z let 1771–1772
i s následujícími údaji z r. 1792 zdá příliš nízký, podle
všeho nebyly uvedeny nedospělé děti. Velmi zajímavým způsobem nám dává nahlédnout do života obyvatelů Závady i celé dolnobenešovské farnosti také
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protokol z generální vizitace olomoucké arcidiecéze,
kdy dolnobenešovskou farnost navštívil vizitátor ve
dnech 31. srpna – 1. září 1789. V protokolu uvedl, že
farář Matouš Janota nekoná jitřní hodinky, což mu
hned bylo přikázáno. On sám si stěžoval, že farníci ho
nepřijímají za svého kněze. Patroni farnosti baroni
Hennebergové si na něho stěžovali, že je velmi přísný,
obyvatele doslova „mučí“ při zpovědích tím, že je nechává u zpovědnice dlouho klečet a klade jim velmi dotěrné otázky, za účast na muzikách a tancovačkách
v krčmách odpírá lidem rozhřešení, stejně se chová vůči muzikantům, rovněž odmítl udělit rozhřešení rodičům služky barona Evžena Henneberga, kterou
podezírá, že je jeho konkubína (a rodiče zřejmě podezírá z toho, že ji k tomu sami navedli). Od r.
1784 uvádějí matriky příčinu úmrtí zemřelých osob. Tyto záznamy ovšem vypovídají
spíše o tom, jak do matrik pronikala postupně vedle dosavadní latiny i němčina
a o lékařských neznalostech faráře a jeho
kooperátorů, než o skutečných příčinách
mortality (úmrtnosti) v Závadě a jejím okolí.
Co lze říci o takových příčinách úmrtí jako stařecká slabost, průjmové onemocnění, průjem s vrhnutí,
studená horečka, horečka, silná horečka atd? Spolehlivé jsou snad pouze údaje o psotníku a neštovicích,
nejčastější příčina úmrtí dětí, méně již o tuberkulóze –
zemřela na ni 5. dubna jednačtyřicetiletá Barbora Janíková, ale co lze říct tomu, že je uvedena jako příčina
i u sotva narozených dětí? Můžeme věřit příčině smrti
dítěte Kateřiny Chřibkové, nar. 9. září 1797, která se
17. července 1798 udusila vodou, ale opět sporné jsou
případy nádorového onemocnění. Tomu podlehla 18.
dubna 1797 sedmapadesátiletá Kateřina Osmančíková, 30. července 1798 Veronika Michálková (nar. 3. 3.
1781), 31. října 1799 manželka Jiřího Závadského Anna ve věku 73 roků a 7. května 1801 Telka Michálková, stará 2 roky. Samotný Jiří Závadský se někdy před
rokem 1797 vzdal povolání krčmáře a rychtáře ve prospěch Josefa Barvíka.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Vítání občánků

Vítání občánků
V neděli 1. 4. 2017 bylo slavnostně přivítáno 12 nových občánků, dětí narozených v roce 2016. Byli to:
Jakub Vondrák, Jan Badaj, Oliver Rossmann, Ema
Děnglová, Tereza Menšíková, Vojtěch Plaček, Viktorie
Vrbová, Liliana Klímková, Radim Vrchovecký, Ema Hluchníková, Tereza Vlčková, Natálie Wilpertová. Děti
obdržely dárek od obce Závada, maminky růži a pa-
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mětní list, poté se rodiče podepsali do pamětní knihy.
Vítání občánků obohatily svým recitačním a hudebním
vystoupením děti ze ZŠ. Na závěr si všichni hosté připili
na zdraví dětí šampaňským. Dětem přejeme, aby byly
zdravé, vyrůstaly v úplné rodině, byly vždy zahrnovány láskou a rodičům hodně trpělivosti při výchově.
Andrea Lorková
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Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka 2017
Níže jsou kompletní výsledky Tříkrálové sbírky 2017 na
Hlučínsku. Při Tříkrálové sbírce, kterou ve 25 obcích
regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, se
v letošním roce vykoledovalo 1 964 476 Kč. Z výtěžku
sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátního určeného klíče 65%, což představuje 1 276 909 Kč. Obrovské
poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům, kteří
v i tak mrazivých dnech obcházeli pro dobrou věc dům
od domu. Všichni si zaslouží ohromný respekt! Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů, všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a
všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli.
Zdroj: http://www.charitahlucin.cz/vysledky-trikralovesbirky-2017/

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

Charita Hlučín – Tříkrálová sbírka 2017
Vykoledovaná částka Obec
12 813 Kč Kravaře, Kravaře - Kouty
88 700 Kč Ludgeřovice
18 102 Kč Markvartovice
45 672 Kč Píšť
100 339 Kč Rohov
112 094 Kč Strahovice
63 570 Kč Sudice
69 633 Kč Šilheřovice
103 361 Kč Štěpánkovice
222 980 Kč Třebom
55 025 Kč Vřesina
135 369 Kč Závada
68 069 Kč Celkem

Zpravodaj obce Závada

Vykoledovaná částka
217 817 Kč
143 162 Kč
57 297 Kč
79 008 Kč
28 501 Kč
39 253 Kč
29 569 Kč
58 165 Kč
130 693 Kč
6 500 Kč
52 903 Kč
25 881 Kč
1 964 476 Kč
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 1. - 31. 3. 2017 oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden:
Jindřich Chřibek
50 let
Anna Černajová
80 let
František Kozák
70 let
Únor:
Růžena Husáková
60 let
Rozamarie Lampová
81 let
Zdeněk Pěcháček
60 let
Hildegarda Stavařová
94 let
Březen:
Anna Bedrunková
80 let
Petr Zlotý
50 let
Maria Kašparová
81 let
Anna Pustelníková
87 let

Zde je místo pro Vaši inzerci
Cena za 1/8 stránky A4 je 100,- Kč
včetně DPH
(rozměr 105 x 74)

Podklady pro inzerci: hotové inzeráty
ve formátu PDF nebo JPG v tiskové kvalitě 300
dpi.

Blahopřejeme!
Oprava lávky na Hrádku
DUBEN
21. 4. Den země – od 16 hod. + opékání na hřišti,
28. 4. Divoké kočky travesti show (Obec – sál OÚ),
KVĚTEN
3. 5.
Zápis dětí do MŠ 12:00 – 16:00,
6. 5. Májová retro zábava (Rozinky – sál OÚ),
8. 5. Den (bez) bot – Prajzská ambasáda,
13. 5. Den matek (OÚ Závada),
20. 5. Oslavy založení SDH ,
ČERVEN
3. 6. Den dětí (Rozinky) prostor před OÚ,
4. 6. Smažení vajec (Klub seniorů) – hřiště TJ.

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.

Dřevo pro opravu lávky na Hrádku je naimpregnované a připravené k odvezení. Potřebovali bychom
pomoc z řad občanů, nejen pro odvoz kulatin a kovové konstrukce, ale i pro montáž nové konstrukce
lávky. O termínu brigády budete informováni místním rozhlasem. Předem děkujeme za pomoc.

REEZZEERRVVAACCEE AANNTTUUKKOOVVÉÉHHOO
KKU
URRTTU
U VV ZÁÁVVAAD
DĚĚ

DAVID KUBIŠ
737 105 703

Zpravodaj obce Závada. Zaregistrováno u ministerstva kultury pod číslem: MK ČR E 0089. Uzávěrka příštího vydání 23. 6. 2017. Vydává obec Závada. Datum vydání 12. 4. 2017. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel:
595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Yveta Válková, Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Redakce si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje
zasílejte
na email:
14
Zpravodaj
obce
Závada
zpravodaj@zavada.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

