ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 40									

Duben 2021

Vážení spoluobčané,
letošní zima se nám po delší pauze opět ukázala
v celé své kráse, děti si užily sáňkování v „ohradě“,
bruslení na Kaménce, dospělí oprášili běžky… bylo to
příjemné zpestření ve stále trvající „koronavirové“
době. Věřme, že s přicházejícím jarem, se situace
bude jen a jen zlepšovat, i přesto, že nás čekají
už podruhé velikonoční svátky s omezeními. Jistě
jste si všimli, že už během února začala přeměna
asfaltového hřiště na víceúčelové. Zatím byly
provedeny bourací práce a drenáže, připravuje se
osvětlení. Poprvé si na novém hřišti zahrajeme snad
během května. Dotaci 1,4 mil., z Ministerstva pro
místní rozvoj na tuto akci přijalo zastupitelstvo na
svém lednovém zasedání. Na dubnovém zasedání
budeme schvalovat závěrečný účet a účetní závěrku
obce za rok 2020. V únoru proběhl audit hospodaření
obce a nebyly shledány žádné chyby či nedostatky.
Letošní rok bude náročný co se týče investic. Máme
hotový projekt rekonstrukce 2. nadpodlaží Obecního
domu včetně sálu, nyní čekáme na stavební povolení,
poté proběhne výběr dodavatele a během prázdnin
by se mělo začít s rekonstrukcí. Vloni se nám podařilo
z MAS Hlučínsko (Místní akční skupina) získat
dotaci necelých 400.000,- Kč na židle a stoly, letos
zažádáme na další vybavení interiéru. Doufejme, že
obecní ples 2022 proběhne už ve zrekonstruovaném
sále. Stále vyřizujeme stavební povolení k revitalizaci
Kaménky, kdy opět trošku „bojujeme“ s vodoprávním
úřadem a musíme nechat upravit projekt dle jejich
požadavků. Každopádně příslib dotace 1.800.000,- Kč
z Ministerstva zemědělství trvá. Pokud se nepodaří
revitalizace letos, odložíme ji na příští rok. Výběr
zhotovitele proběhl koncem ledna, smlouva o dílo
bude podepsána po vydání stavebního povolení.
Během března byla v obci provedena kamerová
prohlídka kanalizace, která vyúsťuje na Podliští,
jako podklad pro připravovaný projekt II. etapy
odkanalizování obce. Zapojili jsme se do společného
projektu SOH (Sdružení obcí Hlučínska) a pokud
získáme dotaci z MSK bude vybudována síť dobíjecích
stanic na elektrokola, což uvítají jistě i cyklisté
projíždějící Závadou. Dobíjecí stanice by měla být

umístěna za prodejnou Tempo, zatím je vše v jednání.
Nově bude u Obecního domu umístěn Z Box, což je
samoobslužné výdejní místo zásilkovny. Bude to
skříňka napájená solárním panelem a ovládaná přes
mobilní aplikaci. Budete si tak moct nechat poslat
menší balíčky přímo do Závady. Bohužel z důvodů
vládních nařízení jsme museli zrušit plánovaný svoz
velkoobjemových odpadů. O náhradním termínu
Vás budeme včas informovat. Také se zatím odkládá
Vítání občánků a další tradiční akce. V dubnu jsme
vždy pořádali úklid obce spojený se Dnem země.
Letos se tato akce nemůže konat hromadně, přesto
Vás vyzývám a prosím, abyste si při procházce
v okolí obce vzali rukavice, odpadkový pytel (možno
„nafasovat“ na OÚ) a přispěli tak životnímu prostředí
v našem okolí. Po domluvě nasbírané odpadky
odvezeme z určeného místa. Rádi zveřejníme Vaše
fotky z úklidu na facebookových stránkách obce,
stejně jako vloni. Je to i motivace pro ostatní. S tím
souvisí i pořádek v obci po zimě. Neustále řešíme psí
výkaly na veřejných místech - prosíme majitelé psů
o zodpovědnost. Obecní zaměstnanci postupně po
zimě uklízí posypový materiál z cest. Děkuji občanům,
kteří pomáhají tím, že si zametou komunikaci před
svým domem, i když Vás není tolik jako kdysi, je to
pro nás velká pomoc, kterou vítáme. Samozřejmě
touto cestou děkuji obecním zaměstnancům Jindrovi
Chřibkovi a Rosťovi Poštulkovi za zimní údržbu,
kdy měli v lednu a únoru spoustu práce i během
víkendů. Také děkuji za odhrnování sněhu Daníkovi
Štefkovi. Dále bych ráda vyzdvihla práci paní Blanky
Klouzalové, která se i během uzavření knihovny snaží
vyjít vstříc občanům s individuálním výdejem knih.
Kromě toho je neocenitelná její práce na zkoumání
historie Závady. Spolupracuje se Zemským archívem
v Opavě a Muzeem Hlučínska. Díky tomu se
neustále dozvídáme nové a nové informace nebo
si upřesňujeme informace, které nám nebyly úplně
jasné. Věřím, že i Vy si rádi ve zpravodaji přečtete
články o historii naší obce. Přeji Vám krásné jarní dny
a požehnané velikonoční svátky prožité ve zdraví!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Začátek: v 18.00 hod v sále Obecního domu
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, David Kocián,
Robin Vitásek, Robin Štefek, DiS.
Zapisovatelkou jednání je určena Petra Hluchníková
Dle §95 odst. 1 Zákona o obcích byli schváleni
ověřovatelé zápisu: Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana
Cigánová
Schváleno: 9 hlasy
1. Schválení programu jednání a přidání bodu:
- bod č. 19 - rozpočtové opatření č. 18/2020,
- bod č. 20 - rozpočtové opatření č. 19/2020,
- bod č. 21 - žádost o dotaci z rozpočtu obce Závada
pro Charita Hlučín.
Schváleno 9 hlasy
2. Usnesení č. 15 ze dne 07.12.2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení dohody o provedení práce, zastupitelka
p. Blanka Klouzalová za správu místní knihovny.
Odměna ve výši 70,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 8 hlasy
4. Schválení dohody o provedení práce, zastupitel
Ing. Petr Liška, za zpracování obecního zpravodaje.
Odměna ve výši 100,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 8 hlasy
5. Schválení dohody o provedení práce zastupitel
Ing. Ondřej Lasák, za správu webových stránek obce.
Odměna ve výši 150,- Kč/hod., max. 20 hod./měsíčně.
Schváleno 8 hlasy
6. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK evid. číslo 06788/2018/RRC ze
dne 06.08.2018. Zpracování projektové dokumentace
II. etapa kořenové ČOV.
Schváleno 9 hlasy
7. Schválení přijetí dotace v maximální výši
1.369.127,- Kč z MMR v programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na akci „Víceúčelová herní plocha,
Závada“
Schváleno 8 hlasy
8. Vnitřní finanční kontrola na rok 2021 – pověřen
místostarosta a finanční výbor.
Schváleno 9 hlasy
9. Schválení aktualizace směrnice pro poskytování a
účtování cestovních náhrad na rok 2021.
Schváleno 9 hlasy
10. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona
106/1999 Sb. § 18. Zveřejnění výroční zprávy na
úřední desce a webových stránkách obce Závada.
Schváleno 9 hlasy
11. Schválení prominutí nájmů v budově MŠ

(pronájem prostor kadeřnictví, kosmetika) během
trvání nouzového stavu od 01.01.2021.
Schváleno 9 hlasy
12. Podání informací o probíhajících projektech:
a) víceúčelová herní plocha - dotace z MMR,
b) osvětlení víceúčelového hřiště - podána žádost o
dotaci na MSK,
c) rekonstrukce kanalizace a KČOV II - projekt
probíhá,
d) rekonstrukce sálu a 2. nadpodlaží Obecního
domu včetně,
e) energetických úspor budovy - podány žádosti o
dotaci na MMR a SFŽP,
f) židle a stoly do sálu - příslib dotace z MAS,
g) kotlíkové půjčky - dotace ze SFŽP,
h) kompostéry, štěpkovač a box na knihy - společný
projekt několika obcí, příslib dotace z OPŽP
i) revitalizace Kaménka - příslib dotace z MZe,
j) podpora zdravého stárnutí - podána žádost o
dotaci na MSK.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
13. Rozpočtové opatření č. 17/2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021.
Schváleno 9 hlasy.
15. Zprávy výborů a komise.
Finanční výbor - kontrola rozpočtového opatření
17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021. Kontrola plnění
rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu
finanční výkaz FIN 2-12M za období od 1.12.2020
do 31.12.2020. 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.
Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor - kontrola pokladní knihy za
období od 08.12.2020 do 25.01.2021, stav pokladní
hotovosti 25.01.2021 je 6.176,- Kč. Ing. Ondřej Lasák
konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se
skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole
usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Závada
ze dne 07.12.2020
Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise - paní Zuzana Cigánová
podala informace o akcích, které proběhly. V úterý 15.
12. členky kulturní komise roznesly vánoční balíčky
seniorům a nemocným občanům. Dne 21.12.2020
vyšlo 39. číslo zpravodaje. Kvůli stále přetrvávající
situaci s pandemií jsou i nadále všechny kulturní a
společenské akce do odvolání zrušeny.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
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Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 16
ze dne 25.01.2021

Zpravodaj obce Závada

16. Rozpočtové opatření č. 18/2020.
17. Rozpočtové opatření č. 19/2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
18. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Charitě Hlučín v celkové výši 25,- Kč/klient/hod.
a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada
v 18.30 hod.

Veřejná zastupitelstva

Zprávy z OÚ

Ani mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
nebrání tomu, aby se zasedání zastupitelstev konala
v čase od 5:00 do 21:00. Pro zasedání zastupitelstva
z těchto opatření však plynou určitá specifická pravidla, která je třeba zohlednit. Všechny osoby účastnící
se zasedání zastupitelstva obce musejí užít ochranu
dýchacích cest (nos, ústa) buď "respirátorem FFP2/
KN95" nebo zdravotnickou obličejovou maskou (s parametry srov. výše). Dále je třeba zajistit rozestupy 2
m, pokud je to možné.
Účastníci z řad veřejnosti, kteří se zasedání
účastní osobně, musejí mít ve vnitřních prostorách, ochranu úst a
nosu nanorouškou či
respirátorem. Srdečně
zveme na veřejné zastupitelstvo, které se
koná 12.04.2021 od
18 hod.
Redakce

Snímek Jaroslav Habura 25.01.2021

Odpadové hospodářství
Jak už jsme Vás informovali v prosincovém vydání
zpravodaje, poslanci schválili balíček zákonů k
odpadovému hospodářství s účinností od 1. ledna
2021. Postupně se tak bude zvyšovat poplatek pro
města a obce za ukládání odpadu na skládku, pro příští
rok z 500,- Kč na 800,- Kč za tunu. Cena za ukládání
odpadu na skládky se bude zvyšovat až do výše 1850,Kč za tunu do roku 2029. Po tomto roce začne platit
zákaz skládkování využitelných odpadů. Z uvedené
tabulky můžeme zjistit, že v naší obci vzrostla produkce
odpadů. Nárůst komunálního odpadu si můžeme
spojit s epidemií nemoci covid-19. Lidé v této době

v mnohem větší míře využívali různých zásilkových a
donáškových služeb, což vedlo ke zvýšené produkci
obalových materiálů, především kartonových
krabic a plastů. Větší množství objemného odpadu
pak bylo také způsobeno tím, že lidé kvůli omezení
pohybu byli více doma, a měli tudíž více času na jarní
úklid domácností a vyklízení nepotřebných věcí. O
přesunutí velkoobjemových kontejnerů z březnového
termínu jste již byli informováni místním rozhlasem.
Jakmile to pandemická situace dovolí a budeme znát
nový termín svozu velkoobjemových odpadů, budete
informováni místním rozhlasem.

Odpady/rok
Sklo
Papír
Plasty
Bioodpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Textil
Jedlý olej a tuk
Celkem [tun]

2016
12,8
4,1
8,6
132,8
72,7
11,6
1,1

2017
12,5
3,7
10,6
120,0
73,1
13,8
2,0

2018
12,6
6,3
12,5
124,4
76,0
18,1
2,5

2019
12,7
8,5
13,3
174,0
76,5
21,9
3,0

243,7

235,6

252,4

309,9

2020
13,9
8,5
13,9
172,0
76,3
132,0
2,4
0,02
418,8

Voda/rok
Spotřeba vody v obci [m³]

2016
25819

2017
24437

2018
28422

2019
31295

2020
31947

Zpravodaj obce Závada
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Rekonstrukce sálu
Začátkem
roku
2019
zastupitelstvo schválilo nákup
nových židlí a stolů do sálu. Poté
jsme však uznali, že celý sál by
si po letech užívání zasloužil
rekonstrukci.
Také
jsme
uvažovali, jak zvýšit kapacitu
sálu. Nechali jsme si tedy
zpracovat
architektonickou
studii
včetně
vizualizace.
Později byl vybrán architekt
Ing. Jiří Markevič z Hlučína,
který nám zpracoval projekt
rekonstrukce II. nadpodlaží a
nyní je zažádáno o stavební
povolení. Smyslem stavebních
úprav bude vybourání zdí
dvou místností vedle pódia (bývalých kanceláří),
zazdění starého schodiště a propojení s kuchyní. Na
současném pódiu tak vznikne nový vzdušný prostor
-    „banketka“ s kapacitou cca 30 osob a barovým
pultem. Látkovou oponu nahradíme akustickými
stěnami. Nově bude pod přední akustickou stěnou
umístěno mobilní pódium, kvalita zvuku při akcích
tak bude lepší - zvuk půjde přímo do prostoru sálu.
Celý prostor musí být i kvůli hygienickým nařízením
vybaven vzduchotechnikou s chlazením. Jelikož se sál
využívá i ke cvičení, budou parapety chráněny kryty
s úložným prostorem. Předběžný rozpočet je necelé
4 miliony, uvidíme, za kolik se podaří konečnou cenu
vysoutěžit. Již nyní máme slíbenou dotaci 376.000,-

Kč z MAS na pořízení židlí, v březnu zažádáme opět
MAS o dotaci na akustickou stěnu a mobilní pódium.
Taktéž máme zažádáno o dotaci na stavební úpravy
včetně vybavení na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zároveň jsme na loňském prosincovém zastupitelstvu
schválili podání žádosti o dotaci na snížení energetické
náročnosti budovy OÚ do Operačního programu
životního prostředí. Pokud tato dotace vyjde, provedla
by se výměna kotlů na topení, instalovala fotovoltaika,
úsporná svítidla a vzduchotechnika do sálu. Pokud
dotace nevyjdou, budeme si rekonstrukci financovat
z vlastních prostředků. Doufáme, že se začne letos o
prázdninách, využijeme tak „koronovirovou“ pauzu,
kdy se na sále nekonají žádné akce.
Andrea Lorková
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Zprávy z OÚ

Dobíjecí stanice
Obec Závada se zapojila do žádosti o dotaci přes SOH Snímek https://www.powerbox.one/cs/nabijeci-stanice
„rozvoj cykloturistiky“ – pořízení dobíjecí stanice na
elektrokola. V případě získání dotace bychom mohli
nabíjecí stanici Powerbox.One instalovat i v naší
obci. Nabíjecí stanice Powerbox.One je největší (a v
rámci České republiky jedinou) sítí nabíjecích stanic
pro elektrokola. Díky univerzálnímu použití ji může
využívat každý majitel elektrokola a není nutné
aby s sebou vozil svojí vlastní nabíječku. Powerbox.
One aktuálně garantuje možnost nabíjení pro 95%
elektrokol v Česku. Stanice je vhodná pro venkovní
použití a umístění v centrech obcí nebo u cyklostezek.
Powerbox je atestován ERÚ pro provoz venku a je
certifikován na IP54 (prašné prostředí, voda stříkající
ze všech směrů). Standardní instalace je na objekt, ale
i na instalační sloupky, nebo jiná řešení. „Nabíječe“
využívané v nabíjecí stanici mají výstup 4A/42V, což
je mezinárodně uznaný bezpečný nabíjecí proud pro
všechny typy baterií. Stanice neslouží ke 100% nabití
kola, ale dobití v rámci dne, kdy typicky strávená doba
na nabíječce je 60 ÷ 90 minut. Dle typu a kapacity
nabíjené baterie se za tu dobu v průměru nabije cca
200Wh (0,2 kWh). Nákladově je to ekvivalent 0,50 Kč
÷ 1,- Kč (dle energetického tarifu). Po úspěšné instalaci
je vložena nabíjecí stanice do databáze serveru
Mapy.cz, který používá 99% uživatelů elektrokol v
ČR, viz: powerbox.link/mapy. Soutěž na dodavatele
nabíjecí stanice bude probíhat až po přiznání dotace
pro tento projekt.
Petr Liška

Stojan na kola

Snímek Petr Liška
Zpravodaj obce Závada

Množí se nám dotazy k čemu slouží dřevěná
konstrukce v našich mobiliářích, které jsou umístěny
„U Festunku“ a na konci Závady, směrem na Bělou.
Mobiliář je nepostradatelnou částí obcí a měst. Patří
do něj například odpadkové koše, lavičky v parku,
kašny, odpočívadla, stojany na kola a mnoho dalšího.
Mobiliáře musí sloužit účelu, pro který byly vyrobeny.
Samozřejmě aby do svého okolí zapadly designem a
zároveň byly odolné vůči vandalům i povětrnostním
vlivům. Naše obec získala na tyto mobiliáře dotace
z Moravskoslezského kraje v programu „Podpora
rozvoje cykloturistiky v MSK“, proto je součástí tohoto
mobiliáře dřevěná konstrukce, která slouží jako stojan
na kolo (viz foto vlevo).
Redakce
Snímek Petr
Liška
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Víceúčelové hřiště

Výstavba víceúčelového hřiště
Ve Zpravodaji č. 37 jsme Vás informovali o projektu
nového víceúčelového hřiště v naší obci. Po schválení
a přijetí dotace jsme mohli vypsat výběrové řízení
pro dodavatele stavby. Výběrové řízení vyhrála
společnost TREE Green Silesia s. r. o., která poslala
nejvýhodnější nabídku. V pátek 05.02.2021 byly
započaty první práce. Jelikož stávající asfaltová
plocha vykazovala nežádoucí nerovnosti (na 40 m
nerovnosti až 20 cm), a zároveň je nevhodná, jako
zemní pláň pro toto hřiště, museli jsme celou plochu
odstranit a odvézt na skládku. Zemní pláň pro tento

druh povrchu musí být provedena v předepsaných
příčných a podélných sklonech a výškových
odchylkách. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí
mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující
požadavkům rovinatosti. Maximální povolená
nerovnost poslední, vyrovnávací vrstvy podloží je +/10 mm (měřeno 4 m latí). Podklad pod umělý trávník
musí být pevný, celistvý, stmelený, bez ostrých hran
a výstupků, lokálních nerovností a bez jakýchkoli
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chemických či mechanických nečistot. Pokud podklad
nesplňuje tyto požadavky, musí být upraven. V
současné době je provedeno kompletní odvodnění
celé plochy. Pokračuje betonování obrubníků a
sloupů pro uchycení mantinelů a ochranných sítí.
Jsou rovněž připraveny elektrické rozvody pro
osvětlení. Po Velikonocích bude pokračovat návoz
jednotlivých podkladních vrstev a následně instalace
umělého trávníku. Instalace umělého trávníku musí
být realizována za vhodných klimatických podmínek.
Při realizaci pokládky nesmí teplota po celou dobu
prací klesnout pod 15°C. Instalace nesmí probíhat
za dešťových nebo sněhových srážek. Proto si
musíme na termín zhotovení celého hřiště ještě chvíli
počkat. Prosím o respektování zákazu vstupu na
staveniště, aby nedošlo k zbytečnému úrazu. Věříme,
že multifunkční hřiště určitě obohatí sportovní život
naší obce. Hřiště bude přístupné pro všechny občany
Závady zdarma. Nad řádným provozem a údržbou
bude bdít příslušný správce.
Petr Liška

		

Snímky Petr Liška
Zpravodaj obce Závada

Sčítání lidu

Sčítání lidu
Podle zákona 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2021 a o změně zákona č.89/1995 Sb., o
státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
bude na celém území České republiky přistoupeno
ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem
sčítání je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27.
března 2021. Sčítání primárně proběhne online bez
nutnosti kontaktu s dalšími lidmi.
Účast na sčítání a s tím související vyplnění
dotazníku je povinná pro všechny, kteří mají v Česku
trvalý či přechodný aspoň 90 denní pobyt nebo
azyl. Nebude ale nutné, aby si elektronický formulář
vypisoval každý sám. Lidé nemusí sečíst jen sebe, ale
i další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří
je požádají o pomoc, protože třeba nemají přístup k
informačním technologiím. Pokud však svůj formulář,
ať už v jakékoli formě nevyplníte nebo ho nikdo
nevyplní za vás, hrozí vám pokuta 10.000,- Kč. Za
zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve
výši až 500.000,- Kč.
Online formulář pro sčítání naleznete přímo na webu:
https://www.scitani.cz/ Zde najdete návod, informace
o otázkách i podrobný návod ve formátu PDF. Sčítání
na webu probíhá od 27. března do 11. května.
Tištěný formulář získáte od sčítacího komisaře nebo
na kterémkoliv kontaktním místě. Sčítací komisaři
začínají z roznosem formulářů 17. dubna pouze
těm, kteří se nepřihlásili ke sčítání online. Komisaři
ohlásí datum a čas roznosu dopisem, který vhodí do
schránky. Následně se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vašim
domem. Termín doručení formuláře změnit nelze,
ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou.
Náhradní termín opět oznámí dopisem. Vyplněný
formulář vložíte do přiložené obálky a odnesete na
nejbližší kontaktní místo nebo do poštovní schránky
České pošty. Podrobný návod na vyplnění formuláře
najdete na webu: https://www.scitani.cz/ Tato část
sčítání bude probíhat od 17. dubna do 11. května.
Existují tři druhy tištěných formulářů:

- formulář pro domácnost,
- dodatečný formulář pro domácnost,			
(pro více než 5 bydlících osob),
- pro osoby žijící jednotlivě v ubytovacích aj.
zařízeních.
Na rozdíl od minulého sčítání budou respondenti
odpovídat místo na 47 otázek pouze na 23. Otázka
ohledně víry bude letos volitelná, kdo nechce,
odpovídat nemusí. Při minulém sčítání lidu byl
právě tento bod dotazníku kritizován jako zásah do
soukromí. Nepovinná bude i otázka národnosti. Lze
ale vyplnit hned dvě. Vypuštěny mají být otázky na
rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání,
vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. Úplně má
zmizet i domovní list. Co se týká pohlaví, zůstanou
v nabídce dvě. Formuláře budou kromě češtiny
dostupné také v několika dalších jazycích. Konkrétně
to bude angličtina, němčina, polština, ruština,
ukrajinština, vietnamština, romština.

Sčítání lidu jako tradice
Sčítání lidu na českém území bylo poprvé provedeno
již v roce 1869 a od roku 1918 bylo provedeno celkem
devětkrát. Naposledy se tak stalo v roce 2011.
Přehled všech minulých sčítání najdete na webových
stránkách Českého statistického úřadu. Na webu
Sčítání lidu 2021 pak najdete aktuální informace k
letošnímu ročníku sčítání.
Na rozdíl od jiných evropských států, které získávají
údaje především z databází tamních úřadů, se občané
v České republice musejí povinně zapojit. Samotné
sčítání a publikace výsledků bude otázkou několika
měsíců. První výsledky sčítání budou zveřejněny
na přelomu let 2021 a 2022. Další výstupy budou
publikovány podle průběhu zpracování. Vše bude
zdarma k dispozici v rámci nové webové prezentace,
která umožní sestavovat tabulky, grafy i mapy podle
vlastních zadání. Statistický geoportál nabídne
interaktivní mapy, jež budou zobrazovat výsledky
jak pro administrativní územní celky, tak pro
data ve čtvercové síti (tzv. gridy). Výsledky sčítání
budou k dispozici také ve Veřejné databázi Českého
statistického úřadu, včetně formátu otevřených dat.
Zdroj: https://www.scitani.cz/
Počet obyvatel v Závadě k 31.12.2020 byl 596.
Muži  			
287
Ženy  			
309
Narozené děti  	
4
Zemřelí  		
10
Odstěhovaní  		
13

Zpravodaj obce Závada
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Farnost

Všechno jednou skončí a všechno na světě se Jsme-li totiž přesvědčeni (a máme-li byť třebas
dá vydržet
drobnou zkušenost), že „láska vytrvá navěky“, jsme
Vážení přátelé,
nevím, jak na vás zapůsobil nadpis tohoto článku.
Pokud přeci jen aspoň trochu útěšně, zvu vás, abyste
četli dál. Tato dvě stručná a pravdivá úsloví si poslední
dobou připomínám častěji. Myslím si totiž, že se
náramně hodí k době, kterou všichni v současnosti
nechtěně prožíváme uprostřed rozličných omezení,
nejistot, proher, ztrát, chyb, krize a únavy. Možná
někomu tyhle poučky mohou připadat příliš laciné –
jako by snad takové výroky řešily všechny těžkosti, jimiž
si lidé dnes musí procházet. Jistě, neřeší. Ale ukazují
dle mého soudu pravdivě na sílu lidského života na
jedné straně a na prchavost světa na straně druhé.
Vždyť si stačí poslechnout či přečíst, kolik hořkostí
a útrap prožili a přestáli lidé, kteří zakusili válečné
události a jejich důsledky – a to nejen třeba naši
pamětníci druhé světové války, ale i oběti současné
válečné zvůle v mnoha zemích světa. Dovedete si
například představit, že máte elektřinu pouze hodinu
denně, hladovíte, protože nemáte práci, vidíte
kilometrové fronty na benzín, nemáte šanci dostat se
v případě potřeby do nemocnice, trpíte nedostatkem
vody a léků, máte rozbitý dům a nemáte peníze
na splacení podnájmu? To jsou situace, jimž jsou
například vystaveni stovky tisíc rodin v současné Sýrii
(za ostudného mlčení světových mocností). A přece i
tito lidé žijí dál a doufají, že se všechno změní. Pokud
totiž všechno jednou skončí, pak je třeba vydržet to,
co je v této chvíli zlé a těžké. Potřebujete však také
vědět, že něco naopak neskončí. Výstižně zpívají
bratři Ebenové v jedné ze svých písní:
Nic není tak horký, jak se upeče
A každá kalná voda jednou odteče
A každý chladný vítr jednou dofičí
A každá mánička jde někdy k holiči.
I oceán má někde svoje okraje
A i nejdelší deska jednou dohraje
I dálný východ není zas tak daleký
A jenom láska ta vytrvá navěky
Každý velký požár jednou dohoří
A každá zeď se jednoho dne rozboří
A každý metál jednou spadne ze hrudi
A každý prudič jednoho dne doprudí
A každý bohém jednou skončí v papučích
A každý blb se někdy něco naučí
A každý muslim jednou dojde do Mekky
A jenom láska ta vytrvá
A bohatí nebudou vždycky bohatí
A každé platidlo po čase doplatí
A každé zboží jednou skončí na pultu
A každý docent najde svoji fakultu
A i moře se jednoho dne umoří
Až srovnají se propasti i pohoří
A přikryje nás prach tak jako Aztéky
A jenom láska ta vytrvá navěky
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schopni přestát to, co je těžké a zároveň dočasné.
Tohle je vlastně ryze křesťanské velikonoční poselství:
totiž že zlo nemá poslední slovo, že vzkříšení přemáhá
smrt, světlo temnotu, věčnost naši dočasnost a láska
vítězí nad zlem. Ba co víc: tato Láska je Někdo, je
to ten Vzkříšený a ten zcela konkrétní Vítěz, který
mě nejen ujišťuje, že všechno, co těžkého prožívám,
jednou skončí, ale sám mě svou přítomností osobně
doprovází, abych všechno vydržel a aby dokonce to
zlé mohlo posloužit k něčemu dobrému, lepšímu.
Nejobtížnější na tom všem je však to, že nevíme KDY.
Proto všechno, co trvá a tíží, je tak smutné a působí
velkou nejistotu. Dodám snad už jen, že právě až to
zlé skončí, člověku častokrát dojde, jaký to mělo smysl
nebo může mít smysl, když se k tomu dobře postaví.
Přeji vám, ať Velikonoce přicházejí právě včas do toho
všeho, co musíte vydržet a co jednou jistotně skončí.
Chci se však s vámi podělit ještě o jednu záležitost. Že
všechno jednou skončí, má také negativní poselství
– totiž že skončí i to pěkné. Nakonec „každého dne
se něco překrásného končí“, básnil už kdysi Jaroslav
Seifert. V delším časovém horizontu to platí i pro
různé věci, stavby, výrobky, stroje, techniku apod.
Zvykli jsme si, že místo starého pořídíme nové. Ale
ne vždy je to tak jednoduché. V kostele sv. Urbana
v Závadě v současné době prožíváme velmi naléhavě,
že jednou skončí svou královskou hru zdejší varhany.
Mají už svoje odslouženo. Byly vyrobeny v roce 1861
a do Závady je sehnal v roce 1963 P. Vincenc Hurník ze
zrušeného kostela v Kerharticích, který byl v roce 1985
srovnán se zemí v souvislosti s výstavbou kružberské

Snímek Zuzana Cigánová

přehrady. Nástroj nebyl nikdy generálně opravován,
takže v současné době mnohé jeho součástky
dosluhují. Někdo by řekl: tak se vyhodí a postavíme
nový. Tak jednoduché to však není. Za prvé nový
nástroj je velmi drahá, milionová záležitost. A za druhé
má tento nástroj, byť je malý, nespornou hodnotu.
Postavil ho olomoucký varhanář Johann Blasmayer
		
Zpravodaj obce Závada

Farnost

(1819 - 1878), od něhož se dodnes dochovalo velmi
málo z jeho kvalitní řemeslné a umělecké práce. Naše
varhany tak představují cenné hudební a kulturní
dědictví, jakýsi klenot i pro obec Závadu. Navíc je
tento stroj jako celek pořád v zachovalém stavu.
Aby však mohl nadále sloužit, je potřeba leccos
opravit, ošetřit, vyměnit, zalepit, seřídit, vyčistit,
doladit, vylepšit atd. Jistě tušíte, že taková odborná a
důsledná práce nebude levná. Rozpočet je vyčíslen na
472.000,- Kč, v případě dalších důležitých vylepšení o
100.000,- Kč více. Když někdy poslouchám nelichotivé
a falešné zvuky linoucí se z varhan v současném stavu,
připomínám si, že jistě všechno na světě se dá vydržet,
že však současně lze mnohá trápení ukončit. Na rozdíl
od mnoha situací a těžkostí víme u našich varhan ono
KDY: varhanářská firma nabídla generální opravu
v roce 2022. S financemi jsme na tom v Závadě nyní
tak, že máme našetřeno 185.000,- Kč. Prosím vás
tedy už nyní, abychom se společně pustili do tohoto
díla, které nechá rozeznít naše cenné varhany v plné
kráse. Předem děkuji za vaši štědrost při sbírkách či
mimořádných darech.
Někdo by samozřejmě mohl poradit: tak vyhoďte staré varhany a pořiďte klávesy s podobným zvukem – je
to levné a bohatě to stačí. Pokusím se použít příměr:
když jdu gratulovat mamince k narozeninám či ke Dni
matek, nedovolil bych si přinést jí umělé květiny, ačkoli jsou výhledově jistě levnější, protože vydrží třeba i několik let… Myslím, že umělé květiny nikomu
nedáváme, ty pořizujeme sami pro sebe nebo pro
nějaké místo. Živá květina je totiž opravdová a není
náhražkou, tak jako fungující vztah není předstíranou
náhražkou. Při BOHOslužbě dáváme ze sebe Bohu
to nejlepší a opravdovost svého srdce. Umělý zvuk
varhan by tak byl neuctivou náhražkou, technickým
vyřešením, nikoli autentickou krásou. Úspornost a
efektivita jsou typickými kategoriemi trhu a zisku;
vztah se vyjadřuje opravdovostí a velkorysostí. Umělý zvuk varhan nikdy nemůže nahradit živé tóny reálných píšťal a píšťaliček, které se v jednom libém
souzvuku ladně podílejí na kráse bohoslužby. Není
ostatně toto sjednocení rozličných tónů obrazem jednoty, kterou máme tvořit my, živé a nenahraditelné
bytosti v jednom společenství církve? Přiznám se, že
leckdy po doznění posledního akordu varhanní dohry
nejsem rád, že všechno jednou končí… Ale i takový
zvukový půst se dá vydržet. Živý, poctivý a kvalitní
zvuk se totiž nikdy neomrzí a lze se stále znovu těšit na další nadílku, která způsobuje jakési nadějné
pohlazení, podobně jako krásná květina. Už teď se
těším, že nás opravené varhany takto pohladí nejen
při bohoslužbách, ale třeba i při nějakém koncertním
vystoupení.
P. Vojtěch Janšta
Zpravodaj obce Závada

Noví ministranti
V neděli 7. února byli přijati dva noví ministranti:
David Mučka a Matouš Lorek. Pan farář je od října
připravoval na tuto službu, kdy se museli mimo
jiné naučit názvy předmětů používaných při liturgii
nebo to, jak se chovat během mše svaté před oltářem.
Přejeme jim, ať je ministrantská služba baví, a ať u ní
vydrží. Kdysi se říkalo - „Ministranti, největší chvanti“,
věřme, že v dnešní době už je tomu jinak.
Ministrant je světský služebník, který napomáhá
kněžím během bohoslužby. Pojem se používá
zejména v rámci římskokatolické církve, ovšem
obdobná funkce existuje i u některých evangelických
a starokatolických církví a rovněž v Obci křesťanů.
Latinské slovo ministrare je možné přeložit
jako „sloužit“, což znamená druhému člověku
činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem
Ježíše Krista. Mezi služby ministranta patří také
pomoc při udílení některých svátostí, zejména
svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté).
Hlavními patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a
sv. Dominik Savio.
Ministrantské oblečení se skládá z několika částí –
vrchní roucho je rocheta, která může být zdobena
krajkami. Spodní roucho je komže a vrchní límec, tyto
dvě části můžou být v liturgických barvách červené,
zelené, černé a fialové. V bílé barvě se moc nepoužívá,
avšak při mších v bílé barvě ministranti používají
většinou červené. Pokud farnost nemá barevné
komže s límci, pak se používá univerzální barva
černá, ovšem bez vrchního límce, ten se nosí v černé
barvě pouze na pohřby, zádušní mše a na památku
všech věrných zemřelých (dušičky). Ministrant černou
komži může nahradit klerikou, to už se ale nedává
černý límec pod rochetu. Ministrant může nosit též
černý biret se střapcem a čtyřmi rohy.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministrant

SnímkySnímek
farnostSDH
Bohuslavice
Závada
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Charita

Výsledky tříkrálové sbírky

Vánoce v kostele

V letošní tříkrálové sbírce se v naší obci v kasičkách
umístěných v prodejně Tempo, v kostele sv. Urbana a
na Obecním úřadě v Závadě vybralo 25.380,- Kč.
Charita Hlučín děkuje všem dárcům. Letošní ročník
Tříkrálové sbírky ovlivněný epidemií nekončí. Přispívat
můžete do 30. dubna 2021. Děkujeme za vaše dary,
které pomohou potřebným žijícím kolem nás v našem
regionu. Jak můžete ještě přispět?
ONLINE KOLEDA: Navštivte ONLINE koledu na www.
trikralovasbirka.cz a přispějte do ONLINE kasičky.
Je nutné vyplnit název města, obce nebo PSČ.
Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen
tak přispějete Charitě Hlučín. Systém Vám vytvoří
potvrzení o daru pro daňové účely.
PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800 s
variabilním symbolem 77708005. Zadání var. symbolu
je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena
Charitě Hlučín. Stav tříkrálové sbírky je na stránkách
aktualizován vždy k poslednímu dni v měsíci.
Statické pokladničky celkem: 		
1.464.443,- Kč
Online koleda k 25.3.2021: 		
273.216,- Kč
Výtěžek celkem k 25.3.2021: 		
1.737.659,- Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65%) k
31.01.2021 – 1.129.478,- Kč. Více informací najdete
na stránkách Charity Hlučín.
https://www.charitahlucin.cz/

Letošní Vánoce byly jiné, do kostela mohl přijít jen
omezený počet osob. Přesto však výzdoba našeho
kostela „omezená“ rozhodně nebyla. Opět bylo jako
každoročně vše krásně nazdobeno a uklizeno. Za to
patří velké poděkování obecním zaměstnancům,
paní Elišce Lichovníkové, Lídě Janečkové a místním
hasičům, kteří dovezli a nazdobili vánoční stromky.
Andrea Lorková

Charita Hlučín – Tříkrálová sbírka 2021 (statické pokladničky, ukončeno 24.01.2021)

Obec
Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Dolní Benešov a Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín - Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
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Vykoledovaná částka
11.400 Kč
15.184 Kč
89.531 Kč
100.845 Kč
50.538 Kč
70.747 Kč
68.536 Kč
6.866 Kč
20.672 Kč
151.585 Kč
44.100 Kč
95.770 Kč
46.245 Kč

Obec
Vykoledovaná částka
Kravaře, Kouty, Dvořisko
176.632 Kč
Ludgeřovice
119.059 Kč
Markvartovice
30.078 Kč
Píšť
78.103 Kč
Rohov
23.345 Kč
Strahovice
30.803 Kč
Sudice
25.041 Kč
Šilheřovice
47.677 Kč
Štěpánkovice
84.278 Kč
Třebom
3.817 Kč
Vřesina
48.211 Kč
Závada
25.380 Kč
Celkem:
1.464.443 Kč

Zpravodaj obce Závada

Koronavirus

Koronavirus všude kolem nás
Koronavirus je zjednodušené označení pro virus, který
dostal název SARS-CoV-2 nebo 2019-nCoV. Ten způsobuje onemocnění, které lékaři nazývají COVID-19. Koronavirus se mu říká proto, že má tvar, který vypadá
jako sluneční koróna – takových virů je celá skupina a
patří do ní právě třeba SARS nebo HIV. Na člověka se
přenesl se vší pravděpodobností z divokého zvířete,
i když zdroj nákazy nebyl v lokalitě prvního výskytu
onemocnění, tedy v Číně, konkrétně ve Wu-chanu,
identifikován. Dnes už snad není nikdo, kdo by neznal
slovo „koronavirus“ či COVID-19. Všude, kam se podíváš, co slyšíš, čteš a vidíš, vše se v posledních dnech
točí jen okolo koronaviru. Proto Vás, čtenáře, nechceme tímto tématem více zatěžovat. Dovolíme si jen
uvést trochu statistik z obcí v našem okolí.
https://www.covdata.cz/obce.php#553492

OBEC

POTVRZENÉ
PŘÍPADY

POZITIVNĚ TESTOVANÍ
V LÉČENÍ

Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Dolní Benešov
Hať
Hlučín
Chuchelná
Kozmice
Opava
Ostrava
Píšť
Vřesina
Závada

122
358
849
655
466
1977
246
300
8644
34585
282
268
79

10
18
82
52
53
155
33
18
723
3214
23
17
2

Aktuální stav pozitivně testovaných v léčení na COVID-19 v MSK
ke dni 27.03.2021, dle ÚZIS
Pozitivně testovaných celkem: 159897
Hospitalizovaných aktuálně: 825
Uzdravených celkem: 141478
Zemřelých celkem: 2928
Pozitivně testovaných v léčení: 15491
Nově pozitivně testovaných za den: 477
Pozitivně testovaných za 7 dní na 100 tis. obyvatel: 413

839/4463/126
Krnov

Kravaře

339/3596/47
552/3493/106
203/1305/39

Bruntál

472/5735/79

1380/14760/257

Bohumín

414/3557/83

Rýmařov

189/1502/30

Hodnoty lokalizovaných údajů v mapě
se mohou lišit od sumy za kraj z důvodu
částečně nelokalizovaných dat

Hlučín

Opava

Orlová

875/8508/222

3555/35035/767
Vítkov

Výsečový graf aktuálního stavu

285/3312/67

184/2007/32

514/4234/114
Ostrava

Bílovec

Pozitivně testovaný v léčení
Uzdravený

Odry

Kopřivnice

581/5134/81
548/4517/74

Zemřelý
Počet pozitivně testovaných v léčení

291/2016/28

0
1-200

Frenštát
pod
Radhoštěm

201-500
501-1000
1001-2000
2001 a více

Nový Jičín

Karviná
Havířov

933/9538/168
Český
Těšín

239/2865/44
649/6906/154
Frýdek-Místek
1573/12709/288
Frýdlant nad
Ostravicí

267/2652/55

Třinec

340/2930/44
Jablunkov

Zdroj: ÚZIS
Vypracoval: HZSMSK, oddělení KOPIS a IBC a oddělení OOKŘ

Zdroj: ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
Zpravodaj obce Závada
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Spolky a hobby

Putovní kamínky
Malované putovní kamínky jsou v poslední době
hodně rozšířené a i v naši obci se začaly nacházet. Jde
o originální způsob, jak si děti v době koronavirové
můžou vyplnit volný čas a druhým udělat radost.
V podstatě se jedná o druh zábavy. Na jedné straně
jsou ti, kteří kamínky malují a roznáší, na druhé
straně stojí ti, kteří je hledají nebo je najdou a ti,
kterým vykouzlí jen úsměv na tváři. Malování na
kamínky není složité, děti z kroužku tvoření Inčučuny
se již s touto technikou seznámily. Základem je dobře
očištěný kamínek, který najdete v přírodě, akrylové
barvy, fixy, štětec, akrylový lak a v kreslení se
fantazie meze nekladou. Aby z malovaného kamínku
vznikl putovní (momentálně dle nařízení vlády jen na
území našeho okresu), je potřeba na jednu stranu
napsat směrovací číslo svého bydliště a popř. značku.
Svůj malovaný a označený kamínek pak už jen stačí
položit kdekoli venku, kde je pravděpodobné, že si jej
Snímek Katka Solčanová
někdo všimne. Jen je potřeba zvolit takové místo, kde
nehrozí nebezpečí pádu nebo úrazu, kde není velký
Knihovna v omezeném provozu
provoz a také by nebylo vhodné pokládat na hřbitově
a u kostela.
Navzdory situaci s pandemií Covid - 19 a opatřením s
ní vzniklém, fungovala naše knihovna v loňském roce
2020 v rámci možností dobře. Knihovna registrovala
v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 celkem 62
registrovaných čtenářů, z toho do 15-ti let bylo 22
mladých čtenářů. Během roku bylo vypůjčeno: beletrie
pro dospělé: 517 krát, naučná literatura dospělým:
Katka Solčanová 42 krát, beletrie půjčená dětem: 145 krát a naučná
literatura dětem: 10 krát. Dokupovaly se nové knihy,
vycházeli jsme vstříc žádostem o knihy k povinné
četbě, jak pro základní školy, tak i střední školy. Díky
opavské knihovně, jsme žadatelům mohli vyhovět ve
většině žádostí. Během roku jsme také stihli udělat
několik tvoření s dětmi v omezeném počtu. Všechny
záznamy z knihovny je možno zhlédnout na sociální
síti facebook: Knihovna Závada u Hlučína.
Blanka Klouzalová
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Snímky Blanka Klouzalová
Zpravodaj obce Závada

Historie

Něco z historie naši obce - 25. část
Období první republiky 1920 – 1938; 1. díl

zastupitelstva dne 13. června 1920 ve školní budově
na pokyn okresního hejtmana bylo ustanovení
správních komisí. Vládním komisařem pro Závadu byl
ustanoven Karel Poštulka, členy správní komise se
stali Robert Kubík, František Lampa, Josef Konečný,
František Benek, Adolf Urbánek, Albert Pacur, Josef
Vitásek, Theodor Fuss, Josef Langer (rotschildovský
hajný, působící v Závadě od r. 1914) a Jan Vitásek.
Nejsou zprávy o tom, jak obyvatelstvo přijalo tuto
změnu , ale zřejmě přílišné nadšení nevyvolala. Toho,
co způsobovalo pozvolné rozčarování, bylo více.
Závada se po 4. únoru 1920 stala československou
pohraniční obcí. Nový režim po odchodu vojska
velmi výrazně dal najevo, jak chce získané Hlučínsko
držet s pomoci svých mocenských orgánů. V obci
byla umístěna četnická stanice, která byla záhy
přeložena do Bohuslavic, a stanice finanční stráže.
Jelikož pro umístnění finanční stanice nebyla v obci
vhodná budova, úřadovala pravděpodobně ve škole,
kde také bydleli jejich správce Jan Zátopek, naroz.
v Trojanovicích (malíř pokojů) a dozorce Čeněk Pchálek
narozen v Suchých Lazcích (zedník). Další příslušníci
stanice bydleli v pronájmu u závadských obyvatel - u
Petra Vitáska dozorci Josef Veselý, narozen v Čáslavi
(malíř pokojů) a Vladimír Kulhavý, narozen v Hradisku
u Rychnova nad Kněžnou (pekař). U bývalého
starosty Antonína Ryšky byli ubytování dozorci Jan

Situaci na Hlučínsku v době
jeho přechodu
k Československu a bezprostředně po něm ilustrují
dvě zprávy komisaře Josefa Šrámka československé
vládě z 20. února a 10. dubna 1920. Bylo převzato
celkem 35 obcí, 5 samot, 28 velkostatkářských obvodů
a samosprávné město Hlučín. Dalších 11 obcí, na něž
si Československo dělalo nároky, zatím zůstává při
Německu do rozhodnutí rozhraničovací komise. O
úpravě obecní správy byly vedeny diskuze, nakonec
převážil názor jmenovat podle českého vzoru v každé
obci obecního tajemníka a dosavadní úřední obvody
zrušit. Dojem z těchto zpráv byl narušován některými
akcemi, jenž se již během jara 1920 začaly rozvíjet.
Představitele těch, kteří se nesmířili s přechodem
Hlučínska k Československu uprchli do Německa a
zahájili tam akce za návrat Hlučínska k Německu.
Samotní Hlučíňané očekávali např. že jim bude
ponechán dosavadní německý charakter škol tak,
jak na něj byli zvyklí, s tím, že samozřejmě hodiny
češtiny (moravštiny) budou rozšířené. I taková
pročeskoslovenská obec jako Závada brala jako
samozřejmost, že ve vnitřním úřadování orgánů
obecní správy se nadále uplatní němčina – proto
učitel Škovránek dále vedl záznamy z jednání
obecního zastupitelstva německy. Pozn. - První
zápis z jednání obecního zastupitelstva v Závadě v
českém jazyce je datován ze dne 27.12.1921. Dle
rozhodnutí vlády československé z 4. května 1920,
školy na Hlučínsku s výjimkou Sudic a Třebomi,
kde převažovalo německé obyvatelstvo, budou
české. Z června 1920 jsou zachovány první záznamy
z jednání orgánů obecní správy v Závadě (psané
německy) z doby po připojení k Československu. Na
schůzi 6. června 1920 vystupovalo ještě staré obecní
zastupitelstvo – starosta Antonín Ryška, přísežní
Antonín Štefek a František Lampa, zastupitel Karel
Poštulka, František Menšík, Jan Vitásek, Antonín
Herrmann, Robert Kubík, Josef Moravec, Karel
Barvík, František Štefek a Theodor Fuss. Napjatá
situace se odrážela i v programu jednání. Muselo
být akceptováno nařízení zavádějící s platností od 1.
dubna 1920 daň z přepychu ve výši 25 Kč. Protože
členové zastupitelstva museli nyní často jezdit na
různá jednání, byly stanoveny diety pro cestu do
Hlučína ve výši 8 Kč, do Opavy a Ratiboře 15 Kč. Obec
Bohuslavice koupila od velkostatku v Závadě část
pozemků na hranici s katastrem Závady a z toho
důvodu se mělo u komisaře v Bohuslavicích vyjednat
přeložení chodníků od Mlýnské cesty přes pozemky
k východnímu konci Bohuslavic. Navrhovaná
reforma platů obecního úřednictva byla odložená,
protože v tom nebylo jednoty. Z jednání obecního Josef Konečný s manželkou Annou (roz. Janíková)
Zpravodaj obce Závada
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Historie

Dvořáček, narozen ve Svitávce (obchodní příručí)
a František Navrátil, narozen v Holešově (obchodní
příručí) a u vdovy Emilie Obrusníkové dozorce Jan
Přichystal, narozen v Podolí u Brna (rolník). Můžeme
z toho usoudit, že do složení četnictva, četnické
stráže a jiných ozbrojených formací Československé
republiky přicházelo mnoho těch, jež události první
světové války přivedly mezi legionáře a po návratu
domů buď nemohli najít odpovídající zaměstnání
nebo se dali zlákat vyhlídkou na slušnou kariérou,

jež byla v těchto organizacích bývalým legionářům
nabízena. Fota přiložená k článku nám poskytla pani
Hedvika Fussová roz. Konečná z rodinného alba. Na
první fotce jsou rodiče paní Fussové: Josef Konečný a
Anna roz. Janíková ze Závady. Dům Konečných stál
na dnešním pozemku č. p. 16 a sousední zahradě. Na
druhé fotce je zleva Celestýna Urbánková, Celestýna
Konečná a dívka ze závadského dvora. Foceno je ze
směru od Bohuslavic na horizontu tzv. Rampě.
sepsala Blanka Klouzalová

Zleva: Celestýna Urbánková, Celestýna Konečná, ???
čerpáno z Dějin obce Závada

Návštěva z Muzea Hlučínska
V pondělí 22. března nás navštívil PhDr. Jiří Neminář,
který působí jako muzejní pedagog v Muzeu
Hlučínska. Na společné schůzce za účasti starostky
obce a paní Blanky Klouzalové jsme probrali nejen
historii Závady, ale celého Hlučínska. Pan Neminář
nám představil návrh učebnice vlastivědy o Hlučínsku,
která je připravována pro žáky ZŠ. Zábavnou formou
se tak žáci dozví něco více o historii Prajzské.
Představil nám také projekt „hultschiner soldaten“.
Projekt Hultschiner-Soldaten, z. s. má možnost získat
informace o jednotkách, u kterých dotyčný voják
sloužil, hodnost, případná zranění a pobyt v lazaretu,
vyznamenání, číslo vojenské známky atp. Rodinní
příslušníci vojáků, které zajímá válečná služba jejich
příbuzného, se mohou obrátit přímo na Projekt
Hultschiner-Soldaten z.s. My žádost na základě Vámi
udělené plné moci zpracujeme a podáme vojenskému
archivu WASt Berlín. Doba vypracování trvá zhruba 18
měsíců a cena se pohybuje podle množství stránek a

kopií okolo 16 €. Na odkazu http://www.hultschinersoldaten.de/ lze vyhledat informace dle jednotlivých
obcí, abecední seznam vojáků, u některých i včetně
fotografie. Muzeu Hlučínska jsme poskytli některé
historické fotografie z naší obce, které archivuje
paní Blanka Klouzalová. Domluvili jsme se na další
spolupráci naší obce s Muzeem Hlučínska.
Andrea Lorková

14

		

Snímek Andrea Lorková
Zpravodaj obce Závada

Křížovka

Luštěte a vyhrajte krásné ceny.
Tajenku této výherní křížovky se svojí
adresou a telefonním číslem
posílejte na mail:
krizovka@zavada.cz
Nebo vhoďte do poštovní schránky
na obecním úřadě v Závadě.
Tajenku zasílejte do 01.05.2021.
Slosování proběhne na
veřejném zastupitelstvu dne 21.06.2021.
Tři vylosovaní výherci obdrží knižní
odměnu a upomínkové předměty
s logem obce Závada.

Zpravodaj obce Závada
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Infoservis

Životní jubilea
V období leden - březen oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden
Vítězslav Steffek             		
81 let
Pavel Obrusník                 		
60 let
Ladislav Chříbek               		
60 let
Žaneta Chříbková            		
50 let
Anna Černajová              		
84 let
Únor
Rozamarie Lampová      		
Ivana Gubová                   		
Annemarie Fichnová     		
Jana Holubková               		

85 let
55 let
82 let
60 let

Březen
Jaroslava Škrochová       		
Miroslav Barvík                		
Anna Bedrunková           		
Alfréd Holubek                		
Libor Krettek                     		
Marie Drastíková             		
Jana Pacurová                  		
Josef Blokscha                  		
Maria Kašparová             		
Anna Pustelníková         		
Jan Ryška                            		
Annemarie Černajová   		

60 let
75 let
84 let
55 let
50 let
55 let
65 let
81 let
85 let
91 let
55 let
81 let

Blahopřejeme!
V uplynulých měsících nás navždy
opustili tito spoluobčané:
Leden
Květoslava Krettková
Karel Vitásek
Únor
Alžběta Adamíková
Březen
Jiří Císař
S úctou vzpomínáme...

VÝZVA DOPISOVATELŮM

Starostové obcí a měst Hlučínska
vyzývají všechny spoluobčany
k darování krve v rámci akce

Hematologicko-transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava

Plánované akce:
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou omezeny, či úplně
zakázány sportovní, kulturní a další volnočasové
aktivity. Proto nejsou momentálně stanoveny
pevné termíny jarních akcí.

ZÁPIS DO MŠ
na školní rok 2021/2022
od 3. do 14. května 2021.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k
ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19 bude zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.
Co musíte udělat, když chcete zapsat dítě do školky?
1. Vyplnit online žádost - odkaz najdete na www.
zsbohuslavice.cz
Odkaz bude aktivní od 3. 5. do 14. 5. 2021.
2. Požádat praktického lékaře o potvrzení očkování
dítěte. Netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
3. Potvrzení o očkování a vytištěnou žádost vhodit
do schránky školy. Nejpozději 14. 5. 2021.
Závada má schránku na budově MŠ, Bohuslavice u
hlavního vchodu ZŠ.

Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho
zpravoda-je, 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.
Zpravodaj obce Závada. Periodický tisk územního samosprávného celku. Zaregistrováno u ministerstva
kultury pod číslem: MK ČR E 0089. Vychází čtvrtletně. Datum vydání: 01. 04. 2021. Uzávěrka příštího
vydání 13. 07. 2021. Vydává obec Závada, IČO: 00635553. Adresa: Obec Závada, Závada 106, 747 19
tel: 595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Zuzana Cigánová.
Redakce si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email:
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