ččíísslloo 3
31
1
Vážení spoluobčané,
v letošním roce došlo k obměně obecního zastupitelstva. Moc děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali.
A tímto ještě jednou moc děkuji za práci všem bývalým
zastupitelům. Nově zvoleným zastupitelům přeji, aby
jim minimálně další čtyři roky vydržel elán a chuť,
s jakou se pustili do práce. Jak to bývá na začátku každého nového zastupitelstva, se objevila spousta nových nápadů a myšlenek, co v obci upravit, změnit,
vybudovat každý nápad však musí „uzrát“
a samozřejmě vše je otázkou financí. Prioritou číslo
jedna nadále zůstává rekonstrukce kanalizace
a kořenové ČOV. Začali jsme pracovat na projektu pro
druhou etapu oprav kanalizace v obci, a to část Podliští. Z Moravskoslezského kraje jsme na projektovou dokumentaci získali 420.000,- Kč. Co se týče první etapy
(výúsť Kaménka) - konečně bylo Městským úřadem
v Hlučíně vydáno stavební povolení. V lednu tedy podáme žádost o dotaci na kořenovou ČOV na Ministerstvo zemědělství a také na Moravskoslezský kraj. Na
poslední prosincové schůzi zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019, kromě oprav kanalizace plánujeme
vybudování krytého posezení včetně stojanů na kola
u cesty ve směru na Bělou, pod Stromkovou - na to by
nám měl přispět MSK (dotace na mobiliář v programu
„Podpora a rozvoj cykloturistiky v MSK“). Dále je
v plánu podání žádosti o dotaci
na multifunkční hřiště, které by
vzniklo na současném asfaltovém hřišti vedle antuky. Rozhodli jsme se i pro oplocení dětského hřiště a doplnění hracích
prvků. V příštím roce nás čekají
oslavy 670 let od první zmínky
o naší obci. Při této příležitosti
budou pořízeny a vysvěceny
nové bronzové zvony v kostele
a hlavní oslavy poté proběhnou
na hřišti. Toto jsou hlavní plány
na příští rok. Pro Vás občany je
důležité, že v roce 2019 zůstá-
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vají stejné ceny za vodu a odvoz odpadů. Velice aktivně začala pracovat i nová kulturní komise, také vznikla
„staronová“ komise pro gratulace ve složení p. Helena
Blokschová a p. Anna Kretková. V nejbližší době pro
Vás chystáme živý Betlém. Místní děti a mládež pod
vedením p. Blanky Klouzalové a p. Jana Dombka nacvičily vánoční scénku, kterou můžete shlédnout dopoledne na Štědrý den. V lednu nás čeká po delší pauze
Obecní ples. Srdečně Vás na obě tyto akce zvu. Závěrem bych ráda poděkovala všem členům spolků
a organizací v obci – SDH Závada, mladým hasičům, TJ
Sokol, Klubu seniorů, spolkům Rozinky a Prajzulka,
Tvořilkám z klubu tvoření….všem, kteří pro nás zajišťují
pestré kulturní akce v Závadě a také naši obec reprezentují navenek. Děkuji za práci všem obecním zaměstnancům, zastupitelům, panu kostelníkovi Rosťovi
Poštulkovi, zaměstnankyním místní mateřské školky
a všem, kteří jakkoliv s Obecním úřadem spolupracují.
Zvláštní velké poděkování patří paní Lence Lasákové,
která od nového roku na vlastní přání končí ve funkci
knihovnice. Nahradí ji paní Blanka Klouzalová. Přeji
Vám klidné a požehnané vánoční svátky a do nového
roku jen to nejlepší. „O Vánocích není důležité, jak je
trávíme, ale s kým je trávíme“ (řecké přísloví).
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 1 ze dne 23. 10. 2018
Začátek: v 19:00 hodin v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie
Nawrathová, p. Robin Štefek, p. Robin Vitásek,
p. David Kocián.
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák
Ing. Ondřej Lasák složí slib při dalším zasedáním zastupitelstva obce.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
1. Zahájení.
2. Kontrola mandátů – bez závad.
3. Složení slibů zastupitelů. Příloha k usnesení – slib
s podpisy členů zastupitelstva obce. Schváleno 8 hlasy.
4. Schválení programu. Schváleno 8 hlasy.
5. Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Blanka Klouzalová, p. David Kocián.
Schváleno 8 hlasy.
6. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty,
předsedy a členů výborů a komisí. Všichni přítomní
členové zastupitelstva obce schválili přímou volbu.
Schváleno 8 hlasy.
7. Volba starosty Ing. Andrea Lorková – uvolněná
funkce. Schváleno 8 hlasy.
8. Volba místostarosty – Ing. Petr Liška - neuvolněná
funkce. Schváleno 7 hlasy.
9. Zřízení finančního výboru, volba předsedy a členů
finančního výboru. Předseda finančního výboru: Robin
Štefek. Schváleno 8 hlasy. Členové finančního výboru:
p. David Kocián, p. Zuzana Cigánová.
Schváleno 8 hlasy.
10. Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy a členů
kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru Ing.
Ondřej Lasák Schváleno 8 hlasy. Členové kontrolního
výboru: p. Robin Vitásek, p. Lucie Nawrathová.
Schváleno 8 hlasy.
11. Zřízení kulturní a sociální komise, volba předsedy
a členů kulturní a sociální komise. Předsedkyně kulturní a sociální komise paní Zuzana Cigánová. Členové
kulturní a sociální komise: p. Blanka Klouzalová,
p. Lucie Nawrathová. Komise pro gratulace: p. Helena
Blokschová, p. Anna Kretková. Schváleno 8 hlasy.
12. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným
členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) platnost
ode dne ustanovujícího zasedání zastupitelstva.
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U souběhu funkcí náleží pouze jedna odměna za vyšší
funkci.
Místostarosta - měsíční odměna vy výši 8.500,- Kč.
Předsedové výborů a komisí - měsíční odměna ve výši
2.000,- Kč. Členové výborů a komisí - měsíční odměna
ve výši 1.500,- Kč. Členové kulturní a sociální komise
pro gratulace – odměna ve výši 1.500,- Kč/2 x ročně.
Vše s platností od 23. 10. 2018. Schváleno 8 hlasy.
13. Schválení zastupitele, který bude spolupracovat
v rámci projednávání územního plánu obce Závada.
Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4), §
51 odst. 1) § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zastupitelem,
který v rámci projednávání územního plánu obce Závada bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ,
odborem výstavby, je určena paní starostka obce Závada Ing. Andrea Lorková. Schváleno 8 hlasy.
14. Schválení plánu inventur.
Hlavní inventární komise
Předseda: Ing. Petr Liška
Člen: p. Blanka Klouzalová
Člen: p. Robin Vitásek
Schváleno 8 hlasy.
Dílčí inventarizační komise:
Mateřská škola:
Předseda: paní Lucie Nawrathová
Člen: p. Zuzana Cigánová
Člen: p. Libuše Chříbková
Schváleno 8 hlasy.
JSDH Závada:
Předseda: Ing. Ondřej Lasák
Člen: p. Robin Štefek
Člen: p. David Kocián
Schváleno 8 hlasy.
Obecní úřad Závada:
Předseda: Ing. Petr Liška
Člen: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 8 hlasy.
Schůze ukončena: 19.20 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
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Usnesení zastupitelstva obce Závada
č. 2 ze dne 19. 11. 2018
Začátek: v 18.00 hod. v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie
Nawrathová, Ing. Ondřej Lasák , p. Robin Štefek, p.
Robin Vitásek, p. David Kocián.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Na úvod zasedání složil slib Ing. Ondřej Lasák.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu p. Zuzana Cigánová, p. Robin Štefek.
Schváleno 9 hlasy.
1. Program jednání. Schválení programu jednání včetně přidaných bodů: bod č. 14 - 2 . výběrové řízení
KČOV II. etapa, bod č. 15 - rozpočtové opatření č.
11/2018. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 1/2018. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou na přechodné období 1. 1.
2019 – 8. 6. 2019. Schváleno 9 hlasy.
4. Pověření starosty obce dle § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schvalováním rozpočtových opatření do výše 100.000,Kč. Obec Závada schvaluje pravomoc starostky schvalovat rozpočtové opatření do 100.000,- Kč. Schváleno
9 hlasy.
5. Rozpočtové opatření č. 9/2018 a č. 10/2018. Vzato
na vědomí bez výhrad a připomínek.
6. Revokace bodu usnesení č. 26, bod č. 5 výkup pozemků u Selského lesa. Schváleno 9 hlasy.
7. Schválení dodatku č. 3 na méněpráce, Hydrospor,
oprava kanalizace, podání informací. V minulém volebním období schváleny dodatky č. 1 a dodatek č. 2
s firmou Hydrosport na vícepráce. Oprava kanalizace I.
etapa je u konce, zbývá dokončit zálivku asfaltu.
Schválení dodatku č. 3 méněpráce. Schváleno 9 hlasy.
8. Schválení organizačního řádu obce Závada. Schváleno 9 hlasy.
9. Schválení příspěvku na Mikuláše, pečení perníčků,
příspěvek na Vánoce MŠ, příspěvek na seniory. Obec
Závada poskytne příspěvky na tyto akce:
Na Mikuláše 100,- Kč/dítě neomezeno věkem, na suroviny pro pečení perníčků do 1.000,- Kč, na nákup
Zpravodaj obce Závada

hraček pro děti do MŠ Závada ve výši 5.000,- Kč, na
vánoční balíčky pro seniory 200,- Kč/senior nad 80 let.
Schváleno 9 hlasy.
10. Malotraktor Vari. Schválení koupě nového malotraktoru Vari s přívěsným vozíkem, který má do
30. 11. 2018 akční cenu 53.990,- Kč. Schválení záměru
prodeje malotraktoru VARI IV, rok výroby 2011. Minimální stanovená prodejní cena činí 15.000,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
11. Aktualizace internetových stránek - DOPP Ing.
Ondřej Lasák. Schválení DOPP Ing. Ondřeji Lasákovi za
aktualizaci internetových stránek. Odměna ve výši
150,- Kč/hod. Celkový rozsah práce max. 40 hod./ měs.
Schváleno 9 hlasy.
12. Příprava rozpočtu na rok 2019, pověření finančního výboru. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019,
starostka pověřuje finanční výbor sestavením návrhu.
Schváleno 9 hlasy.
13. Informace o probíhajících projektech:
- firma Igea s.r.o. vyřizuje stavební povolení,
- dotace II. etapa rekonstrukce kanalizace
a vybudování KČOV - získána dotace ze MSK ve výši 420.000,- Kč.,
- revitalizace vodní nádrže Kaménka – v dubnu bude
znovu podána žádost o dotaci na OPŽP,
- žádost podána na MPO - Program EFEKT – úspora
veřejné LED osvětlení,
- byla podána žádost o dotaci ze MSK „Program na
podporu cykloturistiky“ - nový mobiliář, směr na
Bělou pod Stromkovou,
- žádost podaná na MSK „Program podpory aktivit
v oblasti kultury v MSK na rok 2019“´. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek
14. Výběrové řízení II. etapy KČOV firma Ježek atelier
architects s.r.o. vyhrála výběrové řízení, jako nejvýhodnější nabídka s celkovou částkou 430.000,- Kč bez
DPH. Firma Ježek atelier architects s.r.o. navrhla navýšení své nabídky, z důvodů víceprací, cena navýšena
na 890.000,- Kč, proto byl osloven dodavatel s druhou
nejlevnější nabídkou, a to firma HYDRO- EKO, zastoupena p. Alešem Zobaníkem s cenovou nabídkou
583.620,- Kč vč. DPH. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
15. Rozpočtové opatření č. 11/2018.
Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena: 18.40 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
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Usnesení zastupitelstva obce Závada
č. 3 ze dne 17. 12. 2018
Začátek: v 18.00 hod. v sále Obecního domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie
Nawrathová, p. Robin Štefek, p. Robin Vitásek,
p. David Kocián.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu p. Blanka Klouzalová, Ing. Ondřej Lasák
Schváleno 9 hlasy.
1. Program jednání včetně přidaných bodů.
Bod č. 26 - žádost o dotaci z rozpočtu obce Závada –
Prajzulka, z. s. Bod č. 27 – rozpočtové opatření č.
14/2018. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 2 ze dne 19. 11. 2018. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
3. Rozpočet obce Závada na rok 2019 – rozpočet bude
deficitní se zapojením zůstatku roku 2018, závazným
ukazatelem rozpočtu budou v dapových příjmech položky, v ostatních případech paragrafy. Schváleno 9
hlasy.
4. Žádost o finanční dar Charita Opava.
Neschváleno (obec Závada finančně podporuje Charitu
Hlučín). Podané žádosti na níže uvedené spolky
z rozpočtu obce Závada. Zastupitelé obce schvalují
poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zárovep schvalují uzavření veřejnoprávních smluv. Schváleno 8 hlasy, zdržel se hlasování
1 hlas.
5. TJ Sokol Závada, žádost o dotaci 30.000,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
6. Prajzská ambasáda, žádost o dotaci 8.000,- Kč.
Schváleno 8 hlasy, zdržel se hlasování 1 hlas.
7. ZO ČSOP Nový Jičín, žádost o dotaci 2.000,- Kč.
Schváleno 7 hlasy, zdrželi se hlasování 2 hlasy.
8. SPCCH ZO Dolní Benešov, žádost o dotaci 3.000,Kč. Schváleno 9 hlasy.
9. Vodné na rok 2019 je stanoveno ve stejné výši jako
v roce 2018, tj. 18,- Kč/m3. Schváleno 9 hlasy.
10. Schválení příspěvku na stravné a ošatné dle § 80
Zákona o obcích pro zaměstnance obce a uvolněnou
starostku. Schváleno 9 hlasy.
11. Kalkulace nákladů na kopírování a relace
v místním rozhlase na rok 2019 – beze změny ceny
stejné jako v roce 2018. Schváleno 9 hlasy.
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12. Ceník OZO Ostrava s.r.o. na rok 2019 – stejné ceny pro komunální odpad a separovaný odpad jako
v roce 2018. Schváleno 9 hlasy.
13. Zpráva o výsledcích dílčího přezkoumání obce Závada dne 6. 12. 2018. Dílčí přezkoumání hospodaření
obce Závada dne 6. 12. 2018 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem kontroly od 1. 1. 2018
do 31. 10. 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Schválení podání Žádosti o dotaci v programu
„Obnova drobných sakrálních staveb“ z Ministerstva
pro místní rozvoj, na opravu kamenného kříže u místní
kaple a dřevěného kříže u hlavní cesty. Schváleno 9
hlasy.
15. Schválení vypracování projektu a podání žádosti
o dotaci na multifunkční hřiště (místo současného asfaltového hřiště) na Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu „Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku“. Schváleno 9 hlasy.
16. Souhlas s projektem rekonstrukce a vybudování
KČOV I. etapa a schválení podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo zemědělství. Dodavatel bude vybrán ve
veřejné zakázce dle Zákona o zadávání zakázek.
Schváleno 9 hlasy.
17. Souhlas s projektem rekonstrukce a vybudování
KČOV I. etapa a schválení podání žádosti o dotaci na
MSK – drobné vodohospodářské akce. Dodavatel bude vybrán ve veřejné zakázce dle Zákona o zadávání
zakázek. Schváleno 9 hlasy.
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení pověřence pro
ochranu osobních údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) – prodloužení
smlouvy na dobu neurčitou. Schváleno 9 hlasy.
19. Informace o zachovávání mlčenlivosti členů zastupitelstva, výborů a komisí. Zastupitelstvo určuje
předsedům výborů a komisí, aby o této skutečnosti informovali členy výborů a komisí z řad občanů a zajistili
podepsání přiloženého dokumentu. Zárovep je povinen
předseda členy poučit, že se jedná o zákonnou povinnost a odmítnutím podpisu prohlášení o mlčenlivosti
se člen nemůže zříci zákonné povinnosti, jelikož toto
prohlášení má pouze informativní charakter.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
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20. Přijetí neinvestiční účelové dotace z MSK ve výši
4.000,- Kč z rozpočtu MV GŘHZS ČR, tato dotace určena na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných
hasičů obce Závada na rok 2018. Schváleno 9 hlasy.
21. Projednání žádosti občana o snížení rychlosti
v ulici ke hřbitovu. Pan Ing. Vlach z odboru dopravy
MÚ Hlučín bude požádán o místní šetření a návrh doporučeného řešení dopravní situace v této ulici. Vzato
na vědomí bez výhrad a připomínek
22. Podání informací o Tříkrálové sbírce, která proběhne dne 5. 1. 2018 v Závadě. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
23. Termíny veřejných zasedání – 21. 1. 2019, 15. 4.
2019 , 24. 6. 2019, 23. 9. 2019, 16. 12. 2019.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
24. Zpráva výborů a komisí.
Kulturní a sociální komise
Paní Zuzana Cigánová předložila zprávu:
V listopadu proběhla návštěva nejstarší občanky p.
Fussové – jubileum 90 let. Dne 3. prosince ve spolupráci s OÚ a paní Annou Kretkovou proběhlo vánoční
pečení perníčků, které mělo letos velkou účast dětí
a jejich rodičů. Dne 10. prosince nás navštívili zástupci
z partnerské obce Zawada. Rozvezli jsme vánoční balíčky seniorům a nemocným osobám společně s p.
Luckou Nawrathovou a p. Rosťou Poštulkou. Dne 24.
prosince proběhne „Živý Betlém“ pod vedením paní
Blanky Klouzalové a pana Jana Dombka.
Plán akcí v roce 2019
V sobotu 12. ledna Obecní ples. V roce 2019 budeme
dále pořádat tradiční akce: Den matek, Čaj o páté, Vítání občánků, Noc s Andersenem, oslavy Dne obce,
Strassenfest, Pečení perníčků, Živý Betlém.
Všechny termíny na plánované akce budou vyvěšeny
na úřední desce, vyhlášeny v rozhlase a zveřejněny ve
Zpravodaji, na stránkách a facebooku obce. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
Finanční výbor
Pan Robin Štefek informoval občany o kontrole rozpočtového opatření č. 9 - č. 14/2018 a o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce Závada ze
dne 6. 12. 2018. Finanční výbor konstatoval, že nebyly
zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu a rozpočtového
opatření. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.

Kontrolní výbor
Ing. Ondřej Lasák informoval občany o zápisu jednání
kontrolního výboru č. 1 ze dne 17. 12. 2018. Předmětem kontroly byly usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce č. 1 ze dne 23. 10. 2018 a usnesení ze zasedání č.
2 ze dne 19. 11. 2018, byly plněny všechny body uvedené v těchto zasedáních. Byla provedena kontrola
pokladní knihy za období od 23. 10. 2018 do 17. 12.
2018. Stav pokladní hotovosti k 17. 12. 2018 je
27.127,- Kč a souhlasí se skutečností. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
25. Rozpočtové opatření č. 12 -13/2018. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
26. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
spolku Prajzulky ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce Závada. Zastupitelé obce Závada schvalují poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schváleno 9
hlasy.
27. Schválení rozpočtového opatření č. 14/2018.
Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena: 18.50 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Partnerská obec Zawada

V pondělí 10. 12. 2018 nás navštívili zástupci naší
partnerské polské obce Zawada, která je městskou
částí města Wodzisław Śląski. Společně jsme prodiskutovali možnosti další spolupráce. Zastupitelé obce přejí
všem občanům naší Závady „Wesołych Świąt i Bożego
błogosławieostwa" – Veselé Vánoce a Boží požehnání.
Andrea Lorková

Zpravodaj obce Závada
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Volby 2018

Výsledky voleb v Závadě

Volby do zastupitelstev obcí v Česku proběhly v pátek
5. října a v sobotu 6. října 2018, jako obvykle se současně konaly i volby do zastupitelstva města Prahy a zastupitelstev pražských městských částí. Termín
těchto voleb byl spojen s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Podle průzkumu v roce 2018 se 13 % stávajících starostů rozhodlo znovu nekandidovat a dalších
9 % kandidovalo pouze na místo řadového zastupitele.
Jako důvod v průzkumu uvedli nárůst administrativy,
vysokou odpovědnost či kriminalizaci starostů
a zpřísnění zákona o střetu zájmů, který povoluje anonymní nahlížení do majetkových poměrů volených zastupitelů. Při volbách do zastupitelstev obcí (na rozdíl
od voleb do Poslanecké sněmovny) není možné udílet preferenční hlasy. Je možné zvolit stranu, případně
kandidáty napříč různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů jiné strany a jednu stranu, z níž
pak je započítána jen část hlasů. Všechny kandidující
subjekty jsou uvedeny na jednom velkém hlasovacím
lístku, který se následně po označení vloží do úřední
obálky a vhodní do volební urny. V komunálních volbách v roce 2018 mohli poprvé volit i občané členských
zemí EU s přechodným bydlištěm v České republice,
pokud o to dopředu požádali. Na rozdíl od jiných voleb
není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu. Volební systém je při volbách do
obecních zastupitelstev nejsložitějším volebním mechanismem v Česku. Počet volených zastupitelů závisí
na počtu obyvatel dané obce. Následná křesla
v zastupitelstvech se rozdělují od prvního místa na
kandidátce. V případě, že některý z kandidátů získá
alespop o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů
na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se
na první místo. Ve větších městech, kde se volí větší
počet zastupitelů, je proto velmi obtížné posunout se
na přední příčku v kandidátce.

Do letošních komunálních voleb se přihlásily dvě strany. Byly to Šance 2018 a Sdružení nezávislých kandidátů Za moderní obec Závada. Volební účast v obci
Závada při letošních volbách byla 61,57 %. Volilo se
celkem 9 zastupitelů. Vítězná strana Šance 2018 získala 1 513 hlasů (což je 71,94 % všech odevzdaných platných hlasů) a obsadila celkem 7 mandátů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev
_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku_2018
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Šance 2018
Pořadí
71,94 % hlasů
Zvolení zastupitelé
1.
Ing. Andrea Lorková
pořadí na kandidátce: 1
2.
Ing. Petr Liška
pořadí na kandidátce: 2
3.
Lucie Nawrathová
pořadí na kandidátce: 3
4.
Zuzana Cigánová
pořadí na kandidátce: 4
5.
Robin Vitásek
pořadí na kandidátce: 5
6.
Blanka Klouzalová
pořadí na kandidátce: 6
7.
David Kocián
pořadí na kandidátce: 7

7 mandátů
Preferenční
hlasy
262
250
154
180
183
112
89

Druhé místo obsadila strana SNK Za moderní obec Závada. Celkem získala 590 hlasů (což je 28,06 % všech
odevzdaných platných hlasů), obsadila 2 mandáty.

Pořadí
1.

2.

SNK Za moderní obec Závada 2 mandáty
28,06 % hlasů
Preferenční
Zvolení zastupitelé
hlasy
Ing. Ondřej Lasák
175
SNK Za moderní obec Závada
pořadí na kandidátce: 1
Robin Štefek, DiS.
160
SNK Za moderní obec Závada
pořadí na kandidátce: 4

Děkujeme Vám za Vaši hojnou účast v proběhlých komunálních volbách, která patří v našem okrese mezi ty
vyšší, a převyšuje celorepublikový průměr. Dokázali
jste, že Vám není lhostejné, jakým směrem se obec Závada bude v nadcházejících letech pohybovat.
Petr Liška

Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Nové zastupitelstvo obce
Ještě jednou děkujeme všem voličům za důvěru, kterou
jste nám dali zvolením do zastupitelstva obce na toto
volební období. Této důvěry si velmi vážíme. Chceme
usilovat o další rozvoj naší obce a pokračovat v práci,
která byla započata v předcházejícím volebním obdo-

bí, na níž jsme se někteří "staronoví" zastupitelé již
podíleli. V této souvislosti nám dovolte poděkovat odstupujícím zastupitelům za jejich práci, kterou vykonali
v předešlých volebních obdobích pro rozvoj obce.
Zastupitelé

Představujeme stávající zastupitelstvo
Jméno a příjmení:
Ing. Andrea Lorková,
Osobní vlastnosti:
přátelská, empatická, dobrosrdečná
Vzdělání:
VŠB (ekonomická fakulta, obor - marketing a zahraniční obchod)
Zaměstnání:
starostka obce Závada
Telefonní kontakt:
+420 601 331 162
Pozice v zastupitelstvu: starostka od 2014
Záliby:
Obec :-), rodina, cestování, jóga
Životní motto:
„Nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.“
Jméno a příjmení:
Ing. Petr Liška
Osobní vlastnosti:
společenský, pracovitý, kreativní
Vzdělání:
vysokoškolské, (VŠB-TU, obor strojírenská technologie)
Zaměstnání:
vedoucí cenového a nabídkového oddělení
Pozice v zastupitelstvu: místostarosta
Telefonní kontakt:
+420 601 331 143
Záliby:
běh, vysokohorská turistika, fotbal, kolo, tenis, in-line brusle,
četba knih a cestování s rodinou
Životní motto:
"Rodina je jednou z podmínek štěstí v mém životě!"
Jméno a příjmení:
Ing. Ondřej Lasák,
Osobní vlastnosti:
komunikativní, přátelský, optimistický, odpovědný
Vzdělání:
vysokoškolské, (VŠB-TU - požární ochrana a bezpečnosti průmyslu)
Zaměstnání:
profesionální hasič
Pozice v zastupitelstvu: předseda kontrolního výboru
Záliby:
Volejbal, kolo, hasiči a občas počítače a fotografování.
A zbývající čas trávím s dětmi a manželkou :-)
Životní motto:
"Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě"
Jméno a příjmení:
Osobní vlastnosti:
Vzdělání:

Robin Štefek, DiS.
cílevědomý, pracovitý, poctivý
vyšší odborné, (MSŠZe a VOŠ Opava - Regionální politika
zemědělství a venkova)
Zaměstnání:
agronom
Pozice v zastupitelstvu: předseda finančního výboru
Záliby:
Závodně hraji fotbal, zajímám se o zemědělství a administrativu s tím spojenou. Rád trávím volný čas s přítelkyní a přáteli!
Životní motto:
"Dělej vše naplno a nic nevzdávej!"
Zpravodaj obce Závada
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Jméno a příjmení:
Osobní vlastnosti:
Vzdělání:

Zuzana Cigánová
pracovitá, precizní, cílevědomá
středoškolské (SSPOŠ Opava - Podnikání v technických
povoláních)
Zaměstnání:
administrativní pracovnice
Pozice v zastupitelstvu: předsedkyně kulturní a sociální komise, členka finančního
výboru
Záliby:
korálkování, můj pejsek, šití, cestování
Životní motto:
žádné motto nemám, beru život tak, jak přichází....
Jméno a příjmení:
Osobní vlastnosti:

Robin Vitásek
netrpělivý, přátelský, sportovně založený, spolehlivý, a hodně
negativních vlastností :-)
Vzdělání:
středoškolské, SPŠ - Strojírenství
Zaměstnání:
OSVČ
Pozice v zastupitelstvu: člen kontrolního výboru
Záliby:
Volný čas věnuji rodině a sportovní aktivitě, fotbal, hokej, turistika.
S manželkou a dětmi rádi navštěvujeme kino.
Životní motto:
"Netrap se tím co nemáš, ale raduj se z toho co máš!"
Jméno a příjmení:
Osobní vlastnosti:

David Kocián
dle manželky :-), inteligentní, hodný, ochotný, se smyslem pro
humor, rád pomůžu, poradím, vše důkladně promyslím a analyzuji, hledám informace, miluji svou rodinu
Vzdělání:
středoškolské
Zaměstnání:
vedoucí příjmu ve velkoskladu
Pozice v zastupitelstvu: člen finančního výboru
Záliby:
výpočetní technika, vzdělávání v oblasti rodinných financí a
investic, lyžování, dobré jídlo, rodina, společenské hry
Motto:
"Vědomosti Vám nikdo nevezme."
Jméno a příjmení:
Lucie Nawrathová
Osobní vlastnosti:
společenská, veselá, vytrvalá
Vzdělání:
SŠ s maturitou, (VOŠ a HŠ Opava)
Zaměstnání:
OSVČ
Pozice v zastupitelstvu: členka kulturní a sociální komise, členka kontrolního výboru
Záliby:
knihy, hudba, tanec, fitness sporty
Motto:
"Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka."

Jméno a příjmení:
Blanka Klouzalová
Osobní vlastnosti:
Kdo mne zná, ten ví jaká jsem, kdo mne nezná, ať mne pozná.
Vzdělání:
základní
Zaměstnání:
invalidní důchodce
Pozice v zastupitelstvu: členka kulturní a sociální komise
Záliby:
ráda pracuji s dětmi, historie, ruční práce
Motto:
"Co Tě nezabije, to Tě posílí."
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Strategický plán obce Závada
V letošním roce jsme aktualizovali strategický plán obce. Hlavním cílem bylo stanovit si vize a priority pro
budoucí rozvoj naší obce. Vycházeli jsme
z dotazníkového šetření, z něhož mimo jiné vyplývá, že
spokojenost občanů se životem v obci je velmi vysoká,
což je pro zastupitelstvo výborná zpětná vazba
a našim úkolem je spokojenost občanů nadále udržovat. Na tvorbě tohoto strategického plánu se podílela
pracovní skupina z řad občanů a zastupitelů, kteří znají
potřeby a požadavky místních. Společně jsme navrhli
priority obce, a to v hlavních oblastech – občanská vybavenost a rozvoj obce, životní prostředí, sport, kultura a volný čas, bezpečnost v obci – s konkrétními
záměry se seznámíte v samotném dokumentu, který
bude začátkem roku umístěn na webových stránkách
obce nebo v tištěné podobě na OÚ. Závada je malá
obec s omezeným rozpočtem. Díky strategickému plánu budeme lépe plánovat realizaci jednotlivých projektů a lépe hospodařit s finančními prostředky,
i s ohledem na možnosti získání dotací. Nejvíce Vás asi
zajímají výsledky dotazníků. Prostřednictvím otevřených otázek jsme zjišťovali, nač by se měla obec podle
občanů zaměřit. Primárně jsme se věnovali otázce, co
v obci nejvíce chybí, neboli slabé stránky. Odpovědi
v této otázce jsme zařadili do logických celků, sjednotili v případě, že se jednalo o podobné či stejné odpovědi. Těmito se nadále zabývala pracovní skupina a řídící
skupina. Nejčastěji se v dotaznících objevily tyto požadavky:
Pozemky pro výstavbu – v územním plánu je dostatek
pozemků, avšak v soukromém vlastnictví.
Infrastruktura k těmto pozemkům – vysoká finanční
náročnost pro obec.
Lékař v obci – to je problém, který řeší i větší obce, celorepublikový nedostatek lékařů.
Vyčištění Kaménky – je hotov projekt na revitalizaci
vodní nádrže, bude podána žádost o dotaci na SFŽP.

Zpravodaj obce Závada

Čištění odpadních vod, kanalizace – I. etapa pro výusť
Kaménku momentálně probíhá, na II. etapu (výusť
Podliští) bude během příštího roku zpracováván projekt.
Zvelebení Hrádku – Hrádek je kulturní památka, je ve
vlastnictví Lesů ČR, několikrát jsme žádali o odkup nebo převod do vlastnictví obce, ale neúspěšně.
Veřejné LED osvětlení – je podána žádost o dotaci
v programu EFEKT, výsledek bude znám začátkem
roku.
Bezpečnost na místních komunikacích, přechod u MŠ
– přechod už byl realizován, retardéry, zpomalení rychlosti – zastupitelstvo se touto otázkou zabývá.
Kamerový systém v obci – zastupitelstvo už několikrát
řešilo, vždy ztroskotalo na finanční náročnosti.
Multifunkční hřiště – bude vypracován projekt
a podána žádost o dotaci. Otázka je, co se současným
antukovým hřištěm, které je čím dál měně využíváno?
Šíření drog mezi mladými – škola a obec může maximálně zajistit osvětu a prevenci, zbytek je na jednotlivcích.
Občanům chybí druhá restaurace – není v moci obce
zařídit, je to otázka soukromého podnikání.
Sociální a startovací byty – obec nemá dostatek finančních prostředků na vybudování a následnou údržbu a provoz.
Andrea Lorková
Bezmála tři roky trvalo vyřídit stavební povolení
a konečně jsme se dočkali nového přechodu u
místní mateřské školky. Hlavním důvodem vybudování nového přechodu bylo zvýšení bezpečnosti na tomto frekventovaném úseku. Paradoxně
však došlo ke zhoršení situace a to z jednoho
prostého důvodu – neukázněnost řidičů, kteří nerespektují nakreslené čáry a dopravní značky.
Dokonce v průběhu kolaudace byli úředníci ze
silničního oddělení MÚ Hlučín svědky, jak se na
novém přechodu otáčí osobní auto a pak zaparkuje přímo na „zebře“. Sami rodiče často parkují
v místě křižovatky několik aut najednou a obávám se, aby nedošlo k neštěstí. Prosím proto rodiče dětí MŠ - využívejte parkoviště za budovou
MŠ, neblokujte křižovatku! Děkuji za pochopení.
Andrea Lorková
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Podzimní část sezóny 2018/2019
Přišel podzim a fotbalové soutěže (až na ty nejvyšší)
musí na své pokračování počkat do jara. Náš team TJ
SOKOL ZÁVADA je v půli soutěže na výborném čtvrtém
místě, kanonýr Daniel Štefek obsadil s 15-ti góly druhou příčku v tabulce střelců, získali jsme 23 bodů
při kladném skóre 35:23. Až na výjimky s Bělou
a Bolaticemi, a taky nešťastné prohry v Sudicích
a s Dolním Benešovem jsme byli schopni na hrací ploše
dominovat, a ze 13-ti zápasů jsme si odnesli 7 výher.
Nyní nás čeká pauza, je třeba doléčit šrámy a zranění,
vedení klubu se opět bude rozhlížet po eventuelních
posilách, a chystat zimní přípravu. A zatím se můžeme
těšit na to, jak nám to na jaře zase bude šlapat.
Během přípravy opět odehrajeme několik přípravných
zápasů, s dojednanými termíny budeme naše fanoušky
včas seznamovat, mimo jiné i na našich stránkách sokol.zavada.cz. V rámci zimní přípravy jako každý rok
budeme od ledna 2019 nabírat kondičku každou neděli
v tělocvičně v Dolním Benešově. Tamtéž se v sobotu
19. 1. 2018 zúčastníme tradičního turnaje v malé kopané, a věříme, že se náš team opět probojuje do finálových bojů. Rádi bychom také poděkovali těm, bez
kterých by veškeré naše snažení nebylo možné, a to
Obecnímu úřadu v Závadě, díky kterému, mimo jiné,
náš areál zdobí zbrusu nová světelná tabule, e-shopu
BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi –
plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky
Lischkové, Penzionu Závada pana Marka Bědroně (zakoupil pro nás novou kolekci dresů a sadu míčů)
a dalším sponzorům. Děkujeme taky aktivitám pana

Tabulka III. třídy po podzimní části 2018/2019
Tým

V

R

P

S

1. FK Bolatice B

12 0

1

75:13 36

2. TJ Sokol Bělá

7

3

3

29:17 24

3. TJ Sokol Sudice

8

0

5

41:41 24

4. TJ Sokol Závada

7

2

4

35:23 23

5. SK Meteor Strahovice B

7

2

4

30:31 23

6. SK Bohuslavice B

6

3

4

35:30 21

7. FK Darkovičky B

4

4

5

25:27 16

8. TJ Sokol Štěpánkovice B

3

6

4

32:32 15

9. TJ Sokol Kozmice B

4

3

6

22:38 15

10. TJ Spartak Chuchelná B

4

2

7

21:30 14

11. FC Dolní Benešov B

2

6

5

24:32 12

12. TJ Sokol Hať B

2

5

6

26:35 11

13. FK Darkovice B

3

1

9

27:49 10

14. TJ Sokol Šilheřovice B

3

1

9

20:44 10

Romana Kubíka k sehnání financí od občanů obce Závada, a zejména chceme poděkovat našim fanouškům
a příznivcům, kteří zápas co zápas neúnavně naše borce ženou do fotbalových bitev.
Na jaře roku 2019 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. Veškeré informace o chodu klubu, aktuálních i plánovaných utkáních, rozpis sezony apod.
jsou také k nalezení na stánkách sokol.zavada.cz
Aleš Očko

Jóga
Objevovat kouzlo jógy, která učí vyrovnanosti
a správnému držení těla, přicházejí příznivkyně jógy
každý čtvrtek v podvečer do místní mateřské školy.
Kurzy opět vede pan Lubomír Stuchlý z Chuchelné. Je
vhodný pro osoby každého věku i úrovně fyzických
možností. Cílem je dosáhnout harmonie, získat
a zlepšit tělesné, duševní a duchovní zdraví. Letošní
pravidelný podzimní kurz se opět setkal s velkým ohlasem. V novém roce začínáme 10. ledna v 18 hodin, tak
si určitě přijďte zacvičit.
Hanka Lišková
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Organizace a spolky

Vánoční jarmark
Do předvánoční atmosféry jsme se v Závadě opět po
roce naladili na vánočním jarmarku. Na sále se prodávaly různé výrobky s vánoční tématikou – svíce, vánoční dekorace, bižuterie, med, medovina, výrobky
Prajzulka a spousta dalších, včetně občerstvení. Samozřejmě nechyběl vánoční punč a svařák. Na prostranství před Obecním domem jsme mohli ochutnat
a nakoupit různé zabíjačkové pochutiny, bramborové

placky a guláš. Na programu bylo vystoupení dětí
z místní mateřské školky, společně jsme si zazpívali koledy u vánočního stromku, dětem jsme zapálili prskavky a na závěr všichni shlédli ohpostroj. Spolek Rozinky
Vám přeje krásné vánoční svátky, a pokud by měl někdo chuť přidat se k nám v příštím roce, budeme moc
rádi za každého nového člena.
Andrea Lorková

Pečení perníčků
Už druhá generace dětí v doprovodu rodičů se
každoročně účastní společného pečení perníčků v sále Obecního domu. Že je o tento hezký
zvyk zájem, dokazuje i letošní rekordní účast.
Moc děkujeme paní Aničce Kretkové za předávání svých cenných cukrářských zkušeností.
Andrea Lorková

PF Mladí hasiči
Klub seniorů
V sobotu 20. 10. jsme uspořádali zájezd do Lednice,
kde jsme si prohlédli zámek, skleníky a Minaret. Po
obědě následovalo posezení v Radničním sklípku
v Kyjově. Čekalo nás tam bohaté občerstvení a výborné víno. Ve středu 24. 10. jsme se zúčastnili tradičního
vinobraní v Bělé. Opět byla skvělá zábava, bohaté občerstvení a tombola. O týden později nás na klubovém
večeru navštívila paní Lucka Nawrathová a pod jejím
vedením jsme si vyzkoušeli cvičení zumba pro seniory.
Ve středu 28. 11. jsme se sešli opět na klubovém večeru v sále Obecního domu. Do konce roku nás ještě čekají dvě akce, a to vánoční večírek v pátek 21. 12. a silsilvestrovský pochod, který ukončíme na místním hřišti
opékáním párků a svařákem. Klub seniorů Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
do nového roku.

Zpravodaj obce Závada
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Prajzulky
Děkujeme všem rodičům a příznivcům,
kteří v roce 2018 podpořili dětský kurz
tvoření „Inčučuny“. Přejeme Vám krásné a
pohodové svátky vánoční a šťastný nový
rok.
Prajzulka z. s.

Zumba s Luckou
Všechny bych Vás chtěla pozvat na lekce zumba se seniory a zumba pro děti. Lekce budou otevřeny dle Vašeho zájmu. Další informace sledujte na facebooku
Zumba a Piloxing s Luckou a webových stránkách:
www.zumba-lucka.eu,
případně
na
telefonu:
+420 774 506 188. O konání první lekce budete informováni místním rozhlasem. Přeji Vám krásné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce.
Lucie Nawrathová

STRONG ZUMBA je program ze společnosti
ZUMBA, který je novinkou v oblasti fitness.
Jde o vysoko intenzivní trénink s váhou vlastního
těla, kde hudba je tvoje motivace.
Rozhodně nejde o tanec.
Pravidelné lekce budou
opět v novém roce v sále OD Závada.
První lekce bude v úterý 8. 1. 2019 od 19 hod.
Co potřebujete na lekci? Vhodné jsou rukavice na
fitness (kolo)
a podložka na závěrečné posilování na zemi.
Cena lekce je 60,- Kč. Není třeba rezervace.
Více info: www.zumba-lucka.eu,
Facebook: Zumba a Piloxing s Luckou,
Kontakt: +420 774 506 188

Obecní ples
Po delší odmlce jsme se rozhodli uspořádat Obecní
ples, který se naposledy konal v roce 2012. Chtěli bychom tento ples znovu obnovit a pokračovat s tímto
tradičním druhem zábavy i v dalších letech. Konat se
bude v sobotu 12. ledna 2019 od 20:00 hod. v sále Obecního domu. Večerem nás bude provázet skupina TRIO DOMINO. Bohatá tombola, nápaditý program
a občerstvení bude zajištěno. Vstupenky v ceně 150,Kč/osoba, je možno zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě. Z řad spoluobčanů jsme již zaznamenali zájem o vstupenky, tak si pospěšte, kapacita sálu je
omezená. Najde-li se sponzor, který by chtěl obohatit
tombolu nějakou cenou, budeme jen rádi. Těšíme se
na Vaši účast!
Zastupitelé
12
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Historie, Charita
Dne 5. ledna 2019
proběhne ve Vaší obci devatenáctý ročník
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete
a zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní
a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc
a podporu. Děkujeme Vám za ni.
Charita Hlučín

Co je vlastně Charita?
Charita Hlučín poskytuje kvalitní sociální a zdravotní
služby v regionu Hlučínska od roku 1991. Zárovep realizuje nebo se podílí na projektech, jejichž cílem je pomoc potřebným na Hlučínsku bez ohledu na
náboženské vyznání a rasovou či politickou příslušnost. Charita Hlučín je církvení právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Je
neziskovou organizací. Charita Hlučín patří jako jedna
z oblastních Charit do struktury Diecézní Charity Ostravsko-opavské a Charity ČR a využívá tak zázemí největšího nestátního poskytovale zdravotnických a
sociálních služeb v ČR. Statutárním orgánem Charity
Hlučín je ředitel, kterého jmenuje ředitel Diecézní Charity Ostravsko-opavské. Poradním orgánem ředitele je
Rada Charity Hlučín, jejíž členy jmenuje ředitel Charity
Ostravsko-opavské. Charita Hlučín poskytuje čtyři registrované sociální služby, jednu zdravotnickou službu,
pomáhá lidem bez domova, organizuje Tříkrálovou
sbírku a řadu dalších služeb a projektů. Organizace je
významným zaměstnavatelem na Hlučínsku. Její tým
tvoří přes 50 stálých zaměstnanců. Organizace spolupracuje také s dobrovolníky. Charita Hlučín je aktivní
ve svém regionu i ve svém oboru. Je členem Místní
akční skupiny Hlučínsko, podílí se na komunitním plánování sociálních služeb ve městech Hlučín a Kravaře,
je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a
Potravinové banky Ostrava. Důležitými podporovateli
Charity Hlučín jsou Moravskoslezský kraj, město Hlučín, obec Ludgeřovice a další města a obce Hlučínska.
Mezi partnery Charity Hlučín patří významné společ-
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nosti nejen z Hlučínska. Její činnost podporuje i řada
soukromých osob.
https://www.charitahlucin.cz/informace/soucasnost

K oslavám 100 let od vzniku republiky vzpomeňme na naše občany.
Z celého Hlučínska padlo během první světové války
1743 osob, ze Závady bylo 102 odvedených, z toho
padlo 22 osob. Největší ztráty byly v r. 1915, kdy padli
zedník František Bělošek, tesař František Chřibe , Vilém
Konečný, Josef Kostelník, František Miketa, zedník
Antonín Moravec, Kašpar Stošek, Jan a Josef
Vitáskové, Josef Pacur, Pavel Pchálek, Josef Stacha
a Alois Chřibek. V r. 1916 padli Josef Chřibek a Vilém
Vitásek, v r. 1917 Jindřich Kašpar, Josef Menšík,
Antonín Poštulka a Jindřich Vitásek, v r. 1918 Eduard
Menšík, tesař Jan Menšík a František Vitásek. Pouze
Jindřich a František Vitáskové padli v Haliči a Jan
Menšík v Belgii, všichni ostatní nalezli svou smrt na
francouzské frontě. Mnoho dalších osob bylo raněno,
zedník Josef Konečný a rolník Robert Kubík se vrátili
jako váleční invalidé. Osudy některých závadských
účastníků války byly velmi pestré a pohnuté. Učitelský
pomocník Josef Fortun, se hned po vypuknutí války
přihlásil jako dobrovolník, byl odveden 9. září 1914
k pluku č. 63 do Opole, po absolvování nutného
výcviku byl o Vánocích 1914 odeslán na francouzskou
frontu a zde byl v únoru 1915 v Champagni raněn.
Léčil se v týlu a po uzdravení byl v červnu 1915 poslán
na východní frontu do Haliče. Tam byl opět raněn do
hlavy, uzdravil se a vrátil se na zmíněnou frontu, kde
se pak až do období ruské revoluce v r. 1917 účastnil
pozičních bojů u Pipsku. Po brestlitevském míru byl
v květnu 1918 znovu odveden na západní frontu a zde
se ve Flandrech dočkal konce války. Byl demobilizován
22. listopadu jako poddůstojník a nositel železného
kříže II. třídy a na počátku prosince 1918 se vrátil do
Závady. Nejdobrodružnější osud měl kupecký příručí
Timotheus Menšík, jenž si právě v době vypuknutí
války odbýval vojenskou prezenční službu v německé
koloniální základně Čching-tao v Číně. Ta byla
obležena japonskou armádou, posádka se dlouho
urputně bránila a Timotheus Menšík se zúčastnil této
obrany. Nakonec museli Němci kapitulovat
a Timotheus Menšík se octl v japonském zajetí,
z něhož se vrátil až v březnu 1920.
Vypracovala: Blanka Klouzalová
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Něco z historie naší obce – 16. část
Jeden z nejvýznamnějších společensko-kulturních
podniků na Hlučínsku a v dalších částech pruského
Slezska, obývaných Moravci bylo vydávání týdeníku
„Katolických novin“, prvních a jediných česky psaných
novin na Hlučínsku a Ratibořsku. Vznikly jako produkt
národnostních třenic mezi Moravci, Poláky a Němci
a ještě více rozporů mezi katolickou církví
a socialistickým hnutím. V každém čísle bylo čtenářům
připomínáno, aby své děti učili moravské řeči, ale
v žádném případě nešlo o tiskovinu namířenou proti
německé vládě a její násilnické politice. Německé
úřady se pokoušely bedlivě zkoumat obsah těchto
novin, zda v nich není něco závadného. Zjistily, že
jedinou „potíží“ je jejich překlad z češtiny do němčiny,
protože většina německých úředníků český jazyk
neovládala. Redakce „Katolických novin“ pracovala se
systémem dopisovatelů z jednotlivých obcí, kteří
zasílali zprávy o událostech ve své obci a jejím
nejbližším okolí, ohlasy a komentáře na články
v novinách a někdy také své vlastní úvahy o různých
záležitostech, převážně církevního charakteru.
O posvícení v r. 1898 byl v Závadě svěcen nový kříž,
postavený před kaplí (o jejím vzniku se dočtete dále) ,
o čemž přinesly „Katolické noviny“
zprávu 12.
listopadu 1898. Co následovalo potom, bylo barvitě
popsáno v dalším čísle z 3. prosince 1898. Po
posvěcení kříže se konala taneční zábava – za což její
účastníky postihl tento trest: Jeden si zlomil ruku,
dvěma zemřely děti a přítomná děvčata se nakazila

jakousi prašivkou. Autor článku to bral jako výstrahu,
aby se něco podobného již nikdy nedělalo. Jak by asi
„Katolické noviny“ komentovaly epidemii osypek, k níž
došlo v Závadě v listopadu – prosinci 1884, kdy
zemřelo 8 dětí a vyučování ve škole bylo až do 1.února
1885 přerušeno? Na počátku května 1894 se píše
v „Katolických novinách“: Byl krásně vyzdoben
bohuslavický kostel (přihlásilo se na to 120 lidí)
a konalo se tam první svaté přijímání pro 72 dětí
z Bohuslavic, Bělé a Závady, které předtím
pro
dlouhou nemoc faráře Rothera nebylo 2 roky. Bylo to
velmi pěkné.
Obyvatelé Závady usilovali již celou řadu let o to, aby
měli vhodné místo pro výkon bohoslužeb a nemuseli
docházet do Bohuslavic. Jejich přání se splnilo a v roce
1892 byla postavena kaple sv. Urbana na pozemku
rodiny Kubíků ( později vedená pod č. 53). Sloužila pro
společná modlení vesničanů, bohuslavičtí lokální
kaplani a jejich pomocníci docházeli do kaple ve
stanovené dny a hodiny vykonávat bohoslužby.
V l. 1891 – 1893 provedla správa dolnobenešovského
velkostatku některé úpravy hranic pozemků, jejichž
cílem bylo zvětšit výměru pozemků patřících
Rotschildům. Týkalo se to především Bělé a Závady.
V Závadě jsou při té příležitosti uváděny pozemky
v tratích U bělské cesty, Podliščí, U dvora, Na píšťské
hranici, Na Pajence, U lesa, V lese, Na Kotliskách,
Vřesinská cesta, Na píšťské cestě a Ve vsi. Samotný
dvůr v Závadě byl během 80. – 90. let 19. století
v souvislosti s další modernizací hospodářství, která
ovšem nezabránila v listopadu 1896 epidemii slintavky
a kulhavky, jež ze dvora zasáhla celou vesnici důkladně
přestavěn. Dvůr se po nich stal skutečnou dominantou
obce. Rotschildové se díky svým evropským stykům
seznámili i s umělým odchovem pstruhů, jenž se v 2.
polovině 19. století stal hitem Evropy, a projevili zájem
zřídit na svých statcích něco podobného. Jako
nejvhodnější místo pro její zřízení byl vybrán mohutný
pramen vody na jihovýchod od Bělé na kraji lesa po
pravé straně silnice z Bělé do Závady, první dodaná
vajíčka do vybudovaných nádrží z Wolfsbrunnu
u Heidelbergu byla nazvána Vlčí studně.
sepsala Blanka Klouzalová
Čerpáno z Dějin obce Závada, Bohuslavic a Bělé
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Informace

Bohoslužby o Vánocích 2018 ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den

Liturgie

Neděle
23. 12. 2018

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pondělí
24. 12. 2018

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Úterý
25. 12. 2018

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Středa
26. 12. 2018

Svátek sv. Štěpána

Neděle
30. 12. 2018

Svátek sv. Rodiny

Úterý
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
11:00 – 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

Otevírací doba o svátcích - Tempo Závada
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018

6:30 - 11:00
ZAVŘENO
7:00 - 11:00
zavřeno
zavřeno
7:00 - 12:00

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
14:00 - 17:00 středa

28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2018
2. 1. 2018

7:00 - 12:00
6:30 - 11:00
zavřeno
7:00 - 11:00
zavřeno
7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

Otevírací doba o svátcích - Hostinec Martin Theuer
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018

10:00 - 12:00
10:00 - 14:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

16:00 - ?

17:00 - ?
16:00 - ?

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2018

9:00 - 12:00
10:30 - 17:00

16:00 - ?
14:00 - ?
17:00 - ?
17:00 - 22:00

Hostinec Martin Theuer pořádá v sobotu 29. 12. 2018 od 14.30 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BILIÁRU
Startovné 50,- Kč,
Na turnaj se můžete přihlásit přímo v hostinci do 28. 12. 2018.
Jste srdečně zváni.
Hostinec Martin Theuer přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.

Zpravodaj obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 10. - 31. 12. 2018 oslavili
(oslaví) životní jubileum naši občané
Říjen:
Pavel Křížek
55 let
Hedvika Drastíková
81 let
Daniel Štefek
55 let
Listopad:
Alžběta Adamíková
86 let
Jozef Bartók
82 let
Karel Vitásek
82 let
Julie Ryšková
75 let
Valter Chrzibek
55 let
Hedvika Fussová
90 let
Jiří Menšík
50 let
Prosinec:
Dana Kurková
65 let
Hildegarda Widmarová
88 let
Roman Kubík
60 let
Jiří Rožanski
50 let
Jan Gavelčík
70 let
Marta Barvíková
70 let
Jiří Rončka
70 let
Marie Dominiková
83 let
Emilie Lampová
65 let
Erna Krupová
88 let
Blahopřejeme!

PROSINEC
29. 12. 2018
LEDEN
5. 1. 2019
12. 1. 2019
ÚNOR
9. 2. 2019
BŘEZEN
2. 3. 2019
9. 3. 2019

Turnaj v biliáru (hostinec M. Theuer),
Tříkrálová sbírka,
Obecní ples (sál OD),
Společenský ples SDH (sál OD),
Čaj o páté, (sál OD),
Maškarní ples MŠ Závada (sál OD).

Dne 22. 11. 2018 oslavila své 90. narozeniny nejstarší občanka Závady paní Hedvika Fussová. Podle
vlastních slov by prý nikdy nevěřila, že se tak vysokého věku vůbec dožije. Velkou radost jí dělá její početná rodina, která se o ni velice dobře stará. Paní
Fussové přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví
a Božího požehnání.

Navždy nás opustili
Říjen
Jiřina Vitásková
Gizela Csaladiová
Listopad
Přemysl Obrusník
Anežka Šimčíková
Prosinec
Jozef Bartók

Klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
2019 přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny.
Děkuji vám za zájem o četbu během let, kdy jsem
měla příležitost vám půjčovat knihy. Věřím, že zachováte naší knihovně přízep i nadále pod vedením
nové paní knihovnice.
S přáním všeho dobrého
Lenka Lasáková

S úctou vzpomínáme.
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