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Vážení spoluobčané,
jsme v polovině roku a konečně se nám po 2,5 letech
podařilo schválit nový územní plán naší obce.
S projektem kořenové ČOV je firma Igea ve skluzu, ale
chystáme výběrové řízení na dodavatele I. etapy rekonstrukce kanalizace pro výusť u Kaménky, uvidíme,
zda se začne kopat ještě letos. V první fázi proběhnou
kamerové zkoušky již v minulosti opravených úseků
kanalizace, a to úsek hlavní cesty od Píště k obchodu
a ulice od zastávky ke Kaménce - věříme, že tyto úseky
budou v pořádku a nebude je nutné opravovat. Potrubí
by se mělo rekonstruovat v ulici ke hřbitovu, dále
v ulici směrem od Kaménky kolem autodílny Bartok
a v hlavní cestě od zastávky k Běloškům. Součástí rekonstrukce budou přípojky až na hranici pozemku
a nové šachtice. V létě se bude rozšiřovat veřejné
osvětlení chodníku od hřiště ke kapli, částečně
z dotace MSK. Dopracována je dokumentace pro stavební povolení na přechod u MŠ. Budeme žádat silniční odbor MÚ
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Hlučín o snížení rychlosti na Podlišti na 30km/hod
z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů. Obecní zaměstnanci pokračují v rámci časových možností v pokládání
zatravňovacích pásů na odstavné ploše pro parkování
u hřbitova. Dne 5. července nás čekají každoroční
oslavy založení obce. Oslavy budou opět velkolepé,
proto budeme rádi, pokud se najdou dobrovolníci, kteří pomohou s přípravou. Tímto Vás všechny srdečně na
oslavy zvu, začínáme od 15 hod. mší svatou v kapli sv.
Urbana, od 16 hod. je připraven program na hřišti.
Hned dva dny po oslavách pořádají hasiči noční hasičskou soutěž a v srpnu oslavy 90 let založení SDH pro
veřejnost. Hasičům, ale i členům ostatních spolků
v obci děkuji za jejich aktivitu a pořádání různých společenských akcí. Také samozřejmě děkuji za práci všem
obecním zaměstnancům a zastupitelům. Přeji Vám
pohodové letní dny a načerpání nových sil během dovolené.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 17 ze dne 26. 6. 2017
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Yveta Valková,
Mgr. Věra Drobilíková, Jan Stacha, Ing. Ondřej Lasák,
Ing. Petr Liška, Jan Cigán
Omluveni: Anna Kretková, Robin Štefek,
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
1. Program jednání č. 17/2017 včetně přidaných bodů
č. 21, 22, 23, 24. Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č. 16 /2017 Vzato na vědomí – bez výhrad
a připomínek.
3. Dotace Charita Hlučín 25,- Kč/1 hod./klient – schválení dotace Charitě Hlučín a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace,
25Kč/hod./klienta. Schváleno 7 hlasy.
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na
zemní kabelovou přípojku NN, p. č. 573/9 – p. Jan Stacha. Schváleno 7 hlasy.
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na
zemní kabelovou přípojku NN, p. č. 94/1 – Ing. Lampa.
Schváleno 7 hlasy.
6. Výměna jističe z rozpočtu obce, pozemek patří TJ
SOKOLU, ale areál využívají všechny složky.
Schváleno 6 hlasy.
7. Zapojení obce Závada do žádosti o dotaci
z operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č.
58. Výzva pro územní samosprávné celky, a to na projekt „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“. Schváleno 7 hlasy.
8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Schváleno 7 hlasy.
9. Směrnice k reálné hodnotě u majetku určeného
k prodeji. Schváleno 7 hlasy.
10. Závěrečný účet obce Závada za rok 2016
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Obce Závada za rok 2016, a to bez výhrad. Schváleno 7 hlasy.
11. Účetní závěrka obce Závada k 31. 12. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Závada sestavenou k rozvahovému dni k 31. 12. 2016.
Byl sepsán a podepsán protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016. Výrok o schválení účetní závěrky,
„Schvalovaná účetní závěrka za rok 2016 poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situaci účetní jednotky, a proto zastupitelstvo obce zá2

vada účetní závěrku za rok 2016 schvaluje, viz přiložený a podepsaný protokol ‘‘. Schváleno 7 hlasy.
12. Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením
obce Závada za rok 2016. Zastupitelstvo obce Závada
schvaluje celoroční hospodaření obce Závada za rok
2016 bez výhrad. Schváleno 7 hlasy.
13. Zpráva o výsledku hospodaření obce Závada za rok
2016. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
14. Závěrečný účet SOH
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Závěrečný
účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského
kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při
Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2016. Vzato na vědomí a bez výhrad
a připomínek.
15. Závěrečný účet SOMH
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí závěrečný
účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska,
IČ: 70951047 za rok 2016 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2016. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
16. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
17. Zprávy výborů a komise
Zpráva kontrolní výboru: paní Mgr. Věra Drobilíková
informovala občany o zápisu jednání kontrolního výboru č. 11 ze dne 26. 6.2017. Předmětem kontroly bylo
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 6.
2017, č. 16. Kontrola pokladních knih za duben, květen, červen. Stav pokladny v hotovosti k 26. 6. 2017 byl
12.612,- Kč. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
Zpráva finančního výboru
Paní Ing. Yveta Valková informovala občany
o usnesení jednání finančního výboru č. 15 ze dne 10.
5. 2017 o výběru dodavatele na zpracování a podání
dotace na akci ,,kořenová ČOV Závada“ – I. etapa
v rámci výzvy OPŽP případně jiného vhodného dotačního programu. Z došlých nabídek byla vybrána firma
RADIV plus s.r.o. jako nejvýhodnější s částkou 60.000,Kč s DPH + 0,5% částky po získání dotace, dále se výZpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
běrového řízení účastnily firmy Hrat, s.r.o. s částkou
199.650,- Kč s DPH, Osigeno s.r.o. s částkou 108.900,Kč s DPH, firma Asa expert s částkou 102.850,- Kč
s DPH. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška informoval všechny přítomné o činnosti
kulturní komise, proběhlých a připravovaných akcí. Informoval občany, že kulturní akce jsou zveřejněné ve
Zpravodaji č. 25. Vzato na vědomí a bez výhrad
a připomínek.
18. Dotace na zaměstnance z ÚP
Podání informace, že od 1. 5. 2017 byli přijati dva noví
zaměstnanci, p. Pavel Pacur na dotaci z Úřadu práce
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání, p. Rostislav Poštulka na dotaci z Úřadu
práce na zřízení společensky účelného pracovního místa. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
19. Slavnosti obce
Paní starostka informovala občany o obecních slavnostech, které se uskuteční 5. 7. 2017. Vzato na vědomí a bez výhrad a připomínek.
20. Informace o probíhajících projektech – kanalizace
a ČOV, přechod MŠ, veřejné osvětlení, odstavná plocha hřbitov. Vzato na vědomí a bez výhrad
a připomínek.
21. Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí informaci, že v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu Závada nebyly uplatněny žádné námitky,
o kterých by mělo zastupitelstvo rozhodnout. Vzato na
vědomí 7 hlasy.
22. Zastupitelstvo obce Závada vydává v souladu s §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
formou opatření obecné povahy územní plán Závada.
Schváleno 7 hlasy.
23. Pořízení územní studie – plocha Z13 pro výstavbu
RD o ploše 2,39ha je podmíněna zpracováním územní
studie, obec Závada pořídí územní studii této plochy.
Schváleno 7 hlasy.
24. Návrh na umístění dopravní značky „zákaz vjezdu
autobusům“ do ulice ke hřbitovu. Neschváleno. Schůze
ukončena: 18.55 hod. Zapsala: Petra Hluchníková
Redakce

Zpravodaj obce Závada

Kontejnery na separovaný odpad
Určitě jste to už někdy zažili – jdete v sobotu dopoledne vyhodit tašku plnou plastů do kontejneru a otevřete
první kontejner…plný…otevřete druhý…plný…. Jak je to
možné, rozčilujete se - ve čtvrtek je přece vyváželi!!
A podobné je to u kontejnerů na papír…. Kontejnery na
čtyřech místech v obci jsou dostačující, nedostačující je
však způsob, jakým tam někteří vhazují separované
odpady, přitom stačí tak málo, PET láhev sešlápnout,
pomačkat, velkou krabici od nového televizoru rozříznout a složit…. Zkusme to, prosím!!!
Andrea Lorková
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Farnost

Slavnost Božího těla
Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo, je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka
v eucharistii.
Podle
nauky
katolických
církví, pravoslavných a ostatních starobylých křesťanských
církví východu, dochází při slavení mše k přepodstatnění obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše
Krista. Slavení svátku může být provázeno nápadnou
zvyklostí, kdy z kostela vychází liturgický průvod,
v němž je nesena Svátost oltářní, a na čtyřech předem
určených místech (náměstí, sochy svatých, morové
sloupy apod.) se konají krátké pobožnosti. Možná nejstarší pamětníci pamatují ze svých mladých let, jak se
kdysi v Závadě konával průvod k Božímu tělu. Otec
Marek tento zvyk letos u nás obnovil a tak jsme
v neděli 18. června oslavili Boží tělo i průvodem
k obchodu, kde Otec naší obci požehnal. Po mši jsme
ještě

chvíli zůstali u kaple a občerstvili se kávou nebo pravým anglickým čajem.
Andrea Lorková
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/

Nové zvony do kaple
Po letošní revizi dvou ocelolitinových zvonů z naší kaple (dole umíráček, vpravo velký zvon), se zrodil nápad
nechat vyrobit nové bronzové zvony, které by měly
úplně jiný a kvalitnější zvuk než zvony současné. Bronzové zvony znějí jasněji a veseleji, než ocelové. Samozřejmě vše je otázka financí, proto zvažujeme
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vyhlášení sbírek nejen v kostele, ale i dobrovolné sbírky pro ostatní občany Závady, kteří do kaple pravidelně nechodí. O termínu sbírky budete informováni.
Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada

SDH

Jarní sezóna mladých hasičů
V červnu ukončili mladí hasiči Závada soutěžní sezónu
Hlučínské ligy mládeže 2016–2017 a byla to sezóna
úspěšná. Oběma družstvům se dařilo a umisťovali se
na předních pozicích. Mladší vyhráli pohárovou soutěž
v Bobrovníkách. V konkurenci 13. starších a 13. mladších družstev z obcí Hlučínska jsme skončili celkově
v kategorii starších na 6. místě, v kategorii mladších
na krásném 3. místě a odvezli jsme si pohár, medaile
a spoustu věcných cen. Obě družstva se tak probojovaly na Pohár starosty OSH Opava, kde každoročně

postupuje jen šest nejlepších týmů z Hlučínské
a Opavské ligy a 3 nejlepší z Mladecké ligy. Poslední
tečkou a ukončením letošního soutěžního roku bylo
opékání párků na místním hřišti. Děkujeme všem našim mladým hasičům za účast na soutěžích a výbornou
reprezentaci SDH a obce Závada. Poděkování patří
rovněž rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou na
soutěže a jezdí nás povzbuzovat. Přejeme krásné
a bezúrazové prázdniny.
Gabriela a Jaroslav Haburovi

Oslavy 90. let SDH Závada
V sobotu 20. května se uskutečnilo výročí sboru. Slavnostní den byl zahájen průvodem hasičských zástav
a pozvaných hostů ke kapli sv. Urbana. Zde byla sloužena mše svatá za všechny hasiče. Po mši svaté
se průvod za doprovodu hudby vydal k budově hasič-

Zpravodaj obce Závada

ské zbrojnice. Zde proběhla slavnostní výroční valná
hromada. Bylo také uděleno množství vyznamenání.
Po slavnostní večeři byl volný program do večerních
hodin.
Ondřej Lasák
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TJ Sokol Závada

Jarní část sezóny 2016/2017
Skončila jarní část sezóny 2016–17 III. třídy sk. A, a je
třeba říct, že se ani přes mírný pokles v tabulce naši
borci v odehraných zápasech neztratili. Po úspěšném
trenéru Jiřím Léblovi tým převzal nový lodivod Jarda
Klega, který se musel potýkat s celou řadou zranění
a výpadků hráčů, přesto jsme obsadili velice dobrou
devátou příčku, a TJ Sokol Závada byl i nadále postrachem soupeřů. Můžeme naše fanoušky potěšit, že
i příští rok budeme válčit na poli okresní soutěže, a tak
vedení oddílu v čele s předsedou Jiřím Škrochem
a sportovním managerem Davidem Tomakou opět nastává každoroční práce s doplněním kádru, přípravou
nové sezóny, trenér chystá letní přípravu a jako vždy
několik přípravných zápasů. Kádr dále zůstává víceméně beze změn, ve složení, které má fotbalovou kvalitu, postupně se doplňuje novými tvářemi, a určitě
bude hrát v podzimní části soutěže důstojnou roli. Další fotbalová sezona se i přes nastávající prázdniny
kvapem blíží, těšíme se na naše fanoušky, které budeme včas informovat o termínech přípravných,
a posléze i mistrovských zápasů. Chtěli bychom také
poděkovat podpoře OÚ v Závadě, a 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 a všem našim přízniv-

Tým

V

R

P

S

B

1. TJ Sokol Dobroslavice

16 2

6

69:37 50

2. TJ Sokol Sudice

15 4

5

77:48 49

3. TJ Sokol Služovice

14 3

7

53:45 45

4. FK Bolatice B

14 2

8

76:49 44

5. FC Dolní Benešov B

14 1

9

73:48 43

6. SK Bohuslavice B

13 2

9

72:48 41

7. SK Meteor Strahovice B

12 3

9

56:44 39

8. FK Darkovičky B

9

2 13 49:53 29

9. TJ Sokol Závada

8

3 13 30:49 27

10. SK Moravan Oldřišov B

8

1 15 64:96 25

11. FK Darkovice B

7

3 14 36:67 24

12. TJ Sokol Hať B

6

2 16 51:84 20

13. TJ Sokol Štěpánkovice B

5

2 17 45:83 17

cům, kteří v hojném počtu chodí na Závadu, a které
chceme dál odměňovat parádními fotbalovými zážitky.
Veškeré informace o chodu klubu, aktuální
i plánovaných utkáních, rozpis sezóny apod. budou také k nalezení na stránkách sokol.zavada.cz. Oddíl TJ
SOKOL ZÁVADA přeje všem příjemné chvíle odpočinku
a od srpna zve zase všechny na fotbal.
David Tomaka

Horní řada zleva: Robin Vitásek, Jiří Ječmínek, Daniel Gryz, Marek Krupa, Lukáš Staňo, Martin Štefek, Jiří Lébl,
Patrik Chřibek, Aleš Očko, Jiří Škroch, David Tomaka , spodní řada zleva: Michal Balon, Jaroslav Nawrath,
Dušan Vitásek, Michal Kozel, Václav Rintošík, Tomáš Janeček, Petr Joško , Petr Krajíček.
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Zpravodaj obce Závada

Organizace a spolky

Den matek
Oslava Dne matek proběhla v sobotu 13. května v sále
Obecního domu. Už je tradicí, že na úvod vystupují děti
z místní mateřské školky. Poté nás navštívil folklórní
soubor Vlašanky z Bohuslavic a pobavil svým vystou-

pením a zpěvem. Samozřejmě nechybělo občerstvení
a tak místní ženy strávily společně příjemné sobotní
odpoledne.
Andrea Lorková

Festival kultury Hlučínska již podeváté
Festival kultury a hlučínských řemesel se letos uskuteční ve znamení devítky, jedná se o 9. ročník, který se
bude konat na Mírovém náměstí v Hlučíně 9. července,
tedy tradičně druhou červencovou neděli. Kde jinde
pořádat festival kultury Hlučínska než v hlavním městě
regionu...,“ poznamenala Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska, které je pořadatelem
akce spolu s městskou příspěvkovou organizací Sport
a kultura Hlučín. Mezi folklórními tělesy z Hlučínska,
které se na něm letos představí, budou například dechové kapely Hlučíňanka a Rohovanka, folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař,
Bolatické seniorky, mažoretky nejen z Hlučína, taneční
skupiny seniorek z Kobeřic, Vřesiny a Závady, taneční
skupina Bobři z Bolatic a mnohé další. „Hlučínsko miluje humor, asi proto se návštěvníci vesměs nejvíce těší
na vystoupení mužské taneční recesní skupiny Bobři,
jinak také Bolatičtí břicháčci,“ prozradila Lenka
Osmančíková. Součástí festivalu bude jarmark řemesel
a regionálních výrobků. V nabídce budou hlučínské koláče, domácí langoše a bramboráky, kozí sýry
a jogurty, paličkovaná krajka, výrobky pletené
z papíru, ručně šité dekorační předměty, keramika, vitráže a široký sortiment občerstvení. Nudit se určitě

Zpravodaj obce Závada

nebudou ani děti, pro které bude na náměstí celá řada
atrakcí.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Organizace a spolky

Smažení vajec
Klub seniorů se jako již
tradičně
postaral
o svatodušní smažení vajec. V neděli 4. června na
hřišti TJ Sokol. I přes nepřízeň počasí se celé odpoledne vydařilo, smažila se
vaječina, prodávaly buchty,
čepované
pivo
a nechybělo ani oblíbené
kolo štěstí.

Olympiáda 14. 6. 2017
Ve středu 14. června se do Bělé sjelo 8 družstev seniorů z okolí (Bohuslavice, Bolatice,
Vřesina, Hlučín, Chuchelná, Závada, polské
Krzyzanovice a Borucin). Soutěžilo se
v několika disciplínách jako např. chůze
s trekingovými holemi, prolézání pytlem, hod
kruhem na tyč, závod s kolečky. Závadské
družstvo skončilo na krásném třetím místě.

Klubový večer 21. 6. 2017
Ve středu 21. 6. v rámci Klubového večera proběhla
prezentace fotografií ze zájezdu do Anglie. Otec Marek
a také někteří účastníci zájezdu povykládali své zážitky
z Bruselu, Londýna a okolí opatství Ampleforth
a u toho se popíjel pravý anglický čaj. Kromě výše uvedených akcí jsme se účastnili Turnaje ve hře „Člověče,
nezlob se“ 29. března v Bělé a skončili jsme na 4. místě. Ve středu 19. 4. jsme navštívili divadlo Jiřího Myrona v Ostravě a shlédli hru Paničky Windsorské. Dne 17.
5. jsme v rámci klubového večera oslavili Den matek.
Náš klub bude pomáhat u Obecních slavností, které se
konají dne 5. 7. V sobotu 9. 7. se se svým vystoupením
členky klubu představí na Festivalu Hlučínska v 18 hod
na Mírovém náměstí v Hlučíně. Přijďte nás podpořit!!
Členové klubu Seniorů
8
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Organizace a spolky

Jarní slavnost
V sobotu 3. června jsme od 15:00 uspořádali Jarní
slavnost. Děti mohli dovádět na skákacím hradu, vysoutěžit si odměnu za splnění úkolů, nebo si nechat
něco hezkého namalovat na obličej, nebo se nechat
svézt hasičským autem. K občerstvení byly připraveny
makrely, domácí buchty, grilované sýry a steaky.
Osvěžit se v krásném počasí všichni mohli vychlazeným
čepovaným pivem, alkem, nealkem a ovocnou sangrií.
Účast návštěvníků na této akci byla hojná a nyní se těšíme na další akci, kterou bude v září pohádkový hrádek …

Májová retro veselice
V pátek 5. května jsme se vrátili do let minulých s retro
zábavou, kterou jsme pořádali v sále obecního domu.
Celá tato akce se nesla v duchu 60. až 90. let minulého
století. Nechybělo stylové oblečení, hity ani půlnoční
retro tombola této doby. K tanci a poslechu hrál Karel
Sýkora alias DJ Karlson. Všichni návštěvnicí se skvěle
bavili do pozdních nočních hodin.
Za spolek Rozinky, Zuzana Cigánová

Zpravodaj obce Závada
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Zajímavosti

Nová Šance
Posláním azylového domu Nová šance v OstravěKoblově, je vytvoření zázemí k řešení nepříznivé životní
situace, která vznikla u mužů po propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody. V případě volné kapacity je
snahou podporovat v řešení obtíží i muže bez přístřeší.
Usilujeme o to, aby tito muži netrpěli vyloučením
z většinové společnosti a nalezli své uplatnění na trhu
práce i v osobním životě. Uplatňujeme a rozvíjíme mezilidské vztahy na bázi morálních, křesťanských
a etických hodnot. Cílem azylového domu Nová šance
je poskytování materiální pomoci a sociálním poradenstvím podpořit uživatele v řešení jeho nepříznivé
životní situace. Na základě individuálního přístupu motivovat uživatele k nezávislosti na systému sociálních
služeb. A podporovat je v zakotvení se na trhu práce
i v osobním životě. Do podobné životní situace se dostal také občan Závady p. Bruno Vyoral. Pan Vyoral
má pravidelný denní režim, a aktivně se zapojuje

do nabízené pracovní činnosti. Účastní se pořádaných
akcí v zařízení i mimo areál Nové šance (skupinová setkání, mše svatá, sportovní, kulturní a jiné aktivity) Azylový dům Nová šance pořádal koncem května
zájezd do Medžugorje pro několik obyvatel domova
a za odměnu se zúčastnil i pan Vyoral a tímto posílá
srdečné pozdravy do Závady.

Redakce

Lávka na Hrádku

Nákup elektrocentrály

V měsících květnu a červnu jsme uspořádali další brigády pro obnovení zničené lávky „Na Hrádku“. Provedli jsme navrtání kovových vrutů na jednotlivé kulatiny
a převezli jsme kovové nosníky z Hrádku k Obecnímu
domu, kde budou opraveny a nově svařeny. Děkuji Robinu Štefkovi a Jindřichu Chřibkovi za pomoc při těchto
pracích. Jakmile budou tyče připraveny, vše bude převezeno na Hrádek, kde proběhne montáž celé konstrukce. Chtěl bych poprosit dobrovolníky z řad občanů
o pomoc při montáži konstrukce. O termínu brigády
budete informováni místním rozhlasem. Předem děkujeme za pomoc.
Petr Liška

V měsíci červnu byla zakoupena z obecního rozpočtu
elektrocentrála značky HECHT. Třífázová elektrocentrála HECHT GG 8000 je relativně tichý a stabilní generátor elektrické energie. Vybaven je dvěma
standardními zásuvkami 230 V/ 50 Hz a jednou třífázovou zásuvkou 400 V / 50 H. Generátor je vybaven
elektrickým startérem, takže startování se provádí
otočením klíčku v zapalovací skříňce, podobně jako
u automobilu. Věříme, že nám bude skvělým pomocníkem nejen při stavění lávky na Hrádku a Slavnostech
obce, ale i dalších obecních pracích.

Zpravodaj obce Závada
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Euroklíč

Euroklíč
Euroklíč v Moravskoslezském kraji, který realizuje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za
finanční
podpory
Moravskoslezského
kraje
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní
projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se
sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských
zemích. Projekt byl oceněn titulem: „Nejvýznamnější
počin roku 2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic
a dalších veřejně přístupných objektů. Osobám se
zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let jsou
zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně
přístupných budovách jsou zdarma osazovány

skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

3. Kdo může získat zdarma Euroklíč?
a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty:
Crohnovou
chorobou
a ulcerózní
kolitidou;
a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR.
U těch, kteří
nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční
karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu
postižení.
b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také
osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských pracovištích Sítě mateřských center. "http://www.materskacentra.cz/"

4. Podklady pro vydání Euroklíče
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP,
ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení
(např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).

Eurozámky. Každé místo osazené Eurozámkem je
označeno pamětní deskou a databázi všech osazených
míst naleznete na www.euroklic.cz

1. K čemu je dobrý Euroklíč ?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např.
výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít
v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1 000 Eurozámků (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.)

5. Centrální distribuční místo Euroklíčů pro
Moravskoslezský kraj
Regionální pracoviště a poradna
NRZP ČR v Ostravě
ulice 30. dubna 2944/1,
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Mgr. Markéta Dunděrová, vedoucí poradny
a regionálního pracoviště NRZP ČR, tel: 596 110 282,
mob: 736 751 206, e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz

2. Proč je nutné prostory uzavírat
a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro
něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími
Zdroj: http://www.eurokeycz.com/1_info.html
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Kotlíkové dotace

Další kolo kotlíkových dotací.
Dne 29. 6. 2017 vyhlásil Moravskoslezský kraj další kolo „kotlíkových“ dotací. Příjem žádostí do nového dotačního
programu
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude zahájen 5.
září 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do
31. 12. 2018, vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně
10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8
660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu.
Žádosti budou podávány elektronicky (po přijetí 10
000 žádostí bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné na
adrese https://kotliky.msk.cz/.
Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je pak nutno doručit podanou žádost také
v listinné podobě – originál (formulář vygenerovaný
elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný
oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami. Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost
je možno v ní předvyplnit a uložit.
Podrobné informace o podmínkách druhého kola kotlíkových dotací jsou uvedeny v Podmínkách dotačního
programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který je ke stažení na: https://lokalnitopeniste.msk.cz/, včetně jeho příloh. V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí
a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou
automatické kombinované kotle, plynové kondenzační
kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.
Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat
požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2.
výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden
Státním fondem životního prostředí
Zpravodaj obce Závada

na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti
aktualizuje a bude průběžně doplňován.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. –
5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad
o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se
o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní
soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat
zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly
vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu
kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), případně čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického
opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů
v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li
dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný
souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů
budou součástí podmínek krajského dotačního programu.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:
• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max.
120.000,- Kč
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle
v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden na: http://www.opzp.cz/vyzvy/67vyzva/dokumenty.
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Soutěž
Euroklíč
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši
7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak
kraj jedná o finanční podpoře výměn kotlů ze strany
obcí. Seznam obcí, které budou chtít výměnu kotlů ve
2. kole spolufinancovat ve spolupráci s krajem, bude
zveřejněn a aktualizován na těchto webových stránkách poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou informaci.
Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola
kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015. Pracovníci Moravskoslezského kraje pořádají ve spolupráci s obcemi
a Státním fondem životního prostředí semináře pro
občany týkající se kotlíkových dotací, dotačního programu Nová zelená úsporám a dešťovka. (21.6. Hlučín
(+SFŽP) od 16.00 - Kulturní dům v Hlučíně)

Kotlíková kalkulačka
Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění
pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky,
na
webových
stránkách https://lokalnitopeniste.msk.cz/, kde se
Vám otevře aplikace (MS
Excel) „Vyhodnocení roční úspory palivových nákladů
při výměně starého kotle na pevná paliva za nový“.
http://www.msk.cz
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Soutěž „O zlatý koláč“
Tradice hlučínského posvícení je stará téměř 400 let.
Letošní Krmáš se uskuteční 1. – 3. září a kromě pouťových atrakcí a hudebních vystoupení se můžou návštěvníci těšit i na Festival ohňostrojů. V rámci
Hlučínského Krmáše a Festivalu ohňostrojů, se koná
v sobotu 2. září 2017 v areálu Hlučínského jezera
v Hlučíně od 14 hod. soutěž „O zlatý koláč 2017“. Pokud si myslíte, že ty nejlepší děláte právě vy, neváhejte
se přihlásit do soutěže. Pekařské týmy o 2 – 4 členech
musí upéct 80 koláčů, na jejichž výrobu dostanou příspěvek 1.000 Kč. Vítá se použití regionálních surovin.
Prezentaci koláčů lze doplnit o vtipný komentář, píseň,
tanec nebo krojový úbor. Vzhled, chuť a výslednou
prezentaci bude hodnotit porota i mlsní návštěvníci.
Vítězové i účastníci obdrží věcné ceny. Veškeré dotazy
o podmínkách soutěže Vám zodpoví Dagmar Quisková
na telefonním čísle 737 807 293. Přihlášky můžete posílat na email mashlucinsko@seznam.cz do 21. 8.
2017.
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Hodnocení: 1.a „odborná porota“ 5-7 členů, hodnotí
vzhled a chuť, každý porotce anonymně určí pořadí 1xx, tým s nejlepším hodnocením vítězí ,
1.b „odborná porota“ 5-7 členů, hodnocení nejzajímavější prezentaci své obce,
2. „návštěvníci“ – návštěvníci mohou hlasovat přímo
u stánku svého favorit, vítězí tým s nejvyšším počtem
hlasů. Vítězové (odborné poroty i návštěvníků)
i ostatní účastníci obdrží věcné ceny.
http://www.mashlucinsko.cz/
Zpravodaj obce Závada

Historie

Něco z historie naší obce – 10. část
Začátek 19. století byl v Prusku, na Hlučínsku
a v samotné Závadě ve znamení rostoucího
společenského
napětí,
vyvolaného
zejména
okolnostmi, že po smrti Bedřicha II. Velikého se
nepokračovalo v reformách, jež on zahájil. Dopad
tohoto napětí byl umocňován následky napoleonských
válek. Na Hlučínsku pod vlivem agitace katolické církve
převažoval odpor vůči Napoleonovi, ale problémy
kolem nedořešené rolnické otázky, specielně zrušení
nevolnictví, roboty a dalších forem závislosti vesničanů
na vrchnostech, do jisté míry ostří tohoto odporu
otupovaly. Následky války, válečných reparací
a kontinentální blokády velmi silně zhoršily už tak dost
špatnou ekonomickou situaci země, v níž se promítaly
důsledky neřešených společenskopolitických problémů,
přetrvávajícího nevolnictví a slabého rozvoje měst.
Bída lidí se na Hlučínsku projevila zejména zvýšenou
úmrtností v letech válek, v níž se projevovalo oslabení
zdravotního stavu lidí špatnou výživou a postihovala
především děti, máme ji doloženou i v Závadě. Zvláště
dramatický byl v tomto ohledu rok 1809, kdy v Závadě
zemřelo celkem 19 osob, v převážné míře děti. Nějaká
epidemie, podle všeho spála (farář Janota ji označil
jako „pustula“) musela řádit již v dubnu a květnu
1809, kdy na ni zemřely 4 děti. V září pak postihla
Závadu epidemie úplavice, zemřelo na ni nejméně 6
dětí. V r. 1809 byla vedena válka mezi Francií
a Rakouskem, Prusko se jí přímo nezúčastnilo, ale
podél hranic s Rakouskem jistě byly rozestaveny
pozorovací oddíly armády, které mohly nějakou
epidemii přinést, nemluvě o tom, že nákaza se mohla
na Hlučínsko dostat z Moravy, kde byly vedené bojové
operace. Velká úmrtnost v Závadě byla také v r. 1814,
kdy zemřelo 15 osob, opět hlavně dětí. V květnu t. r. se
projevila epidemie neštovic, podle všeho tentokrát
pravých, zemřelo na ni nejméně 5 dětí. Nařízení krále
Bedřicha Viléma III. z 30. dubna 1815 bylo Prusko
rozděleno na 10 provincií, z nichž se každá skládala
z 2-3 vládních obvodů. Provincie Slezsko měla 3 vládní
obvody, z nichž vládní obvod Opole zahrnovala celé
Horní Slezsko včetně Hlučínska. 20. dubna 1817 bylo
od hlubockého landrátu (krajský správní úřad)
odtrženo 51 obcí včetně celého Hlučínska a připojeno

k landrátu Ratiboř. Důvody tohoto kroku byly jednak
praktické – zmíněné obce měly do Ratiboře blíže než
do Hlubčic. Po připojení Hlučínska k ratibořskému
landrátu bylo z Závadě vytvořeno nové obecní razítko,
jež převzalo dosavadní znak obce a změnilo pouze
označení příslušnosti k landrátu – místo hlubockého
uvádělo ratibořský. Pro Závadu znamenal sklon
napoleonských válek a období po nich na jedné straně
snahy dolnobenešovské vrchnosti o udržení, event.
i rozšíření svého pozemkového vlastnictví na katastru
obce i celkového vlivu na jejím dění, na druhé straně
vzrůstající snahu obyvatelstva o vymanění se z vlivu na
vrchnosti. To první dokumentují zprávy o zvýšené péči
vrchnosti o závadské lesy. Až doposud prameny
neuváděly žádné zprávy o lesních úřednících, ale 10.
záři 1811 je připomínán dvaačtyřicetiletý vdovec lesník
Antonín Kosinský, jež si bral za manželku
šestadvacetiletou Terezii, dceru zemřelého Šimona
Bialky z Bohuslavic a stal se tak v Závadě zakladatelem
dynastie, z níž vzešlo vícero lesních úředníků a jiných
veřejných činitelů. Bylo charakteristické, že mezi
svědky na této svatbě se uvádí správce závadného
dvora Josef Schwarz. Rodina Kosínských pocházela
z Bolatic, aspoň u Antonína příbuzného Ignáce
Kosinského, syna zemřelého lesníka Ignáce
Kosinského, který se jako jednadvacetiletý ženil 13.
listopadu 1817 s dvaadvacetiletou Mariannou, dcerou
Karla Krupy, je tento původ uveden. V r. 1825 uvádí
statistika v Závadě 33 domů, 1 mlýn a celkový počet
191 obyvatelů, z toho 188 katolíků a 3 evangelíky. Ti
zřejmě přišli do Závady s pokračující migrací
obyvatelstva a byli to pravděpodobně buď
vrchnostenští úředníci nebo čeleď v závadném
panském dvoře. Vrchnost v oněch letech provedla další
kolonizaci a rozšíření stavu zaměstnanců ve dvoře
soudě podle toho, že zpráva z r. 1826 uvádí v Závadě
již 282 obyvatel. V následujících desetiletích kolonizace
a vzrůst počtu zaměstnanců ve dvoře pokračovaly.
A tento vzrůst obyvatelstva se spolu s úmrtím majitele
dolnobenešovského panství barona Aloise Henna
z Hennebergu r. 1823 stal podnětem k další etapě bojů
za vznik samostatné farnosti v Bohuslavicích.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Životní jubilea
V období 1. 4. - 30. 6. 2017 oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben:
Hildegarda Gřondělová
82 let
Jiřina Vitásková
80 let
Inge Štefková
75 let
Gertruda Lehnerová
84 let
Květuše Dombková
55 let
Jan Krupa
81 let
Květoslava Krettková
70 let
Květen:
Helena Menšíková
75 let
Bruno Bedrunka
84 let
Josef Navrátil
65 let
Hedvika Chřibková
83 let
Červen:
Šarlota Kubíková
81 let
Jiří Benek
65 let
Alžběta Hrňová
65 let
Blahopřejeme!

Navždy nás opustili…
Duben
Jan Růžička
Květen
Josef Holubek
Petr Černaj
Červen
Ervín Ostárek
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.

ČERVENEC
5. 7. Slavnosti obce - hřiště TJ Sokol
7. 7. Noční soutěž NHHL - hřiště TJ Sokol
SRPEN
4. 8. Mše svatá za seniory ze Závady, Bělé
a Bohuslavic + posezení v sále OD
12. 8. Oslavy 90 let založení SDH pro veřejnost
27. 8. Denní hasičská soutěž - hřiště TJ Sokol
ZÁŘÍ
16. 9. Slavnosti ulice „Závada - Sever“ - před OD
24. 9. Dětská hasičská soutěž SDH - hřiště TJ Sokol
28. 9. Pohádkový hrádek

REEZZEERRVVAACCEE AANNTTUUKKOOVVÉÉHHOO
KKU
URRTTU
U VV ZÁÁVVAAD
DĚĚ
DAVID KUBIŠ
737 105 7 03

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.

Prázdninový provoz v místní
knihovně
Pondělí 17. 7. 2017
15:30 - 17:00
Pondělí 7. 8. 2017
15:30 - 17:00
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