ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 43								
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět v úvodu zpravodaje stručné shrnutí
práce obecního zastupitelstva. Začátkem listopadu
se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce,
protože bylo potřebné schválit dohodu o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova na projekt „Na
sále se bavíme, tančíme i učíme II. etapa“, díky které
získáme 396.000,- Kč na pořízení interiérových prvků
do sálu obecního domu. Také jsme schvalovali přijetí
dotace 2.600.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
na akci „Rekonstrukce sálu a navazujících místností
v 2. NP obecního domu“. Dále byl na programu
zasedání bezúplatný převod majetku od Hasičského
záchranného sboru MSK obci Závada. Dostaneme tak
zdarma pro naše hasiče 3 radiostanice s nabíječkami
v hodnotě přesahující 200.000,- Kč. Byl schválen
kontokorentní úvěr na 1.000.000,- Kč na jeden rok.
Důvodem byly obavy, abychom zvládli předfinancovat
rekonstrukci sálu. Obavy však byly zbytečné, nyní
koncem roku je jasné, že kontokorent nebylo nutné
využít. Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet na příští rok, dotace spolkům,
organizacím a plán inventur za letošní rok. Vodné
jsme ponechali ve stejné výši jako v minulých letech,
a to 18,- Kč/m3. Byly podány informace o navýšení
cen OZO, a to o 15% u směsného komunálního
odpadu, plastů a 10% u skla. Jak jsme Vás informovali
v minulém čísle zpravodaje, od příštího roku kvůli
změně odpadového zákona přecházíme na nový
systém vybírání poplatku 500,- Kč na občana za
rok. Byla projednána změna dodavatele energií pro
obec Závada od 01.01.2022, kdy přes Sdružení obcí
Hlučínska byl původně výherce soutěže dodavatel
Bohemia Energy, ale po říjnovém krachu tohoto
dodavatele zrealizovalo SOH nové výběrové řízení
a obcím bylo doporučeno uzavřít na 1 rok smlouvy
s EP Energy Trading tzv. spotovou cenou elektrické
energie (cena se odvíjí od aktuální situace na burze)
a marží obchodníka 150,- Kč/MWh bez DPH. Letošní
rok se nám podařilo do obecního rozpočtu získat
téměř 4.500.000,- Kč z dotací, největší podíl dotací
je z Ministerstva pro Místní rozvoj (1.400.000,- Kč na
víceúčelové hřiště a 2.600.000,- Kč na rekonstrukci
sálu). V této částce není započítána dotace téměř
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800.000,- Kč na pořízení 150 ks kompostérů, obecní
štěpkovač a knihobudku. Jednalo se o společný projekt
několika obcí na Hlučínsku a nositelem projektu byla
obec Bělá. Spolupodíl naší obce byl 140.000,- Kč.
V příštím roce dostaneme proplaceny dotace ze SFŽP
získané přes MAS Hlučínsko, což bude skoro 800.000,Kč. Obávali jsme se, že koncem letošního roku bude
na obecním účtu nula, zůstalo nám však více než
1.500.000,- Kč. Mezi plánované větší investice na
příští rok patří revitalizace rybníka Kaménka, kterou
jsme z důvodu financí přesunuli na začátek příštího
roku. Pokud získáme dotaci ze Státního fondu
životního prostředí, plánujeme dokončit II. etapu
energetických úspor na budově obecního domu.
Měly by být vyměněny plynové kotle v budově a
nainstalována fotovoltaika. Doufáme, že v příštím
roce se opět budou konat kulturní a společenské akce
tak, jak jsme byli zvyklí. Vnímám, že už nám chybí to
„stmelování“ a komunitní život. Mám pocit, jako by se
v poslední době mezi lidmi vytrácely běžné hodnoty,
jako jsou vzájemná úcta a tolerance. Je to dáno i tím,
co se děje kolem nás. Už druhým rokem procházíme
pandemií, která má na nás ekonomické i sociologické
dopady, zvyšují se ceny energií, panují obavy
z budoucnosti. Lidé jsou nervózní, více kritizují, hledají
chyby, soused žaluje na souseda, očkovaní se hádají
s neočkovanými, narušeny jsou rodinné vazby. Zkusme
být zase, prosím, a to nejen o Vánocích, více vnímaví
ke svému okolí. Závěrem bych ráda poděkovala
všem členům spolků a organizací působících v obci,
také všem, kteří naši obec reprezentují. Děkuji za
celoroční práci zastupitelům a všem zaměstnancům
obce, panu kostelníkovi Rosťovi Poštulkovi, paní Elišce
Lichovníkové a Lídě Janečkové za starost o výzdobu
kostela, zahradnici paní Monice Stočkové, panu Pavlu
Krajíčkovi za elektrikářské práce, paní Janě Steffkové
za správu vodovodu, zaměstnankyním MŠ Závada a
prodejny Tempo Závada, hospodskému panu Martinu
Theuerovi a všem dalším podnikatelům, kteří s naší
obcí spolupracují.
Přeji Vám pohodové vánoční svátky a do nového roku
pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a Boží
požehnání.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 20 ze Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 21 ze
dne 13.12.2021
dne 08.11.2021
Začátek zasedání v 18.00 hod. v sále Obecního domu
Závada.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Robin Štefek, DiS, p. Zuzana
Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová,
p. David Kocián, p. Robin Vitásek.
Zapisovatelkou je určena p. Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1 Zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu: p. Robin Vitásek, David Kocián.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných
bodů:
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o finančním vypořádání služeb souvisejících s přípravou a realizací
projektu „Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“.
- rekonstrukce sálu a navazujících místnosti ve 2. NP
OÚ Závada.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 19 ze dne 20.09.2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení dohody o poskytnutí dotace z programu
rozvoje venkova ČR, název projektu „Na sále se bavíme, tančíme i učíme II. etapa.
Schváleno 9 hlasy.
4. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku obci Závada od ČR - HZS MSK.
Schváleno 9 hlasy.
5. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru číslo
1847344399/21 k běžnému účtu obce Závada.
Schváleno 9 hlasy.
6. Rozpočtová opatření č. 12/2021, 13/2021,
14/2021, 15/2021, 16/2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Rozpočtové opatření 17/2021.
Schváleno 9 hlasy.
7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o finančním vypořádání služeb souvisejících s přípravou a realizací
projektu „Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“
Schváleno 9 hlasy.
8. Schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci: Rekonstrukce sálu a navazujících
místností ve 2. NP obecního domu Závada. Rozhodnutí číslo 117D8210E7208 z MMR, dotace ve výši
2.632.353,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
Schůze ukončena v 18.35 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Začátek zasedání v 18.00 hod. v sále Obecního domu
Závada.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Robin Štefek, DiS, p. Zuzana
Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová,
p. David Kocián, p. Robin Vitásek.
Zapisovatelkou je určena p. Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1 Zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu: p. Robin Štefek DiS., Ing. Ondřej Lasák.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných
bodů:
- Přijetí dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
- žádost o dotaci z rozpočtu obce Závada na rok 2022
Prajzská ambasáda,
- termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce
Závada v roce 2022.
Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 20 ze dne 08.11.2021.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení rozpočtu obce Závada na rok 2022.
Rozpočet obce na rok 2022 bude deficitní se zapojením zůstatku roku 2021, závazným ukazatelem rozpočtu budou v daňových příjmech položky, v ostatních případech paragrafy. U projektů financovaných
z jiných zdrojů v příjmech do výše přijaté dotace a ve
výdajích ve výši dotace.
Schváleno 9 hlasy.
Podané žádosti o dotace z rozpočtu obce Závada.
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň
schvalují uzavření veřejnoprávních smluv.
4. TJ Sokol Závada ve výši 40.000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
5. SDH Závada ve výši 70.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
6. ZO ČSOP Nový Jičín ve výši 1.000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
7. ZO ČS, z. s. Vřesina ve výši 3.000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
8. SPCCH, z. s. Dolní Benešov ve výši 3.000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.
9. Prajzulka, z. s. ve výši 8.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
10. Rozinky, z. s. ve výši 10.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
11. FC-B7 TÝM!!!, z. s. ve výši 20.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
12. Schválení plánu inventur za rok 2021
Hlavní inventární komise:
Předseda: Ing. Petr Liška
Členka: paní Blanka Klouzalová
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Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 9 hlasy.
Dílčí inventarizační komise:
MŠ Závada
Předseda: paní Lucie Nawrathová
Členka: paní Zuzana Cigánová
Členka: paní Libuše Chříbková
Schváleno 9 hlasy.
JSDH Závada:
Předseda: Ing. Ondřej Lasák
Člen: pan Robin Štefek, DiS.
Člen: pan David Kocián
Schváleno 9 hlasy.
Obecní úřad Závada:
Předseda: Ing. Petr Liška
Členka: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 9 hlasy.
13. Vodné na rok 2022 je stanoveno ve stejné výši
jako v roce 2021, a to 18,- Kč/m3.
Schváleno 9 hlasy.
14. Ceník OZO na rok 2022 navýšení cen u směsného
komunálního odpadu o 15%, u vytříděných plastů o
15%, u skla o 10%.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Kalkulace nákladů na kopírování a relace v místním rozhlase na rok 2022 – ve stejné výši jako v roce
2021.
Schváleno 9 hlasy.
16. Informace o výběrovém řízení „Interiérové prvky
do sálu Obecního domu“. Došlé cenové nabídky firem:
Ekobau Invest, a. s. - nabídnutá cena 517.792,64 bez
DPH, Grigar, s. r. o. - nabídnutá cena 545.690,- Kč bez
DPH, Faktum interiér - Mgr. Zbyněk Rybka - nabídnutá cena 495.000,- Kč bez DPH. Finanční výbor vybral
nejlevnější cenovou nabídku firmy Faktum interiér Mgr. Zbyněk Rybka.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
17. Převod finančních prostředků ve výši 180.000,- Kč
do fondu oprav vodovodu a kanalizace.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
18. Smlouva na dodávku elektrické energie od
01.01.2022. Sdružení obcí Hlučínska doporučilo obcím a městům SOH, aby uzavřely smlouvy na dodávky
el. energie od 1.1.2022 s firmou EP Energy Trading,
a.s., na jeden rok do 31.12.2022, s tzv. spotovou cenou, kdy se cena energie odvíjí od aktuální ceny na
burze a obchodník si připočítává fixní marži.
Schváleno 9 hlasy.
19. Odměny zastupitelům. Navržená mimořádná
odměna zastupitelům ve výši jednonásobku měsíční
odměny a) Ing. Petrovi Liškovi – za správcovství víceúčelového hřiště, b) paní Blance Klouzalové - za sběr
historických dat a fotografií z archívů, zařízení překlaZpravodaj obce Závada

du Školní kroniky 1842-1964, c) Ing. Ondřej Lasák – za
činnost velitele hasičů.
Schváleno 9 hlasy.
20. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor – kontrola rozpočtového opatření
18/2021, 19/2021, 20/2021. Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN 2-12M za období od 01.10.2021
do 30.11.2021. Pan Robin Štefek DiS. konstatoval,
že nebyly zjištěny nedostatky při plnění rozpočtu a
rozpočtového opatření. Všechny přesuny financí byly
schváleny v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei Lorkové do
300.000,- Kč, byly v pořádku.
Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor – Kontrola pokladní knihy za období
od 9.11.2021 do 13.12.2021, stav pokladní hotovosti
k 13.12.2021 je 1.251,- Kč. Ing. Ondřej Lasák konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se skutečností a jsou plněny body při usnesení č. 20 ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 20.9.2021.
Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise - Ve středu dne 8.12.2021
jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovaný sál. Na
slavnostní otevření byli pozváni zástupci zhotovující firmy, architekt, stavební dozor a občané, kteří si
mohli konečný výsledek několikaměsíční práce prohlédnout. Po přivítání paní starostky sál posvětil Mgr.
Vojtěch Janšta a popřál, aby sál sloužil k tomu, aby
se v něm občané společně scházeli a trávili spolu čas.
Poté paní starostka seznámila přítomné s historií, jak
vlastně vznikl nápad zrekonstruovat sál, jak se postupovalo s pracemi, jak byl sál financován, jaké dotační
programy byly využity. Pozvaní hosté, kteří se zasloužili od návrhu, až po realizaci prací přednesli občanům krátké zhodnocení prací. Po oficialitách bylo pro
všechny připraveno občerstvení a všichni byli vyzvání,
aby si vše v sále a v jeho prostranství prohlédli.
Moc nás těší kladné reakce na nový sál a už se těšíme, až se na nějaké akci na sále spolu potkáme. Před
Vánocemi budeme rozdávat seniorům a nemocným
občanům vánoční balíčky. Do Vánoc vyjde další číslo
zpravodaje. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Heleně Blokschové a paní Anně Kretkové, za celoroční
spolupráci při gratulacích občanům. Akce, které nás
čekají: 15. ledna - Obecní ples
21. Rozpočtové opatření č. 18/2021, č. 19/2021
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Rozpočtové opatření č. 20/2020
Schváleno 9 hlasy.
22. Schválení příspěvku na vánoční balíčky pro seniory
300,- Kč/senior nad 80 let.
Schváleno 8 hlasy.
Snímek: Petr Liška
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23. Podání informací o Tříkrálové sbírce v Závadě.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
24. Přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů obci ve výši 40.076,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
25. Schválení dotace Prajzské ambasádě ve výši
8.000,- Kč. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelové neinvestiční dotace a zároveň schvalují uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
26. Termíny veřejných zasedání zastupitelstva
obce Závada na rok 2022, 24.01.2022, 11.04.2022,
20.06.2022, 19.09.2022.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
Schůze ukončena v 19.15 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Oprava kamenného kříže
Již v roce 2019 jsme žádali o dotaci na opravu našeho
kamenného kříže z programu "Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci". V dotačním programu
byly podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním
území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, márnice, socha,
boží muka, kříž. Bohužel vzhledem k velkému počtu
přijatých žádostí nebyl náš projekt zařazen mezi doporučené. Proto jsme celou opravu kříže financovali
z obecního rozpočtu. Nejlepší cenovou nabídku nám
poslala firma KOHE z Píště. Vzhledem k vysoké pracovní vytíženosti firmy KOHE, jsme se domluvili na
realizaci až koncem letošního roku. V prosinci se jim
podařilo dokončit celkovou opravu. Bylo provedeno
vyčištění pískovcového podstavce, oprava retuše děr
včetně sošky a výtluků speciální hmotou, opraveno
písmo, přebroušení mramorového kříže a nastříbření
Krista. Bylo provedeno také napuštění hydrofóbním
lakem. Tento lak se používá pro napouštění savých
stavebních materiálů za účelem snížení nasákavosti a
odpuzení vody. Vedle snížení nasákavosti oživuje také
vzhled materiálu. Firma KOHE při renovacích těchto
památek používá materiál schválený českým památkářským úřadem. Věříme, že nám kříž zase nějakou
dobu vydrží. Celková cena za opravu byla 38.000,- Kč
včetně DPH. V neděli 12.11.2021 po mši svaté byl
opravený kříž posvěcen panem farářem Vojtěchem
Janštou.

Snímek: Pavel Herich

Petr Liška
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Tříkrálová sbírka
Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky. Tři
krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky
na veřejných místech. Vysoušeče a úklidové
prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky
polohovatelné postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné
opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou
některé z projektů, které se podařilo na Hlučínsku
realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně
jej ovlivnila epidemie koronaviru, ale i přesto se na
Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než 1,7 mil.
Kč. Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie
ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem budeme
respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme,
že při dodržení přísných opatření budou moci koledníci
vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle
pravidel sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní
koledování soustředíme
na Hlučínsku do víkendu
7. - 9. ledna 2022. (Pozn.
v naší obci Tříkrálová
sbírka proběhne v sobotu
08.01.2022). Pokud ale
bude v některých obcích
či městech potřeba, je
možné využít všechny
dny a koledovat až do 16.
ledna 2022. Připraveny
budou i další možnosti,
jak se sbírky zúčastnit a
pomoct tak potřebným, kteří žijí všude kolem nás.
Na webových stránkách www.trikralovasbirka.
cz bude připravena online koleda, přispět bude
možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR
kódu. Přispívat bude možné až do 31. ledna 2022.
Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou
umístěny tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí
tak bude možné například v kostelích, na úřadech,
v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně
popsány na našich webových stránkách Charity
Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít
nejčerstvější informace o sbírce a aktuální seznam
míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k
tomu, že se situace s epidemií stále mění, je dobré
sledovat charitní stránky. Pro udržení a rozvoj
charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní.
Dle stanoveného klíče zůstane 65 % výtěžku v našem
regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme
všem, kdo svým příspěvkem vyjádří solidaritu s těmi,
kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování
patří dobrovolníkům, bez kterých by realizace
sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou
Zpravodaj obce Závada

atmosféru sbírky. Síla a krása Tříkrálové sbírky je v
jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst,
kterou přinášejí Tři králové je plná naděje, lásky a
porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a
prožijme jej společně naplno.
Charita Hlučín

Zlatý kříž II. stupně
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým
červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou
vážnost dárcovství krve a dárců krve samotných.
ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje
bezpříspěvkové dárce krve. Mezi takové dárce se
zařadila i naše občanka Kateřina Vondráková. Před
veřejným zasedáním dne 13.12.2021 zastupitelstvo
obce Závada pogratulovalo paní Kateřině Vondrákové
k vyznamenání Zlatým křížem II. stupně. Český červený
kříž uděluje toto ocenění dárcům krve, kteří dovršili
počet 120 odběrů. Oceňujeme tento hluboce lidský
příkladný postoj a přejeme paní Vondrákové hodně
pevného zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Redakce

Snímek: farnost Bohuslavice
Snímek
SnímekPetr
Snímek:
Petr
Petr
Liška
Liška
Liška
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Zprávy z OÚ

Slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu
Ve středu 08.12.2021 jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovaný sál Obecního domu. Splnili jsme tak
zároveň podmínku povinné publicity dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem ke krizovému
opatření vlády z 25.11.2021 jsme museli dodržet nařízení, že pokud je na akci více osob než 20 (max 100),
pak se kontroluje bezinfekčnost. V případě kontroly
by byla sankce Krajské hygienické stanice udělena organizátorovi akce - tedy obci. Bohužel je dnes taková
doba, ale věříme, že i občané, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního otevření, budou mít v příštím roce
příležitost si sál prohlédnout. A jak celá rekonstrukce probíhala? V roce 2012 se rekonstruovala budova
Obecního domu, bylo přistaveno vrchní nadpodlaží. Sál a prostory zůstaly beze změny. V lednu 2019
zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání
nákup židlí a stolů do sálu. Poté jsme však přehodnotili
názor s tím, že sál by si po letech užívání zasloužil
celkovou rekonstrukci. V té době jsme začali spolupracovat s Ing. arch. Jiřím Markevičem, který zpracoval studii vizualizace sálu a přišel s úžasným nápadem zrušit staré schodiště a propojit prostor kuchyně
s novým přísálím. V roce 2020
jsme si tedy nechali zpracovat projektovou dokumentaci, začátkem května 2021
jsme získali stavební povolení,
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a v polovině
července začala vítězná firma Ekobau Invest s rekonstrukcí. Původně plánovaný termín 15.10.2021 se,
bohužel, nepodařilo splnit, jelikož z důvodu koronavirové krize se zpožďovaly dodávky materiálu. Rekonstrukce byla dokončena 30. listopadu. Souběžně se
stavebními úpravami jsme řešili také vzduchotechniku a chlazení v sále, které je součástí I. etapy energetických úprav na budově Obecního domu (v druhé
etapě příští rok dojde k instalaci fotovoltaiky na budovu OÚ a výměně plynových kotlů). Projektovou dokumentaci energetických úspor zpracoval Ing. Wieslaw
Wania. Momentálně máme zažádáno o dotaci na
tyto energetické úspory na budově v rámci Národní-

Snímek: Petr Liška
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ho programu životní
prostředí. Výsledek
žádosti bude znám
v první čtvrtině
příštího roku. Co
se týče financování
celé rekonstrukce,
vysoutěžená cena
stavebních
prací
rekonstrukce sálu
Obecního domu byla
3.354.813,58
Kč
včetně DPH. Získali
jsme dotaci z MMR
ve výši 2.600.000,Kč, to je 80 %. Na
předfinancování
schválilo zastupitelstvo obce úvěr ve
Snímek: Petr Liška
výši 2.500.000,- Kč.
Již nyní dochází k proplácení faktur z dotace, úvěr tak
během příštího roku splatíme. Přes Místní akční skupinu (MAS) Hlučínsko se podařilo získat v roce 2020
dotaci na židle a stoly do sálu v rámci projektu „Na
sále se bavíme, tančíme i učíme. I.
etapa“ ve výši 371.000,- Kč, celkové výdaje projektu byly 733.000,Kč. Jedná se prostředky ze Státního
zemědělského intervenčního fondu
z Programu rozvoje venkova ČR. Židle a stoly dodala
firma Formspol. s r. o. z Kozmic. A letos jsme získali
v rámci projektu „Na sále se bavíme, tančíme i učíme
II. etapa„ dotaci 396.000,- Kč na interiérové prvky (vyvýšený pult, mobilní pódium a kryty radiátorů) z celkové částky 496.000,- Kč. Interiérové prvky dodala firma
Inter Faktum. Na dodávku židlí a stolů i interiérových
prvků proběhlo výběrové řízení v zakázce malého rozsahu. Stejně tak výběrové řízení na vzduchotechniku,
které s nejlevnější cenou 1.900.000,- Kč včetně DPH
vyhrála firma Ekobau Invest. Kuchyň nebyla součástí
projektu, přesto jsme museli provést některé úpravy,
abychom vyhověli požadavkům hygieny a podmínkám kolaudace. Kuchyň je tedy zatím upravena provizorně, příští rok v závislosti na financích doplníme kuchyňské skříňky a také regály do skladu mezi kuchyní
a přísálím. Součástí stavebních úprav byly akustické
stěny, které zaručí odhlučnění prostoru a tvoří mimo
jiné dominantní designový prvek sálu. Staré pódium
bylo nahrazeno prostorem v přísálí, nyní máme mobilní pódium, které bude možno využít také na venkovních akcích. Díky vzduchotechnice a chlazení bude
možno sál více využívat i v horkých letních měsících.
Po výměně plynových kotlů bude moci být systém
vzduchotechniky využíván rovněž k topení. Během
rekonstrukce se objevily samozřejmě problémy - tak
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Snímek: Petr Liška

je to vždy, když se opravuje starší budova. Nakonec se
ale vše díky spolupráci pana architekta, zhotovitele a
technického dozoru podařilo vyřešit a najít kompromis. Náš sál slouží nejen ke společenským akcím, rodinným oslavám, ale také se zde cvičí, pořádají různá
tvoření, výstavy, pečení perníčků. Budeme rádi, když
bude sál nadále takto četně využíván a bude sloužit
svému účelu, tedy setkávání lidí. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci sálu jakkoliv
podíleli, zejména pracovníkům firmy Ekobau Invest,
jmenovitě panu Vilémovi Lasákovi, místopředsedovi
představenstva firmy, který celou rekonstrukci vedl.
Děkuji také obecním zaměstnancům za pomoc během rekonstrukce a příprav slavnostního otevření.
Andrea Lorková

Nadílka v MŠ
Jako každý rok, tak i letos připravily paní učitelky
Jana Černovská a Libuše Chříbková ve spolupráci
s paní Lýdií Janečkovou pro děti Mikulášskou a vánoční nadílku. Mikuláš s čertem zavítali do školky 3.
prosince, přinesl dětem balíčky, a poté děti ochutnaly
společně napečené perníčky. Pravou vánoční atmosféru u stromečku za zpěvu koled zažily děti 16. prosince, kdy si rozbalily spoustu dárků, na které přispěla
Obec Závada a rodiče dětí. Radost dětí u stromečku
byla ohromná. Děkujeme všem zaměstnankyním MŠ
Závada za příkladnou celoroční práci a přejeme jim
spoustu elánu a nápadů.
Andrea Lorková

Snímky: MŠ Závada
Zpravodaj obce Závada
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Kalendář akcí 2022

Název akce
Obecní ples
Valná hromada SDH
Čaj o páté
Ples SDH
Odborná příprava mladí hasiči
Výstava fotografií
Vítání občánků
Den Země

KALENDÁŘ AKCÍ 2022
Termín
Organizátor
LEDEN
15.01.2022
Obec Závada
29.01.2022
SDH Závada
ÚNOR
12.02.2022
Obec Závada
19.02.2022
Obec Závada
27.02.2022
SDH Závada
BŘEZEN
12.03. - 20.03.2022
Blanka Klouzalová
27.03.2022
Obec Závada
DUBEN
22.04.2022
Spolky a Obec Závada
KVĚTEN

sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
obec, Hrádek

Dětská hasičská soutěž

01.05.2022

SDH

Závadská desítka RUN
Mše svatá, svěcení nového
praporu
Den matek
Noc s Andersenem

07.05.2022

FC-B7 TÝM!!!

08.05.2022

SDH

hřiště TJ Sokol
Závada
hřiště TJ Sokol
Závada
kostel sv. Urbana

Obec Závada
Obec Závada

sál OD
knihovna, sál OD

Smažení vajec

04.06.2021

Senior Klub

hřiště TJ Sokol
Závada

14.05.2022
20.05.2022
ČERVEN
ČERVENEC

Oslavy založení obce

05.07.2022

Obec Závada

Noční hasičská soutěž

08.07.2022

SDH

Strassenfest Závada Jih

SRPEN
05.08.2021
ZÁŘÍ
17.09.2022

Dětská hasičská soutěž

25.09.2022

Mše svatá za seniory

Zájezd do vinného sklípku
Lampiónový průvod

hřiště TJ Sokol
Závada
hřiště TJ Sokol
Závada

Senior Klub

kostel sv. Urbana

občané Závada Jih

prostranství před OD
hřiště TJ Sokol
Závada

SDH

ŘÍJEN
bude upřesněn
LISTOPAD
bude upřesněn

Obec Závada

jižní Morava

klub rodičů MŠ

Hrádek

PROSINEC
Mikulášská nadílka
05.12.2022
TJ Sokol Závada
Pečení perníčků
06.12.2022
Obec Závada
Vánoční jarmark
10.12.2022
Rozinky
Vánoční večírek seniorů
16.12.2022
Senior klub
Výroční schůze SDH Závada
17.12.2022
SDH
PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ OBSAZENOST SÁLU OD
Nawrathová L.,
Cvičení, Zumba
pondělí, úterý
Štefková B.
poslední středa v
Večery Klubu seniorů
Senior Klub
měsíci
Mladí hasiči
čtvrtek
SDH
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Místo akce

		

Obec Závada
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
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Svozy odpadů 2022

Svozy odpadů 2022 - Obec ZÁVADA
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vývoz pouze popelnic na KOMUNÁLNÍ odpad se 14 ti denním
vývozem

velkoobjemový a nebezpečný odpad prostranství před
obecním domem 08:00-12:00

vývoz všech popelnic na KOMUNÁLNÍ odpad se 14 ti denním
vývozem i s vývozem 1 x 28 dní

vývoz popelnic na BIO odpad

Zpravodaj obce Závada

Autor: Ondřej Lasák
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Soutěžní křížovka

Luštěte a vyhraj
Tajenku této výher
adresou a tele
posílejte
krizovka@
Nebo vhoďte do p
na obecním úř
Tajenku zasílejte
Slosování pr
veřejném zastupitels
Tři vylosovaní výh
odměnu a upomí
s logem ob
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jte krásné ceny.
rní křížovky se svojí
efonním číslem
na mail:
@zavada.cz
poštovní schránky
řadě v Závadě.
e do 20.01.2022.
roběhne na
stvu dne 24.01.2022.
herci obdrží knižní
ínkové předměty
bce Závada.
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Sváteční slovo

Za zavřenými dveřmi
- toto označení může znamenat leccos: pojmenovává
knihy, filmy, dokumenty… a vystihuje nepřístupnost
veřejnosti či běžných smrtelníků. Bohužel v posledním
roce jsme toto označení dosud nemyslitelným
způsobem přiřazovali k mnoha dějům, s nimiž bychom
si je předtím dozajista nespojili: za zavřenými dveřmi
se ocitly restaurace, filmové a divadelní produkce,
školy, pracovny, volnočasová centra, sály, sportoviště,
kostely i třeba okresy a určitým způsobem naše
domácnosti. Jestliže do těchto různých prostor nebyli
vpuštěni lidé, znamenalo to v zásadě zrušení všech
programů, které v nich běžně probíhaly. V současnosti
je situace přeci jen nadějnější a my s blikajícím
světélkem optimismu vyhlížíme dny, v nichž se těžký
covidový mrak rozptýlí a odezní jako silná letní
bouřka, kterou vystřídají paprsky slunečního světla
rozlévající se osprchovanou krajinou, a jen doznívající
bouřkové hromování odkudsi z dálky připomíná to,
co už je neodvratně minulostí. V poslední době mě

Snímek: https://www.drobnepamatky.cz/

v tom všem zaujal jeden postřeh. Jestliže bylo (a ještě
namnoze je) omezené či zrušené to, co je záležitostí
našich lidských setkávání, pak navzdory tomu probíhá
to, co naše lidské možnosti přesahuje. Neomylně si
počínala příroda, která úspěšně prošla všemi ročními
obdobími jako obvykle mezi jakýchkoli omezení –
protože větru či dešti neporučíme (jak nevyzpytatelné
a přitom útěšné!). Svou cestou si kráčel ovšem i život
sám, když lidé umírali a zase noví se do světa rodili
– tento koloběh také nikdo nezastaví, ačkoli v něm
můžeme pociťovat i způsobovat určité výkyvy. A jak
přicházel a odcházel měsíc za měsícem, přicházely a
odcházely rovněž různé náboženské svátky, a ačkoli
bez běžných souvislostí, tradic a zvyků a za oněmi
často zavřenými dveřmi kostelů, přesto probíhaly.
A to proto, že v nich působí a jedná někdo větší než
my. A právě Vánoce tuto útěšnou zprávu znovu a
znovu přinášejí: ať ve světě vládne Herodes, Pilát
nebo kterýkoli jiný mocnář, Bůh přichází do světa.
Neomylně. Třebas i do chlíva. Mimo rušný a politicky
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Snímek: https://mapy.cz/

i obchodně a kulturně strategický Jeruzalém. Přichází
každopádně. My lidé to můžeme zkomplikovat,
můžeme jeho příchod odsunout na vedlejší kolej,
můžeme si toho nevšimnout, můžeme od něj utéct…
ale on prostě přijde. Každé Vánoce zvěstují toto
úžasné poselství: navzdory temnotám, které nás
lidsky tolik ochromují, je Pán znovu zde. Možná jinak,
než jsme chtěli, možná více za zavřenými dveřmi, než
bychom čekali, možná je potřeba se k němu vydat
jinou cestou, novou cestou, jak to učinili mudrci a
vlastně i pastýři, zatímco ostatní prodlévali ve svých
palácích, domácnostech, zvyklostech, radostech i
starostech… Slavit Vánoce vlastně znamená vyjít
překvapivě „za dveře“ onoho chléva, kde odmítnutý,
a přesto narozený a přítomný Ježíš spolehlivě vstupuje
do světa a ozařuje svět. Myslím, že stojí za to zkoušet
objevit právě tuto realitu, která přesahuje naše
možnosti i omezení. Co činí naše Vánoce Vánocemi?
Mnohé sváteční zvyklosti a obvyklosti pominou nebo
jednoho dne vůbec nenastanou, a Vánoce budou
přesto tady – se svým betlémským světlem pro ty,
kteří přivítají, že přichází Ten, který je větší než my a
naše lidská omezení a který současně spočívá právě
tam, kde jsou naše lidská omezení citelná a tíživá. Kéž
neuvízneme jen v tom, čím se o svátcích obklopíme
sami, ale vydáme se na cestu (víry a naděje) za Ním, a
tak Ho nalezneme zase trochu více, právě ve chlívech
vnitřní chudoby, bezradnosti, omezenosti a křehkosti
našich životů a současného bolavého světa. Kéž je
tato útěcha naším nehasnoucím vánočním světlem!
P. Vojtěch Janšta

		

Snímek: https://www.nockostelu.cz/
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Energie

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Zpravodaj obce Závada
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Spolky

Senioři

Letošní rok FC-B7 TÝM!!!

Ve dnech 08. - 10. října se několik našich členů zúčastnilo 3. festivalu seniorů v Plzni. Naše členky vystoupily se svým tanečním vystoupením pod vedením paní
Evy Kudělové. Kromě toho byl připraven bohatý program, vernisáže, divadelní představení, různá tvoření
a zbyl nám čas i na prohlídku krásného města Plzně a
ochutnávku plzeňského piva. Na podzim se náš klub
kvůli probíhající rekonstrukci sálu nemohl setkávat a
plánovaný vánoční večírek jsme kvůli nízkému počtu
přihlášených bohužel zrušili. Věříme, že příští rok už
se znovu začneme pravidelně setkávat, už máme ve
spolupráci s Obecním úřadem připraveny různé besedy a další akce. Klub seniorů Závada Vám přeje
krásné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví
a Boží požehnání.

Letošní rok v běžeckém kalendáři byl značně omezený pandemií. Některé oblíbené závody byly z důvodu vládního nařízení zrušeny. Proto jsme trénovali
individuálně, bez možnosti ověřit si stávající formu v
nějakém závodě a čekali jsme, zdali se závody uskuteční. Naštěstí se nám podařil uspořádat další ročník
Závadské desítky RUN, za což jsme velice rádi a moc
děkujeme všem sponzorům a obci Závada, protože
jen díky nim, jsme mohli tuto akci zorganizovat. V září
nás čekala tradiční B7, kterou jsme úspěšně zvládli.
Do našeho běžeckého kalendáře jsme nově zařadili
závod Ještěd SkyRace, který se nám moc líbil a určitě
se ho budeme účastnit pravidelně. Koncem září jsme
absolvovali závod BEERTREKING, ve kterém jsme byli
velice úspěšní. V současné době se připravujeme na
Senior klub lednový závod LH24. Každý víkend máme trénink v
podobě výběhu na Lysou horu v seriálu závodů nazvaném LYSACup.
Za celý tým bych Vám všem chtěl popřát klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku, hlavně
zdraví!
Petr Liška

Snímek: Senior klub

Hasiči
Blíží se konec roku 2021. Bohužel sezóna v letošním
roce nebyla nijak závratná, co do pořádání akcí. Zásahová jednotka vyjela v sobotu 27. listopadu po
napadnutí těžkého mokrého sněhu odstranit několik
zlomených větví. Dostal se k nám také informace, kde
pomohl dar, který jsme zaslali z výtěžku na obecních
slavnostech na tornádem poničenou Moravu. Pomoc
dostala matka tři dětí, která přišla o polovinu domu.
Na závěr všem přejeme klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a dobré vykročení do nového roku.
Ondřej Lasák

Snímek: SDH Závada
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Snímek: FC-B7 TÝM!!!
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Sport

Nejúspěšnější půlrok v okresním přeboru

nestačí). Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
V uplynulém půlroce jsme poprvé v historii okresní- se v našem fotbalovém klubu aktivně zapojují a poho přeboru dohráli celý podzimní půlrok, a tak je naší máhají nám v naší sportovní činnosti a popřát příjempovinností vše zhodnotit a přinést čtenářům potřeb- né svátky a úspěšný vstup do nového roku.
né informace. Přes nepříznivý vstup do sezóny, kdy
za TJ Sokol Závada
jsme schytali co jsme mohli v Komárově a StěbořiJiří Lébl
cích, jsme se nadechli k prvnímu úspěchu v derby s
Vřesinou. Zvítězili jsme 5:2 a mysleli si, že teď už to
Tabulka po podzimní části OP 2021/2022
půjde… Z omylu jsme byli vyvedeni hned následující
13 12 1 0 78:9 37
víkend v Březové, kde jsme prohráli 5:0. Od 8. kola 1. Píšť
13 10 1 2 39:16 31
jsme již přestali hrát jako na horské dráze a výsledky 2. Stěbořice
začaly připomínat více fotbal než hokej. Už jsme ne- 3. Březová
13 7 5 1 38:17 26
prohrávali o 5 i více gólů, ale remizovali nebo jsme i o 4. Jakartovice 13 6
5 2 29:17 23
gól vyhrávali. Úspěšná série skončila porážkou v Píšti, 5. Litultovice 13 7
1 5 42:27 22
která má opravdu silné družstvo a asi jednoznačně
6. Těškovice
13 7 1 5 31:29 22
míří o třídu výš. Celkově jsme v podzimní části získali
13 6 2 5 23:31 20
9 bodů při pasivním skóre 27:37 vstřelených branek. 7. Štítina
13 5 2 6 29:35 17
I přesto, že tomu výsledky neodpovídají, nejsme od 8. Komárov
13 5 1 7 34:31 16
úspěchů daleko. Daří se nám držet se soupeři krok a 9. Vřesina
mnohdy body ztrácíme smolně. Snad jarní část „ligy“ 10. Melč
13 4 2 7 20:44 14
bude pro nás úspěšnější a FC Sokol Závada setrvá v 11. D. Životice 13 3
2 8 14:38 11
okresním přeboru. I přesto, že je nadpis článku op12. Vávrovice
13 3 1 9 27:37 10
timistický a opravdu se letos jedná o nejúspěšnější
13 2 3 8 10:39 9
půlrok v okresním přeboru, hodnotí výbor FC Sokol 13. Závada
1 12 11:55 1
Závada naše účinkování v soutěži opatrně s jasným 14. Kylešovice 13 0
cílem: nesestoupit (a na to nám současné umístění
Snímek: TJ Sokol Závada

Horní řada zleva: D. Gryz, R. Vitásek, L. Staňo, J. Ječminek, M. Sněhota, L. Drahorád, R. Rataj
Dolní řada zleva: J. Vitásek, O. Koudelný, P. Krajíček, M. Kozel, P. Petráš, M. Krupa
Zpravodaj obce Závada
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Zprávy z OÚ

Kořenová čistírna odpadních vod na Podliští
Jak jsme Vás již informovali v minulých zpravodajích,
obec Závada si v roce 2015 nechala zpracovat studii
odkanalizování obce, jejíž výsledkem bylo několik variant řešení. Zastupitelstvo obce schválilo investičně i
provozně nejlevnější variantu, a to vybudování dvou
kořenových ČOV u každé výusti z obecní kanalizace
a opravu stávající jednotné kanalizace. První etapa
je zrealizována a probíhá napojování nemovitostí na
ČOV u Kaménky a rušení žump. Nyní dokončujeme
projekt na druhou etapu, tedy odkanalizování druhé
části obce, která vyúsťuje na Podliští. Projektovou dokumentaci KČOV zpracoval Ing. Radim Heiduk (kořenovky.cz) a část týkající se kanalizace projektant Ing.
Petr Kuda. Na zpracování projektové dokumentace
získala naše obec dotaci ve výši 420.000,- Kč (to je
70% celkových uznatelných výdajů) z Moravskoslezského kraje v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace. V příštím roce zažádáme vodoprávní úřad v Hlučíně o stavební povolení na stavbu
tohoto vodního díla.
Jednou z výhod KČOV je možnost omezení přítoku
odpadních vod až přerušení provozu KČOV, a to jak
krátkodobě, tak dlouhodobě bez ohrožení účinnosti
po následném zapojení. Čistírna čistí i nízko-organicky zatížené odpadní vody. KČOV dosahuje více než
dostatečné účinnosti vzhledem ke stanoveným hodnotám požadovaným na odtoku z čistírny, účinnost
je srovnatelná s hodnotami klasické mechanicko-biologické ČOV. Je zvolen tento druh čištění odpadních
vod, neboť vyžaduje minimální
náklady na provoz a údržbu. Se
stránkou ekonomickou souvisí
i otázka estetická a ekologická. KČOV je minimálně závislá
na energii a nevyžaduje žádné
doplňující faktory pro proces
čištění. Zásah do krajiny je minimální, vzhledem k charakteru podstaty KČOV. Naopak
se stane její součástí a rozšíří
rozmanitost dané lokality. Vyčištěná odpadní voda a voda z
havarijního obtoku KČOV bude
odváděna do stávající vodoteče dle podmínek správce toku.
Jak bude KČOV II fungovat?
KČOV bude napojena na jednotnou kanalizaci v obci Závada, vyčištěné vody budou
vypouštěny do vodního recipientu. Kořenová čistírna odpadních vod bude tvořena strojně
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stíranými česlemi, horizontálním lapákem písku, třemi vícekomorovými anaerobními separátory („septiky“), šachtami, dvěma vertikálními filtry s mokřadní
vegetací o celkové ploše 760 m2, vyústními objekty
do vodoteče a kalového hospodářství v podobě kalového pole o ploše 200 m2. Odpadní vody z obce budou svedeny přes odlehčovací komoru na samotnou
KČOV. Hrubé mechanické nečistoty v odpadní vodě
budou zachycovány na česlích a dále v lapáku písku.
Odpadní voda se jemně mechanicky vyčistí ve třech
anaerobních separátorech (každý o užitném objemu
50 m3), z nichž první je jednokomorový a zbylé dva
budou tříkomorové. Takto mechanicky předčištěná
voda bude natékat přes rozdělovací šachtu do čerpací šachty, odkud se čerpá do pulzní šachty, kde je
shromažďována a pomocí plovákového mechanismu
s flexi hadicí při zaplnění vypuštěna potrubím na první vertikální filtr (dále VF). Čerpací šachta bude opatřena přelivem a v případě delšího výpadku elektrické
energie nebo poruchy čerpadla jím voda gravitačně
bude odtékat (obtéká pulzní šachtu) na první VF. Přeliv bude opatřen signalizačním čidlem. První vertikální filtr bude zatopený o ploše 150 m2. Půjde o štěrkový filtr s vrstvou dřevní štěpky osázený mokřadními
rostlinami, u kterého bude možno regulovat výšku
hladiny manipulací s výškou flexi potrubí v rozdělovací šachtě. V rozdělovací šachtě budou dále čtyři rozdělovací potrubí, které budou rovnoměrně distribuovat vodu do čtyřech pulzních šachet, kde bude voda
shromažďována a pomocí plovákového mechanismu
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s flexi hadicí při zaplnění vypuštěna potrubím na druhý vertikální filtr. Druhý VF bude nezatopený o ploše
610 m2 . Také půjde o štěrkový filtr osázený mokřadními rostlinami. Oba filtry budou vybaveny sběrnou
šachtou, do které bude přivedeno sběrné potrubí ze
dna filtru. Odtok z KČOV bude proveden přes měřící
šachtu s Parshallovým žlabem do bezejmenné vodoteče. V lapáku písku bude umístěno přelivné potrubí,
které bude sloužit jako havarijní obtok KČOV. Odlehčovací komora bude vybavena stavítkem s možností regulace a také odstavením přítoku na KČOV. Pro

zajištění kontinuálního provozu a zvýšení účinnosti
bude ve sběrné šachtě druhého VF umístěno recirkulační čerpadlo, které bude čerpat vodu zpět před první i druhý filtr. Odpadní vody budou pouze produktem
lidského metabolismu a z běžného provozu domácnosti. KČOV bude možno provozovat se sériově zapojenými vertikálními filtry (běžný stav) nebo paralelně
zapojenými vertikálními filtry. Vjezd na KČOV bude
řešen ze stávající komunikace.
Andrea Lorková

Štěpkovač
V rámci společného projektu „Pořízení kompostérů, motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní),
štěpkovačů a kontejnerů na textil a knihy v obcích sklopným vkládacím žlabem, otočným vyfukovacím
Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“ komínem a motorem o výkonu 25HP.
naše obec získala v letošním roce 150 ks domácích
Redakce
kompostérů, štěpkovač a knihobudku v hodnotě
téměř 950.000,- Kč, spoluúčast obce je 142.000,- Kč.
Prostředky byly poskytnuty z Operačního programu
Životní prostředí. Kompostér si můžete vyzvednout
na OÚ v úředních hodinách. Velmi výkonný štěpkovač
Laski, LS 100/27 CB (v hodnotě 230.000,- Kč) je inovovaný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty. Maximální
průměr vkládaného materiálu je 100 mm. Zvětšený
vkládací žlab usnadňuje manipulaci s vkládaným
materiálem. Hmotnost do 750 kg a nájezdová brzda
nám umožní táhnout stroj za jakýmkoli osobním
automobilem. U jízdní soupravy do 3,5 t postačuje
řidičské oprávnění skupiny B. Štěpkovač je vybaven
hydraulicky poháněným vkládacím válcem s
automatickým systémem proti přetížení spalovacího
Zpravodaj obce Závada
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Knihovna

Vánoční soutěž v knihovně a ocenění
čtenářů.
Místní knihovna vyhlásila pro dětské čtenáře vánoční
tvořivou soutěž: „Utvoř vánoční ozdobu na stromeček
podle své fantazie“. Soutěže se zúčastnilo 13 dětských
čtenářů. Všechny vytvořené vánoční ozdoby byly tak
jedinečné a natolik kreativní, že se všechny děti staly vítězi, a tak byly odměněny stejným dílem. Ocenili
jsme také pravidelné dospělé čtenáře. Za největší počet vypůjčených knih během letošního roku jsme obdarovali balíčkem nových knih a vánočním dárkovým
poukazem do Globusu v hodnotě 500,- Kč paní Janu
Pacurovou a stejnou odměnu obdržela paní Věra Viktorinová za pravidelnou návštěvnost knihovny, která
čítá již 22 let. Přeji vám veselé Vánoce, čas na odpočinek, přemýšlení o opravdu důležitých věcech a stejně
tak zdraví a štěstí v novém roce.
Blanka Klouzalová
Knihovnice

Snímek: Blanka Klouzalová

Snímek: Blanka Klouzalová

Tvořilky
Spolek ručních prací Tvořilky uspořádal výstavu svých
výrobků. Výstava byla ke shlédnutí v místní knihovně
třikrát týdně po dobu tří týdnů. Drátkovaní, keramika, paličkovaní, decopatch, ketlování, háčkování, šití,
šité šperky a kanzashi. Všechny tyto techniky byly na
výstavě k vidění. Děkujeme všem, kteří se přišli na výstavu podívat a podpořit nás.
Tvořilky

Snímek: Blanka Klouzalová
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Něco z historie naší obce, 28. část
Období první republiky 1920 – 1938; pokračování k
přečíslování domů z roku 1920. V domě č. 12 - původní 4 (8) hospodařil sedlák Karel Poštulka, patřilo
mu i č. 13, které obývala jeho sestra Filomena. Číslo
14 - původní 3 (9) vlastnila vdova Marie Stachová. V
č. 15 - pův. 92 (10) žila rodina vdovy Marie Chřibkové,
ale patřil k němu zřejmě i jeden z domků pod č. 41
(63), který obývali hornický invalida František Režný
s manželkou Janou. Majitelem č. 16 - pův. 35 (11) byl
tesař Jan Štefek, ale r. 1922 tento dům koupil - jak
již bylo řečeno - dlaždič Richard Duxa. Číslo 17 - pův.
36 (12) formálně náleželo Leopoldu Holešovi, bydlel
v něm však čeledín v Rotschildovském dvoře Antonín
Kubík s početnou rodinou. Válečný invalida Josef Konečný žil v č. 18 - pův. 38 (14). Barvíkova hospoda č.
15 měla nyní popisné číslo 19. Vlastnil ji Karel Barvík,
nar. 28. ledna 1867, od r. 1922 jeho vdova Aloisie,
dále zde žili Karlova matka Marie Barvíková a svobodný bratr Albert Barvík, nar. 30. listopadu 1885. Číslo
20 - pův. 74 (17) držel Jan Kubík. Číslo 21 - pův. 2 (16)
bylo majetkem zedníka Isidora Chřibka. Číslo 22 byl
velký obytný dům Rotschildů, v němž žili zaměstnanci
závadského dvora. Přiložena fota jsou zveřejněna se
souhlasem majitelů a jsou čerpány z obecního alba.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada, Muzeum Hlučínska

Dům současné p. č. 62

Snímek: rodinný archív

Vlevo - domy současné č. p. 7, č. p. 62
Zpravodaj obce Závada

Snímek: rodinný archív
Vpravo – ulice, v současnosti ulice ke hřbitovu
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Infoservis

Životní jubilea
V období listopad - prosinec oslavili
životní jubileum naši občané:
ŘÍJEN
Hedvika Drastíková 		
Jan Stacha				

84 let
70 let

LISTOPAD
Marie Plevová
		
Jiřina Benková			
Hedvika Fussová			
Alfons Stacha			

70 let
65 let
93 let
65 let

PROSINEC
Hildegarda Widmarová 		
Petr Joško 				
Libor Růžička 			
Věra Meinhardová			
Erna Krupová 			
Blahopřejeme!

91 let
55 let
55 let
60 let
91 let

V uplynulých měsících nás navždy
opustily tyto spoluobčanky:
ŘÍJEN
Emília Dočárová
PROSINEC
Rozemarie Růžičková
S úctou vzpomínáme...
Vylosovaní výherci soutěžní křížovky ze
zpravodaje č. 42, kteří poslali
správné znění tajenky:
PODZIM NÁM VŽDY UKAZUJE JAK NÁDHERNÉ BARVY UMÍ PŘÍRODA VYTVOŘIT
Lenka Gaj, Zuzana Juříková,
Růžena Husáková.
Pohostinství Martin Theuer pořádá
v středu 29. 12. 2021 od 15.00 hod.
VÁNOČNÍ TURNAJ V BILIÁRU
Startovné 50,- Kč.
Do turnaje se můžete přihlásit přímo
v pohostinství do 28. 12. 2021.
Hostinec Martin Theuer
přeje svým zákazníkům
krásné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022

Bohoslužby o Vánocích 2021
ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den

Liturgie

Místo
Čas
Bělá
22:00 - mše svatá
Pátek
Slavnost
Závada
22:30 - mše svatá
24.12.2021 narození páně
Bohuslavice 24:00 - mše svatá
Závada
08:00 - mše svatá
Sobota
Hod Boží Bohuslavice 09:30 - mše svatá
25.12.2021
vánoční
Bělá
10:00 - mše svatá
Bohuslavice 06:45 - mše svatá
Svátek sv.
08:00 - mše svatá
Neděle Rodiny Ježíše, Závada
26.12.2020
Marie
Bohuslavice 09:30 - mše svatá
a Josefa
Bělá
10:00 - mše svatá
Od 13 hodin bude také možnost vzít si na farní zahradě
betlémské světlo, které budek dispozici i ve farním kostele.
V kostelích v Bělé a v Závadě bude na Štědrý den
k vyzvednutí od 9 do 12 hodin.
Ve všech kostelích pak bude svítit ještě i na Boží Hod
vánoční před bohoslužbami nebo po nich.

Otevírací doba o svátcích hostinec Martin Theuer
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
01.01.2020
02.01.2021

10:00 - 14:00
zavřeno
09:00 - 12:00
10:30 - 16:00
17:00 - 22:00
09:00 - 12:00

17:00 - 22:00
16:00 - 22:00
16:00 - 22:00
14:30 - 22:00
16:00 - 22:00
16:00 - 22:00

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

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
01.01.2020
02.01.2021

07:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 11:00
zavřeno
zavřeno

14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
-

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.
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