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Vážení spoluobčané,
léto přišlo letos o něco dříve, i přes velké sucho, počasí
přeje stavebním firmám, a tak se realizují plánované
stavební práce. Po přerušení oprav kanalizace
z důvodu problémů s přechodným dopravním značením budou v červenci dokončeny úseky v hlavní silnici
kolem prodejny Tempo a zastávky. Byla úvaha opravit
tyto úseky bezvýkopově, technologií vložkováním, nakonec ale zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo
pokračovat v otevřeném výkopu i přesto, že bude nutno poté opravit zničené chodníky. Také se bude muset
opravit propadlý starý propustek vedoucí pod hlavní
cestou u autobusové zastávky. V době oprav bude dočasně zastávka přemístěna. Během prázdnin se bude
rozšiřovat chodník u MŠ a bude postaven nový přechod pro chodce. Z grantového řízení nadace ČEZ
„Oranžový přechod“ dostaneme na tento přechod dotaci 60.000,- Kč, protože jsme byli zařazeni do aplikace
Pomáhej pohybem a podařilo se v rekordním čase nasbírat potřebný počet bodů. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme schválili přijetí dotací z Ministerstva
vnitra a MS kraje na dopravní automobil pro jednotku
SDH v celkové výši 675.000,- Kč. Naši hasiči se nového
auta dočkají už možná v září. Z rozpočtu MS kraje se
nám podařilo získat 420.000,- Kč v programu na pod-

poru přípravy projektové dokumentace na projekt „II.
etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV“,
tzn. kanalizace pro výusť na Podliští. V nejbližší době
proběhne výběrové řízení na zpracovatele projektu.
Trošku nás trápí byrokracie spojená se zavedením
obecného nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) od
25. 5. 2018. Proto také někteří z Vás podepisovali souhlasy se zveřejňováním gratulací v místním rozhlase
a zpravodaji. Obce si musely povinně zajistit pověřence
na ochranu osobních dat. Jelikož budeme aktualizovat
strategický plán obce v rámci projektu Sdružení obcí
Hlučínska, během srpna bude probíhat v naší obci přímé dotazníkové šetření. I letos se 5. července můžete
těšit na Obecní slavnosti, program bude opět pestrý,
srdečně Vás zvu na tyto společné oslavy. Závěrem děkuji všem obecním zaměstnancům za úpravy veřejných
prostranství a jejich práci. Také děkuji členům všech
spolků a organizací za udržování společenského, sportovního života a reprezentaci naší obce - ať už to jsou
místní hasiči včetně mladých hasičů, Klub seniorů,
spolky Rozinky a Prajzulka nebo členové TJ Sokol. Přeji
Vám krásné léto a načerpání nových sil během Vaší
letní dovolené.
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 22 ze dne 9. 4. 2018
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Jan
Stacha, Mgr. Věra Drobilíková, Ing. Ondřej Lasák, Jan
Cigán, Anna Kretková, Robin Štefek
Omluveni: Ing. Yveta Valková
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu, a to Anna Kretková, Robin Štefek.
Schváleno 8 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 22 včetně přidaného
bodu č. 18: žádost o odkup části pozemku p. č. 12/1
a 12/3 (chodník a část cesty). Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 21 /2018 vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
3. Opravy kanalizace ve stávající trase. Stavbyvedoucí
Ing. Marek Chum informoval o postupu prací otevřeným výkopem a problémech u stavby. Odsouhlasení
provedení vodovodních přípojek za cenu 15.761,- Kč
bez DPH za jednu vodovodní přípojku, na základě dodatku k SOD. Schváleno 8 hlasy.
4. Schválení dotace Charitě Hlučín a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace 25,- Kč/ 1. hod./ klienta. Schváleno 8 hlasy.
5. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 5.000,- Kč a zároveň schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy spolku Prajzulka z. s. Schváleno 8 hlasy.
6. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 2.000,- Kč a zároveň schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy organizaci SONS ČR, z. s. Schváleno 8
hlasy.
7. Schválení žádosti ZŠ Bohuslavice o proplacení faktury na celkovou částku 24.650,- Kč za plavecký výcvik,
jde o děti MŠ a žáků 1. – 4. třídy ZŠ ze Závady (850,- Kč
na 1/ žáka). Schváleno 7 hlasy.
8. GDPR - zapojení obce Závada do systému sdílení pověřence v rámci Mikroregionu Hlučínska-západ
a uzavření smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů. Schváleno 8 hlasy.
9. Určení garanta za obec Závada pro komunikaci
v rámci projektu „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“. Určena
Ing. Andrea Lorková. Schváleno 7 hlasy.
10. Nájemné za užívání urnového místa na místním
hřbitově – výše nájemného 25,- Kč/1 rok, tj. 250,Kč/10.let. Schváleno 8 hlasy.
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11. Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí monitorovací zprávu za rok 2017 o plnění obecných cílů
„Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017“. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek
12. Přechod u MŠ – informace o výběru dodavatele.
Výběr dodavatele na vybudování ,,přechodu u MŠ ´´ výběrová komise (Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha,
Jan Cigán, Robin Štefek) vybrala vítěznou firmu EDS
Trade s. r. o., která měla nejlevnější cenovou nabídku
na celkové práce (stavební, osvětlení, dopravní značení) ve výši 238.996,- Kč bez DPH. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
13. Dodavatel automobilu pro SDH – výsledek VŘ, Moto-Truck, nejnižší cena 1.195.000,- Kč vč. DPH. Vzato
na vědomí a bez výhrad a připomínek.
14. Zprávy výborů a komise
Zpráva kontrolního výboru
Paní Anna Kretková informovala občany o zápisu jednání kontrolního výboru č. 15 ze dne 9. 4. 2018. Předmětem kontroly byly usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 22. 1. 2018 č. 21. Byla provedena kontrola pokladní knihy za období od
23. 1. 2018 do 9. 4. 2018 stav pokladní hotovosti, je
kde dni 9. 4. 2018 7.969,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
Zpráva kulturní komise
Ing. Petr Liška přivítal všechny přítomné a seznámil
s činností kulturní komise za uplynulé čtvrtletí
a s plánem připravovaných akcí. Vzato na vědomí
a bez výhrad a připomínek.
15. Kamerový systém u dětského hřiště – projednání
žádosti místního občana ze dne 24. 1. 2018. Umístění
kamerového systému na parkovišti TJ sokol Závada,
dětské hřiště z důvodu bezpečnosti a rušení nočního
klidu po 22.00 hod. Zastupitelé rozhodli, že kamerový
systém nebude instalován, z důvodu malého pokrytí
snímání kamerovým systémem a z důvodu finanční
náročnosti. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
16. Schválení dohody o provedení práce - Ing. Liška.
Od 1. 1. 2018 je uzavřena dohoda o provedení práce
za zpracování obecního zpravodaje na rok 2018.
K proplacení odměny 4.000,- Kč z dohody dojde, až ke
konci období, na které byla dohoda sjednána.
17. Výsledky inventur k 31. 12. 2017. Schválení výsledků inventur za rok 2017. Nebyly zjištěny rozdíly mezi
fyzickým a účetním stavem. Schváleno 8 hlasy.
Zpravodaj obce Závada
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18. Schválení žádosti o odkoupení pozemku obcí Závada (chodníky a část cesty - par. č. 12/1 a 12/3 ), cca
40 m2. Cena odkupu pozemku je stanovena na 50,- Kč
/m2. Schváleno 8 hlasy. Schůze ukončena: 18.55 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 23 ze dne 2. 5. 2018
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Ing.
Yveta Valková, Mgr. Věra Drobilíková, Ing. Ondřej
Lasák, Jan Cigán, Anna Kretková.
Omluveni: Jan Stacha, Robin Štefek
Zapisovatelka: Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1. zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu, a to Ing. Yveta Valková, Mgr. Věra
Drobilíková. Schváleno 7 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 23
Schváleno 7 hlasy.
2. Usnesení č. 22 ze dne 9. 4. 2018
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro par. č. 68, která je ve vlastnictví
SPÚ. Schváleno 7 hlasy.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závada za rok 2017. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
Schůze ukončena: 17.15 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 24 ze dne 4. 6. 2018
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Mgr. Věra
Drobilíková, Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, p. Anna
Kretková, Ing. Yveta Valková, p. Cigán, p. Robin Štefek.
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schválení ověřovatele zápisu, a to Mgr. Věra Drobilíková, Jan Cigán.
Schváleno 9 hlasy.
1. Schválení programu jednání č. 24 včetně přidaného
bodu č. 17 přijetí nadačního příspěvku žádosti
s názvem ,,Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci
Závada v grantovém řízení Oranžový přechod v částce
60.000,- Kč´´. Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 23 ze dne 2. 5. 2018.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Oprava kanalizace, schválení dodatku ke smlouvě
o dílo. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na vícepráZpravodaj obce Závada

ce oprava chodníků, oprava propustku u autobusové
zastávky. Schváleno 9 hlasy.
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022. Počet členů zastupitelstva 9.
Schváleno 9 hlasy.
5. Schválení plánu rozvoje sportu obce Závada. Podle
novely Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
Schváleno 9 hlasy.
6. Závěrečný účet SOMH za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí závěrečný
účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska,
IČ: 70951047 za rok 2017 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2017. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
7. Závěrečný účet obce Závada za rok 2017.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Obce Závada za rok 2017.
Schváleno 9 hlasy.
8. Účetní závěrka obce Závada k 31. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Závada sestavenou k rozvahovému dni k 31. 12. 2017.
Byl sepsán a podepsán Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017. Výrok o schválení účetní závěrky
,,Schvalovaná účetní závěrka za rok 2017 poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situaci účetní jednotky“, a proto zastupitelstvo obce
závada účetní závěrku za rok 2017 schvaluje.
Schváleno 9 hlasy.
9. Souhlas zastupitelstva s celoročním hospodařením
obce Závada za rok 2017. Zastupitelstvo obce Závada
schvaluje celoroční hospodaření obce Závada za rok
2017. Schváleno 9 hlasy.
10. Zpráva o výsledku hospodaření obce Závada za rok
2017. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
11. Rozpočtová opatření č. 1 - 4/2018.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
12. Územní studie – lokalita Z13.
Dokumentace je zpracována v souladu se zadáním poskytnutém pořizovatelem MěÚ Hlučín, odbor výstavby,
oddělení strategii a plánování. Cílem studie je návrh
využití ploch pro individuální bydlení v dané lokalitě,
včetně vjezdů na pozemky a řešení technické infrastruktury. Projednáno s vlastníky daných pozemků.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
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13. Směrnice k reálné hodnotě u majetku určeného
k prodeji. Zákon č.563/1991 Sb, §27 - o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., §
64 – kterou se provádějí některé ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Schváleno 9 hlasy.
14. Informace o VPP.
Od 1. 5. 2018 uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 10. 2018 na pracovní pozici uklízeč veřejného prostranství z dotace ÚP paní Jana Demková.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
15. Zprávy výborů a komise
Zpráva kontrolního výboru
Paní Anna Kretková , předsedkyně kontrolního výboru,
přečetla zápis z jednání KV č. 16 ze dne 31. 5. 2018, informovala občany o provedení kontroly pokladních
knih od 10. 4. 2018 do 31. 5. 2018. Stav pokladní hotovosti k 31. 5. 2018 je 5.316,- Kč. Vzato na vědomí
bez výhrad a připomínek.
Zpráva finanční výboru
Paní Ing. Yveta Valková předsedkyně finančního výboru, přečetla zápis z jednání FV č. 20 ze dne 4. 6. 2018
a informovala občany, že nebyly zjištěny nedostatky
při plnění rozpočtu a u rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei
Lorkové byla v pořádku. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
Kulturní komise
Ing. Petr Liška, předseda kulturní komise přivítal občany a seznámil je s činností kulturní komise a s plánem
připravovaných akcí. Vzato na vědomí bez výhrad
a připomínek.
16. Obecní slavnosti 5. 7. 2018
Obecní slavnosti se uskuteční 5. 7. 2018 na hřišti TJ
Sokol Závada. Pořádá Obecní úřad s místními spolky,
které budou zajišťovat občerstvení. Začátek v 15.00
hod. mši svatou v místní kapli. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
17. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje přijetí nadačního příspěvku žádosti s názvem Bezpečnost
a ochrana dětí a mládeže v obci Závada v grantovém
řízení Oranžový přechod v celkové částce 60.000,- Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Schváleno 9
hlasy. Schůze ukončena 17.45 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková
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Vlaštovčí hnízda
Vážení občané,
chtěli jsme Vám s manželem napsat pár řádků
o vlaštovce obecné. Vlaštovka je v ČR ohroženým druhem. Proto je shazování hnízd pokutováno. Tento zákaz je taky uveden v Zákoně o ochraně přírody
a krajiny (viz níže citace zákona). Chtěli bychom říci, že
jejich hnízda nás na našem pozemku ani budovách neobtěžují. Proto nechápeme, proč někdo shodil na naší
hospodářské budově 25 hnízd těchto nevinných zvířat
a dokonce to po sobě uklidil. Vlaštovky jsou tu od první
republiky, doposud nikomu nevadily. Kdo ničí hnízda,
sám se připravuje o štěstí a pokoj domova. Razíme
heslo ,,KDO NEMÁ RÁD ZVÍŘATA, NEMÁ RÁD LIDI´´.
S úctou Barvíkovi

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19.
února 1992 o ochraně přírody a krajiny § 5a
Ochrana volně žijících ptáků (1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"),
je zakázáno a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt
jakýmkoliv způsobem, b) úmyslné poškozování nebo
ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, c)
sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to
i prázdných, d) úmyslné vyrušování těchto ptáků,
zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů
směrnice o ptácích, 4c) e) držení druhů ptáků, jejichž
lov a odchyt jsou zakázány.
https://www.mzp.cz/
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Farnost

Nový farář a hřbitovní kaple
- aneb příběh na pokračování
s červnovým rozuzlením
Vážení farníci a občané Závady!
Dovolte mi, abych Vám na těchto řádcích vylíčil pozadí
ožehavého tématu minulých měsíců, jímž bylo povolení k užívání hřbitovní kaple v Závadě pro pohřební
mše.
Když
jsem
loni
v srpnu přišel do farnosti, bylo mi řečeno,
že se v Závadě konávaly pohřby ve hřbitovní kapli. Zároveň
jsem však zjistil, že
kaple není uzpůsobena pro slavení mše
svaté. Co to znamená? Mše svatá, jakožto nejcennější setkání
nás katolických křesťanů s Kristem, má být slavena
v prostoru, který je k tomu určen a přizpůsoben. Je to
prostor jiný než všechny ostatní, také jeho výzdoba,
roucha, která se užívají, zpěvy a obřady jsou něčím
zcela odlišným od běžného života venku – to proto,
abychom mohli intenzivněji a s úctou vstoupit do posvátného dění a lépe se na ně soustředit. Proto je každý bohoslužebný prostor tzv. „zasvěcen“ – tedy vyňat
z běžného používání a určen pouze pro bohoslužbu.
Takový prostor vlastně bohoslužbu a její účastníky
chrání a soustřeďuje je na přítomné tajemství. Snad
lze použít i příkladu z běžného života: ačkoli se např.
k pořádání plesu užívají různé prostory, přece bývají
vždy připraveny, vyzdobeny a odděleny pouze pro kýženou společenskou akci, na kterou nikdo nepřijde
v domácím oděvu a bez řádné společenské úpravy.
Jednoduše řečeno: řádný bohoslužebný prostor nám
pomáhá lépe a hlouběji prožít to, co se při mši svaté
pro nás odehrává. S posvěcením takového prostoru
jsou spojeny také různé náležitosti, např. pevný oltář,
místo pro předčítání (ambon), sedadlo pro kněze, svatostánek, prostor pro stání, sezení a klečení věřících aj.
Tyto náležitosti ovšem hřbitovní kaple nemá. Z tohoto
důvodu jsem pohřební mše svaté začal sloužit ve filiálním kostele sv. Urbana, který vyhovuje slavení mše
svaté: je posvěcený, vybavený, prostorný, navíc je mísZpravodaj obce Závada

tem, kde se shromažďují pravidelně věřící a kam také
docházeli ti, které pohřbíváme. Tomu řešení nahrávaly
také další praktické důvody, totiž že prostor kaple je
podle všeho malý, teplotně nevyhovující a převážení
potřebných liturgických rouch a nádob k pohřební mši
je velmi nepraktické.
Myslel jsem si, že příběh je tím ukončen. Nebylo tomu
tak. Po rozhovoru s některými zastupiteli jsem zjistil,
že slavení pohřebních mší v kostele má některé nezanedbatelné nevýhody: 1. prostor před kostelem, umístěným v křižovatce, je nevhodný pro shromažďování
a průvody, zvláště v případě kremace; 2. do kostela se
nevejde větší množství vozíčkářů, kteří v obci bydlí, zatímco kolem hřbitovní kaple se shromáždí tak, že
aspoň z amplionů slyší, co se v kapli modlí; 3. kostel je
od hřbitova vzdálen 500 m, což je především pro starší
účastníky pohřbu leckdy přílišná vzdálenost;
4. u kostela není vyhovující možnost parkování, zatímco u kaple je zřízeno parkoviště; 5. kaple byla vystavěna pro účely pohřebních obřadů za obecní peníze,
a nyní má zůstat nepoužívaná. Možná existují i další.
Přislíbil jsem, že se nad celou situací zamyslím
a pokusím se najít řešení. Příběh pokračoval.
Obrátil jsem se na generálního vikáře ostravskoopavské diecéze, pomocného biskupa Mons. Martina
Davida. Předložil jsem mu v dubnu tohoto roku celou
záležitost včetně fotografií interiéru kaple. Shodli jsme
se pak na řešení: vzhledem k tomu, že v Závadě bývá
pouze několik pohřbů do roka, jeví se jako rozumné,
aby ti, kteří nechtějí mít pohřeb z kostela, mohli mít po
patřičném zdůvodnění a komunikaci s farářem možnost uspořádat pohřební obřady včetně mše ve hřbitovní kapli. V tomto duchu jsem napsal oficiální žádost
na biskupství o povolení ke slavení mše svaté mimo
schválený liturgický prostor a této žádosti bylo nyní
v červnu vyhověno.
Prakticky to tedy znamená: standardně bude pohřební
mše sloužena ve filiálním kostele sv. Urbana. Pokud
však příbuzní při domlouvání pohřbu s duchovním
správcem projeví přání uspořádat mši svatou ve hřbitovní kapli a budou k tomu mít patřičné důvody, bude
jim v této záležitosti vyhověno.
Tak. Můj příběh je u konce, možná byl pro někoho příliš dlouhý a zbytečně komplikovaný. Pokusil jsem se
vysvětlit, proč tomu tak bylo, a děkuji všem za pochopení. Příběhy našich životů však pokračují dál a patří
k nim také odchod z tohoto světa. Doufám, že se můj
5
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příběh se hřbitovní kaplí a příběhy našich zesnulých
příbuzných a přátel potkají ve vzájemném porozumění,
vstřícnosti a úctě k Bohu i k sobě navzájem, abychom
mohli i při těchto smutných událostech utvářet pokojný a bohulibý život v naší obci. Pokusím se pro to udělat, co bude v mých silách.
Děkuji těm, kteří mě oslovili a se mnou o celé záležitosti přímo komunikovali, a těším se na další spolupráci a setkávání s Vámi se všemi!
P. Vojtěch Janšta,
administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

Poděkování
Školní rok 2017/18 utekl jako voda, děti se těší na
prázdniny, učitelé na zaslouženou dovolenou. Ráda
bych poděkovala paní starostce Ing. Andrei Lorkové
a zastupitelstvu obce Závada za spolupráci a finanční
přispění na provoz odloučeného pracoviště MŠ
v Závadě. Jsem ráda, že rodičům i nám pedagogům jde
především o spokojenost dětí ve škole i školce
a k tomu přispívá i dobrá komunikace s vedením obce.
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Paní učitelky v mateřské škole znají potřeby malých
dětí, pečlivě mapují nedostatky, které jsou pak řešeny
jak s vedením školy, tak vedením obce Závada. Všem
rodičům a dětem přeji pohodové prázdniny, pedagogům klidnou dovolenou a těším se na další školní rok!
Mgr. Gabriela Prchalová

Zpravodaj obce Závada

Základní
SDHškola

Červen ve škole
Červen začal ve znamení dne dětí, kdy celá škola jela
do Ostravy na filmové představení Paddington 2. Ač
s podivem, film byl opravdu pro všechny, od nejmenších až po deváťáky. Všechny děti si mohly z filmu odnést poučení, že když člověk vidí svět pozitivně
a nezištně pomáhá druhým, mění tím k lepšímu i lidi
kolem sebe. Den dětí jsme pak oslavili ještě dvakrát.
Klub rodičů přichystal zábavné odpoledne jak pro děti
ve školce, tak o týden později pro školní děti, a to i se
slavnostním představením a pasováním prvňáčků
a diskotékou, na kterou se každý rok spousta dětí těší.
Pak nastala cílová rovinka školního roku, kdy se někteří žáci snažili na poslední chvíli zachránit, co se dalo,
a učitelky (a učitelé) si lámali hlavu, jak spravedlivě
ohodnotit jak znalosti, tak i snahu a píli. Červen
s sebou přináší i výlety. Ať už děti jely do Štramberka
a pekly tam štramberské uši a rozmlouvaly s jeskynním
mužem (1. A, 1. B), nebo na dvoudenní výlet do Beskyd

(9. třída) či do dalších zajímavých míst v našem kraji,
nejenže tím utužily svůj třídní kolektiv, ale taky načerpaly (nebo alespoň mohly) nové informace a zážitky.
Kromě toho proběhlo mnoho dalších akcí, z nichž některé jsou v tomto zpravodaji zmíněny samostatně,
např. flétnový koncert; výlet do ZOO pro ty, kteří byli
nejlepší ve sběru žaludů; tradiční opékání s rodiči
a přespávání v družině (bez rodičů); exkurze do
Osvětimi pro 9. třídu; exkurze se zajímavým programem v Muzeu Hlučínska pro 6. a 7. třídu a další. Taky
nesmíme zapomenout zmínit požární cvičení, které bylo tentokrát „jako opravdové“, tedy s opravdovým
kouřem, voláním linky 150, natahanými hadicemi, požárními
jednotkami
z Bohuslavic
i Hlučína
a v některých případech i s vyděšením a slzičkami.
Ovšem, jak praví přísloví, „Kdo je připraven, není pře-
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kvapen.“, popř. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“,
tak snad maminky prominou, že děti stály delší čas na
shromáždišti za nepříznivého počasí, aniž by si mohly
při opouštění budovy něco obléknout. Pro poslední týden, kdy už jsou známky definitivně uzavřeny
a učebnice definitivně odevzdány, připravily třídní učitelky pro své třídy např. sportovní dopoledne nebo výšlapy či cyklistické výlety do blízkého okolí, protože to
bychom měli znát především. V době, kdy čtete tyto
řádky, je už vysvědčení rozdáno. Převážná většina dětí
může mít po zásluze ze svého hodnocení radost, a ty,
které ji nemají, mají naději, že v příštím školním roce
se začíná zase znovu a nové začátky mohou mít lepší
konce. Všem dětem naší školy přeji, aby si
o prázdninách odpočinuly a nabraly sílu, aby přitom
byly na sebe opatrné a pamatovaly na slušné chování,
a nám všem abychom se po prázdninách všichni ve
zdraví sešli s chutí učit se novým věcem.
Za kolektiv ZŠ
Mgr. Marie Kotzurová
fotografie použity z http://www.zsbohuslavice.cz/
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Nejúspěšnější sezóna mladých hasičů
SDH Závada

Druhou polovinu sezóny 2017/18 začali naší mladí
hasiči velmi úspěšně. 25. února jich 11 úspěšně absolvovalo odbornou způsobilost pořádanou Hlučínskou ligou mládeže u nás v Závadě, za účasti členů okresního
výboru Opava. Žáci si odnesli nejen odznaky odbornosti, ale také praktické schopnosti preventistů, strojníků
a cvičitelů. Do ligy mládeže je již zapojeno 17 obcí Hlučínska. Za SDH Závada nyní soutěží MLADŠÍ ŽÁCI:
Eliška Smolíková, Klára Pěcháčková, Václav Pěcháček,
Natálie Janečková, Amálie Badajová, Václav Lorek,
Valerie Haburová, Markéta Lamžíková, Klaudie Kudělová. STARŠÍ ŽÁCI: Adéla Badajová, Viktorie Haburová,
Hana Drobilíková, Josef Long Nguyen, Jindřich Růžička,
Natálie Svobodová a Patrik Zlotý. Během dubna, května a června jsme se zúčastnili všech 4 oblastních soutěží a na závěr postoupili díky umístění v rámci okrsku
na okresní kolo do Hlavnic. Kromě soutěžení jsme
uspořádali 19. 5. 2018 sběr papíru v obci, při kterém
jsme odvezli přes 1 tunu papíru a aktivně se účastnili
s občany Závady akce „Ukliďme Česko“. Celou sezónu
se nám velice dařilo a až do závěrečného červnového
kola v Bohuslavicích jsme si drželi po celé jaro
s mladšími žáky první příčku. V sousední obci jsme sou6
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těžili ve změněné sestavě, z důvodu absence třech výborných hasiček, které ve stejnou dobu reprezentovaly
ČR na ME v Chorvatsku, a umístění mladších bylo bohužel nejhorší ze všech kol. I přes tento smolný výsledek jsme udrželi medailovou pozici. Zato u starších se
povedl v požárním útoku nejlepší výsledek celého ročníku a na displeji se objevila jejich první 17. Konečný
výsledek ligy 2017/2018 stříbro u mladších a bronz
u starších nám udělal nesmírnou radost a při předávání medailí jsme byli všichni hrdí, že i taková malá obec
dokáže porazit ty větší. Za odměnu jeli 21. 6. 2018
všichni mladí hasiči na LASER GAME do Ostravy, kde
jsme si to pořádně užili. Během letních prázdnin pořádáme opět ve spolupráci s SDH Bohuslavice hasičský
tábor. Děkujeme těm členům SDH a rodičům, kteří
nám během celého roku pomáhají a jezdí povzbuzovat. Závěrem bychom ale chtěli hlavně pochválit naše
mladé hasiče, poděkovat jim za výborné výsledky, reprezentaci naší SDH a obce a popřát jim všem krásné
prázdniny.
Mgr. Jaroslav Habura a Gabriela Haburová

Zpravodaj obce Závada

SDH

Soutěžní sezóna květen, červen 2018
Soutěžní sezóna 2018 dospělých hasičů začala letos
v Píšti okrskovým kolem v požárním sportu. Pro družstva Závady odstartovala velice úspěšně vítězstvím
mužů i žen a postupem na okresní kolo v požárním
sportu na Tyršův stadión do Opavy. Soutěž se skládala
z disciplín 100m překážek, štafeta 4x100m překážek
a požární útok. Muži na této soutěži obsadili 3. místo
a ženy 2. místo z celého okresu Opava. Ve stejný den
se konal superpohár okresu Opava v požárním útoku,

Závadským týmům průběžné třetí pozice. Celkem se
nám taky dařilo na pohárových soutěžích v okolních
obcích. V Rohově muži skončili 3. a ženy 1.,
v Bohuslavicích muži 2., ženy 1., ve Vrbce muži 2., ženy
1., Dolní Lhota muži 3., a nesmím zapomenout na
úspěšnou účast na velice prestižním Climartcupu o 111
tisíc Kč v Oprechticích, kde skončili muži na 6. místě
z 65 družstev a ženy obsadili 3. příčku z 15 družstev
a odvezly si tak vysoké finanční odměny. Doufáme, že
se nás bude i nadále držet sportovní štěstí a těší nás
přízeň Závadských fanoušků. Na shledanou na Závadské noční soutěži v pátek 13. 7. 2018 od 22 hodin.
Lukáš Pěcháček

Zprávy z výjezdové jednotky obce
a činnosti SDH mimo soutěže

který hasiči a hasičky ze Závady absolutně ovládli
a s velkým přehledem zvítězili. Rozjela se nám taky
Noční hlučínská hasičská liga. Zahájení proběhlo
v sousedním Píšti a následovaly kola v Děhylově,
Darkovicích a Markvartovicích. Po čtyřech kolech patří
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Letošní rok se výjezdová jednotka rozhodně nenudí. Již
24. ledna jsme vyjížděli k požáru komínu. Druhá událost na sebe nenechala dlouho čekat a 2. února jsme
pomohli s uhašením požáru osobního vozidla na cestě
Závada-Bohuslavice. Během první poloviny roku proběhla pravidelná školení a proškolení řidičů. V březnu
při sobotních velkoobjemových kontejnerech také proběhl sběr šrotu. Děkujeme všem, kteří si pro hasiče
tento kovový odpad vždy nachystají. Počátkem března
byli proškolení dva noví velitelé, kteří budou dále zajišťovat akceschopnost jednotky. Že tato školení nejsou
zbytečná a je potřeba zajišťovat požární ochranu
v obci jsme mohli prokázat zanedlouho. Ve čtvrtek 31.
května nás čekal brzy ráno budíček a vyjeli jsme na požár osobního vozidla u hřiště. Členové JSDH se nezaměřují pouze na požáry. V rámci projektu Zvyšování
připravenosti obyvatel a příslušníků
HZS na mimořádné události se 4 členové zúčastnili školení technik ochrany obyvatelstva v Ústřední hasičské
škole Jánske Koupele. V rámci okrskové spolupráce jsme se také v pátek
22. června zúčastnili taktického cvičení na požár v ZŠ Bohuslavice. Jednotka
měla za úkol evakuovat 22 osob po
žebříku ze střechy chodby a dále hlídat žáky a poskytovat první pomoc.
Ondřej Lasák, velitel
7
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Senior klub, Rozinky

Klub seniorů Závada

V sobotu 7. dubna navštívil náš Klub divadlo Antonína
Dvořáka a shlédli jsme hru autora Eugena Labiche
„Šťastni ve třech“. V pátek 20. dubna jsme se zúčastnili
Dne země a společného opékání na Hrádku. Ve středu
25. dubna jsme se sešli na klubovém večeru spojeném
s besedou Otce Marka na téma „práce nemocničního
kaplana.“ V sobotu 5. května se někteří naši členové
účastnili pochodu na akci „Závadská desítka“.
V sobotu 26. května jsme uspořádali smažení vajec na
místním hřišti, kromě vaječiny bylo připraveno i další
občerstvení jako domácí buchty a točené pivo. Ve
středu 30. května proběhla v rámci klubového večera
oslava Dne matek, každá členka obdržela růži, zpestřením večera byla harmonikářka Jana Heisigová
z Bohuslavic.

Ve středu 13. června jsme vyjeli na zájezd do Nošovic,
kde jsme navštívili automobilku Hundai, poté jsme absolvovali lekci „nordic walkingu“ (chúze o trekových
holích) na přehradě Olešná, mohli jsme si prohlédnout
aquapark a areál přehrady. Po společném obědě jsme
jeli na prohlídku pivovaru Nošovice spojenou
s ochutnávkou piva. Ve středu 27. června proběhl klubový večer. Jako každoročně, tak i letos členky našeho
klubu připravují pod vedením Evy Kudělové taneční
vystoupení v rámci Obecních slavností, které proběhnou 5. července a Festival kultury Hlučínska na Mírovém náměstí v Hlučíně, kde vystoupíme v neděli 8. čerčervence v 18:50.
Členové klubu Seniorů

Vítání léta
V sobotu 2. 6. 2018 jsme oslavili Den dětí. Nechyběl
skákací hrad, malování na obličej, spousta výborného
občerstvení jako makrely, steaky, párky v rohlíku,
bramborové placky a domácí buchty. Děti si mohly
prohlédnout popelářské auto, které zapůjčila fa OZO
Ostrava s. r. o., případně vytvořit hezký výrobek v dílně
pod vedením p. Blanky Klouzalové a Katky Solčanové
(spolek Prajzulka). Naštěstí vyšlo počasí, a tak jsme
strávili společné hezké odpoledne.
Za spolek Rozinky, Andrea Lorková
10
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TJ Sokol

TJ Sokol Závada na 8. místě.
Skončila jarní část sezony 2017/18 a náš tým TJ Sokol
Závada v konečné bilanci neskončil nejhůř. V silné
konkurenci obsadil velice dobré 8. místo se ziskem 32
bodů, a i mnozí z našich soupeřů kvitovali kvality našeho mužstva. Povedl se jarní přestup Daniela Štefka,
který svým herním projevem a hlavně 13-ti jarními góly pomohl udržet naše postavení v solidním středu tabulky. Další střelec Lukáš Staňo, rozvlnil sítě
soupeřových branek 17-ti zásahy a v konečné tabulce
Tým

V

R

P

1. TJ Sokol Služovice

20 2

2

95:22 62

2. FK Bolatice B

16 3

5

88:37 51

3. TJ Sokol Sudice

13 4

7

81:61 43

4. FC Dolní Benešov B

12 5

7

65:54 41

5. TJ Sokol Štěpánkovice B

11 3 10 49:56 36

6. SK Moravan Oldřišov B

10 4 10 72:83 34

7. SK Meteor Strahovice B

9

5 10 56:57 32

8. TJ Sokol Závada

9

5 10 47:52 32

9. TJ Sokol Bělá

8

7

10. FK Darkovičky B

7

5 12 50:65 26

11. TJ Sokol Hať B

6

6 12 42:64 24

12. SK Bohuslavice B

5

3 16 49:89 18

13. TJ Sokol Kozmice B

3

2 19 34:90 11

9

S

B

58:56 31

střelců se umístil na druhém místě. Nyní nás čeká letní
přestávka, ale již za pár týdnů naši borci opět vyběhnou k přípravě na další sezonu. Ačkoli máme možná
nejstarší tým v přeboru, nadšení a radost z fotbalu se
nás stále drží, a tak se naši fanoušci a příznivci mohou
těšit na další ročník Okresní soutěže 2018/19. Před vedením Sokolu v čele s předsedou Jiřím Škrochem, místopředsedou Janem Cigánem a trenérem Jardou
Klegou je obvyklý každoroční úkol připravit mužstvo,
na vhodných místech posílit a samozřejmě i doléčit nasbírané šrámy a zranění. Zase jako každé léto sehrajeme několik přátelských utkání, o jejichž termínech
budeme včas informovat. Chtěli bychom také poděkovat podpoře OÚ v Závadě, našim sponzorům Pizzerii
Zábřeh majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně
Generali v čele s panem Oskarem Sněhotou, eshopu
BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi plyn, voda, topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky
Lischkové, a všem našim příznivcům, kteří v hojném
počtu chodí na Závadu, a které chceme dál odměňovat
parádními fotbalovými zážitky. Veškeré informace
o chodu klubu, aktuální i plánovaných utkáních, rozpis
sezony apod. jsou také k nalezení na stránkách
sokol.zavada.cz.
Aleš Očko

Domácí pečení Ali
Nabízím Vám domácí dorty a zákusky na objednávku na jakoukoliv příležitost.
O víkendu peču zákusky také bez objednávek.
Budu se těšit, když příjdete pomlsat :-) Alena Jurečková
Alena Jurečková

Zpravodaj obce Závada
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Úspěchy

Úspěch v mažoretkovém sportu
Mažoretky Excelent Dolní Benešov se díky výborným
výsledkům v republikových soutěžích probojovaly až
na Mistrovství Evropy v Chorvatsku. Ze Závady reprezentovaly klub Valerie Haburová (na obr. vpravo),
Viktorie Haburová a Markéta Lamžíková (na obr. vlevo). A ve velké konkurenci slavily úspěch. Valerie
Haburová s Markétou Lamžíkovou, které se v květnu
v Náchodě staly ve své kategorii Duo mix cadet Mistryněmi České republiky 2018, obsadily se svojí společnou sestavou na tomto evropském šampionátu
stříbrnou pozici a staly se Vicemistryněmi Evropy. Stříbrné medaile a titul Vicemistryň získaly také ve velké
sestavě Clasic baton cadet a Mix cadet mini. Další
stříbro a titul Vicemistryně přivezla Viktorie Haburová
(II. Vicemistryně ČR) ve velké sestavě Clasic baton Senior. Kromě medailí vybojovaly i postupy na Mistrovství světa, které se koná v srpnu v Praze. Všem
děvčatům patří veliká gratulace.
Gabriela Haburová

Drátované předměty z Prajzulka z. s.
Drátované předměty z Prajzulka z. s., koláče
z cukrárny Kamahaj a břidlice z firmy Černín - to jsou
nové certifikáty Opavské Slezsko. Drátkované výrobky
spolku Prajzulka z. s. ze Závady získaly certifikát

a právo používat regionální značku OPAVSKÉ SLEZSKO
regionální produkt®. Jedná se o výrobek, službu nebo
zážitek. Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skutečný původ v našem regionu. Místní původ však
není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené
výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také: mimořádně kvalitní, šetrné
k životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k území vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních
surovin. Vlevo na fotografii Katka Solčanová (Prajzulka
z. s.) se svými drátkovanými výrobky. Moc gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů a kreativních nápadů!
Kompletní seznam regionálních produktů a informace
k OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt® naleznete
na adrese: http://www.regionalni-znacky.cz/opavskeslezsko/

Zdroj: http://www.opavske-slezsko.cz/
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Sport

FC-B7 TÝM!!! a Závadská desítka
Běžecký spolek FC-B7 TÝM!!! vznikl z iniciativy milovníků běhu a nadšenců sportu jako takového. Spolek je
sdružením sportovců, provozujících a organizujících
pravidelné sportovní aktivity, zejména běh a turistiku
na rekreační a amatérské soutěžní úrovni. Členové
spolku se mimo jiné účastní významných regionálních
a celorepublikových
běžeckých závodů,
kde svými výkony,
výsledky a celkovou
prezentací spolku
propagují obec Závada. Jelikož sportu
není nikdy dost, napadlo nás uspořádat
ve spolupráci s obcí
Závada běžecký závod na 10 km
a pochod na stejné
trati a ještě kratší
pochod na 4 km.
Termín závodu byl stanoven na sobotu 5. 5. 2018 od
13. hod. Start a cíl byl na místním hřišti, kde bylo také
pořadatelské zázemí. Počasí nám přálo, tak jsme očekávali hojnou účast. Mile nás překvapilo, když se na
start běžeckého závodu postavilo 92 běžců. Pochod na
10 km a 4 km absolvovalo celkem 45 chodců. Po ab-
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solvování závodu i pochodu byly pro všechny účastníky
připraveny spousty dobrot, iontové nápoje, ovoce,
párky, pečené sladkosti, vše bylo v ceně startovného.
Samozřejmě i pro diváky a fanoušky bylo připraveno
bohaté občerstvení, čepované pivo, domácí buchty,
pečené makrely a spousty dobrot. Dle recenzí zúčastněných
„běžců
a chodců“ si myslím,
že se akce povedla
a pokud bude obec
Závada nápomocna,
rádi bychom pokračovali
v pořádání
dalšího ročníku této
zdařilé akce. Velký
dík patří sponzorům,
kteří přispěli finančním darem a těšíme
se na další spolupráci. Sponzorským darem přispěly tyto firfirmy: CHŘÍBEK s. r. o. sádrokartonové konstrukce,
FICHNA - HUDECZEK s.r.o., Obec Závada, EUROVIA
a.s., PETR CIGÁN - instalatérství, ALI - domácí pečení,
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Samozřejmě musím také poděkovat všem dobrovolníkům a pomocníkům z řad
obecních zaměstnanců, SDH a Prajzulka z. s., bez kterých bychom mohli akci stěží uskutečnit. Budeme se
těšit na hojnou účast na dalším ročníku!
Petr Liška

13

GDPR

Co je GDPR?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová
revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu
osobních dat občanů. GDPR představuje nový právní
rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních
údajů. GDPR se týká všech firem
a institucí, ale i jednotlivců a online
služeb, které zpracovávají data
uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel a nařizuje některým správcům
nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci
DPO (Data Protection Officer, tj.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako
GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Pověřenec pro
ochranu osobních údajů pro OÚ Závada:
Mgr. Kamil Nečas;
kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz;
případně tel.: +420 777 093 685
https://www.gdpr.cz/gdpr/

GDPR v Česku
Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká, někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany
osobních údajů nejspíše ani nevěděli. Zavedení GDPR
by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc. Pro školy
zavedení GDPR znamená mít dobře udělený souhlas,
protože pokud někteří rodiče souhlas nedají, omezí se

tím možnost prezentace školy, bude nutné používat
začerňování a některé třídy nebudou moci být prezentovány vůbec. Souhlas rodičů by mohlo být nutné vyžadovat například v situacích, kdy dítě vyhraje matematematickou soutěž a nechá se fotografovat, souhlas
zákonného zástupce se zveřejněním výsledků soutěže
a fotografií výherce. Ochrana osobních údajů ve školách se netýká pouze jmen dětí,
ale týká se i jmen jejich rodičů. Hrozí, že ředitelé škol se budou neustále strachovat, že mají
něco špatně. Návrh zákona
o zpracování osobních údajů, který schválila vláda, umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů
bez souhlasů rodičů dětem od 15
let. Původní předloha počítala s hranicí 13 let, ale
z iniciativy Úřadu pro ochranu osobních údajů byla
zvýšena. Odbory a zaměstnavatelské svazy požadovaly
hranici 16 let. Ochranu osobních údajů v nemocnicích,
školách a obcích by měl hlídat speciální pověřenec. Ještě koncem září 2017 obcím, úřadům a firmám
nebylo jasné, jak bude práce pověřence vypadat, jestli
jich bude k dispozici dostatek, kolik budou stát a kde
na ně vezmou peníze. Konzervativní odhad nákladů na
provoz pověřenců je 600 milionů korun, další náklady
bude potřeba vynaložit na vstupní analýzy, nové počítače pro pověřence a programové vybavení. Protože
hrozí nedostatek kvalifikovaných odborníků, je možné
využít toho, že jeden specialista může pracovat pro více radnic, ovšem je možné, že větší obce si s jedním
pověřencem nevystačí a budou jich potřebovat více. Ministerstvo vnitra doporučilo, aby jeden pověřenec pracoval nejvýše pro deset obcí.
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Obecné_nařízení_o_ochraně_osobních_údajů

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.
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Historie

Něco z historie naší obce – 14. část
Podle zpráv z r. 1861 se jevila potřeba postavit v obci
novou vlastní školní budovu vzhledem k tomu, že školu
navštěvovalo již 62 dětí. Stavba školy v Závadě se
naplno rozjela po návštěvě inspektora Polanského
z Opole r. 1864 a byla dokončena v r. 1865. Vyučování
plně zajišťoval učitel Kosinský, docházející zároveň do
Bělé. Dle statistických údajů z r. 1861 je uváděn
rytířský statek (Závada) náležející k Dolnímu Benešovu,
les Lísek, písečná a blátivá půda, ve dvoře se nacházeli
4 krávy, 4 koně, 19 volů a 250 ovcí, samotná vesnice
měla 8 selských statků a 33 domků domkařů. V r. 1865
stoupl počet obyvatelů Závady na 354. Rychtářem byl
tehdy Kasner, učitel Ludvík Kosinský vyřizoval obecní
písemnosti. Stát sestavil v únoru 1865 jako další etapu
katastrální evidence knihu hypoték a pozemnostních
akt, kde již byli jednotliví majitelé realit očíslováni.
Majitelem číslo 1 byl
sedlák Jakub Janík, číslo 2
patřilo dědicům Matouše
Janoše, na dalším čísle 3
hospodařil Josef Menšík,
číslo 4 bylo selskou usedlostí manželů Antonína
a Marianny Poštulkových
atd. Rotschildové (psali
jsme v minulém vydání)
přinesli do Závady zaměstnanost, která značně
změnila dosavadní životní
styl mnoha rodin. O Antonínu Fridrichovi ( 1834 – 1895
), zmiňovaném z Závadě poprvé 15. listopadu 1865,
víme ze záznamu o jeho úmrtí 19. dubna 1895, že byl
pensiovaným horníkem. Pravděpodobně pracoval jako
horník již při příchodu do Závady a v tradici tohoto
řemesla pokračoval i jeho syn Josef, podle jejich
příkladu se později stávali horníky další obyvatelé
Závady. Vliv Rotschildy inspirovaného rozvoje
průmyslu se projevil také na rozkvětu dvou řemesel
typických pro Hlučínsko v pozdějších desetiletích –
zednictví a tesařství, jejíž vykonavatelé mohli docházet
na sezonní práce při budování různých staveb v celém

Německu i v dalších zemích Evropy.
Do rozvoje
zasáhlo vypuknutí dlouho předpokládané války mezi
Pruskem
a Rakouskem
o vedoucím
postavení
v Německu v červnu 1866 a předpoklad pohybu
pruského vojska přes Hlučínsko, o němž nemáme
přímé zprávy, pouze jen, že přesun napomohl
k rozšíření nové velké vlny cholerové epidemie.
V Závadě byl první podezřelý případ úmrtí u Antonína,
jednoročního syna Vincence Kovala, kdy byl jako
příčina uveden průjem. Následující případy však již
uváděly jednoznačně choleru, nemoc musela být velmi
zhoubná a jak se lidé duševně vyrovnávali s touto
pohromou nevíme, válka přinesla obyvatelstvu
nepochybně také strádání a zchudnutí některých
skupin lidí. Po válce byly styky mezi obyvateli
Hlučínska a Rakouského Opavska dočasně omezeny
a pruský stát řízený od r.
1862 kancléřem Ottou
von Bismarcem dal všem
Hlučíňanům plně pocítit
svůj vliv, a ten byl skutečně velký. Ve školství se
připravovaly kroky ke
germanizaci, stát rovněž
využíval k posílení své role
ekonomických reforem,
k nimž docházelo nejenom
na Hlučínsku, nýbrž v celém Prusku od 50. let 19.
století. Zde musíme podotknou, že právě kancléři
Bismarckovi se s konečnou platností podařilo vyřešit
vleklý problém úplného vymanění veškerého
vesnického obyvatelstva ze závislosti na pozemkových
vrchnostech. Pro Závadu nemáme doklady, kdy k tomu
došlo, ale analogicky (podobnost s Bělou) můžeme
předpokládat, že definitivní zrušení všech povinností
obyvatelů vůči dolnobenešovské vrchnosti proběhlo
v l. 1869 – 1870, kdy byli v Závadě rychtářem sedlák
Antonín Poštulka a přísežnými domkáři František
Janík a František Kubík.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Společenská rubrika

Životní jubilea
V období 1. 4. - 30. 6. 2018 oslavili
životní jubileum naši občané:
Duben:
Pavel Solich
60 let
Jana Rossmanová
55 let
Hildegarda Gřondělová
83 let
Jiřina Vitásková
81 let
Gertruda Lehnerová
85 let
Petr Bělošek
50 let
Jan Krupa
82 let
Emil Vlček
70 let
Apolonia Poliačková
60 let
Květen:
Václav Ryška
65 let
Marie Daňková
70 let
Jiří Hříbek
55 let
Marie Köhlerová
70 let
Libuše Chříbková
55 let
Bruno Bedrunka
85 let
Rozemarie Růžičková
80 let
Hedvika Chřibková
84 let
Červen:
Edita Theuerová
75 let
Martin Štefek
50 let
Helena Stachová
60 let
Blahopřejeme!

Prázdninový provoz v místní knihovně
Pondělí 23. 7. 2018
15:00 - 16:00
Pondělí 6. 8. 2018
15:00 - 16:00
VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady na e-mail
zpravodaj@zavada.cz. Můžete je také doručit
v zalepené obálce na obecní úřad. Prosíme členy spolků, klubů a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali informace o svých aktivitách.

V květnu oslavili Anna a Bruno Bedrunkovi diamantovou svatbu. Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a Boží požehnání.

V dubnu oslavili manželé Barvíkovi zlatou svatbu.
Do dalších společných let jim také přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a Boží požehnání.
ČERVENEC
5. 7. Slavnosti obce - hřiště TJ Sokol
13. 7. Noční soutěž NHHL - hřiště TJ Sokol
ZÁŘÍ
2. 9. Denní hasičská soutěž - hřiště TJ Sokol
8. 9. Slavnosti ulice „Závada - JIH“ - před OD
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