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Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi a zastupitelstvo obce ještě do
konce roku čeká spoustu práce a úkolů. Začátkem
dubna se bez větších problémů podařilo natřít vnitřní
nádrž obecního vodojemu, v červnu byla provedena
menší oprava střechy. V dubnu také přijela obecní vodovod a vodu zkontrolovat Česká inspekce životního
prostředí. Dále jsme absolvovali každoroční audit –
kontrolu hospodaření obce za rok 2015. Obě kontroly,
naštěstí, dopadly dobře. V květnu jsme začali opravovat v budově Obecního domu dvě garáže, které využívají hasiči. Tímto bych místním hasičům chtěla
poděkovat za hodiny dobrovolné práce, které při opravách odpracovali. V garážích se natahovaly nové
omítky a renovovaly podlahy. Poté došlo k výměně
starých železných vrat za moderní sekční vrata. I když
se opravy neobešly bez menších problémů a zpoždění
termínů, nakonec vše dopadlo dobře. Na veřejném zasedání v dubnu zastupitelstvo schválilo, že pokud se
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podaří sehnat souhlasy většiny majitelů zemědělské
půdy na katastru naší obce, podáme žádost o zahájení
komplexních pozemkových úprav (více k tomuto tématu uvnitř zpravodaje). Bohužel se nepodařilo získat dotaci na opravu mostku na hrádku, proto si mostek
opravíme během léta za pomoci dobrovolníků sami,
obec uhradí materiál. V rozpočtu na letošní rok máme
zahrnutou
i rekonstrukci
veřejného
osvětlení
a místního rozhlasu. V červnu proběhlo výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce a vítězná firma ELSPOL by
měla koncem léta vyměnit staré alfe kabely za moderní AES, prodloužit místní rozhlas do ulice ke „Stromkové“ a přidat osvětlení a reproduktory na některá místa
v obci. Co se týče územního plánu, konečně byla zahájena etapa veřejného projednání, během které se odstraní nedostatky v návrhu nového ÚP a snad do konce
roku nový ÚP schválíme. Pracujeme i na projektu I.
etapy rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV

Zprávy z OÚ
v obci Závada, firma IGEA momentálně zpracovává
projekt a dokumentaci pro stavební řízení a územní
rozhodnutí, termín dokončení zpracování projektu je
v polovině příštího roku. Společenský život v obci je
stále pestrý – v uplynulých třech měsících proběhlo
několik akcí, a to Čaj o páté, Noc s Andersenem, Den
Země a pálení čarodějnic, Smažení vajec, oslavili jsme

Den matek a Den dětí. Pravidelně můžeme sledovat
fotbalová utkání či navštěvovat soutěže, kterých se
účastní naše družstvo SDH a mladí hasiči. Díky všem,
kteří tyto akce pro nás pořádají a věnují organizaci
a přípravám spoustu volného času.
Závěrem Vám přeji pohodové letní dny a začátkem
července Vás zvu na tradiční oslavy založení naší obce.
Andrea Lorková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 11 ze dne 18. 4. 2016

Zastupitelstvo obce Závada rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín o výkonu přenesené
působnosti speciálního stavebního úřadu, dle předloženého návrhu. Obec nemá odborně způsobilou osobu, která by byla oprávněna vykonávat působnosti
silničního správního úřadu, tudíž bude sepsána veřejnoprávní smlouva o spolupráci s MěÚ v Hlučíně.
Schváleno 9 hlasy.
10. Informace o VPP od 1. 4. 2016. Paní starostka podala informaci, že od 1. 4. 2016 nastoupila na Obecní
úřad Závada nová zaměstnankyně p. Květuše Dombková na dotaci z Úřadu práci v rámci veřejně prospěšných prací na pozici – Uklízeč veřejného prostranství
na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Vzato na
vědomí.
11. Veřejnosprávní kontrola z ÚP, která byla provedena 15. 2. 2016 na obecním úřadě v Závadě, předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými finančními
prostředky. Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č.OPA-V6/2014, kontrolované období 1. 4. 2014 – 31.3.2015.
Bylo zjištěno, že ze strany příjemce příspěvku byly dodrženy všechny podmínky sjednané v dohodě
a dodatku a nebylo zjištěno porušení zákona 218/2000
Sb. Vzato na vědomí.
12. Zahájení komplexních pozemkových úprav – žádost podá obec Závada, připojí souhlas a podpisy většinových majitelů zemědělské a lesní půdy na katastru
obce. Schváleno 9 hlasy.
13. Zprávy a usnesení výborů a komise
Za kontrolní výbor paní Anna Kretková informovala
občany obce o zápisu jednání kontrolního výboru č. 4
ze dne 13. 04. 2016. Předmětem kontroly bylo usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 01. 2016,
č. 10. Kontrola pokladních knih za leden, únor, březen,
duben 2016. Stav pokladny v hotovosti k 13. 04. 2016

Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Yveta Válková,
Mgr. Věra Drobilíková, Anna Kretková, Robin Štefek,
Jan Stacha, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák,
Jan Cigán
Omluveni: 0
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
1. Program jednání č. 11/2016 včetně přidaných bodů
č. 17, 18, 19. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 10 /2015 Vzato na vědomí – bez výhrad
a připomínek.
3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na
vzdušnou kabelovou přípojku NN, parc.č. 251/3, manželé Blokšovi, Schváleno 9 hlasy.
4. Monitorovací zpráva za rok 2015 o plnění obecných
cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017“.
Vzato na vědomí.
5. Schválení výsledků inventur za rok 2015. Starostka
obce závada Ing. Andrea Lorková poděkovala všem
členům a předsedům inventarizačních komisí za řádné
provedení inventur v termínu. Nebyly zjištěny rozdíly
mezi fyzickým a účetním stavem. Schváleno 9 hlasy.
6. Přezkoumání hospodaření (dílčí audit dne 27. 4.
2016) Paní starostka podala informaci o dílčím průzkumu hospodaření obce Závada za rok 2015, který se
uskuteční 27. 4. 2016. Vzato na vědomí.
7. Schválení dotace SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu obce Závada schvaluje dotaci ve výši
2.000,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
8. Schválení a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí individuální účelové dotace spolkům
a neziskovým organizacím. Schváleno 9 hlasy.
9. Veřejnoprávní smlouva – speciální stavební úřad
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byl 8 321,- Kč a souhlasil se skutečností. Schváleno
v usnesení kontrolního výboru č. 4. Schváleno 9 hlasy.
Finanční výbor - kontrola plnění rozpočtu
Předsedkyně finančního výboru Ing. Yveta Válková informovala občany o výběru dodavatelů na jednotlivé
akce:
a) Vykácení topolů u Kaménky. Bylo evidováno 11 cenových nabídek, jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 11 p. Pavel Nanke, Opava - Komárov,
cena celkem 13 673,- Kč vč. DPH.
b) Oprava omítek na rekonstrukci garáží Obecního
úřadu v Závadě. Byly evidovány 4 cenové nabídky, byla vybrána cenově nejvhodnější nabídka č. 4 – fa Štefan Lazorišák, cena celkem 56 000,- Kč.
c) Sekční vrata – výběr nových sekčních vrat. Jedná se
o 4 ks sekčních vrat s integrovanými dveřmi (3 ks vrat
jsou na motorový pohon, 1 ks s řetězovou redukcí). Bylo evidováno 6 cenových nabídek, byla vybrána cenově
nejvýhodnější nabídka č. 5 – Večerek Servis, Služovice,
cena celkem 222 065,25 Kč vč. DPH. Schváleno
v usnesení finančního výboru. Schváleno 9 hlasy.
Za kulturní komisi informoval Ing. Petr Liška všechny
přítomné o činnosti kulturní komise a připravovaných
akcích v letošním roce 2016. Informoval občany, že
kulturní akce jsou zveřejněné ve Zpravodaji č. 20.
Dále informoval, že zpravodaj byl vytištěn na kvalitnější papír, tím se zlepšila kvalita tisku. Vzato na vědomí.
14. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. Vzato na vědomí

15. Informace o nátěrech vodojemu. Paní starostka
Ing. Andrea Lorková před všemi zúčastněnými poděkovala paní Janě Steffkové za spolupráci při zajištění
náhradního zásobování pitné vody, při opravě a nátěru
vodojemu. Vzato na vědomí.
16. Rekonstrukce garáží v budově Obecního domu.
Jedná se o vybourání ocelových rámů železných vrat
včetně demontáže vrat. Osekání omítek, které se natáhnou perlinkou.
Výměna čtyř sekčních vrat
s integrovanými dveřmi, instalovány tři na motorový
pohon a jeden ruční pohon s řetězovým reduktorem
s integrovanými dveřmi. Dále plánuje opravy podlahy
vylitím průmyslovým betonem a vyspárování. Finanční
výbor provedl výběr dodavatelů omítek a vrat.
Vzato na vědomí Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se hlasování: 0
17. Dodatek č. 2 ke SOD územní plán Závada, dodatkem se mění lhůta a doba plnění – lhůta 1. etapy se
prodlužuje do 5. 4. 2016. Schváleno 9 hlasy.
18. Schválení neinvestiční dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na Územní plán obce Závada. Identifikační číslo EDS: 117D051000022 z Ministerstva pro
místní rozvoj Praha, ve výši 193 600,- Kč. Schváleno 9
hlasy.
19. Rozpočtové opatření č. 3/2016 Přijetí neinvestiční
dotace na akci Územní plán Závada identifikační číslo
EDS: 117D051000022 z Ministerstva pro místní rozvoj
Praha, ve výši 193 600,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
Redakce

……… NEO FINANCES je mladá moderní společnost založena 11. 11. 2015
navazující na téměř dvacetileté zkušenosti jejich zakladatelů v oboru. Společnost byla založena na základě mnohaletého vyhodnocování přístupu
obyvatel k finančnímu sektoru s cílem spustit nový unikátní systém
FINANCE NARUBY. Ten je zaměřen na vytvoření přátelského uživatelského
prostředí založeného na aktivním vzdělávacím přístupu zacíleném na finanční gramotnost.
Vaše budoucnost jste VY
Díky tomuto systému se má možnost každý uživatel velmi rychle zorientovat v dnešním nepřehledném trhu nabídky finančních programů. Investiční společnost zaměřena na vyhledávání
nových investičních příležitostí. Tyto podmiňujeme naší aktivní majetkovou účastí, díky čemuž vytváříme vyšší
stupeň kontroly investic. Vzdělávací a obchodní společnost se zaměřením na finanční sektor. Pokud se budeme
bavit o Vašich rodinných či firemních financích, platí pro nás striktní pravidlo: Vaše finanční gramotnost je až na
prvním místě vždy s maximální diskrétnosti, osobní odpovědnosti a důvěrou.

Mgr. Jaroslav Habura
investiční specialista
Růžová 14, 746 01 Opava
telefon:

737267438

ODBORNÝ NÁZOR
NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH POTŘEB
V OBLASTI FINANCÍ
pro samo - spotřebitele i firmy

email: jaroslav.habura@neofi.cz
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Voda

Stát chce zdražit podzemní vody, za
vodné a stočné si připlatíme
Již příští rok pocítí důsledky sucha ve svých peněženkách mnozí spotřebitelé vody. Stát chce zdražit pitnou
vodu získávanou z podzemních zdrojů. Výrazně tak
vzroste vodné. Majitelů běžných studní se to netýká,
ale obyvatel obcí, které podzemní vodu čerpají ve velkém, už ano.

Stát chce postupným zdražením uchránit strategické
zásoby podzemních vod a naopak motivovat odběratele k využívání vod povrchových například z řek, potoků,
přehrad či rybníků. V současné době polovina spotřebovávané vody pochází z podzemí a polovina
z povrchu. Zdražení bude výraznější než každoroční
zvyšování cen vody v domácnostech například kvůli inflaci nebo modernizaci infrastruktury, jak to prosazují vodárenské společnosti. Za odběr podzemní vody
navrhuje ministerstvo životního prostředí zvýšit poplatek již od ledna 2017 ze dvou na tři koruny za kubík, do
roku 2022 by to mohlo být až osm korun za kubík.
Až o 50 korun na osobu ročně
To provozovatelé vodovodů a kanalizací zcela jistě
promítnou do koncové ceny pro spotřebitele. V našich
účtech by to znamenalo každoroční navyšování vodného o 25 až 50 korun na osobu až do koncového roku
2022. Zároveň novela zákona o vodách, kterou chystá
ministerstvo životního prostředí, mění limit pro odběr
podzemní vody, který nepodléhá zpoplatnění. Dosud je
to do 6000 kubíků z jednoho zdroje, nově by tato hranice měla být 4500 m3. Resort odhaduje, že by se to
nově dotklo zhruba 1200 obcí. Jak řekl Právu ministr
životního prostředí Richard Brabec (ANO), k návrhu
novely již skončilo připomínkové řízení, a tak ho
v nejbližších týdnech dostane na stůl vláda.
Podle Brabce je pravděpodobné, že nakonec bude růst
mírnější, a v roce 2022 by měl činit pět či šest korun za
kubík. Vyhovělo by se tak připomínkám některých re4

sortů i třeba Svazu měst a obcí, které s vyšším růstem
nesouhlasily s odkazem, že vyšší cena by byla sociálně
neúnosná. „Modelovali jsme si situaci, kdy by se používala z poloviny voda povrchová a z poloviny pod
zemní. Vyšlo nám, že dopady by měly být víceméně
desítky korun na osobu ročně. Při šesti korunách za
kubík by to ročně na osobu bylo do osmnácti korun. Na
rodinu by to vyšlo na 70 až 80 korun ročně,“ řekl Brabec. Počítá s tím, že se kolem návrhu strhne velká diskuse. Například ministerstvo zemědělství totiž podle
něho zatím trvá na cílových osmi korunách. Brabec ale
předkládá návrh jen se šesti korunami. „S cenou za
podzemní vodu se nehýbalo 14 let, a tak ta podzemní
je nyní nesmyslně výrazně levnější než povrchová. To
je třeba srovnat,“ podotkl ministr. „Za podzemní se
platí dvě koruny a za povrchovou je to někde mezi čtyři
až sedmi korunami za kubík. To podle toho, v kterém
povodí se obce nacházejí, protože cenu stanoví právě
povodí na základě svých výdajů za správu. Nikdo
z dřívějších politiků s tím nic dělat nechtěl, protože to
nebylo politicky hezké,“ řekl Brabec.
Zvýšení poplatku za vypouštění odpadní vody
Jak dodal, cena povrchové vody postupně po haléřích
také stoupala, od devadesátých let to celkově činí tisíce procent. A je jisté, že poroste dál. Jde o tzv. věcně
usměrňovanou cenu, jejíž dodržování hlídá ministerstvo financí. Podle Brabce by bylo vhodné nalézt i další
zdroje na financování správy povodí, aby cena povrchové vody rostla pomaleji. To bude ale předmětem až
následné velké novely vodního zákona, kterou již připravuje ministerstvo zemědělství. Ta bude reagovat
i na další problémy, které může sucho způsobit. Cena
vody je přitom jen jedním z ekonomických opatření.
Zároveň s poplatkem za odebírání vody by se měl zvyšovat i poplatek za vypouštění čištěné odpadní vody.
Ten je nyní deset haléřů za kubík a od příštího roku půjde na dvojnásobek. V případě nečištěné vody má být
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zvýšení výraznější. Do roku 2023 má narůst až na desetikorunu za kubík. „Sazba poplatku z objemu za nečištěné odpadní vody je záměrně navrhována velmi
vysoká z důvodu ekonomické motivace znečišťovatelů
tyto nečištěné odpadní vody vůbec nevypouštět,“ uvádí se v důvodové zprávě k malé novele. Kvalita vod
v Česku je totiž stále nedostatečná, problémem jsou
hodnoty dusičnanů a fosforu.
Poroste i stočné
Pro občany by se tak mohlo stočné pro čištěnou vodu
od příštího roku jednorázově zvýšit o pět až osm korun
za osobu a rok. Stočné pro nečištěnou vodu by mohlo
jednorázové vzrůst až o 128 korun ročně za osobu.
„Stočné v důsledku změn poplatků poroste minimálně,
nebude zdaleka tak velké, jak se původně uvažovalo.
Dopady budou dramaticky menší, než někteří lidé varovali,“ uvedl Brabec. Změnu pocítí ale menší obce,
které dosud byly od placení poplatku za vypouštění do
určitého množství osvobozeny. Navrhovaným snížením
limitu ze 100 tisíc kubíků ročně na polovinu se zpoplatnění dotkne i obcí kolem tisíce obyvatel. Podle
Brabce existuje velmi efektivní cesta, jak reagovat na
sucho. A tím je cena vody podle pásem. V případě kritického stavu v některém regionu by po nějakou dobu
mohly krizové štáby vyhlásit určitý stupeň sucha, a to
by znamenalo i vyšší cenu vody.
Cena podle sucha
„Bude-li katastrofální sucho, vodohospodářská společnost by v konkrétním místě měla povinnost zvýšit cenu
vody, která převýší denní normalizovanou spotřebu.
Dejme tomu, že se počítá s průměrnou spotřebou na
osobu v ČR kolem 85 litrů na den. V případě, že spotřeba překročí tento limit, by se výrazně zvýšila její cena. Tak to mají v jiných státech,“ řekl Brabec. Podle něj
je toto opatření zatím ekonomicky nerealizovatelné,
protože by musely domácnosti být vybaveny digitálními vodoměry, které umí odečíst denní spotřebu. „Bylo by to strašně drahé. Podle vodárenských společností
by to pro celou republiku znamenalo náklady v řádech
miliard korun,“ podotkl s tím, že leckde ve světě to již
dobře funguje.
Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Vnitřní nátěry vodojemu
A je to za námi…! Víc než půl roku plánované vnitřní
nátěry vodojemu byly provedeny ve dnech 6. - 13. 4.
2016. Nátěry prováděla firma Vodojem.eu - Bc. Václav
Dolejš z Brna, která vyhrála výběrové řízení s cenou
125 000 Kč bez DPH. Nejprve byla nádrž ve vodojemu
vypuštěna, stará barva otryskána tlakem vody a po
úplném vysušení se začalo natírat barvou s atestem na

Foto před nátěrem
pitnou vodu. I když počasí moc nepřálo, barva schla
dobře a tak mohl být po týdnu vodojem znovu napuštěn. Během nátěrů obec fungovala na náhradní zásobování – tzn., že voda z vrtů Valy a Bahna šla přímo do
vodovodu. Více práce měla správkyně vodovodu paní
Jana Steffková s ovládáním a přepínám čerpadel. Až
na pár výjimek, kdy ve výše postavených rodinných
domech v obci chvilkami netekla voda, vše zvládla
skvěle, a za to bych jí ráda i touto cestou poděkovala.
Andrea Lorková

Zdroj:
http://www.novinky.cz/ekonomika/404284stat-chce-zdrazit-podzemni-vody-za-vodne-a-stocnesi-priplatime.html
Foto po nátěru
Zpravodaj obce Závada
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Odpady, pozemky

… a zase ty odpady!
V posledních letech dochází naštěstí stále více ke třídění odpadů, například v roce 2013 naše obec vytřídila
19,8 tun odpadů (plast, sklo, papír) a v loňském roce
už to bylo 27,42 tun. Navýšili jsme i počet kontejnerů
na tříděný odpad, v současnosti máme kontejnery na
plasty, sklo a papír u Obecního domu, u prodejny
Tempo, na Podliští a také kontejner na plasty na točně
směrem na Píšť. I když tyto kontejnery jsou určeny výhradě pro naše občany, stává se, že nám zde stále častěji vozí odpad i přespolní. Potom to bohužel
u kontejnerů vypadá tak, jako například na fotce
z Podliští ze 4. 5. 2016 (obr. níže). Obecní zaměstnanci

se snaží pravidelně udržovat u všech kontejnerů pořádek. Ale přesto, pokud si všimnete většího nepořádku,
nebo pokud už nebude možné odpad do kontejnerů
uložit, prosím, zavolejte na Obecní úřad. Je v zájmu
nás všech, aby naše vesnice byla stále čistá, je to naše
vizitka!

Komplexní pozemkové úpravy
Zastupitelstvo obce Závada na svém zasedání 18. 4.
2016 rozhodlo, že jménem nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské a lesní půdy na katastru obce Závada
podá žádost o zahájení komplexních pozemkových
úprav. Níže na vysvětlenou, co to vlastně komplexní
pozemkové úpravy jsou: Hlavním cílem pozemkových
úprav je napravit chyby a nedostatky, které
v pozemkové evidenci a katastrálních mapách napáchal minulý režim, především tak zvaná Jednotná evidence půdy (JEP) platná v letech 1956 až 1964.
V těchto letech se vlastnické vztahy k půdě evidovaly
jen okrajově, přednost měly vztahy uživatelské. Tím
byl vytvořen prostor pro zcelování, případně i dělení,
bez ohledu na vlastnická práva a hranice jednotlivých
parcel. Následkem toho máme v současné době dvě
platné pozemkové mapy, mapu katastru nemovitostí
(KN) a mapu pozemkového katastru (PK). Tím vzniká
mnoho problémů při vytyčování zemědělských pozem6

ků, zvlášť v případě, kde se hranice v jednotlivých mapách neshodují. Pozemkové úpravy tento nedostatek
odstraní. Dalším úkolem pozemkových úprav je narovnání hranic pozemků a vytváření půdních celků, které
umožní racionální hospodaření s využitím současné
mechanizace. Vytvoří se i podmínky pro hospodaření
nájemců na skutečných pozemcích pronajímatelů
a zruší se takzvané náhradní užívání. Neméně důležité
je i zpřístupnění pozemků všem vlastníkům. To předpokládá obnovení některých polních cest, případně vytvoření nových. Kromě těchto hlavních cílů mají
pozemkové úpravy vytvářet podmínky pro zvelebení
krajiny a zvýšení její ekologické stability. Jedná
o velice náročný a zdlouhavý proces. Náklady na přípravu a vypracování návrhu, identifikaci parcel, vytýčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů,
náklady na zpřístupnění pozemků výstavbou nebo obnovou polních cest a některé další hradí stát. Na
ostatní náklady hrazené účastníky řízení, mezi něž patří i obec, je možno získat dotace. O provedení pozemkových úprav žádají vlastníci zemědělské půdy
v řešeném katastrálním území. Úpravy se zahájí, požádají-li o ně vlastníci nadpoloviční výměry zemědělských pozemků. Pozemkové úpravy se týkají všech
pozemků v katastrálním území, které nejsou zastavěny
ani nejsou územním plánem k zástavbě určeny. Komplexní pozemkové úpravy neřeší jen vlastnické vztahy
a možnosti hospodaření, ale mají přispět i ke zvelebení
krajiny, zvýšení její ekologické stability a přispívat
k rozšíření rekreačních možností. Naskýtá se možnost
využívat obnovené polní cesty k vycházkám
a cykloturistice. Po vybudování definitivních cest bude
možno v některých případech vysadit stromy a tím
zlepšit vzhled krajiny a životní prostředí. Většina okolních vesnic už komplexní pozemkové úpravy má, případně je řeší. Věřím, že i v Závadě budou úspěšně zazahájeny. Podrobnější a přesnější informace v zákoně
č. 218/1997 Sb. a nařízení vlády č. 4/2000 Sb.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada
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Klub seniorů
Ve středu 30. 3. 2016 jsme se jako klub seniorů ze Závady zúčastnili, letos dokonce mezinárodního, turnaje
ve hře „Člověče, nezlob se” v Bělé. Odevzdali jsme putovní pohár, ten letos vyhrály Bohuslavice. My jsme
skončili pátí, před družstvem ze Vřesiny. Druhá byla
Bělá, třetí Polsko, čtvrtá Chuchelná. Narodili jsme se
všichni vesměs
v polovině minulého století,
i dříve, ale tuto moc oblíbenou stolní hru
jsme
dosud
nezapomněli.
Hned ve čtvrtek 31. 3. 2016
se uskutečnil
třetí klubový večer seniorů v Závadě. Beseda na téma
zdraví s panem Stuchlým proběhla i s praktickou ukázkou. Všichni jsme relaxovali pod vedením cvičitele jógy. V úterý 19. 4. 2016 jel Klub seniorů na exkurzi do
Slezské tvorby v Opavě. Čtvrtý klubový večer proběhl
28. 4. 2016 v duchu oslav dne matek. V pátek 29. 4.
jsme se zúčastnili úklidu obce u příležitosti Dne země
a následného pálení čarodějnic na hřišti. V sobotu 21.
5. 2016 jsme na hřišti TJ Sokol uspořádali svatodušní
smažení vajec, navázali jsme tak na loňský rok. V této
tradici chceme pokračovat. Počasí nám přálo a tak
návštěvnost byla nad očekávání. Podle donesených vajec - 240 ks(5 vajíček = vstupné) se zúčastnilo asi 50
dospělých a nepočítaně dětí. Kolo štěstí bylo obléháno
nedočkavými hráči. Rozdali jsme 40 cen. O hladký průběh této atrakce se zasloužili 3 naši členové a hlavně
moderátor. Stihl být výčepním spolu
s manželkou a zároveň pouštěl
hudbu. O vajíčka se staraly 3 naše
členky. Připravovaly z nich vaječinu. Se smažinkou bylo vydáno 7,2
kg chleba a asi 2 kg slaniny. Na
vlastní náklady 4 členky napekly
koláče, buchty a zákusky. Mlsné jazýčky si přišly na své. Nabízeli jsme
i kávu, čaj, nealkoholické nápoje,
víno i pivo. K naší spokojenosti nic
nezůstalo, všechno se snědlo
Zpravodaj obce Závada

a vypilo. Děti se vyřádily u sportovních her. Hry připravili, vedli, dozorovali i vyhodnocovali 2 manželské páry
spolu s dalšími členy klubu. Mile nás překvapilo,
s jakou vervou se děti pustily do soutěžení. Odměny
byly sladké. Naši slavnost s kamerou navštívil p. Pečinka z TV Hlučínsko. K hostům patřil p. Bizoň - předseda
klubu seniorů v Bělé. Cílem zájezdu byl nový kostel
Panny Marie Matky Církve na poutním místě Hora Živčákova (802 m/n. m.) při Turzovce byl prvním cílem zájezdu klubu seniorů v Závadě dne 12. 6. 2016. Po mši
svaté jsme šli asi 700 m ke kapličce, která je postavená
v místě zjevení Panny Marie lesnímu dělníkovi Matúši
Lašútovi v červnu 1958. Po cestě vytéká z pramenů
voda zvaná svatá, přisuzují se jí různé léčivé vlastnosti.
Podle chemických rozborů se jedná o minerální prameny. Ke kapličce stojí za to dojít. V ní totiž stojí krásná dřevěná socha Matky Boží, kterou vytesal horník
z Hlučína, který nikdy nepracoval s dřevem, bydlel na
náměstí v Hlučíně a zemřel v roce 1970. Příběh o panu
Aloisi Lasákovi by byl dlouhý a jistě ho všichni znají.
Socha Panny Marie byla z Hlučína dovezena na Turzovku až 25. 5. 1997 v neděli v den Nejsvětější Trojice.
Ze Slovenských Lurd vedla naše cesta na Valašsko.
V Rožnově pod Radhoštěm je muzeum a Dřevěné městečko je nejstarším areálem zasazeným do kouzelného
prostředí rožnovského parku. Ve stylovém hostinci
U Vašků jsme si dali oběd. V areálu jsme stihli shlédnout folklorní festival s VUS Ondráš z Brna „Ondrášova
valaška“. Kromě dvou členek se zájezdu zúčastnil celý
klub plus 11 dalších výletníků. Všichni byli spokojeni
a počasí nám přálo. 5. 7. plánujeme spolu s OÚ Oslavy
založení obce, 5. 8. mši svatou za seniory z Bělé
a Bohuslavic a 3. 9. setkání rodáků ze Závady. Na
shledanou při další akci!
Libuše Lehnerová
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Den Země a pálení čarodějnic
Již po několikáté jsme se vydali uklidit naši obec
a přilehlé okolí. Je chvályhodné, že nepořádku každým
rokem ubývá a až na pár míst - výjimek jako například
u Kaménky, kde byl vyhozený bojler - je naše obec
čistá. Letos jsme spojili úklid i s pálením čarodějnic,
které probíhá vždy koncem dubna. A tak děti přišly na
úklid v maskách čarodějnic a poté jsme pokračovali ve
volné zábavě na místním hřišti. Opekli jsme na táboráku klobásky, občerstvili se a závěrem nás navštívil „ča-

tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat,
a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských
svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých
jeskyní, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi
(původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na
vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času

roděj kostlivec s kosou“, s kterým jsme společně spálili
čarodějnici. Den Země je den věnovaný Zemi, který se
každoročně koná 22. 4. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. 4. a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská
noc) se odehrává v noci z 30. 4. na 1. 5. Lidé věřili, že

se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení
úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek
k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli
zajištění mládí a plodnosti.
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.
2016, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den
dětské knihy. Také v Závadě se po loňském úspěchu
konal druhý ročník Noci s Andersenem. Kulturní komise ve spolupráci s naší knihovnicí Lenkou Lasákovou
připravila pro děti zábavné čtení v knihovně, spolu
s plněním různých úkolů. Zábava dále pokračovala
venku před Obecním domem, poté se děti občerstvily
pizzou. Největší úspěch u dětí však měla diskotéka
s promítáním videoklipů a potom už unavené děti
8

usnuly u filmu „V hlavě“. Ráno proběhlo vyhodnocení
soutěží. Velké poděkování za přípravu celé akce patří
Věře Drobilíkové, Petru Liškovi a Lence Lasákové!
Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada
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Den dětí 2016

Sobotní odpoledne 4. června patřilo v Závadě dětem.
Jako každý rok spolek Rozinky uspořádal Den dětí. Za
nádherného, slunečného počasí děti plnily úkoly, hry,
zdolávaly překážky, tvořily v dílně, vozily se hasičským
autem, dováděly na diskotéce. Za splnění všech disciplín na ně čekaly odměny. Pro děti bylo opět připraveno malování na obličej, které mělo, jako každý rok

velký úspěch. Na občerstvení byly připraveny bramborové placky, steaky, makrely, cigáro, domácí buchty,
k pití bylo připraveno vychlazené pivo, sangria, alko
a nealko. Věříme, že všichni si tento den užili jako my
a již se těší na další rok, kdy připravíme zase tuto oslavu dne dětí.
Zuzana Cigánová

Jarní sezona mladých hasičů
Naše jarní sezona navázala na zimní tréninky konané
v tělocvičně ZŠ Bohuslavice a sále místního Obecního
domu. V polovině března jsme připravili pro naše
mladé sportovce pingpongové stoly v sále. Postupně
jsme se připravovali na jarní soutěže Hlučínské ligy
mládeže, ve které je zapojeno 14 obcí. Od dubna do
června jsme se zúčastnili všech 4 soutěží
v Ludgeřovicích,
Dobroslavicích,
Bobrovníkách
a Bohuslavicích. Tím skončila sezóna 2015/2016, ve
které mladší žáci obsadili 6. místo a starší žáci 9.
místo. V sobotu 11. 6. 2016 jsme uspořádali sběr
papíru v obci, při kterém jsme vysbírali 1.150 kg
papíru. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se
podíleli na této akci. Téhož dne jsme navštívili v rámci
Ostravské muzejní noci Hasičské muzeum v Ostravě.
Děti si prošly celou expozici, byla připravena i ukázka
hašení historickým hasičským vozidlem. Sezónu jsme
ukončili s mladými hasiči a jejich rodiči opékáním
párků na místním hřišti. Tak jako loni se bude konat
Zpravodaj obce Závada

25. září v Závadě oblastní kolo HLM. Doufáme, že nás
přijdete v hojném počtu povzbudit. Závěrem bych chtěl
pochválit naše mladé hasiče, kteří dokazují, jak jsou
šikovní a reprezentují naši obec. Zároveň děkuji všem,
kteří nám v této činnosti pomáhají. Příjemně prožité
prázdniny.
Jaroslav Habura, vedoucí mládeže
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Reklama
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TJ Sokol Závada

Jarní část sezony 2015/2016
Jarní část sezony 2015 – 2016 byla pro fotbalový klub
TJ SOKOL ZÁVADA nadmíru úspěšná. I přes odchod
střelce Dana Štefka si náš tým udržel vysoký standart,
a v konečném účtování obsadil v první sezoně (po několika letech) okresní soutěže III. třídy skvělé 6. místo
(viz. tabulka). I nadále tak pokračovala dobrá práce
fotbalových nadšenců, ať už to jsou
roduvěrní hráči a funkcionáři přímo ze
Závady, či odjinud. Platí pořád přímá
úměra z poctivého přístupu, radosti
z fotbalu a velmi dobrých výsledků, které jistě těší naše fanoušky. A těm patří zvláštní dík,
protože podpora diváků je naším dvanáctým
hráčem, a publikum ze Závady nám můžou
ostatní celky jen závidět. V jarní části jsme sehráli
i zápasy, které se nám třeba nepovedly, vždy to ale
bylo po boji. Hráči podávali poctivé výkony, a ať už
jsme hráli doma nebo venku, mohli jsme se spoléhat
na oporu našich fandů. Věříme, že i nadále bude fotbalový klub TJ SOKOL ZÁVADA i v dalších sezónách těšit své příznivce a důstojně reprezentovat naši obec. Té
samozřejmě také děkujeme za podporu, správný sportovní přístup, to zejména paní starostce Andrei Lorkové. Děkujeme také našim sponzorům: Pizzerii Zábřeh
majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v čele s panem Oskarem Sněhotou, eshopu BabyMall
manželů Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn, voda,
topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Lischkové.

Čeká nás nová sezona, tak i nadále otevíráme prostor
pro další sponzory z řad místních, či přespolních zájemců. Jarní část je dohrána, vášně utichly, na nějaký
klid a odpočinek čas ale není. Pro management klubu
nastávají perné chvíle zajištění příštího ročníku, předseda Jiří Škroch, generální sportovní manager David
Tomaka a trenér Jiří Lébl už připravují
prostor pro letní přípravu. Díky změnám
ve stanovách Fotbalové asociace dochází
ke změnám v hostování a přestupech hráčů, a tak vedení klubu má už nyní plné ruce
práce, aby pro první zápas podzimní části bylo vše připraveno, kádr i nadále produkoval
pohlednou a úspěšnou hru, zázemí díky dalším
připravovaným investicím bylo důstojným stánkem, a aby naši fanoušci a příznivci rádi chodili na
Závadu na fotbal. Proběhlý ročník ukázal, že
v náročné kvalitě vyšší soutěže jsme schopni hrát důstojnou roli, obstáli jsme v populárních derby zápasech, a tak nezbývá, než se těšit na ročník 2016 –
2017. Během letní přípravy náš celek opět sehraje několik přípravných utkání, o jejichž termínech budeme
včas informovat i na našem webu sokol.zavada.cz.
Prázdniny a období dovolených se mílovými kroky blíží,
trávníky na čas osiřely, oddíl TJ SOKOL ZÁVADA přeje
všem příjemné chvíle odpočinku a od srpna zve zase
všechny na fotbal.
David Tomaka

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Hněvošice

22

15

3

4

67:32

48

2.

TJ Sokol Služovice

22

14

4

4

56:32

46

3.

SK Komárov

22

13

3

6

60:43

42

4.

Sk Meteor Strahovice B

22

12

4

6

58:32

40

5.

FK Bolatice B

22

12

4

6

58:41

40

6.

TJ Sokol Závada

22

10

2

10

53:46

32

7.

TJ Sokol Sudice

22

10

2

10

50:59

32

8.

SK Bohuslavice B

22

8

4

10

53:40

28

9.

TJ Sokol Budišovice

22

7

3

12

45:64

24

10. TJ Sokol Dobroslavice

22

6

3

13

24:48

21

11. TJ Slavia Píšť B

22

5

1

16

41:69

16

12. SK Moravan Oldřišov B

22

3

1

18

34:93

10
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Den matek
Závadské ženy a matky oslavily tradičně svůj svátek,
a to v neděli 22. 5. 2016 v sále Obecního domu. Oslavu
zahájily děti z MŠ svým hudebním a tanečním vystou-

pením a poté vystoupily se svým programem mladé
gymnastky. Následovalo občerstvení a volná zábava
až do podvečerních hodin.

Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem Hlučín
a Kulturním centrem Hlučín zvou všechny milovníky lidové kultury a folkloru na Festival kultury
a hlučínských řemesel, který se uskuteční v neděli 10.
července 2016 na Mírovém náměstí v Hlučíně. Těšit se
můžete např. na folklorní soubory Vlašanky, Karmašnice a Bolatické seniorky. Z dechových kapel vystoupí
tradičně Hlučíňanka, Kobeřanka a Rohovanka. Těšit se
můžete také na taneční vystoupení v podání tanečních
souborů Vřes, Slunečnice, seniorek ze Závady
a z Velkých Hoštic. Nově se představí také gymnastky
za Závady a samozřejmě nebude chybět skupina Bobři.
Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních
výrobků, kde si návštěvníci budou moci mimo jiné zakoupit např. hlučínské koláče. Festival začíná ve 14.00
hodin a vstup na akci je zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Farnost, SOH

Rozloučení s otcem Kazimírem
Při nedělní mši 26. 6. 2016 jsme se rozloučili s Otcem
Kazimírem, který na základě dekretu z biskupství odchází do farnosti Jeseník. V naší farnosti působil Otec
Kazimír 11 let, od roku 2005. Těšil se zde velké oblibě
jak mezi dospělými, tak dětmi. Rozloučení bylo dojemné, poděkovali jsme mu za jeho službu a popřáli
hodně štěstí v budoucím působišti. Začátkem července
převezme farnost Bohuslavice Otec Marek Žukowski
z farnosti Malá Morávka. Otce Marka přivítáme na
slavnostní mši 5. 7. 2016 u příležitosti oslav založení
naší obce.
Andrea Lorková

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti
Jezdíte rádi na kole nebo upřednostňujete pěší turistiku? Letos můžete na Hlučínsku spojit příjemné
s užitečným a zahrát si o zajímavé ceny. Na období
měsíců května – srpna 2016 totiž připravuje Sdružení
obcí Hlučínska ve spolupráci se studentkou Ostravské
univerzity v Ostravě, slečnou Barborou Pekárkovou ze
Strahovic, soutěž „Putování Hlučínskem za sakrálními
stavbami a dětskými hřišti“. Celkem bude připraveno 5
tras, které povedou všemi obcemi, městy
a spolupracujícími městskými částmi a obcemi Hlučín-

ska, které mohou účastníci absolvovat na kole či pěšky. Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích a je určena
pro jednotlivce, pár, skupinu či rodiny s dětmi. Soutěžící si budou moci stáhnout jednotlivé trasy s úkoly
z webových stránek www.hlucinsko.com nebo vyzvednout na informačních centrech v Hlučíně a v Kravařích.
Rodiny s dětmi budou mít navíc pracovní sešit pro děti.
Na každé trase bude povinností navštívit zadaná místa, u kterých bude potřeba se vyfotit a fotografie zaslat na určený e-mail. V prvním ročníku soutěže se bubude jednat o sakrální stavby a dětská hřiště. Po
ukončení soutěže proběhne slosování o ceny v podobě
regionálních produktů, poukázek do sportovních
a zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty
apod. Za pomoci hlasování na sociální síti facebook
bude ještě vyhodnocena nejhezčí fotka z putování.
Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na
www.hlucinsko.com a na stránkách obcí Sdružení obcí
Hlučínska.
Mgr. Lenka Osmančíková,
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Lávka na Hrádku
Dne 5. 5. 2016 jsme od 17 hodin uskutečnili první brigádu na zničené lávce „Na Hrádku“. Lávku při bouřce
poškodil spadlý strom, jenž ohnul nosné trubky a zničil
zábradlí. Demontovali jsme stojny a všechny pražce,
které tvořily pochůzí plochu lávky. Děkuji všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří pomohli lávku demontoZpravodaj obce Závada

vat (L. Pěcháček, O. Lasák, R. Štefek, O. Svoboda). Až
dodá p. Náwrath novou kulatinu, chtěl bych poprosit
dobrovolníky z řad občanů o pomoc při stavbě nové
lávky. O termínu brigády budete informováni místním
rozhlasem. Předem děkujeme za pomoc.
Petr Liška
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Cestovními doklady pro děti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na
vlastní občanský průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Blíží se čas dovolených
a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s roz

šířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má
dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta
pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2
000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Informací není
nikdy dost. V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na
jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správ

Prázdninová fotosoutež na téma LETNÍ DOVOLENÁ
fotografie zasílejte do 1. 9. 2016 na email:

zpravodaj@zavada.cz
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Zasláním snímku autor vyjadřuje souhlas s uveřejněním ve Zpravodaji obce Závada
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Historie

Něco z historie naší obce – 6. část
Pod Pruským panstvím
V letech 1740 – 1742, 1744 – 1745 a 1756 – 1763 proběhly celkem tři války o rakouské dědictví mezi
Habsburskou monarchií a Pruskem. V pol. 18. století
bylo Hlučínsko již více než 200 let součástí habsburské
rakouské monarchie. V tzv. 1. slezské válce mezi Rakouskem a Pruskem se však císařovna Marie Terezie
musela vzdát převážné části Slezska. Marie Terezie boj
o Slezsko prohrála, také Hlučín a s ním celé panství se
stalo počínaje r. 1742 součástí Pruska, od té doby se
začal používat pro obyvatele Hlučínská název „Prajzáci“. Novou hranici s Rakouskem tvořila řeka Opava,
jižně od ní zůstali "Císařáci", zatímco na druhém břehu
byli "Prajzáci". Hlučín se
stal součástí hlubčického
kraje a po správní reformě 1840 částí ratibořského
okresu.
Nové
státoprávní uspořádání
učinilo z Hlučínska téměř
na dvě století periferii
pruského státu, což přineslo značné obtíže, kdy
došlo ke zpřetrhání přirozených vazeb s ostatními
částmi
Opavska
a Krnovska, dosavadního
politického, ekonomického a kulturního vývoje
a vzniku předpokladů pro zcela jiný vývoj pod vládou
cizího státu. Města a městečka na Hlučínsku si přechodem pod pruskou vládu rozhodně pohoršila, i když
např. po tom, co víme o poměrech na panství Dolní
Benešov, se můžeme domnívat, že zde možná
k nějakému výraznějšímu zhoršení situace už ani dojít
nemohlo. Z toho, co je známo, vyplývá, že pruskou
vládu přijali na Hlučínsku nejdříve a nejvstřícněji příslušníci šlechty a dalších vládnoucích vrstev – snad jen
s výjimkou hrabat Lichnovských, kteří měli statky i na
rakouské straně Slezska a jimž za konečné uznání své
suverenity musel Bedřich II. zaplatit v r. 1773 udělením
knížecího titulu. O postoji poddaných toho moc nevíme
a můžeme usuzovat až z pozdějších zpráv o udržování
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styku s Rakouským Slezskem, emigrace, pašeráctví
apod. V první chvíli po r. 1742 nebyly projevy odporu
vůči nové vládě příliš silné, víme pouze o ojedinělých
případech emigrace na rakouské území. Snad se počítalo s tím, že obsazení Slezska Pruskem nebude trvalé
a tato země se brzy zase vrátí k Rakousku. Rovněž nevíme, jaký byl konkrétní ohlas přechodu pod pruskou
vládu v Závadě. Zde můžeme vývoj po r. 1740, resp.
1742 sledovat pouze na základě matrik. Je jistě výmluvnou skutečností, že poslední sňatek před vypuknutí války byl uzavřen 8. května 1740 - Jan Adámek
z Bohuslavic a vdova Dorota Miketová, v r. 1741 se
brali 13. srpna pouze vdovec
Ondřej
Miketa
z Bohuslavic a Magdalena,
dcera zemřelého Tomáše
Raka, 20. května 1742 měli
svatbu vdovec
Matěj
Mokrý
z Bohuslavic
a Dorota, dcera Matěje
Grodaly a v r. 1743 nebyl
uzavřen žádný sňatek. Další svatba se konala 22.
srpna 1744 – Pavel Dombek z Bělé a Barbora, dcera Josefa Rinka shodou
okolností v době, kdy již opět zuřila válka. Počet narozených dětí až do srpna 1741 vcelku odpovídal běžnému ročnímu průměru, pak ovšem došlo k výraznému
omezení – další děti se narodily až v únoru 1742 a do
července 1742 byly porody ojedinělé, teprve ke konci
roku 1742 počet narozených dětí opět stoupal. Je vidět, že válka vyvolávala u lidí pocity životní nejistoty,
které se promítaly i do ochoty uzavírat sňatky
a přivádět na svět děti. Kupodivu celkem nijak neovlivnila válka statistiku úmrtí obyvatelstva. V l. 1740 –
1741 zemřelo celkem jen 5 osob, vesměs starších lidí,
v r. 1742 nebylo zaznamenáno žádné úmrtí… pokračování příště.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 4. - 30. 6. 2016 oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben:
Anna Kretková
60 let
Hildegarda Gřondělová
81 let
Gertruda Lehnerová
83 let
Jan Krupa
80 let
Květen:
Bruno Bedrunka
Hedvika Chřibková
Červen:
Šarlota Kubíková

83 let
82 let
80 let

Blahopřejeme!

ČERVENEC
5. 7. Slavnosti obce - hřiště TJ Sokol
8. 7. Noční soutěž NHHL - hřiště TJ Sokol
SRPEN
5. 8. Mše svatá za seniory ze Závady, Bělé
a Bohuslavic
28. 8. Denní hasičská soutěž - hřiště TJ Sokol
ZÁŘÍ
3. 9. Sraz rodáků ze Závady
17. 9. Slavnosti ulice „Závada - Jih“
25. 9. Denní soutěž HHL
28. 9. Pohádkový hrádek

RREEZZEERRVVAACCEE AANNTTUUKKOOVVÉÉHHOO KKUURRTTUU
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737 105 703

Nejdéle žijícím mužem v naší obci je pan
Bruno Bedrunka, který se v květnu dožil krásného
věku 83 let. Nejen jemu, ale i všem dalším
jubilantům přejeme do dalších let hlavně pevné
zdraví, spokojenost, radost a rodinnou pohodu.
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