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Vážení spoluobčané,
rok 2016 se nezadržitelně chýlí ke konci, proto mi dovolte stručné shrnutí práce zastupitelstva. Začátkem
letošního roku jsme zvládli vnitřní nátěry obecního vodojemu, poté jsme rekonstruovali garáže Obecního
domu, sociální zařízení v MŠ, veřejné osvětlení a místní
rozhlas. Pracujeme na projektu rekonstrukce kanalizace, podařilo se nám vykoupit čtyři pozemky pro výstavbu kořenové čističky odpadních vod u Kaménky,
která bude postavena v případě získání dotace
z vhodného dotačního titulu. V příštím roce by měl být
už konečně schválen nový územní plán obce. A snad
vybudujeme přechod u místní MŠ, stavební úřad vydal
v polovině prosince územní rozhodnutí. Bohužel nás letos zima překvapila o něco dříve, než v minulých letech, tak se nepodařilo dokončit zpevněnou parkovací
plochu u hřbitova, kde chybí pouze položit zatravňovací pásy. Také jsme odložili podzimní plánovanou opravu povrchu asfaltu točny směrem na Píšť na jaro 2017
- důvodem bylo vypsání dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj na opravu místních komunikací, kde
jsme zkusili podat žádost o dotaci, v případě získání

dotace by bylo nutné dle dotačních podmínek opravu
provést až v první polovině roku 2017. V prosinci jsme
podali i žádost o dotaci na rozšíření herních prvků
v obecním sadu. Připravujeme rozpočet na příští rok,
letošní rok skončíme se zůstatkem necelých 5 mil na
účtě, které příští rok investujeme hlavně do oprav kanalizace, ale také plánujeme další akce jako například
rozšíření veřejného osvětlení chodníku vedoucího od
hřiště směrem ke kapli. Co se týče kulturního života
v obci, byl letošní rok také velmi bohatý – začátek roku
patřil plesové sezóně a plesům Rozinek a SDH, v dubnu
se konal Čaj o páté, pálení čarodějnic a Den země,
v květnu Den matek a Klub seniorů uspořádal druhý
ročník smažení vajec, poté jsme měli v červnu Noc
s Andersenem a Den dětí, v červenci tradiční Oslavy
založení obce. Během letních měsíců jsme měli možnost shlédnout hasičské soutěže mladých i dospělých
hasičů a několik fotbalových utkání TJ Sokol Závada.
Jsem ráda, že se organizují i nové akce, jakými letos
byl zářijový Sraz rodáků ze Závady a Strassenfest. Důležité je, že jsme navázali spolupráci s polskou partnerskou obcí Zawadou. V prosinci jsme nasáli
předvánoční atmosféru na vánočním jarmarku Rozinek
a doufám, že se většina z nás sejde ještě u představení
Živého Betléma na Štědrý den…. Všem, kteří se podílejí na přípravě, a organizaci těchto akcí moc děkuji, ať
už to jsou členové místních organizací a spolků SDH
Závada, TJ Sokol, Rozinek, Klubu seniorů nebo dobrovolníci. Také děkuji za výbornou práci všem zastupitelům a obecním zaměstnancům, manželům DominikoDominikovým za neocenitelnou starost okolo místní
kaple, zaměstnankyním MŠ Závada a všem, kteří
s obecním úřadem spolupracují a těm, kteří naši obec
jakkoliv reprezentují.
Vám, milí spoluobčané, přeji požehnané a klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2017!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Zasedání zastupitelstva obce Závada
č. 13 ze dne 12. 12. 2016
Začátek zasedání: v 18. hod v sále Obecního domu
Přítomní: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Ing. Yveta
Valková, Mgr. Věra Drobilíková, Robin Štefek, Jan Cigán, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák.
Omluveni: Anna Kretková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Drobilíková, p. Robin
Štefek.
Schváleno 8 hlasy.
Ing. Andrea Lorková, starostka obce konstatuje, že zastupitelstvo, je usnášeníschopné, navrhla zastupitelstvu obce přidat do programu jednání bod č. 16.
1. Program jednání včetně přidaného bodu č. 16 –
Schválení příspěvku na Mikuláše, pečení perníčků,
vánoční balíčky pro seniory, vánoční jarmark.
Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 13 ze dne 26. 9. 2016.
3. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace Charitě Hlučín
Schváleno 8 hlasy.
4. Zastupitelstvo obce Závada rozhodlo o spolupráci
s městem Hlučínem v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v období
2018 -2022 a zároveň schválilo Smlouvu
o spolupráci. Schváleno 8 hlasy.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu (přípojka NN k p. č. 123
novostavba rodinného domu ). Schváleno 8 hlasy.
6. Rozpočtové provizorium – do doby schválení rozpočtu na rok 2017 bude rozpočet čerpán ve výši
maximálně 1/12 schváleného rozpočtu roku 2016
beze změny na každý započatý měsíc. Finanční výbor pověřen sestavením rozpočtu na rok 2017 –
termín do 6. 1. 2017. Schváleno 8 hlasy.
7. Rozpočtové opatření č. 19/2016 a/ převod z účtu
ČNB na základní běžný účet v částce 49.015,- Kč
z položky 5345 na položku 4134. b/ příjem od Úřadu práce v částce 40 000,- Kč z položky 4116 na položku 5011, 5031, 5032. Schváleno 8 hlasy.
8. Ceník OZO Ostrava s.r.o. na rok 2017- stejné ceny
pro komunální odpad a separovaný odpad jako
v roce 2016. Schváleno 8 hlasy.
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9. Kalkulace nákladů na kopírování a relace
v místním rozhlase na rok 2017 – beze změny,
stejné ceny jako v roce 2016. Schváleno 8 hlasy.
10. Rozšíření VO – osvětlení chodníku od hřiště směrem ke křižovatce – v roce 2017 bude rozšířeno VO
na základě projektu firmy ELSPOL – Gattnar s.r.o.
Schváleno 7 hlasy, zdržel se 1.
11. Přechod u MŠ v Závadě – na základě projektu Dopravní projektování spol. s r.o. bude vybudován
přechod u mateřské školy Závada. Jedná se
o zřízení nového přechodu pro chodce s doplněným
osvětlením a rozšíření přilehlých chodníků. Chodník
vedoucí kolem MŠ bude upraven šířkově a bude vytvořen větší prostor pro pohyb chodců.
Schváleno 8 hlasy.
12. Schválení OZV č.1/2016, kterou se vydává požární
řád obce Závada. Schváleno 8 hlasy.
13. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Závada dne 30. 11. 2016 - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Paní starostka Ing. Andrea
Lorková informovala občany o provedeném dílčím
přezkoumání hospodaření obce Závada dne 30. 11.
2016 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
odborem kontroly za období od 1. 1. 2016 do 31.
10. 2016. Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31.
10. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzato
na vědomí – bez výhrad a připomínek.
14. Zprávy výborů a komise.
Ing. Yveta Válková informovala občany obce Závada o zápisu a usnesení č. 13 ze dne 12. 12. 2016
o kontrole plnění rozpočtu, kontrole výkazů pro
hodnocení rozpočtu ke 12. 12. 2016 a jejich návaznost na rozpočtové opatření. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky, rozpočtové opatření v kompetenci paní
starostky do 100 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.
19/2016. Vzato na vědomí – bez výhrad
a připomínek.
Zpráva kontrolní komise
Za kontrolní výbor přečetla zápis a usnesení
z jednání výboru č. 8 ze dne 6. 12. 2016 Mgr. Věra
Drobilíková členka kontrolního výboru. Informovala
občany o kontrole provedené dne 6. 12. 2016. Byla
provedena kontrola pokladních knih za říjen, listopad, prosinec. Stav pokladní hotovosti ke dni 6. 12.
2016 je celkem 5 774,- Kč.
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška vyhodnotil akce, které se již konaly,
a byly úspěšné např.: 14. 10. se v sále Obecního
domu odehrálo divadelní představení Naši furianti
ochotnického spolku Berani z Těškovic. 4. 10. 2016
byla v polské Zawadě podepsána partnerská
smlouva se starostou města Wodzislavi Sl. panem
Mieczyslawem Kiecou a zástupkyní Rady Zawady
paní Stanislawou Manderlou. Další schůzka
s partnerskou obcí se bude konat ve čtvrtek 15. 12.
2016 v polské Zawadě. Dne 4.11 uspořádal Klub
rodičů při MŠ Závada Lampionový průvod. Rozinky
uspořádaly v září tradiční Pohádkový hrádek
a minulý víkend Vánoční jarmark. Sokol Závada obstaral Mikulášskou nadílku pro naše ratolesti. Během závěrečného čtvrtletí roku 2016 jsme navštívili
5 jubilantek a 3 jubilanty. Do konce letošního roku
ještě navštívíme 2 jubilantky. Jako již tradičně budeme obdarovávat všechny oslavence nad 80 let
malým vánočním balíčkem. Ve čtvrtek 22. 12. 2016
vyjde 23 číslo Obecního zpravodaje, ve kterém se
dočtěte více o těchto a dalších plánovaných akcích. Dále informoval o dalších připravovaných akcích : 16. 12. 2016 Vánoční posezení Klubu seniorů
24. 12. 2016 od 10:30 ŽIVÝ BETLÉM (před Obecním
domem), 11. 2. 2017 Hasičský ples. Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
15. Rozpočtové opatření č. 12 - 18/2016.
Vzato na vědomí – bez výhrad a připomínek.
16. Diskuze
Paní Lenka Blokschová měla dotaz, jak probíhá
oprava mostku na Hrádku? Ing. Petr Liška informoval občany, že v říjnu probíhaly dobrovolné brigády
s místními hasiči. Nyní je naimpregnované dřevo,
jsou připravené patky. Na jaře bude mostek dokončen a zábradlí opraveno. Další dotaz měla Mgr. Věra Drobilíková na možnost omezení rychlosti
v úseku obce Závada od MŠ směr Bělá. Pan Cigán
se vyjádřil, že bychom se měli obrátit na policii ČR,
z důvodu kontrolních hlídek projíždějících aut
a cyklistů. K diskuzi se připojil pan Stacha
o možnosti položení a přimontování retarderu.
V minulosti se položení retarderu už řešilo, ale požadavek byl zamítnut. Dále řekl pan Stacha, že bychom měli znovu požádat o vysvětlení a zprávu
Dopravního inspektorátu, proč nejde vylepšit bezZpravodaj obce Závada

pečnost občanů Závady. Ing. Andrea Lorková informovala občany, že prověří možnost omezení
rychlosti. Dále se k diskuzi připojila paní Klouzalová, že na jejich ulici mají stejný problém. Paní starostka na závěr poděkovala všem za účast na
zasedání, za příspěvky do místního zpravodaje,
a pozvala občany na živý betlém, který se koná
24.122016 v 10.30 hod.

Parkování a dodržování rychlosti
v obci
V poslední době narůstají stížnosti na parkování některých občanů na místních komunikacích. Nejkritičtější
situace je na Podliští, ale i na dalších místech v naší
obci, zejména v úzkých ulicích. Podobné problémy řešíme nejen my, ale i větší města, je to logicky dáno
tím, že každým rokem narůstá počet automobilů. Přestože většina z nás má velké zahrady a prostor na parkování na svém pozemku, pohodlnější je zaparkovat
přímo na chodníku nebo na cestě u domu. Problém
může nastat ve chvíli, kdy je nutný zásah hasičů, záchranné služby a průjezd po komunikaci je znesnadněn
– tento fakt si možná ani většina z občanů neuvědomuje…Je před námi zima, bude nutné zajistit zimní
údržbu sněhu, i proto Vás vyzývám k větší zodpovědnosti. Dalším problémem je dodržování rychlosti
v obci, zde opět musím zmínit Podliští, kde se
v posledních letech výrazně zvýšil provoz směrem na
Bělou. Na posledním zastupitelstvu bylo navrženo, aby
obec zažádala o snížení povolené rychlosti na této komunikaci. Opět je to otázka zodpovědnosti každého řidiče…
Andrea Lorková
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Zawada

Partnerská obec Zawada
V letošním roce naše obec navázala partnerskou spolupráci s polskou obcí Zawada, která je městskou částí
města Wodzisław Śląski. Na území městské čtvrti se
3
nachází společnost, která prodává minerální vody
„Zawadzianka”. Ve městě se rovněž nachází kostel povýšení sv. Kříže. Kdysi se v obci nacházel mlýn,
u kterého je pramen Syrynka. Městská čtvrť má tyto
části: Wypandów, Zawadzkie Kąty, „Szybik” i „Podlas”.
Zástupci z polské Zawady se zúčastnili mše svaté
a obecních slavností 5. 7. 2016. Mají zájem o navázání
spolupráce v oblasti kultury a sportu. Dne 4. 10. 2016
byla v Zawadě podepsána partnerská smlouva se starostou města Wodzislavi Sl. panem Mieczyslawem Kiecou a zástupkyní Rady Zawady paní Stanislawou Manderlou.

Spolek dobrovolných hasičů Zawada (1. jednotka
vznikla v r. 1933) – polský ekvivalent: OSP Zawada –
Ochotnicza straż pożarna = Sbor dobrovolných hasičů
je součástí krajského záchranného systému. Kościół
i parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zawadzie.
Ks. Roman Imiołczyk – aktuální kněz. Odpust ve farnosti: v neděli po 13. září – oslava povýšení svatého
kříže. 2011 – provedeny stavební úpravy interiéru kostela.
Zdroj:
http://www.krzyz-zawada.katowice.opoka.org.pl/

1806 – v Zawadě bylo nalezeno ložisko síry,
1931 – Slezský sněm zavedl dvouslovný název „Zawada Rybnicka” ,

Erb obce Zawada

1945 – vznik samostatné obce,
1947 – zahájení stavby kostela v Zawadzie,
1948 – posvěcení kostela katowickým biskupem Stanisławem Adamskim (12. prosinec),
1954 – návrácení názvu „Zawada”, zařazení obce do okresu wodzisławskiego,
1957 – vznik samostatné farnosti Povýšení sv. Kříže. Podwyższenia Krzyża (28. května),
1973 – Zawada přiřazena k městu Pszow,
1975 – Zawada spolu s Pszowem začleněna do Wodzisławia Śląskiego,

Erb města Wodzisław Śląski

1988 – vznik místní samosprávy,
1990 – zrušení samosprávy z důvodu změny zákonů v Polsku,
1994 – referendum obyvatel o ponechání obce jako součást města Wodzisław Śląski,
1996 – vznik oficiální městské čtvrti Zawada jako města Wodzisław Śląski,
2007 – oslavy 50. výročí vzniku farnosti v Zawadzie,
2007 – oficiální pořadatel jubilejních krajských dožínek (23. září),
2008 – oslavy 60. výročí vysvěcení kostela v Zawadzie.
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SOH

SOH – ohlédnutí za rokem 2016
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování dosažených výsledků. Ne jinak je
tomu u Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 2016 opět
zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji
a propagaci regionu. Tento rok se zapíše významně do
jeho historie také tím, že sdružení oslavilo již 25 let od
svého založení. Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí
patřila mimo jiné i organizace a podílení se na kulturních a společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska
v Hlučíně, Den učitelů v Kravařích, Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Sudicích, Darování krve se starosty Hlučínska,
Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro
veřejnost. Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde
v květnu sdružení představilo to nejlepší ze své kultury
a tradic prostřednictvím folklorních souborů, regionálních potravin, obrazů a fotografií s regionálními motivy. Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili.
Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže „Putování
Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“
a putovat na kole či pěšky po jednotlivých vyznačených
trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět
v červenci navštívit Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně. Významným počinem roku 2016 bylo
jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr.
Viléma Plačka, CSc., kterou sdružení na podzim vydalo.
Knihu můžete koupit v obcích a městech na Hlučínsku,
v Informačním centru Hlučín a na zámku v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského kraje obdrželo
SOH letos hned 4 finanční podpory, a to na realizaci
projektů
- „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000 Kč),
- „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“
(148 782 Kč),
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2016“
(81 542 Kč),
- „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).
V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat
i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byla letos podána žádost o dotaci na realizaci společného projektu
Zpravodaj obce Závada

„Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku
a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ
schválí projekt k financování, mělo by dojít ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro
jejich likvidaci. V letošním roce byla rovněž podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku vzniknout regionální učebnice a komplexní metodika výuky
EVVO pro ZŠ se zaměřením na přírodu a životní prostředí regionu. Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu
navenek. Více informací o regionu Hlučínska
i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv. Sdružení obcí Hlučínska přeje
všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících
polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům,
organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se
nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji
a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Foto z oslavy 25. let založení SOH
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Organizace a spolky

Naši furianti
V pátek 14.10. se v sále Obecního domu odehrálo
divadelní představení Naši furianti ochotnického
spolku Berani z Těškovic. Jedná se o hru Ladislava
Stroupežnického, která patří mezi perly českého
dramatu. Sál zaplnili diváci ze Závady a Vřesiny
a všichni si večer moc užili. Děj je zavedl do idylicky
vyhlížející vesničky, kde pod povrchem poklidných

sousedských vztahů bublají dramata, kdo bude
ponocným – krejčí nebo vysloužilý voják, kdo je
paličatější, kdo je neznámý žhář…? Vše bylo
obohaceno o krásné a možná už i zapomenuté
písničky. I když máme malé pódium, tak se na něm
během přestavení vystřídalo 30 herců včetně dětí.
Andrea Lorková

Klub seniorů v roce 2016
Členové klubu seniorů byli letos opět aktivní
a podrobný popis jejich akcí by se do našeho zpravodaje nevešel, proto je seznam akcí upraven v následující
tabulce. Klub seniorů děkuje všem sponzorům za příspěvky do tomboly na vánoční posezení.
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Krásné Vánoce, na stolku ovoce, svíčku ve skořápce,
hvězdičku v jablíčku a lásku v srdíčku. Dárečky nejmenším a zdravíčko nejbližším. Šťastné a veselé Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2017. Přeje výbor
klubu seniorů v Závadě.
Libuše Lehnerová
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Organizace a spolky
Činnost klubu seniorů v Závadě v roce 2016
Zájezdy
Měsíc
Slezská tvorba Opava
Duben
Turzovka, Rožnov pod Radhoštěm
Červen
Dlouhé Stráně, Jiříkov, Jelení
Říjen
Akce s Bělou
Člověče, nezlob se
Březen
Sportovní hry
Červen
Turistický pochod
Září
Flora Olomouc, Svatý Kopeček
Říjen
Vinobraní
Říjen
Naše akce v Závadě
Den matek
Duben
Den Země
Duben
Smažení vajec
Květen
Den obce – tanečky
Červenec
Mše svatá
Srpen
Sraz rodáků ze Závady – hudba p. Poštulka, p. Krhutová,
mažoretky, p. Malchárková
Akce v Hlučíně
Festival kultury – tanečky
Kluby klubům – vystoupení
Další naše večírky
Kriminalita
Změny ve vedení
p. Stuchlý – jóga
p. Heisigová – harmonika, Olin – vtipy
Rekapitulace 2016 – p. Richter – kytara
Slavnostní vánoční večírek – Duo Moravec

Zpravodaj obce Závada

Počet účastníků
32
43
44
9
13
6
10
10
večírek
akce
večírek
15
večírek

Září

večírek

Červenec
Září

15
4

Leden
Únor
Březen
Červen
Listopad
Prosinec

večírek
večírek
večírek
večírek
večírek
večírek
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Lampiónový průvod
Mnozí pamětníci si dosud vzpomínají, jak jsme pravidelně chodívali 7. listopadu do lampiónového průvodu
a oslavovali tak výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V posledních letech slavíme spíše anglosaský svátek Halloween, přesto tradice lampiónového průvodu
u nás v Závadě přetrvává. A tak jako každoročně uspořádal tuto akci Klub rodičů při MŠ Závada. Sešli jsme se
4. listopadu před Obecním domem, občerstvili se domácími buchtami, teplým čajem, dospělí svařákem
a poté za doprovodu dětských písniček z místního rozhlasu prošli průvodem vesnicí.
Andrea Lorková

Pečení perníčků
Letošního pečení perníčků se ze zdravotních důvodů
nemohla zúčastnit paní Anička Kretková, proto se organizace zhostily Rozinky. Děti a mládež si pečení jako
každoročně užily a Obecní dům provoněla vánoční atmosféra. Věříme, že v této tradici budeme každoročně
pokračovat….
Andrea Lorková

Jarmark 2016
Letošní poslední akci, kterou pořádal spolek Rozinky
byl tradiční Jarmark, který se uskutečnil v sobotu 10.
prosince v sále a v prostorách před obecním úřadem.
O vánoční program se postaraly děti z místní Mateřské
školky,
které
měly
vystoupení
s písničkami
a básničkami s vánoční tématikou. Venku u vánočního
stromu zazpívala koledy paní Simona Mrázova
z Národního divadla Moravskoslezského, která je
známá například z vánoční hry Jesličky sv. Františka,
po tomto vystoupení zaplnil oblohu
pestrý ohňostroj. Pro návštěvníky
bylo opět připraveno bohaté občerstvení v podobě zabíjačky,
bramborových placků, domácích
buchet, párků v rohlíku, cukroví,
koláčů atd. na pití si mohli dát svařák, punč, nealko a alko. Prodejci
měli bohatou nabídku zboží, nechyběly výrobky ručních prací, bižuterie,
dárkové
květinové
dekorace, keramika, hlučínské ko8

láče a výrobky šikovných dětí z místní školky
a paličkované dekorace z kroužku ze Základní školy
z Bohuslavic. Pro děti byla připravena dílnička, kde si
mohly tvořit ozdoby z papíru a korálků, malovat na
skleněné baňky a napsat dopis Ježíškovi. Celou vánoční
atmosféru doplňovala vůně vánočního punče, znějící
koledy a dobrá vánoční pohoda, která musela dýchnout na každého, kdo letošní Jarmark přišel navštívit…
Za Rozinky, Zuzana Cigánová

Zpravodaj obce Závada
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Podzimní sezóna TJ Sokol Závada
Podzimní sezonu III. Třídy okresní fotbalové soutěže
zakončil náš team TJ SOKOL ZÁVADA na příjemném 7.
místě. Zpočátku jsme své dobré výkony neuměli proměnit v pravidelné bodové zisky, závěr soutěže se už
ale nesl v tradičním vítězném duchu, a v konkurenci
rozšířené soutěže a mnohých derby
zápasů naši fotbalisté obstáli se ctí.
Do sezony jsme vstoupili po reorganizaci soutěží, kdy po zrušení IV. tříd
k nám byly přiřazeny celky jako rezervy
Dolního Benešova, či Darkoviček, což určitě přidalo na dramatičnosti, přibyla oblíbená derby, a i náš celek musel v náročné konkurenci obhajovat v minulém roce dobyté pozice. Nyní nás čeká neoblíbená zimní příprava,
a vedení klubu má za úkol mimo běžných organizačních záležitostí taky doplnit kádr o dalšího střelce. Vstřelit gól, to byla asi naše největší podzimní
bolest. Během přípravy opět odehrajeme několik přípravných zápasů, s dojednanými termíny budeme naše
fanoušky včas seznamovat, mimo jiné i na našich
stránkách sokol.zavada.cz. I nadále pokračuje spolupráce s oblíbeným portálem www.fotbalunas.cz, kde
se v hlasování o hráče podzimu ve vybrané sestavě
zcela zaslouženě objevil náš nepřekonatelný brankář
Petr Krajíček. Hlasování probíhá do konce ledna 2017,
proto mu nezapomeňme posílat hlasy. Fotbalový oddíl
TJ SOKOL ZÁVADA si letos pod patronát vzal tradiční
Mikulášskou nadílku, děti i rodiče v Závadě byli určitě
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dobroslavice
Bohuslavice "B"
Dolní Benešov
Služovice
"B"
Sudice
Bolatice "B"
Závada
Strahovice "B"
Darkovičky "B"
Darkovice "B"
Hať "B"
Oldřišov "B"
Štěpánkovice "B"

12 10
12 8
12
12 8
12 7
12 7
12 6
12 5
12 4
12 4
12 3
12 3
12 2
12 1

0
1
0
2
2
2
3
3
2
2
1
0
2
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2
3
4
3
3
4
4
5
6
7
8
10
9

40:18
46:15
33:17
22:20
28:29
38:27
16:17
21:19
24:23
14:23
29:44
26:52
14:47

spokojeni. Dále také pokračuje rekonstrukce našeho
fotbalového svatostánku. Na řadě jsou nyní kabiny
hráčů, a osvědčená stavební firma našeho dlouholetého středopolaře Vojtěcha Chříbka bezpochyby odvede
skvělou práci a připraví pro naše sportovce skvělé zázemí. Rádi bychom také poděkovali
těm, bez kterých by veškeré naše
snažení nebylo možné, a to Obecnému
úřadu v Závadě, paní starostce Andrei
Lorkové, sponzorům Pizzerii Zábřeh majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v čele s panem Oskarem Sněhotou, eshop BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi – plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Liškové, a zejména
chceme
poděkovat
našim
fanouškům
a příznivcům, kteří zápas co zápas neúnavně naše
borce ženou do fotbalových bitev. Na jaře roku 2017
opět vyběhneme na trávníky, nyní nás ale čekají Vánoce a Silvestr, a tak si popřejme jen to dobré, a ať dál
je pro nás všechny sport a fotbal radostí a zábavou.
David Tomaka

30
25
24
23
23
20
18
15
14
11
10
6
5
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Hasičská mládež v roce 2016
K dnešnímu dni je v našem SDH 30 členů do 18 let.
Z toho je aktivních 24. Jako každý rok máme evidováno 1 družstvo mladších a 1 starších žáků. Na konci
roku 2015 jsme žádali MŠMT o dotaci, byli úspěšní
a získali tak 22.000,- pro fungování našeho kroužku.
Od února jsme trénovali v místním sále a tělocvičně
v Bohuslavicích. Od dubna do prosince jsme se účastnili soutěží HLM. V obcích Ludgeřovice, Dobroslavice,
Bobrovníky, Bohuslavice, Děhylov, Markvartovice,
Šilheřovice, Darkovice. Z celkových 15ti obcí jsme se
na konci ročníku 15/16 s mladšími žáky umístili na celkovém 6. a staršími na celkovém 9. místě. Náročný rok
jsme ukončili i s rodiči 23.6. tradičně u táboráku. Podzimního kola ligy nového ročníku 16/17 jsme se účastnili všech 6 kol. Průběžné celkové pořadí ml.ž. krásné
3. místo a st.ž. 6. místo. Vylepšení o tři pozice u obou
družstev bylo i přes to, že přibyly nově 2 obce Kozmice
a Chuchelná. Konkurence je každým rokem větší. Dne

24. 9. jsme v Závadě pořádali oblastní kolo HLM, která
měla velký úspěch. Tímto děkuji všem, kteří se na této
akci podíleli. V listopadu jsme opět požádali MŠMT
o dotaci 110.000,-Kč. Tento dotační program je určený
na lepší vybavenost pro sportovní kluby mládeže čítající více než 12 členů. Podzimní kolo 2016/2017 skončilo
prosincovými závody v Darkovické sportovní hale. Po
novém roce nám pokračuje sezóna mnohem dřív.
V únoru bude oblastní kolo zaměřené nově na specializace, odborky a kroniky. Čeká nás nová a nelehká práce, na kterou se budeme opět připravovat od ledna
v sále OÚ Závada a tělocvičnách sousedních obcí. Proto bychom uvítali v novém roce vlastní klubovnu.
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V říjnu jsem se spolu se dvěma novými vedoucími
účastnil víkendového školení vedoucích mládeže
v Jánských lázních. Mimo soutěže jsme pořádali velmi
úspěšný sběr papíru a téhož dne 11. 6. jeli na výlet do
ostravského hasičského muzea a na novou radnici
v Ostravě v rámci muzejní noci. Dne 24.11. jsme byli
v Laser Aréně v Ostravě Mar. Horách. Tato akce sklidila nejen mezi mladými velký úspěch, proto ji podle výsledků v novém roce zopakujeme . Připomínám
tímto, že kroužek MH není jenom sbírání trofejí, ale
spousta času strávený s partou skvělých mladých lidí,
které tato činnost baví. Moc děkuji za spolupráci Gabriele Haburové, Lukáši Pěcháčkovi a Petru Stachovi.
Závěrem chci ještě pochválit naše mladé hasiče, rodiče, starostku naší obce i ty, kteří nám s touto nelehkou
práci pomáhají a přeji všem občanům Závady pevné
zdraví, ničím nerušené svátky a vše dobré v roce 2017.
Mgr. Jaroslav Habura
vedoucí kolektivu
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ČOV

Kořenová čistička odpadních vod
Jak jsme již několikrát ve zpravodaji psali, zastupitelstvo obce rozhodlo o rekonstrukci jednotné kanalizace,
v první etapě pro kanalizaci, která vyúsťuje v Kaménce.
Projekt rekonstrukce zahrnuje i čištění těchto odpadních vod. Ze studie odkanalizování naší obce z roku
2015 vyplynulo, že nejlevnější variantou čištění pro naši obec bude vybudování kořenové čističky odpadních
vod, respektive dvou čističek – jedna by měla být
v Kaménce a druhá u vyústě kanalizace na Podliští
směrem na Bělou. Inspirovali jsme se také
v nedalekých Štáblovicích u Opavy, což je velikostně
podobná obec jako Závada a kořenová čistička OV tam
funguje bezproblémově již několik let. Hlavní výhody
kořenových čističek jsou ekonomický a ekologický provoz. Více k principu fungování kořenovek viz níže. Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na
stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody
kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými
kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci – částečně odsávají živiny,
dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie
a v zimě působí jako tepelná izolace. Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických
nečistot
a případně
anaerobně
předčištěna. To probíhá ve vícekomorovém septiku,
anebo (v případě obcí) v sedimentačních nádržích. Poté již vtéká voda do kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací.
Doba zdržení – doba, po kterou se voda v systému čistí
– je přibližně 10 dní. V kořenové čističce probíhá celá
řada přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní
(za přístupu kyslíku) především v blízkosti kořenů rostlin a povrchových částech čističky, a na anaerobní (bez
přístupu kyslíku), které se uplatňují v septiku, hlubších
částech kořenového pole a v blízkosti vtoku odpadní
vody. Čistící procesy lze rovněž vnímat jako fyzikální,
chemické a biologické. Mezi ty fyzikální patří například sedimentace pevných vysrážených látek a jejich
filtrace v kořenovém poli. Do chemických reakcí lze zařadit sorpci, rozklad a přeměnu odpadních složek do
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jiných stabilních forem a komplexní oxidační i redukční
procesy. Různé druhy mikroorganismů se velmi významně podílí na celkovém čistícím procesu vody. Zde
se konkrétněji jedná o rozklad dusíkatých organických
látek, celulózy, tuků, škrobů a cukrů, a také rozklad
sloučenin fosforu. Dalším biologickým procesem je
i odběr „živin“ (odpadních látek) rostlinami v průběhu
jejich růstu. Čištění odpadní vody probíhá jejím nepřetržitým gravitačním průtokem přes vrstvu anorganického substrátu – štěrku obaleného samovolně
narostlým bakteriálním povlakem. V celém profilu kořenové čističky také neustále probíhají oxidačněredukční a biologické pochody, které mění nebezpečné
složky do forem zcela neškodných pro životní prostředí. Kořenová čistička vyžaduje prostor 5 m2 na obyvatele. Další prostor je potřeba na další objekty (cca 2 m2
na obyvatele). Jedná se o objekty mechanického předčištění, regulační šachtu, podzemní zasakovací příkop.
Výhody kořenové čističky
Nepotřebují elektrickou energii,
vyžadují minimální údržbu,
umí čistit všechnu vodu z domácnosti,
využívají přirozené procesy čištění odpadní vody,
mají dlouhou životnost (desítky let),
nízké provozní náklady,
dobře snáší nestálý přítok vody a kvalitu vody.

Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec
tím pádem nemusí stavět novou kanalizaci. Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny) Vytváří nové biotopy. Příznivě ovlivňují
mikroklima okolí. Vykazují dobrý čistící účinek již od
zahájení provozu. Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV.
http://www.korenova-cisticka.cz/

Andrea Lorková
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Revize kotlů

Revize kotlů na tuhá paliva
Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat
„technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisního
technika najdete snadno i na internetu. Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného
zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do
konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít
kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1.
ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou
působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi
kotle pravidelně zopakovat. Do konce letošního roku
tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW
a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí,
dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí
i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory
a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon
o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize
vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak
každé dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti.
Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští
do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat
své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které
nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce,
a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší
i tisícinásobně
vyšší
množství
prachu
a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. „Jde o obdobu
pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je
v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za
vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás
základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění
na
životní
prostředí
a k jejich
efektivnímu
i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona
o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem
a spalovat palivo určené výrobcem kotle.
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To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto
kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím
ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé
ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
Kurt Dědič.
4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–
2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022
a kontroly
spalovaného
materiálu
přímo
v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné
notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší
v České republice. Lokální vytápění domácností na
pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů
v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích
znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských
sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto
zdroje podílejí místně až 90 %. Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny,
tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik
má oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte
možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle
zajistí i "revizi zdarma".
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout
kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv.
odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede
Asociace podniků topenářské techniky. Seznam vznikl
po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR,
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské
techniky.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor
a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy
Zpravodaj obce Závada

Revize kotlů
doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší
(modernizaci nebo doplnění otopné soustavy
o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu,
její cena je individuální a není zákonem stanovená.
Pohybuje se mezi 600–1500 Kč, záleží především na
dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé
revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým
se prokážete při případné výzvě z úřadu. Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení
„k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních
zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW
a nižším, zveřejněném na internetových stránkách
MŽP.Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit odborně
způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.
Září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí,
tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz
poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Od roku
2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.
Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není
údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který
žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné,
že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního
prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.
Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen
4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
(budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které
Zpravodaj obce Závada

splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla
s rokem výroby po roce 2000).
Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign. Platné znění zákona
o ochraně ovzduší
K povinnosti revizí
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. v § 17 a bodu
h) stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního
zdroje „provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen
'odborně způsobilá osoba'), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem.“
K přestupkům a pokutám
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje
přestupky. U nich platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho
provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem
o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv
(odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
Zdroj: www stránky MŽP
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Historie

Něco z historie naší obce – 8. část
Nejistota v době válek a poměry po sedmileté válce,
o kterých bylo psáno v minulém čísle, se na obyvatelstvu Závady projevovala mj. opětovným výskytem narození nemanželských dětí – např. 24. ledna 1752 je
uváděn Pavel, nemanželský syn Jakuba Rubeše, je to
podivný případ, u nemanželský dětí je většinou uváděna pouze matka, otec se nechtěl hlásit, kmotrem
zde byl mj. Martin Vlucha, zřejmě ovčák, i v pozdějších
letech se nemanželské děti objevuji dosti často. Po
sedmileté válce se výstižně charakterizuje výskyt žebráků – např. 25. června 1775 zemřel devětasedmdesátiletý žebrák Michal Uhlíř, 28. února 1777
šestapadesátiletá žebračka Anna Raková, 17. prosince
1780 čtyřicetiletá žebračka Veronika Hoštická. Dne 2.
prosince 1765 je zapsána smrt vojáka Antonína Vitáska ve věku 36 r., podle všeho podlehl ještě dodatečně
útrapám prožitým v době sedmileté války. Další voják
Jiří Koval, narozený jako syn Jiřího a Kateřiny Kovalových, se uvádí 13. února 1774, zemřel 11. ledna 1798.
Od roku 1764 uvádějí matriky povolání zapsaných
osob, zprvu pouze všeobecně – sedlák, zahradník,
domkář, ale u některých osob je přece jenom bližší
specifikace živnosti, takže 23. září 1764 je uváděn řezník Jan Soviera, 1. března 1765 zedník Jan Janík (ten je
při své smrti ve věku 76 let zmiňován též jako kameník,
3. srpna 1768 zedník Jiří Šimetka a 20. srpna 1773
zedník Ludvik Pacur (toto řemeslo mělo později pro
Závadu značný význam), 9. října 1767 krčmář
(a zřejmě i rychtář) Jiří Závadský, 4. července 1780
švec Jakub Neděla, několik osob bylo označeno jako
ovčáci (většinou asi ve službách vrchnosti ve dvoře na
rozdíl od obecního pasáka Šebestiána Pinkavy nebo
famuli či famulae (podle všeho čeledíni a děvečky). Od
r. 1772 je v matrikách u řady osob zapsáno v rubrice
„povolání“ colonus - Jakub Poštulka, Matouš Poštulka,
Josef Hořinka, Jiří Vitásek, Martin Vitásek, Václav
Osmančík, Matouš Kubík, Tomáš Rink, Jan Mrkva, Bartoloměj Chřibek, Šimon Chřibek, Barbora Závadská,
Mikuláš a Veronika Štefkovi, Martin Krupa, Vavřinec
Kocur, aj. Podle všeho šlo o příslušníky rodin dosavadních osadníků nebo i nově příchozí, kteří neměli půdu,
příp. ji získali jen v malém množství nestačícím
k obživě a vrchnost jim pronajímala k obdělávání část
svých dosud nevyužívaných pozemků. Dělo se tak ve
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všech obcích dolnobenešovského panství a jak se později uvidí, v Závadě se tím dost podstatně zvětšila plocha obdělávané půdy, i když stále ještě nedosahovala
rozlohy ze středověku. Tento zjev souvisel s dvěma
okolnostmi. Bedřich II. vytěžil mnoho pro pruský stát
z hladomoru, který postihl většinu evropských zemí v l.
1770 – 1771 jako důsledek deštivého počasí
a vymrznutí úrody a měl zvláště těžké následky
v český zemích. Dal prozíravě zřídil v zemi na mnoha
místech skladiště potravin, z nichž se pak poskytovala
výpomoc obyvatelstvu i armádě a následky hladomoru
se tím zmírnily na minimum. Zároveň otevřel hranice
pro imigraci z postižených zemí do Pruska, které bylo
v této situaci považováno za „zemi blahobytu“.
Bedřich II. vedl i pozemkové vrchnosti k tomu, aby
podporovaly příliv nových osadníku a umožňovaly jim
usadit se na vhodných místech, což vrchnosti ve vlastním zájmu rády činily. Na Hlučínsku nelze předpokládat, že by se zde usídlovali uprchlíci z českých zemí,
zde si vrchnost vybíraly ke kolonizaci zájemce
z nejbližšího okolí. Pokud jde o dolnobenešovské pány
Zuanny, ty k tomuto počínání přiváděla i jejich vlastní
nedobrá ekon. situace, kterou si chtěli pronajímáním
půdy novým osadníkům zlepšit. Získáním lepšího přehledu o půdě, náležející k panství a možnost jejího využití mělo také posloužit obnovení hranic mezi
panstvím Dolní Benešov a Chuchelná 6. září 1768,
v němž je poprvé Černý les mezi Bohuslavicemi, Závadou, Vřesinou a Kozmicemi uváděn jako Bor - hranici
mezi katastry Bohuslavicemi a Závady, patřící
k dolnobenešovskému panství a Vřesiny, tvořící součást panství Chuchelna, představovala cesta, vedoucí
středem lesa. Název zřejmě vznikl z toho, že se zde
stejně jako v jiných lesích na Hlučínsku začaly tehdy ve
větší míře vysazovat borovice. Panům Zuannům však
snaha o zlepšení hospodaření mnoho nepomohla. Nakonec museli 29. listopadu 1774 prodat dolnobenešovské panství baronu Gottliebovi Hennovi z Hennebergu,
majiteli sousedního panství Sudic - Bělá. Tak se po
téměř 250 letech octly Bělá a Závada opět pod vládou
společné vrchnosti a začaly znovu více sdílet své osudy.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
Zpravodaj obce Závada

Informace

Bohoslužby o Vánocích 2016 ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den

Liturgická oslava

Sobota
24. 12. 2016
Neděle
25. 12. 2016

Slavnost Narození Páně

Pondělí
26. 12. 2016

Svátek sv. Štěpána

Středa
28. 12. 2016
Pátek
30. 12. 2016
Sobota
31. 12. 2016
Neděle
1. 1. 2017

Svátek svatých Mláďátek,
mučedníků
Svátek Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
obnova manželského slibu
Poděkování a prosba
o Boží pomoc do Nového
Roku
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

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

Čas
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
10:00 – mše svatá
16:30 – mše svatá
18:00 – mše svatá
15:00 – mše svatá
16:30 – mše svatá
18:00 – mše svatá
15:00 – mše svatá
16:30 – mše svatá
18:00 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
10:00 – mše svatá
15:00 – mše svatá

Význam Toho, jehož příchod o Vánocích slavíme, je snad nejkrásnějším způsobem vyjádřen slovy „v něm byl život
a ten život byl světlem lidí“ (Jan 1,4). Betlémské dítě, Dárce života, je pravým Světlem, které zprostředkovává člověku správnou orientaci. Kéž smíme být zasaženi paprsky tohoto Světla o letošních Vánocích!
Požehnané vánoční svátky a nový rok 2017 prožitý v Boží přítomnosti vám všem přeje
P. Marek Žukowski, farář
Otevírací doba o svátcích - Tempo Závada
Pátek

23.12.2016

7:00 – 12:00 14:00 - 17:00 Středa

28. 12. 2016

7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Sobota

24. 12. 2016

6:30 - 11:00

-

Čtvrtek

29. 12. 2016

7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Neděle

25. 12. 2016

ZAVŘENO

-

Pátek

30. 12. 2016

7:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Pondělí

26. 12. 2016

ZAVŘENO

-

Sobota

31. 12. 2016

6:30 - 11:00

-

Úterý

27. 12. 2016

7:00 - 12:00

1. 1. 2017

ZAVŘENO

-

14:00 - 17:00 Neděle

Otevírací doba o svátcích - Hostinec Martin Theuer
Pátek

23.12.2016

-

16:00 - ?

Středa

28. 12. 2016

-

15:00 - ?

Sobota

24. 12. 2016

10:00 - 14:00

-

Čtvrtek

29. 12. 2016

-

16:00 - ?

Neděle

25. 12. 2016

9:00 - 12:00

17:00 - ?

Pátek

30. 12. 2016

-

16:00 - ?

Pondělí

26. 12. 2016

9:00 - 12:00

17:00 - ?

Sobota

31. 12. 2016

10:30 - 17:00

-

Úterý

27. 12. 2016

-

16:00 - ?

Neděle

1. 1. 2017

9:00 - 12:00

17:00 - 22:00

Ve středu 28. 12. 2016 od 15 hod. proběhne tradiční turnaj v biliáru.
Martin Theuer přeje všem občanům šťastné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok 2017.
Zpravodaj obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 10. - 31. 12. 2016 oslavili
životní jubileum naši občané:
Listopad
Alžběta Adamíková
84 let
Jozef Bartók
80 let
Karel Vitásek
80 let
Jiřina Benková
60 let
Hedvika Fussová
88 let
Vilém Stoček
83 let
Alfons Stacha
60 let
Prosinec:
Gizela Családiová
88 let
Hildegarda Widmarová
86 let
Gertruda Benková
91 let
Petr Joško
50 let
Libor Růžička
50 let
Marie Dominiková
81 let
Erna Krupová
86 let
Gratulujeme!

Navždy nás opustili…
Listopad:
paní Anastasie Hubáčková
Prosinec:
pan Drahomír Chřibek – rodák ze Závady
Vzpomínáme …

Zde je místo pro Vaši inzerci
Cena za 1/8 stránky A4 je 100,- Kč
včetně DPH
(rozměr 105 x 74)
Podklady pro inzerci: hotové inzeráty
ve formátu PDF nebo JPG v tiskové kvalitě 300
dpi.

Blahopřejeme!
PROSINEC
24.12. Živý Betlém. Začátek v10:30 u Obecního
domu. „Teplé občerstvení“ zajištěno (Svařák, čaj)
28.12. Turnaj v biliáru (Hostinec Martin Theuer)
ÚNOR
11.2. Ples SDH
18.2. „Čaj o páté“
25.2. Burza dětského oblečení
BŘEZEN
Velikonoční jarmark (Rozinky + Tvořilky),
termín bude upřesněn
DUBEN
2.4. Slavnostní vítání občánků

Krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku
2017 pevné zdraví, spokojenost a příjemné chvilky
s knihou přeje čtenářům, návštěvníkům knihovny
a všem spoluobčanům
Mgr. Lenka Lasáková – knihovnice

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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595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Yveta Valková, Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Redakce si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email:
zpravodaj@zavada.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

