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Vážení spoluobčané,
letošní krátký advent je téměř za námi a všichni se už
zajisté těšíme na nejkrásnější svátky v roce. V prosinci
jsme zažili nejen první větší sněhovou nadílku, ale také
slabé zemětřesení, jaké naši oblast zasáhlo naposledy
v roce 1935. Zastupitelstvo obce v závěru roku provádí
inventury obecního majetku a připravuje rozpočet na
příští rok, přičemž letošní rok skončíme se sedmimiliónovým zůstatkem na účtu. Největší část obecních financí bude vyčleněna na opravy kanalizace.
Plánujeme také další investice, například nový dopravní automobil pro jednotku SDH Závada, na který dostaneme dotaci 450.000 Kč z Ministerstva vnitra,
a dalších 225.000 Kč přispěje Moravskoslezský kraj.
V prosinci proběhlo výběrové řízení na projektanta
územní studie pro plochu označenou v územním plánu
jako Z13. Cílem této studie je navrhnout optimální
způsob zástavby rodinných domů, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury na této ploše
o rozloze 2,39ha. Po téměř tříletém vyjednávání je konečně „na spadnutí“ stavební povolení na přechod
u MŠ, už jsme vyhlásili výběrové řízení, dodavatele vybereme v lednu. Na posledním letošním zastupitelstvu
jsme schválili cenu vodného ve stejné výši jako
v letošním roce, tedy 18Kč/m³. Bohužel nám OZO
v roce 2018 navýší ceny svozu odpadů, a to
u směsného komunálního odpadu o 5% a u plastů
o 15%. Zvýšení cen způsobily vyšší ceny pohonných
hmot a stoupající mzdové náklady zaměstnanců OZO.
Důvodem navýšení cen svozu plastů je nadbytek plastů
na trhu a pokles výkupních cen způsobený omezením
dovozu vytříděných plastů do Číny, kam každoročně
mířila až čtvrtina plastových odpadků z celé Evropy.
Dobrou zprávou je, že se nám podařilo najít novou nájemkyni místního kadeřnictví. Po úpravách interiéru,
nejpozději začátkem února by mělo být kadeřnictví
znovu v provozu a to pravděpodobně 3x

týdně. Letošní rok byl poměrně bohatý na různé společenské a kulturní akce v obci, za což vděčíme těm,
kteří pro nás tyto akce připravují. Samozřejmě bych
chtěla všem členům organizací a spolků v obci (SDH
Závada, TJ Sokol, Rozinky, Klub seniorů, Tvořilky,
Schola) poděkovat za jejich ochotnou dobrovolnou
práci a skvělou reprezentaci obce Závady a snad nikoho neurazím, když vyzdvihnu jmenovitě manžele Haburovy za jejich neocenitelnou práci s mladými hasiči
a manžele Dominikovy za starost o naši kapli.
V neposlední řadě děkuji obecním zaměstnancům, zastupitelům, zaměstnankyním místní mateřské školky
a všem, kteří s obecním úřadem jakkoliv spolupracují.
V posledních letech bývalo zvykem
setkání
u představení živého Betlému. Letos se kryje poslední
adventní neděle se Štědrým dnem, z tohoto důvodu živý Betlém nebude, ale věřím, že si najdete jinou vhodnou chvilku, kdy si vzájemně popřejete hezké svátky,
třeba po nedělní mši svaté u kaple nebo během štědrovečerní procházky po obci. Všem Vám přeji krásné
prožití vánočních svátků v kruhu těch nejbližších, hodně zdraví, štěstí, úspěchů, pohody a Božího požehnání
v novém roce!
Andrea Lorková
„Vaše krásné Vánoce možná závisí na tom, co dělají
druzí pro Vás. Ať Vaše štěstí v novém roce závisí na
tom, co Vy uděláte pro druhé.“
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 19 ze dne 13. 11. 2017
Začátek: v 18:00 hodin v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Anna Kretková, Robin
Štefek, Ing. Yveta Valková, Jan Stacha, Ing. Ondřej Lasák, Ing. Petr Liška, Jan Cigán
Omluveni: Mgr. Věra Drobilíková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Anna Kretková, Ing. Ondřej Lasák.
1. Schválení programu jednání. Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 18/2017 ze dne 11.9 2017.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
3. Projekt kanalizace a KČOV, účast zástupce Igea,
s.r.o. Účast Ing. Fochlera zástupce IGEA, s.r.o.
k vyjádření a upřesnění termínu předání kompletní
projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Během zpracování projektu došlo ke zdržení
a nepředvídatelným problémům, které firma Igea,
s.r.o. nemůže ovlivnit ani jejich odstranění uspíšit. Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
4. Schválení plánu inventur na rok 2017
Hlavní inventarizační komise:
předseda: pan Jan Stacha, člen: Ing. Yveta Valková,
člen: pán Jan Cigán.
Dílčí inventarizační komise:
Mateřská škola: předseda: paní Anna Kretková, člen:
Mgr. Věra Drobilíková, člen: paní Libuše Chřibková.
JSDH Závada:
předseda: pan Jan Cigán, člen: Ing. Ondřej Lasák člen:
Robin Štefek.
Obecní úřad:
Předseda: Ing. Petr Liška, člen: Ing. Yveta Valková,
člen: pan Jan Stacha. Hlasování o celé inventarizační
komisi (hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisi). Schváleno 8 hlasy.
5. Schválení příspěvku na Mikuláše, pečení perníčků,
vánoční balíčky pro seniory, vánoční dárky pro děti
v MŠ Závada. Obec Závada poskytne příspěvky pro tyto akce: na Mikuláše 50 Kč / na 1 dítě neomezeně věkem. Příspěvek na suroviny pro pečení perníčků limit
1.000 Kč. Vánoční balíčky pro seniory (jako v minulých
letech cca do 200 Kč / na 1 osobu). Dárky do MŠ Závada limit 5.000 Kč. Schváleno 8 hlasy.
6. Spolupráce s polskou Zawadou
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Spolupráce s polskou Zawadou od 4. 10. 2016, kdy
jsme podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti kulturních a sportovních akcí. Schválení pokračování spolupráce, případná společná žádost o dotaci z EU. Schváleno 8 hlasy.
7. Rozpočtové opatření č. 16/2017 nad 100 tis. – přesun z podúčtu na BÚ. Schváleno 8 hlasy.
8. Odkup nového bojleru v kadeřnictví
V prostorách kadeřnictví je nový bojler v hodnotě
2.500 Kč, který odkoupí obec Závada.
Schváleno 8 hlasy.
9. Zpráva finančního výboru č. 16,17,18
Usnesení finančního výboru č. 16 ze dne 17. 7. 2017
1/ výběr dodavatele projektové dokumentace
a administrace žádosti o dotace na „Revitalizaci vodní
nádrže v obci Závada“. Jako vítěznou vybral finanční
výbor levnější nabídku firmy Axiom engineering, s.r.o.
s cenou 124.000 Kč bez DPH.
2/ výběr dodavatele provedení kamerového zkoušky
kanalizace, včetně tlakového vyčištění v obci Závada
v délce cca 650 m. Jako vítěznou vybral finanční výbor
nejlevnější nabídku firmy JKV test s.r.o. s celkovou cenou 42.200 Kč bez DPH. Schváleno 8 hlasy.
Usnesení finančního výboru č. 17 ze dne 5. 9. 2017
1/ Výběr stavebního dozoru na akce „oprava kanalizace otevřeným výkopem“. Osloveno několik firem. Finanční výbor rozhodl o výběru stavebního dozoru –
Ing. Josefa Ondruše (nejnižší cena 10.000 Kč/ za měs.,
kladné reference ze staveb ve Vřesině).
2/ Kontrola rozpočtu – finanční výbor konstatoval, že
nebyly zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu.
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení finančního výboru č. 18
Kontrola rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení plnění k 13. 11. 2017. Kontrola rozpočtového opatření č.
11 - 15/2017. Finanční výbor konstatoval, že nebyly
zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového
opatření. Všechny přesuny byly schváleny řádně
v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly
zjištěny nedostatky, rozpočtové opatření v kompetenci
p. starostky Ing. Andrei Lorkové do 100.000 Kč byly
v pořádku. Schváleno 8 hlasy.
10. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Závada dne 3. 10. 2017. Paní starostka Ing.
Andrea Lorková informovala občany o provedeném
dílčím přezkoumání za období k 31. 8. 2017. Při dílčím
přezkoumání hospodaření k 31. 10. 2017 nebyly zjištěZpravodaj obce Závada
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ny chyby a nedostatky. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
11. Přechod MŠ – výběrové řízení na dodavatele
Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele akce
přechod pro chodce u MŠ v Závadě. Výběrová komise
ve složení p. Jan Stacha a finanční výbor.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Rozpočtové opatření č. 11,12,13,14,15
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
13. Oprava kanalizace otevřeným výkopem – podání
Informací
Posunutí oprav obecní kanalizace otevřeným výkopem
ve stávající trase na jaro 2018 firmou HYDROSPOR
spol. s.r.o. z důvodu klimatických podmínek. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena: 18:40 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 20 ze dne 11. 12. 2017
Začátek: v 18:00 hodin v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Anna Kretková, Robin
Štefek, Ing. Yveta Valková, Jan Stacha, Ing. Ondřej Lasák, Ing. Petr Liška, Jan Cigán, Mgr. Věra Drobilíková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Valková, p. Jan Cigán. Hlasování o zapisovatelce zápisu a ověřovatelích zápisu.
Schváleno 9 hlasy. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1. Program jednání č. 20 včetně přidaného bodu č.
17, 18.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 19 ze dne 13. 11. 2017
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Rozpočtové provizorium – do schválení rozpočtu se
hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového
provizoria financovat akce schválené kompetentními
orgány a hradit závazky z uzavřených smluv, dále příjmy a výdaje ze státního rozpočtu spojené s volbami.
Schváleno 9 hlasy.
4. Ceník OZO Ostrava s.r.o. na rok 2018 – navýšení
cen pro směsný komunální odpad o 5 % a ceny
u separovaného odpadu (plastů) o 15 % vyšší než
v roce 2017. Schváleno 9 hlasy.
Zpravodaj obce Závada

5. Vodné na rok 2018 je stanoveno ve výši 18 Kč/m3.
Schváleno 9 hlasy.
6. Kalkulace nákladů na kopírování a relace
v místním rozhlase na rok 2018 – beze změny, stejné
ceny jako v roce 2017. Schváleno 9 hlasy.
7. Schválení dofinancování nákladů spojených
s pořízením nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany obce Závada do výše 1,2 mil.,
přičemž částka 450.000 Kč. bude čerpána z dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství HZS ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí. Schváleno 9 hlasy.
8. V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva, zůstává
ve stejné výši, jako doposud. Schváleno 9 hlasy.
9. Schválení žádosti o sponzorský dar neziskové organizace FC-B7 TÝM!!! ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 9 hlasy.
10. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje prodloužení
platnosti střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017 dle
předložené přílohy č. 1, do doby schválení nového
Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko východ a západ. Schváleno 9 hlasy.
11. Výsledek výběrového řízení územní studie plocha
Z13 – výběrová komise (Ing. Andrea Lorková, p. Jan
Stacha, p. Anna Kretková) vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové výši 44.300 Kč. Firma Ing.
arch. Dan Dušek není plátce DPH.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje přijmout
bezúplatné plnění dle smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Sdružením obcí Hlučínska a obcí
Závada a zároveň schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu movitých věcí mezi sdružením obcí Hlučínska
a obcí Závada, na základě které Sdružení obcí Hlučínska od 1. 1. 2018 bezúplatně převádí ze svého majetku
soubor movitých věcí do majetku obce Závada.
Schváleno 9 hlasy.
13. Zpráva kulturní komise.
Dne 21. 10. uspořádal Klub rodičů při MŠ Závada lampiónový průvod. Rozinky uspořádaly v září tradiční Pohádkový hrádek a o víkendu 14. -15. 10. zájezd do
vinného sklípku. V úterý 5. 12. 2017 jsme společně s p.
Aničkou Kretkovou uspořádali v sále OÚ tradiční pečení perníčků, kde si děti vyzkoušely své „pekařské
schopnosti“.
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Byla dokončena oprava obou lávek na Hrádku. Na jaře
pak zbývá ještě dodělat nové stoly a lavice, které jsou
již ztrouchnivělé. Děkuji zastupitelům, obecním zaměstnancům a místním hasičům, bez kterých bychom
obě lávky jen stěží opravili. Během 3. čtvrtletí roku
2017 jsme navštívili 6 jubilantek a 3 jubilanty. Všichni
od nás obdrželi věcný dárek. Za celou kulturní komisi
bych chtěl poděkovat za pohostinnost a přízeň, kterou
jste nám při našich návštěvách po celý rok věnovali.
Jako již tradičně budeme obdarovávat všechny seniory
nad 80 let malým vánočním balíčkem, který Vám
osobně přijdeme předat před Vánoci.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Rozpočtové opatření č. 17, 18, 19, 20, 21
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.

15. Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce
Závada v roce 2018
22. ledna, 9. dubna, 25. června, 17. září, 10. prosince.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
16. Podání informací o Tříkrálové sbírce
V Závadě proběhne v sobotu 6. ledna 2018.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
17. Schválení úhrady části faktury č. 2016000343
(geodetické zaměření, provedení geologického průzkumu, geodetické doměření celkem 45.980 Kč včetně
DPH) firmy IGEA s.r.o. Schváleno 9 hlasy.
18. Rozpočtové opatření č. 22 (nad 100.000 Kč)
Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena: 18.45 hod. Zapsala: Petra Hluchníková. V Závadě dne 11. 12. 2017

Obec Závada, Závada 106, 747 19 pošta Bohuslavice
Oznámení o době a místě konání voleb PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka obce Závada v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1.Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dnech

v pátek dne 12.ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je volební místnost v jednom volebním okrsku.

Sídlo volebního okrsku je budova Obecního úřadu Závada č. p. 106 v II NP v obecním sále.
3. Každý volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
4. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky I ve volební místnosti

SOH v Maďarsku
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) jako dobrovolný svazek
obcí bylo dle nové právní úpravy založeno v roce 2003
a v současné době sdružuje 27 obcí (Hlučín, Kravaře,
Dolní Benešov, Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice,
Hať, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice,
Vřesina, Závada) se kterými úzce spolupracují 4 městské části (Ostrava - Petřkovice,
Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava - Lhotka
a Opava - Malé Hoštice) a obce Děhylov
a Dobroslavice. Od roku 2006 pořádá SOH
pro starosty obcí a měst regionu Hlučínska
vzdělávací cesty do vyspělých evropských
4

regionů, aby si přivezli nové a zajímavé zkušenosti pro
rozvoj svých obcí. V letošním roce se vydalo 38 starostek, starostů a zastupitelů obecních a městských
úřadů ve dnech 5. - 9. 11. do Maďarska, do oblasti
měst Visegrád, Eger, Egerszalók a Nagykovácsi.

Zpravodaj obce Závada
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Lávky na Hrádku
Vlivem nepříznivého podzimního počasí, se dokončení
opravy obou lávek zpozdilo. Vše se podařilo dokončit
až v listopadu, takže otevření přesuneme až na jaro,
kdy snad bude počasí příznivější. Mezitím vyrobíme
nové lavičky a stoly, jelikož ty stávající jsou ztrouchnivělé a potřebují vyměnit. Děkuji všem obecním zaměstnancům, kteří se na dokončení opravy podíleli.
O slavnostním otevření budete informováni na webových stránkách obce nebo místním rozhlasem.
Petr Liška

Případy otrávených psů v Závadě
Bohužel se i v naší obci v poslední době množí případy
otrávených psů. Pachatel by si měl uvědomit, že na
nastražený otrávený kousek jídla nebo piškot nemusí
narazit jen zvíře. Obětí se může stát i dítě! Český právní řád se takovou situací zabývá obecně jednak
v Zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, okrajově i v zák. č.
140/1961 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Účelem zákona na ochranu zvířat proti týrání je „chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými
pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud
byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem."Dle ust.
§ 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nesmí nikdo
bez důvodu usmrtit zvíře. Důvodem k usmrcení zvířete dle citace zákona může být pouze:
- využití produktů hospodářského zvířete,
- slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická či vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří
zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým
utrpením,
- bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,
- výkon práva myslivosti a rybářství,
- nařízené mimořádné veterinární nebo hygienické
opatření při ochraně před nákazami,
- ukončení pokusu na pokusném zvířeti, není-li
v projektu pokusů stanoveno jinak,
- regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat,
- deratizace a opatření v boji proti škodlivým organismům,
- uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních právních předpisů.
Zpravodaj obce Závada

Pokud je bezdůvodně otráven pes, je zřejmé, že na
tento případ se výše uvedené výjimky, kdy je možné
usmrtit zvíře, nevztahují. Bezdůvodné otrávení psa je
pak přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše
500.000 Kč. Příslušnými orgány k projednání přestupků dle tohoto zákona jsou obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (v našem případě je to Hlučín).
Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona provádí příslušné krajské veterinární správy, které dávají obecním
úřadům obcí s rozšířenou působností podněty
k projednání přestupků. Pokud se tedy ve svém okolí
setkáte s usmrcením psa jeho otrávením, můžete se
obrátit na příslušnou krajskou veterinární správu, která následně, zjistí-li, že byl porušen tento zákon, dá
podnět obecnímu úřadu příslušné obce s rozšířenou
působností. Trestní zákoník obsahuje v ust. § 203 skutkovou podstatu trestného činu týrání zvířat. Dle tohoto ustanovení „kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný
přestupek v posledním roce postižen nebo za takový
čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem". Dle odstavce druhého
tohoto ustanovení bude ten, kdo utýrá zvíře, potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Třetí odstavec pak uvádí, že odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Pro dokreslení je nutné dodat, že vlastníkovi psa jeho otrávením nepochybně vznikne škoda, jejíž náhradu je
oprávněn po osobě, která prokazatelně zvíře otrávila,
požadovat.
https://www.hellosandy.cz/clanky/o-psech20/otraveni-psa-3635/
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Představujeme

P. Vojtěch Janšta
Můžete se nám ve zkratce představit?
Je mi 35 let, pocházím z Opavy, mám tři bratry, jeden
je varhaník, druhý učitel a třetí vyrábí kuchyňské linky.
Maminka je lékařka a tatínek trvalý jáhen. Po maturitě
na Mendelově gymnáziu v Opavě jsem absolvoval teologická studia v Olomouci a v červnu 2008 jsem byl vysvěcen na kněze. Působil jsem pak deset let v Ostravě:
ve farnosti Svinov a Poruba a na Biskupském gymnáziu.
Jak trávíte svůj volný čas? (Máte nějaké koníčky)?
Což o to, koníčky by byly, spíše stále hledám, jak na ně
mít potřebný čas… Mým oblíbeným světem je hudba –
hraji na varhany, klavír a kytaru, kromě toho jsem navštěvoval zpěv. S několika kněžími tvoříme pěvecký
soubor, v němž se zaměřujeme na přednes gregoriánského chorálu a středověké polyfonie. Rád se proběhnu při futsalu či fotbálku, užitečný je pro mne čas
strávený s dobrými lidmi či s dobrou knihou.
Proč jste si zvolil právě povolání faráře?
Protože jsem pochopil a zakusil, že mě k tomu Bůh volá. A pokud člověk Bohu kladně odpoví, vede ho to ke
štěstí a naplnění. Tak jsem to vnímal, když jsem se
rozhodoval, a za těch deset let ve službě se mi to jenom potvrzuje.
Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Nevybavuji si žádné konkrétní povolání, ke kterému
bych jako malý vzhlížel. Rád jsem si hrával na faráře,
který slouží mši svatou, takže jsem to měl asi od malička nějak jasné…
Co všechno obnáší Vaše kněžské povolání? (Jak vypadá den kněze, např. v kolik hodin vstáváte atd.)
Kněžské povolání je velmi pestrá záležitost, takže
i takový kněžský den vypadá pokaždé trochu jinak.
Pracujeme spíše s volným časem lidí, takže více prostoru je obecně dopoledne než odpoledne či večer. Ve
všední dny vstávám ideálně v 6:45, po modlitbách
a snídani následují vyřizování na úřadech, práce ve
farní kanceláři, péče o budovy a stavby, příprava výuky
a dalších setkání; 1x za měsíc máme např. konferenci
kněží hlučínského děkanátu. A odpoledne se aktivity
různí: bohoslužby, náboženství, společenství mládeže,
setkávání s různými lidmi, pracovní či neformální
schůzky, přípravy na křest či svatbu, pohřby, zpovídání, příležitostné přednášky, návštěvy… o víkendech to
mohou být různé výlety, duchovní obnovy, pobožnosti,
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brigády, koncerty… Samozřejmě je součástí našeho
povolání modlitba, zvláště za ty, kteří jsou nám svěřeni, a s tím související duchovní formace, duchovní cvičení, osobní rozjímání, četba. Náš čas není striktně
rozdělen mezi práci a volno.
Co to znamená „administrátor farnosti“?
Znamená to vlastně totéž jako farář, s tím rozdílem, že
farář je funkce stálá, zatímco administrátor dočasná.
Kněží, kteří ve farářské funkci začínají, jsou nejprve
administrátoři a teprve po čase získávají (spolu
s jakousi osvědčeností) také titul faráře.
Faráři si místo svého působení vybírají sami nebo
Vám ho někdo přidělí?
My si nevybíráme, dostáváme v určitém smyslu „umístěnku“ tam, kam nás pošle diecézní biskup. Možná to
vypadá jako velké omezení, jde však o důsledek našeho povolání: jako kněží sloužíme tam, kde je to třeba,
bez osobních preferencí, nemůžeme se vázat na určité
místo a konkrétní lidi. Na jedné straně kněz potřebuje
žít pro své farníky, na druhou stranu se na ně nemůže
vázat, protože by se jim určitým způsobem nutil, zvláště těm, které si oblíbí. Kněz je přípraven být po vzoru
Kristově stále pro všechny, a to nejen v místě, kde
zrovna působí.
Co si myslíte o víře mladých lidí?
Zpravodaj obce Závada

Představujeme
Mladý člověk se vyznačuje hledáním, touhou po
opravdovosti, tvárností, důrazem na prožitky a na
svobodu a v dnešní době bohužel více sklonem
k pohodlnosti a požitkářství. To se odráží také v otázce
víry, která ve svém křesťanském poselství je pro mladé
lidi častokrát náročná, nepopulární, zbytečná, omezující či zastaralá – proto, že jí nerozumí, že nebyli uvedeni do její hloubky. Ve skutečnosti totiž víra
obohacuje právě tím, po čem mladý člověk tolik touží:
po lásce, přijetí, zázemí, smyslu a směru života. Existují
tedy mnozí hledající a bojující, kteří přednosti svého
mládí krásně zužitkovali pro hledání a prožívání své víry, aniž by propadli různým pochybným duchovním
směrům. A to je veliká radost.
Jste „přítelem“ moderních informačních technologií?
Používáte facebook, instagram?
Nevím, zda jsem jejich přítelem, na facebooku mám
celkem dost přátel… Ale vidím v těchto technologiích
navzdory určitým přednostem mnoho úskalí a pastí

virtuálního světa, zvláště pro mladé lidi. Takže jsem na
těchto sítích přítomen spíše pasivně a hlavně proto,
aby mě mohli snáze kontaktovat ti, kteří tyto prostředky využívají.
Co byste rád vzkázal čtenářům a všem lidem v čase
vánočním?
Aby si nenechali vzít to podstatné – což může samozřejmě znamenat pro každého něco jiného. Myslím to
tak, že bychom měli být lidmi, kteří přemýšlejí, co je
pro život podstatné, stále se pro to rozhodují
a podřizují tomu všechno ostatní, tudíž se nenechají
vláčet okolím, dobou, prací, planými sliby, médii. Právě
vánoční doba nám poskytuje více prostoru, v němž
můžeme svůj život „utřepat“ a znovu objevit, jaký je
jeho smysl a náplň. Kéž se vám podaří prožít takové
užitečné chvíle ve ztišení, pokoji a radosti ze života,
který je pro každého z nás tak krásným darem!
Redakce

Kostelník
Kostelník (též sakristán) je člověk, který se stará
o kostel, či kapli, roucha kněží či ministrantů a též
o obřadní nádoby. Původně musel být kostelníkem
duchovní nižší svěcení. V klášterech bývá praxe, že
kostelníka dělá jeden z řeholních bratří. Kostelník je
vlastně správce nemovitosti. Jak již bylo hlášeno
v ohláškách, od nového roku se hledá pro naši místní
kapli nový kostelník. Pan Dominik by rád vzhledem ke
svému věku s touto funkcí skončil. Budova kaple je
obecní, obec se stará o údržbu kaple, hradí opravy
a náklady na energie. Kostelník je jakýsi správce
a „pravá ruka“ pana faráře, vždy to bývala činnost
dobrovolná. Kostelník by měl být věřící člověk se

Zpravodaj obce Závada

vztahem k Bohu. Do naší kaple dochází pravidelně na
nedělní mši v průměru 100 farníků - věříme, že se
mezi nimi najde osoba v důchodu nebo třeba starší
manželský pár, který by tuto funkci vykonával svědomitě a pečlivě, jako dosud manželé Dominikovi.
Nejde o nic složitého, jedná se v podstatě o dvě mše
svaté týdně. V Bohuslavicích mají dokonce čtyři kostelníky, v Bělé dva. Už dlouhodobě k nám dojíždí varhaník z Bohuslavic, byla by přinejmenším ostuda,
kdyby musel dojíždět i přespolní kostelník! Nedej Bože, aby došlo na slova pana faráře, který v recesi
pronesl „nebude kostelník, tak se kaple zavře“.
Redakce
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Lékaři

Lékaři nad zlato
Praktiční lékaři, stomatologové nebo pediatři – ti
všichni jsou nedostatkovým zbožím. Lékaři stárnou,
odcházejí do penzí nebo za lukrativnější prací do velkých měst nebo za hranice. A navíc už tak kritickou
situaci teď může ještě zhoršit povinné vydávání e receptů. Najít si praktika nebo zubaře je dnes problém. Podle aktuálních statistik České lékařské komory v našich nemocnicích chybí zhruba tisícovka
lékařů a není ani dobrá vyhlídka do budoucna. Podle
České lékařské komory je navíc alarmující i vysoký
průměrný věk praktických lékařů, který je v současné
době 54 let. Na plošné stárnutí lékařů upozorňovala
už čísla Ústavu zdravotnických informací a statistik
v roce 2013. Již před čtyřmi lety bylo víc lékařů, kteří
odcházeli do důchodu, než těch, kteří úspěšně absolvovali medicínu a všechny atestace. Nejvíc lidé postrádají lékaře v Moravskoslezském, Karlovarském
a Libereckém kraji. Už neplatí, že lékaři chybí jen

Ordinace praktického lékaře v Píšti
Výše uvedený problém nastal bohužel i v Píšti, kam
dojíždí za svým praktickým lékařem i naši občané.
Mudr. Kubinová od Nového roku odchází do důchodu
a to z důvodu svého věku a nutnosti přejít na nový
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v horských a pohraničních oblastech. Zavedení elektronických receptů, které budou muset všichni čeští
lékaři vydávat už od ledna příštího roku, zkomplikuje
práci hlavně starším lékařům. Proto hrozí, že mnozí
z nich kvůli obavám z obtížné administrativy
a nedostatku technických dovedností rozhodnou
ukončit praxi dříve, než plánovali. Obavy mají zejména praktici na vesnicích. Systém totiž přinese
i nemalé finanční náklady. Ordinace budou muset být
vybavené vysokorychlostním internetem a také kvalitní tiskárnou. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR je
však elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná, přinese zkvalitnění péče o pacienty, zamezí vydávání léků
na falešné papírové recepty atd. Co se týče počtu lékáren, je situace přívětivější než s počtem lékařů. Více lékáren chybí hlavně na venkově, kde lidé často
musí pro léky dojíždět i kilometry daleko.
Zdroj: časopis Veřejná správa 20/2017
elektronický systém a e-recepty. Sama se již víc jak 4
roky snaží najít svého nástupce. Obec Píšť má velký
zájem nalákat do obce nového lékaře, nabízí mu dokonce obecní prostory s levným pronájmem, dosud se
však náhradu za Mudr. Kubinovou bohužel nepodařilo najít. Více viz níže přiložený dopis starosty Píště.

Zpravodaj obce Závada

Klub seniorů

Senioři komunikují
Pro děti začala první zářijový týden škola a pro některé
naše seniory týdenní počítačový kurz. Tento projekt
byl podpořen nadací Livie a Václava Klausových. Cílem
projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů
a platebních karet. K jeho realizaci má Nadační fond
dva důležité partnery - společnost T-Mobil a Nadaci
České spořitelny. Skupinka 12 členů našeho Klubu seniorů se tak během týdne naučila, mimo jiné překonat
strach z počítačů, jak vyhledávat na internetu, jak používat sociální sítě, internetové bankovnictví a také si
založili e-mailovou adresu. Teď je jen na nich, zda své

znalosti, třeba za pomocí svých vnoučat, zúročí
a počítač se stane jejich pomocníkem v běžném životě.

Akce seniorů
Klub seniorů pořádal dne 18. 10. klubový večer pro své
členy. V pondělí 25.10 jsme se zúčastnili spolu se seniory z Bohuslavic, Bolatic a Polska vinobraní v Bělé, kde
bylo připraveno bohaté občerstvení, tombola a živá
hudba. Koncem listopadu jsme se opět sešli na klubovém večeru, jehož součástí byla beseda na téma „Senior v bezpečí“, přednášejícími byli Bc. Andrea
Matýsková a pan Miroslav Šrubař. Pozvání na tento
klubový večer přijal i Otec Marek a Otec Edgar
z Anglie. Letošní rok jsme ukončili vánočním večírkem
dne 15.12. Pozvali jsme i seniory z Bohuslavic a Bělé.

Zpravodaj obce Závada

Pro všechny zúčastněné jsme zajistili večeři, kávu, zákusek a další občerstvení. K tanci nám zahrála živá
hudba a nechyběla ani tombola. Bylo to příjemné zakončení letošního roku. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nás celoročně
podporují a obci Závada. Od Nového roku rádi přivítáme nové zájemce o členství v našem klubu. Příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce
přeje Klub seniorů Závada.
Za Klub seniorů Drahomíra Gargošová
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Organizace a spolky

Podzimní část sezóny 2017/2018
Podzimní sezonu III. třídy okresní fotbalové soutěže
zakončil náš team TJ SOKOL ZÁVADA na 11. místě. Nyní nás čeká neoblíbená zimní příprava, a vedení klubu
má za úkol, mimo běžných organizačních záležitostí
taky doplnit kádr v ofenzivní fázi. V obdržených gólech
jsme totiž třetí nejlepší, ve vstřelených ale druzí nejhorší, což vysvětluje naše současné postavení. A to díky střelecké formě Lukáše Staňu, který se s deseti
brankami pohybuje v popředí tabulky střelců. Dle názorů mnohých našich soupeřů produkujeme dobrý
technický fotbal, až na výjimky nás nikdo výrazně nepřehrál, chybí nám ale lepší produktivita. Daří se postupně zabudovávat mladé hráče, chystá se jeden
velký comeback, tak věříme, že nás čeká úspěšné jaro.
Během přípravy opět odehrajeme několik přípravných
zápasů, s dojednanými termíny budeme naše fanoušky
včas seznamovat, mimo jiné i na našich stránkách sokol.zavada.cz.
I nadále
pokračuje
spolupráce
s oblíbeným portálem www.fotbalunas.cz, kde se
v hlasování o hráče podzimu ve vybrané sestavě zcela
zaslouženě objevil náš nejlepší střelec Lukáš Staňo.
Hlasování probíhá do konce ledna 2018, proto mu nezapomeňme posílat hlasy. Rádi bychom také poděkovali těm, bez kterých by veškeré naše snažení nebylo
možné, OÚ v Závadě, paní starostce Andrei Lorkové
a také našim sponzorům: Pizzerii Zábřeh majitele pana
Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v čele s panem

Průběžná tabulka podzimní části 2017/2018
Tým

V

R

P

S

B

1. FK Bolatice B

10 2

0

37:10 32

2. TJ Sokol Služovice

8

2

2

38:10 26

3. SK Moravan Oldřišov B

7

2

3

39:33 23

4. FC Dolní Benešov B

6

4

2

42:28 22

5. TJ Sokol Sudice

6

2

3

38:34 20

6. TJ Sokol Bělá

5

2

5

32:29 17

7. SK Meteor Strahovice B

5

1

6

29:31 16

8. TJ Sokol Hať B

4

2

6

20:28 14

9. TJ Sokol Štěpánkovice B

4

1

6

21:29 13

10. FK Darkovičky B

4

1

7

24:34 13

11. TJ Sokol Závada

3

3

6

18:25 12

12. SK Bohuslavice B

2

1

9

20:40

7

13. TJ Sokol Kozmice B

1

1 10 14:43

4

Oskarem Sněhotou, eshopu BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Lischkové. Zejména
chceme poděkovat našim fanouškům a příznivcům,
kteří zápas co zápas neúnavně naše borce ženou do
fotbalových bitev. Na jaře roku 2018 opět vyběhneme
na trávníky, nyní nás ale čekají Vánoce a Silvestr, a tak
si popřejme jen to dobré, a ať dál je pro nás všechny
sport a fotbal radostí a zábavou.
David Tomaka

Jóga
Příznivci jógy se scházejí každý
čtvrtek
v podvečer
v místní mateřské škole. Kurz
vede pan Lubomír Stuchlý
z Chuchelné a je vhodný pro
osoby každého věku i úrovně
fyzických možností. Cílem je
získat a zlepšit tělesné, duševní a duchovní zdraví
a dosáhnout harmonie. Letošní podzimní kurz se setkal
s velkým ohlasem. V novém
roce začínáme opět 4. ledna
v 18 hodin.
Hanka Lišková
10
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Hasičská mládež nám opět dělala radost
Jako každý rok soutěžíme s dvěmi družstvy, a to mladších a starších žáků v Hlučínské lize mládeže, pořádané
letos v obcích Ludgeřovice, Hlučín, Bobrovníky, Bohuslavice, Děhylov, Markvartovice, Vřesina, Darkovice,
Dobroslavice a u nás v Závadě. Letos v sestavě mladších: Amálie Badajová, Valerie Haburová, Klaudie Kudělová, Markéta Lamžíková, Václav Lorek, Václav
Pěcháček, Stanislav Smorada a sestavě starších: Adéla
Badajová, Hana Drobilíková, Viktorie Haburová, Josef
Long Nguyen, Natálie Svobodová, Jindřich Růžička
a Patrik Zlotý. Náročnou jarní část jsme ukončili
i s rodiči 23.6. tradičně u táboráku. V červenci jsme ve
spolupráci s SDH Bohuslavice uspořádali stanový tábor
pro aktivní hasičskou mládež z Bohuslavic a Závady.

Zájem byl veliký, kvůli normám jsme museli počet
ustálit na 25 žáků. Hasiči si vyzkoušeli orientaci
v terénu s buzolou, střelbu, poznávání rostlin, rafty na
rybníku i noční požár (s majákem a sirénou ), který
museli uhasit bez hasičského vybavení. Děti zažily
spoustu dobrodružství a zábavy při hrách, sportování,
u vaření v kotlících a táboráků. V roce 2018 bychom
chtěli tuto akci zopakovat. V srpnu jsme se aktivně zapojili u příprav oslav SDH a kulaté jubileum náležitě
oslavili. Podzimního kola nového ročníku ligy 2017/18
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jsme se účastnili všech šesti kol. Průběžné celkové pořadí mladších žáků je 2. místo a starších žáků 3. místo.
Konkurence je každým rokem větší. Letos přibyla Bělá
a Píšť. Nyní je v lize 17 obcí Hlučínska, i přes to jsme si
polepšili u mladších o jedno místo a u starších o 3. místa. Dne 24.9. jsme v Závadě pořádali ligové kolo HLM.
Bohužel nám nepřálo počasí a proběhla pouze štafeta
požárních dvojic. Tímto děkuji všem, kteří se na této
akci podíleli. V neděli 3.12. proběhla individuální
okresní soutěž TFA Železný tvrďák v Hlučínské sportovní hale, kde Závada v konkurenci 130 účastníků vynikla a ze čtyř kategorií si ve dvou odvezla zlato. V 1.
kategorii mladších žáků závody vyhrála Valerie Haburová, v 2. kategorii mladších žáků vyhrála Markéta
Lamžíková, výborné umístění měli i ostatní: Viktorie
Haburová 4. místo, Hana Drobilíková 8. místo, Josef
Long Nguyen 12. místo a Václav Pěcháček 25. místo.
Podzimní kolo skončilo 10. 12. závody uzlové štafety
a štafety mix speciál ve sportovní hale v Darkovicích.
Po novém roce nám pokračuje sezóna v únoru plněním
odznaků odborností. Budeme pořadateli a moc se na
všechny účastníky z Hlučínska těšíme. Čeká nás nelehká práce, na kterou se budeme opět připravovat od
ledna v sále Obecního domu Závada a školních tělocvičnách obcí Píšť a Bohuslavice. Děkuji trenérce Gabriele Haburové, starostovi SDH Lukáši Pěcháčkovi
a dalším aktivním členům za pomoc, paní starostce
Andree Lorkové za výbornou spolupráci s obcí,
a rodičům, kteří nám pomáhají hlavně s dopravou na
soutěže a jezdí povzbuzovat. Závěrem chci naše mladé
hasiče pochválit za výborné výkony a snahu. Nejen jim,
ale všem občanům Závady, přeji krásné vánoční svátky, pevné zdraví a vše dobré v roce 2018.
Mgr. Jaroslav Habura
vedoucí mládeže
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Podzimní kolo Hlučínské ligy mládeže - MLADŠÍ ŽÁCI
Kolo:
Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vřesina
Závada
Dobroslavice
Hlučín
Bobrovníky
Kozmice
Darkovice
Markvartovice
Děhylov
Strahovice
Píšť
Jilešovice
Šilheřovice
Chuchelna
Bohuslavice
Ludgeřovice

Celkem
body
57
56
44
41
39
37
28
28
25
25
12
1
0
0
0
0

1.
Děhylov
10. 9.
9
2017
11
6
7
10
8
1
4
5
3
2
1
0
0
0
0

2.
3.
4.
5.
6.
Závada
Dobroslavice Markvartovice
Hlučín
Darkovice
24. 9. 2017 28. 9. 2017
1. 10. 2017 8. 10. 2017 10. 12. 2017
11
10
9
9
9
9
9
11
8
8
7
8
6
7
10
10
7
8
4
5
8
3
4
3
11
4
6
5
10
4
0
11
10
0
6
6
2
3
6
7
5
1
2
11
1
3
5
7
5
2
2
4
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Podzimní kolo Hlučínské ligy mládeže - STARŠÍ ŽÁCI
Kolo:
Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bobrovníky
Vřesina
Závada
Strahovice
Dobroslavice
Bohuslavice
Markvartovice
Hlučín
Darkovice
Děhylov
Kozmice
Jilešovice
Ludgeřovice
Píšť
Bělá
Šilheřovice

Celkem
body
53
53
45
40
36
34
34
31
21
16
14
11
11
7
6
0

1.
Děhylov
10. 9.
11
2017
7
4
10
3
9
6
5
1
8
0
2
1
1
0
0

2.
Závada
24. 9. 2017
11
3
8
6
10
7
9
5
4
2
1
0
0
1
1
0

3.
4.
5.
6.
Dobroslavice Markvartovice
Hlučín
Darkovice
28. 9. 2017
1. 10. 2017 8. 10. 2017 10. 12. 2017
11
9
2
9
10
11
11
11
5
10
10
8
9
4
7
4
1
8
4
10
6
2
5
5
4
5
3
7
7
7
6
1
8
1
1
6
1
3
1
1
3
6
1
3
0
1
8
0
0
1
9
0
1
1
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0

Závěr hasičského roku
Hasiči se letos rozhodně nenudili. V průběhu uplynulého roku nás čekala spousta soutěží, ale především společenských akcí souvisejících s oslavami 90 let SDH.
Stěžejním bodem byly soutěže Noční hlučínské hasičské ligy (NHHL). Celkem 13 kol této ligy se zúčastnila
družstva mužů Závada A, Závada B a žen. Letošní roč12

ník pro nás nebyl tak úspěšný jako předchozí. Výsledné
umístění bylo u Mužů A 5. místo, Muži B 7. místo
a ženy skončily také na 7. místě. Jako předchozí ročníky proběhlo slavnostní vyhlášení této ligy v KD Bohuslavice v sobotu 25. listopadu. Ale SDH nemá pouze
družstva žen a mužů. Velice dobře jej reprezentují také
Zpravodaj obce Závada
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mladí hasiči. O tom se však dočtete v článku od jejich
vedoucího. Výjezdová jednotka letos neměla žádný zásah. V rámci 12. okrsku však letos připravovala cvičení.
Ne vždy by se mělo o cvičení předem vědět. Proto bylo
letos naplánováno prověřovací cvičení jednotek Závada, Píšť, Bohuslavice a Dolní Benešov. Cvičení proběhlo
v sobotu 14. října v pískovně. Jednotky měly za úkol
uhasit požár, který založila omladina a ta se zraněná
rozutekla do okolí. Jednotky si s tématem cvičení poradily velmi dobře. Na závěr roku ještě hasiči uspořá-

dali Mikulášskou nadílku. Mikuláš s čertem a andělem
navštívil děti doma v úterý 5. prosince. Závěrem bych
chtěl všechny členy pozvat na výroční valnou hromadu
dne 7. ledna od 16 hodin a na hasičský ples 10. února. Rád bych všem poděkoval za přízeň a hojnou účast
na akcích pořádaných SDH Závada a popřál vám jménem sboru pohodové a klidné svátky a všechno nejlepší do nového roku 2018.
Ondřej Lasák

Sbor dobrovolných hasičů ZÁVADA
zve všechny členy na

Výroční valnou hromadu
Termín konání:

neděle 7. ledna 2018 v 16 hodin
Místo:
hasičská zbrojnice Závada - sál
Proběhne focení na nové členské průkazy

Jarmark 2017
Jako již tradičně se druhou adventní sobotu konal
v sále a před Obecním domem vánoční Jarmark, který
i letos pořádal spolek Rozinky. Všichni návštěvníci
mohli přijít nasát vánoční atmosféru, nakoupit dárky,
nebo ochutnat dobroty, které byly připraveny. Prodejci
nabízeli vánoční dekorace, výrobky ručních prací, medové výrobky, bižuterii, výrobky dětí z místní mateřské
školky nebo shlédnout ukázky tvorby paličkované kraj-

Zpravodaj obce Závada

ky. O program se postaraly děti z místní mateřské
školky, které měly vystoupení plné básniček, písniček
a říkanek. Venku byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom a všichni se mohli zaposlouchat do vánočních
písní v podání tenoristy Václava Čížka a sopranistky
Simony Mrázové. Na závěr večerní oblohu rozzářil ohňostroj.
Za spolek Rozinky, Zuzana Cigánová
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Pečení perníčků
V úterý 5. 12. 2017 jsme uspořádali v sále Obecního
domu tradiční pečení perníčků, kde si děti vyzkoušely
své „pekařské schopnosti“. Po vyválení těsta
a vykrojování tvarů pomocí vánočních formiček jsme
všechny perníčky upekli a Obecní dům provoněla vánoční atmosféra. Velké díky patří paní Aničce Kretkové za to, že stále obětavě a s chutí připravuje těsto,
věnuje čas pečení. Věříme, že v této tradici budeme
každoročně pokračovat….
Petr Liška

Tvořilky
Zaměstnanci a zastupitelé Obecního úřadu děkují
všem členkám spolku Tvořilky, jehož dar v podobě vánoční výzdoby Obecního úřadu pomohl vytvořit tu pravou vánoční atmosféru. Při pohledu na jejich
nádherné výrobky se nám skutečně tají dech.
Dovolujeme
si

tvrdit, že kultura, lidová krása
a tradice, patří nejen do kostela, či domácnosti, ale také na
veřejná místa, jakými jsou úřady a instituce. Ještě jednou moc děkujeme.

Čtenářský klub
Čtenářský klub je volnočasová aktivita ZŠ a MŠ Bohuslavice, jejichž schůzky se konají každé pondělí
v Místní knihovně v Závadě. Vedoucí klubu je Mgr.
Lenka Lasáková. Klub podporuje čtení, formou různých
aktivit přibližuje dětem svět knih, pomáhá dětem najít
cestu ke knize a radost z čtení a vyprávění. V pondělí
18.12. se v knihovně konal den otevřených dveří. Čtenářský klub navštívili rodinní příslušníci malých čtená14
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SOH
řů. Pro děti paní knihovnice připravila občerstvení
a bohatý program. Čtenářský klub pravidelně navštěvují tyto děti: Badajová Amálie, Janečková Natálie,
Smolíková Eliška, Krajíček Jan, Kubišová Nela, Lišková
Barbora, Buhlová Tereza, Menšíková Lucie, Klouzalová
Monika, Kurková Karolína.

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2018 zdraví, spokojenost a pohodové chvilky s knihou
přeje čtenářům, návštěvníkům knihovny a všem spoluobčanům.
Lenka Lasáková - knihovnice

Omalovánka Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska nezapomíná ani na nejmladší
obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální
omalovánka
s motivy
ze
všech
členských
a spolupracujících obcí a měst regionu. K zakoupení je
od prosince také na Obecním úřadě v Závadě.

Připravované projekty
Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také v příštím roce. Ve spolupráci s polskými
partnery - gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice
byly podány 2 žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG VA Česká republika - Polsko.

hájena na podzim příštího roku tak, aby byly připraveny na turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt
„Hlučínsko a polské gminy se představují“ finančně
podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní
soutěž zaměřenou na poznávání regionu.
Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly

Začátkem roku 2018 by měl být zahájen projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého proběhnou
např. fotografické workshopy pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy historických i současných
fotografií z regionu nebo tvorba česko-polského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové
propagační materiály. Jejich příprava by měla být za

vyhlášené Moravskoslezským krajem.
Z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude sdružení žádat
o dotaci na práci projektového manažera.
Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu kultury
a hlučínských řemesel, a to v neděli 8. 7. na Mírovém
náměstí v Hlučíně. O dotaci na festival má Sdružení
obcí Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory
aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na
rok 2018.
Lenka Osmančíková

Zpravodaj obce Závada
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Hlučínsko

Hlučínsko
Hlučínsko vzniklo až dva roky po první světové válce, 4. února 1920, a představovalo největší územní zisk Československa na poražených mocnostech. Společně s ním byla
k republice připojena ještě oblast Valticka
a Vitorazska. Hlučínsko však dominovalo jak
rozlohou a počtem obyvatel, tak i koncentrací
přírodních zdrojů a infrastrukturou. Hlavní
důvod připojení tohoto území byl historického
a etnického charakteru. Obyvatelé žijící na
tomto území byli považováni za germanizované příslušníky českého národa, které bylo
třeba zachránit před úplnou záhubou v „moři
německého
živlu“.
A protože
se
k národnostním
požadavkům
přidaly
i historické nároky, stalo se nově vzniklé Hlučínsko jedinou částí Slezska, které bylo v roce
1742 připojeno k pruskému království, a opět
se dostalo do svazku s českými zeměmi.

Mapa způsobu určení severní hranice Hlučínska přímkou
https://www.muzeum-hlucinska.cz/informace/hlucinsko/13

Pozvánka na výstavu
Po dvou stech letech se na hlučínském zámku opět
usídlila aristokracie a nejen tak ledajaká. Z celého
království přijely hračky šlechtický dětí, aby se mohly
od začátku prosince prezentovat na výstavě o výchově
a vzdělávání urozených dětí od jejich narození až po
dospělost. Už v raném věku se odlišoval svět chlapců
a dívek jak při hře, tak při výuce a dalších činnostech.
Nároky na vzdělání byly vysoké, právě tak jako na budování morálních a náboženských hodnot. Vystavené
exponáty jsou zcela autentické a často velmi vzácné.
Návštěvníci se seznámí s technickými hračkami
z přelomu 19. a 20. století, historickými učebními pomůckami a sportovními potřebami, puzzle z roku 1880
nebo naučnými a vzdělávacími stolními hrami. Dívky
jistě zaujmou malé porcelánové servisy i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné děti bude zjištění, že bohaté děti byly často velmi přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen občas a za odměnu. Zcela běžně se domluvily několika jazyky a ještě zvládaly společenské chování. Výstava Život aristokratických dětí trvá do 4.
2.2018.
Informační centrum Hlučín a Muzeum Hlučínska
Zpravodaj obce Závada
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Něco z historie naší obce – 12. část
Doba kolem roku 1840 přinesla změny na poli školském a kulturním. Úroveň vzdělanosti v Závadě nebyla
dobrá, např. při podpisu smluv závadských sedláků
s vrchností ohledně výkupu z poddanských povinností
jako jediný za přítomné, který uměl číst a psát byl
rychtář a krčmář Josef Barvík. To byl rovněž jeden
z důsledků napoleonských válek, kdy zmatky doby způsobily pokles úrovně školní docházky. Pruská vláda
musela v tomto ohledu přijmout opatření v r. 1823,
poté se docházka do škol zlepšila. Ve veřejném životě
převládala v období po napoleonských válkách němčina. Vidět to lze i na záznamech v matrikách dolnobenešovské farnosti, které byly od r.
1830 už jenom německé. Ale jednotlivé obce si stále ještě ve svém úřadování udržovaly češtinu, resp. moravštinu, příp. nářečí, jímž se tam
mluvilo, chtěly, aby v tomto jazyku
probíhala výuka ve školách a aby
úřady toto respektovaly. Začalo se
více dbát i na zlepšení kvality personálu škol. Této situace využil vlastenecký kněz a buditel Cyprián Lelek
(viz ilustr. obrázek), rodák z Dolního
Benešova, r. 1844 k vydání Slabikáře
a r. 1846 začal vydávat na podporu
české řeči časopis „Holubice“, který se však dlouho neudržel. Bohuslavický učitel Ludvík Kosinský, zřejmě příbuzný závadských lesníků Kosinských (pocházel
z hájovny v Boru), začal po svém příchodu do Bohuslavic z Kravař docházet po určité dny v týdnu na výuku
školních dětí do Závady a Bělé. Zda se přitom řídil zásadami Cypriána Lelka, nevíme, každopádně víme, že
byl dobrý pedagog, a úroveň vzdělanosti školních dětí
v Závadě se zlepšila. Z r. 1845 jsou údaje, že v Závadě
je 42 domů, 1 dvůr a 341 obyvatel, vesměs katolíků.
Pošta se nachází v Hlučíně. Pokud šlo o živnost
a řemesla, byli v obci 1 hostinský, 1 sběrač příze, 1 kovář, 5 tkalců a 1 obuvník. Zpráva zřejmě nezachycuje
provozovatele všech povolání v Závadě, z matrik např.
víme, že nadále byli mezi obyvateli rozšířeni ovčáci,
kteří ovšem většinou byli zaměstnanci vrchnostenského dvora. Úmrtí dolnobenešovského faráře Sojky v r.
1842 a stavby nové budovy dolnobenešovské fary využily Bohuslavice, Bělá, Závada a Kozmice k další etapě
18

boje za zřízení samostatné farnosti v Bohuslavicích.
Podaly v tomto směru žádost olomoucké konsistoři,
v níž upozorňovaly zejména na to, že když předtím financovaly stavbu fary v Bohuslavicích, nejsou povinni
přispívat na stavbu fary v Dolním Benešově. 40. léta
19. století přinesla v Evropě velkou neúrodu v důsledku
špatného počasí, která se v celé řadě států stala předznamenáním revolučních událostí v l. 1848 – 1850. Na
Hlučínsku byl její dopad znásoben relativní přelidněností oblastí. V Závadě tyto vlivy způsobily zvýšený počet úmrtí. V r. 1843 zemřelo 17 osob, v r. 1844 16
osob. Opět umíraly nejvíce děti, jinak je zaznamenáno
několik případů úmrtí na úplavici, tyfus a tuberkulózu. Růst počtu domkářů a zaměstnanců panského dvora
dokazoval snahu vrchnostenských
orgánů o zintezívnění hospodářství,
což ale v podmínkách neúrody, přelidnění a přetrvávající závislosti celých kategorií vesnického obyvatelstva na panství nemohlo přinést větší výsledky. Mnoho lidí cítilo, že řešení situace musí přijít revoluční cestou. Na Hlučínsku záhy vzplanulo
povstání, v září 1848 vypuklo povstání v Dolním Benešově, které mělo dramatický průběh. Zde se podle některých zpráv
shromáždilo až několik tisíc lidí, vyzbrojených puškami,
kosami, vidlemi a píkami, kteří dobyli zámek
a napáchali v něm různé škody, protestovali proti zvůli
vrchnostenských úředníků a domáhali se úřadování
v moravské řeči, zabarikádovali městečko, vyslaný oddíl hulánů z Ratiboře byl jimi odražen a řada hulánů
byla vážně zraněna. Na potlačení povstání byly vyslány
větší vojenské oddíly, na Hlučínsko a Ratibořsko 500
pěšáků a 250 jezdců. Povstalci nakonec kapitulovali.
Nemáme zprávy, že by mezi nimi byly oběti na životech, ale tresty pro vůdce a účastníky povstání jistě byly přísné. Rovněž nevíme, zda se tohoto posledního
velkého povstání sedláků na panství Dolní Benešov zúčastnila také Závada, ale je to velmi pravděpodobné.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Informace

Bohoslužby o Vánocích 2017 ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den

Liturgie
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Neděle
24. 12. 2017
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - V NOCI
Pondělí
25. 12. 2017

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený
svátek

Úterý
26. 12. 2017

Svátek sv. Štěpána

Neděle
31. 12. 2017

Svátek sv. Rodiny

Pondělí
1. 1. 2018

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Místo
Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá
Bělá
Závada
Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Závada
Bohuslavice
Bělá

Čas
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
9:30 – mše svatá
22:00 – půlnoční mše sv.
22:00 – půlnoční mše sv.
24:00 – půlnoční mše sv.
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá

V neděli 24. 12. 2017 probíhají bohoslužby podle nedělního rozpisu - Štědrý den je dle liturgického slavení všedním
dnem doby adventní, navzdory veškerým vánočním přípravám, které ostatně kolem nás probíhají už snad od října.
Vánoce slavíme až večer a v noci z 24. na 25. prosince. Letos připadla na Štědrý den neděle, jsme tedy zváni jako
vždy posvětit tento sváteční den účastí na mši svaté, stejně jako potom Boží Hod vánoční, patří k velkým církevním
svátkům, že jsme v kostele častěji, než obvykle.
Bohoslužby o Vánocích proběhnou podle běžného nedělního rozvrhu - 25., 26., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018, s jedinou
výjimkou, že na Boží Hod nebude ranní mše svatá v 6:45.
V neděli se jako již tradičně uskuteční ve 13 hodin na farní zahradě otevírání betléma. Také budete mít příležitost
odnést si domů Betlémské světlo.
V neděli 7. 1.2018 se ve farním kostele uskuteční novoroční koncert - orchestr a zpěv.
Tyto informace naleznete jak na nástěnce, tak v aktuálním rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách:
www.farnost-bohuslavice.cz

Otevírací doba o svátcích - Tempo Závada
sobota

23. 12. 2017

6:30 - 11:00

čtvrtek

28. 12. 2017

7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

neděle

24. 12. 2017

7:00 - 11:00

pátek

29. 12. 2017

7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

pondělí

25. 12. 2017

ZAVŘENO

sobota

30. 12. 2017

6:30 - 11:00

úterý

26. 12. 2017

ZAVŘENO

neděle

31. 12. 2017

7:00 - 10:00

středa

27. 12. 2017

7:00 - 12:00

1. 1. 2017

ZAVŘENO
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14:00 - 17:00 pondělí
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 10. - 31. 12. 2017 oslavili
životní jubileum naši občané
Říjen:
Vilém Vitásek
65 let
Hedvika Drastíková
80 let
Anežka Slaninová
70 let
Ladislav Gargoš
60 let
Listopad:
Alžběta Adamíková
85 let
Josef Bartok
55 let
Karel Vitásek
81 let
Jozef Bartók
81 let
Ludmila Chřibková
50 let
Marie Babilasová
65 let
Hedvika Fussová
89 let
Vilém Stoček
84 let
Prosinec:
Gizela Családiová
89 let
Vratislav Kuděla
70 let
Karel Lampa
65 let
Hildegarda Widmarová
87 let
Gertruda Benková
92 let
Marie Dominiková
82 let
Erna Krupová
87 let
Drahomíra Gargošová
60 let
Blahopřejeme!

PROSINEC
28. 12. 2017
LEDEN
6. 1. 2018
7. 1. 2018
ÚNOR
10. 2. 2018
17. 2. 2018

Turnaj v biliáru (hostinec M. Theuer),
Tříkrálová sbírka,
výroční schůze SDH (sál OD),
ples SDH,
maškarní ples MŠ Závada.

Parkování
Především v zimních měsících v našich úzkých uličkách, je parkování komplikací pro vozidlo zimní
údržby, které nemůže těmito ulicemi projet. Není
v silách řidiče se stále vracet a kontrolovat zda již
vozidlo, které blokovalo průjezd, odjelo a je možné
ulici vyčistit. Tímto bych chtěl zároveň poprosit
všechny účastníky silničního provozu, neblokujte
nám průjezd vozidla zimní údržby. Musíme si také
uvědomit, že tam kde ještě projede osobní vozidlo,
už se nemusí traktor s radlicí protáhnout. Nejedná
se jen o průjezd vozidla zimní údržby, ale také o
vozidla hasičů, či záchranné služby.
Děkujeme za ohleduplnost

Navždy nás opustil
23. 11. 2017
Jan Kretek
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.

Dne 14. 10. 2017 oslavili zlatou svatbu manželé Helena a Josef Blokschovi. Do dalších společných let jim
přejeme hodně lásky, zdraví, štěstí, pohody a Božího
požehnání!
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