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Vážení spoluobčané,
ještě před měsícem jsme žili zcela běžným způsobem.
V polovině března však život většiny z nás obrátil naruby
do té doby neznámý koronavirus. Možná jsme si ze začátku mysleli, že nás se to týkat nemůže, pak ale přicházela různá opatření - od uzavření škol, některých úřadů,
hospod, obchodů kromě potravin až po celostátní karanténu. Bohužel jsme i u nás v Závadě museli postupně rušit plánované akce, např. Vítání občánků, Besedu na
téma 100 let Hlučínska, všechna cvičení a tvoření, uzavřena byla knihovna, v kostele se nesmí konat mše pro
veřejnost, museli jsme odložit jarní svoz velkoobjemových odpadů. Na neurčito jsme posunuli také návštěvy
jubilantů. Všechno zlé je ale k něčemu dobré – možná
teď máme více času na své blízké, na naše děti, na procházky v lese, na jarní úklid a na další věci, které jsme
v každodenním shonu nestíhali. Dne 18. března schválila
vláda povinnost nosit na veřejnosti roušky. Chtěla bych
moc poděkovat ženám z naší obce, které ihned po vyhlášení tohoto mimořádného opatření zasedly k šicím
strojům a začaly roušky ve velkém šít. Zejména děkuji p.
Blance Klouzalové a Zuzce Cigánové za ušití zhruba 300
ks roušek pro občany Závady a panu Martinu Hrubému
za darování roušek a dezinfekce. Děkuji zaměstnancům
obce za rozvoz roušek do schránek občanům. Také jménem zastupitelstva obce děkuji všem prodavačkám
v místní prodejně Tempo. Děkuji i členům SDH za nabídnutou pomoc – stále platí, že pokud jste v karanténě nebo senioři, kteří potřebují pomoct s nákupem potravin či
léků, zavolejte na Obecní úřad, díky hasičům nebo zaměstnancům OÚ Vám pomůžeme. Přes všechna zmíněná opatření se chod našeho obecního úřadu nezastavil,
i když jsme omezili úřední hodiny pro veřejnost. Pokračuje stavba kořenové ČOV u Kaménky, nyní probíhá výstavba nových úseků kanalizace. Chybí ještě prodloužení
kanalizačního řadu o 50 m k úpravně vody u hřbitova
a výstavba cca 23 m kanalizace na konci obce směrem
na Píšť. Možná Vás napadá otázka, proč se tyto úseky
nevystavěly při opravách kanalizace v roce 2018. Je to
z toho důvodu, že před dvěma lety jsme opravovali starou kanalizaci ve stávající trase (výměna

betonu za plast) a na tuto rekonstrukci jsme nepotřebovali stavební povolení. Kdežto na výstavbu nových úseků
už stavební povolení potřebné je. Prosím, zatím se na
nově vybudované úseky kanalizace sami nenapojujte, ve
spolupráci s realizační firmou napojení zajistíme před
zahájením zkušebního provozu. Bohužel nebyla schválena naše lednová žádost o dotaci z MSK na výstavbu
těchto úseků kanalizace, s odůvodněním, že kraj podporuje pouze výstavbu kanalizace oddílné. U nás se jedná
o kanalizaci jednotnou (splašková i dešťová voda dohromady). Nicméně, finance máme našetřeny, vypadá
to, že nebudeme muset ani použít úvěr, který jsme pro
jistotu vloni schválili. V březnu byla dokončena studie
nových cyklistických stezek a tras, které budou napojeny
na stávající cyklistické stezky a trasy, nebo zajímavá místa v okolí obce. Jak jsme předpokládali, největším problémem při budování nových tras jsou majetkoprávní
vztahy (soukromé pozemky a pozemky Lesů ČR). Studie
navrhuje 6 variant a bude sloužit jako podklad pro financování těchto záměrů v budoucnu. Koncem března
jsme museli z důvodu poruchy odstavit čerpadlo ve vrtu
Bahna, zásobují nás tak momentálně jen vrty Valy.
V dubnu proběhne servis dusičnanových filtrů v úpravně
vody u hřbitova. Pracujeme na osvětlení chodníku ke
hřbitovu (ze směru od točny), kde nám to trochu komplikuje ochranné pásmo vysokého napětí, ale snad se podaří chodník do léta osvětlit. Když se vrátím na začátek
roku, proběhlo u nás několik hezkých akcí: Novoroční
koncert v kostele, Tříkrálová sbírka, Obecní ples, Čaj
o páté, ples SDH s pochováním basy a Maškarní ples
MŠ. Děkuji všem pořadatelům těchto akcí a obecním
zaměstnancům za pomoc s přípravou. Dne 4. února si
Hlučínsko připomnělo významnou událost, a to 100 let
od připojení k Československu. Doufám, že až to bude
možné, uskuteční se u nás v Závadě plánovaná beseda
k tomuto výročí. Letošní Velikonoce budou stoprocentně
jiné a zvláštní, přesto Vám přeji, abyste si je užili s těmi
nejbližšími a hlavně ve zdraví. Moc se těším na viděnou
s Vámi na nějaké obecní akci a věřím, že to bude už brzy!
Andrea Lorková
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 11 ze dne 20. 1. 2020
Začátek zasedání v 18.00 hod. v zasedací místnosti
Obecního domu v Závadě.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, p. Lucie
Nawrathová, p. Blanka Klouzalová, p. Robin Vitásek,
p. David Kocián, p. Zuzana Cigánová, p. Robin Štefek,
DiS.
Omluveni: Ing. Ondřej Lasák
Zapisovatelkou jednání je určena p. Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu ze zasedání, a to p. Lucie Nawrathová, p.
David Kocián. Hlasování o zapisovatelce zápisu
a ověření zápisu. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schváleno 8 hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaných bodů.
bod č. 14 - rozpočtové opatření č. 30/2019, č.
31/2019, bod č. 15 - schválení rozpočtového opatření
č. 1/ 2020. Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 10/2018 ze dne 16. 12. 2019. Vzato na
vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení dohody o provedení práce p. Blance
Klouzalové, správa místní knihovny. Odměna ve výši
70,- Kč/ hod, max. 20 hod./měsíc. Schváleno 7 hlasy,
zdržel se hlasování 1 hlas.
4. Schválení dohody o provedení práce Ing. Petr Liška,
zpracování Obecního zpravodaje. Odměna ve výši
100,- Kč /hod, max. 20 hod./měsíc. Schváleno 7 hlasy,
zdržel se hlasování 1 hlas.
5. Schválení dohody o provedení práce Ing. Ondřej
Lasák, správa webových stránek obce. Odměna ve výši
150,- Kč/hod., max. počet 20 hod./měsíc. Schváleno 8
hlasy.
6. Schválení záměru pronájmu antukového hřiště
v Závadě. Podle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích
schvalujeme, že do 1. 5. 2020 mohou uchazeči podávat své písemné nabídky na Obecní úřad Závada na
pronájem antukového hřiště. Schváleno 8 hlasy.
7. Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ČS
Včelařů ZO Vřesina ve výši 3.000,- Kč a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schváleno 8 hlasy.
8. Vnitřní finanční kontrola na rok 2020 - pověřen místostarosta a finanční výbor. Schváleno 8 hlasy.
9. Schválení aktualizace směrnice pro poskytování
a účtování cestovních náhrad na rok 2020. Schváleno
8 hlasy.
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10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - č. IV-12-8015989/2, Závada parc. č. 573/41,
rozšíření k NN. Schváleno 8 hlasy.
11. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona
106/1999 Sb. §18. Zveřejnění výroční zprávy na úřední
desce a internetových stránkách obce Závada. Schváleno 8 hlasy.
12. Podání informací o probíhajících projektech:
- Kotlíkové půjčky (dotace – SFŽP),
- kořenová ČOV I. (dotace – Krajský úřad MSK, dále jen
KÚ MSK),
- kořenová ČOV II. – projektová dokumentace (dotace
KÚ MSK),
- cyklotrasy – zpracování studie (dotace KÚ MSK),
- studie rekonstrukce sálu, zpracování studie na prostranství za Obecním domem v Závadě
- kořenová ČOV I .- část kanalizace (podaná žádost
o dotaci na KÚ MSK, drobné vodohospodářské akce)
- revitalizace Kaménky (podaná žádost o dotaci na
Operační program Životní prostředí a Ministerstvo
zemědělství)
- multifunkční hřiště (podaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj)
- naučná stezka na hrádek (podaná žádost o dotaci na
KÚ MSK, podpora rozvoje venkova)
- podpora zdravého stárnutí (podaná žádost o dotaci
na KÚ MSK)
- 2. ročník závadského festivalu (podaná žádost
o dotaci na KÚ MSK). Schváleno 8 hlasy.
13. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor – p. Robin Štefek informoval občany
o zápisu finančního výboru č. 10 ze dne 20. 1. 2020
o kontrole rozpočtového opatření č. 30/2019,
31/2019, 01/2020 o kontrole plnění rozpočtu. Finanční
výbor konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při
plnění rozpočtu. Schváleno 8 hlasy.
Kontrolní výbor – p. Lucie Nawrathová informovala
o zápisu jednání kontrolního výboru č. 7 ze dne 20. 1.
2020. Předmětem kontroly bylo usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019, byly
plněny všechny body uvedené v usnesení. Byla provedena kontrola pokladní knihy za období od 17. 12.
2019 do 20. 1. 2020. Stav pokladní hotovosti k 20. 1.
2020 je 18.448,- Kč a souhlasí se skutečností. Schváleno 8 hlasy.
Kulturní a sociální komise
Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ
Představení živého betlému dne 24. 12. 2019 před
OÚ Závada
- pod vedením p. Blanky Klouzalové, p. Jana Dombka
a místních dětí.
Novoroční koncert
Dne 5. ledna od 17 hodin zněla místní kaplí sv. Urbana
hudba Slezského žesťového kvinteta a úžasný hlas sólistky Simony Mrázové na novoročním koncertu.
Obecní ples 2020
Dne 11. ledna jsme uspořádali další Obecní Ples. Vyprodanému sálu hrála skupina Trio Domino, po úvodním přivítání paní starostky a pana místostarosty
následovalo vystoupení
- standardní a latinskoamerické tance,
- brazilské tanečnice, bohatá tombola,
Pozvání na tento ples přijali zástupci naší spřátelené
obce Zawada z Polska.
Akce, které nás čekají:
15. února - čaj o 5
22. března - Vítání občánků
17. dubna - Noc s Andersenem
24. dubna - Den Země
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
14. Rozpočtové opatření č. 30/2019 , č. 31/2019.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
15. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020.
Schváleno 8 hlasy
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání obce Závada v 18.35 hod.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00
hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.
Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020
č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb
podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto
usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné
prostředky dýchacích cest);
IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto
usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,
a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým
pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku
za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/
vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
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Roušky

Odpady v době COVID-19

Od 18. března začala platit povinnost nosit na
veřejnosti roušku, či jiné ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření viru.
Pružně hned zareagovaly také ženy z naší obce
a začaly šít roušky pro své blízké a známé - za to jim
všem patří velké poděkování. Děkujeme hlavně paní
Blance Klouzalové a Zuzaně Cigánové za šití roušek pro
OÚ Závada. A také panu Martinu Hrubému za
darování roušek a 10 litrů dezinfekce. Roušky byly
roznášeny občanům Závady, kteří se o ně přihlásili,
zdarma do poštovních schránek.

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených
karanténních opatření:
- nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle,
- třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů),
- směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená),
- jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím
vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete,
- nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“,
- před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné
nařízené karanténě:
- odpady netřiďte,
- veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění covid-19, ukládejte do plastového pytle na odpady,
- plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2
mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,
- jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte,
- povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad,
- nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
chráníte tak zdraví „popelářů”,
- před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
Domácnosti s potvrzenou nákazou COVID-19:
- odpady netřiďte,
- veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady,

Změny otevíracích dob a upozornění
Prodejna Tempo Závada
oznamuje změnu pracovní doby
platnou od 18. 3. 2020 až do odvolání.
Otevřeno bude v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin
bez přestávky a v sobotu od 6:30 do 11 hod.
Prosíme zákazníky, aby do prodejny přicházeli
chráněni rouškou či šátkem.
Pošta Bohuslavice
oznamuje změnu pracovní doby platnou
od 18. 3. 2020 až do odvolání. Otevřeno bude
v pondělí až pátek od 8 do 10 hodin
a odpoledne od 13:30 do 16 hod.
Prosíme, aby zákazníci vcházeli v počtu max. dvou
osob a chráněni rouškou či šátkem.
Pískovna Závada
oznamujeme, občanům, že do odvolání je pozastaven maloobchodní prodej písku s platbou
v hotovosti. Zároveň platí ZÁKAZ VSTUPU pro veřejnost do celého areálu.
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- plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2
mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
- jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
- povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
- nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů“.
- buďte ohleduplní.
- před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
- ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet
z lokálních možností bezpečného odstraňování
směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale
i rizika pro ostatní občany.
Obce v karanténě:
- v územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu
onemocnění COVID-19 vyhlášena karanténa, je
nutné přijmout opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
- specifická opatření: pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem
ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami.
- důležité upozornění: Pokud jste vytřídili nepotřebný
materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu
a zákazu volného pohybu osob!
https://www.mzp.cz/

Velkoobjemové kontejnery a
spotřeba vody
Svoz velkoobjemových odpadů (VO) a sběrna
nebezpečného odpadu (SNO) v Závadě 2020
VO + SNO sobota 28. 3. 2020 (8 – 11 hod.)
přesunuto (náhradní termín bude upřesněn),
VO sobota 5. 9. 2020 (12 – 15 hod.)
Zpravodaj obce Závada

Odpady v Závadě

2017

2018

2019

Sklo
Papír
Plasty
Biologický odpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Textil

12,49 12,56
3,66
6,29
10,56
12,5
120 124,39
73,12 76,04
13,78 18,12
2,0
2,51

12,71
8,5
13,33
174
76,53
21,88
3,0

Celkem (tun)

235,62 252,41 309,95

Voda
Spotřeba vody v obci (m3)

2017
24437

2018
28422

2019
31295

Voda nad zlato
Nejen Česká republika se v posledních letech potýká
se suchem a nedostatkem vody, snižuje se vlhkost půdy a také stav podzemní vody. A předpovědi do budoucna nejsou bohužel vůbec optimistické, spíše
naopak, letos se očekává ještě větší sucho než vloni.
Naštěstí má naše obec vlastní vodovod a díky bývalému starostovi J. Stachovi dva novější vrty (Bahna
z roku 2009 a Valy nový vrt z roku 2012). Také stále
funguje původní starý vrt Valy - celkem tedy máme tři
funkční vrty, které nás dostatečně zásobují. Přesto je
však v posledních letech znát úbytek spodních vod kvůli nedostatku srážek. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že hladina podzemní vody poklesla od roku 2015 o více než
2m. Také ale stoupá denní spotřeba vody (viz tabulka
č. 2). Je to částečně způsobeno i nárůstem počtu rodinných domů v obci. Od roku 2015 přibylo 16 nových
čísel popisných. Největší spotřebu vody tradičně zaznamenáváme začátkem léta, v období "napouštění
bazénů" - denní spotřeba vždy oproti dennímu průměru cca 80 m³ stoupne až na 120m³!! Čerpadla poté nestíhají vodu dočerpat, zásoba ve vodojemu je nulová
a často Vás proto vyzýváme v místním rozhlase, abyste omezili napouštění bazénů, zalévání zahrad apod.
Nečekáme, že tomu bude letos jinak. Prosíme Vás, nahlaste předem napouštění bazénů na OÚ, umíme tak
spotřebu aspoň trochu korigovat, aby se nestalo, že
nám voda z kohoutků úplně přestane téct. Vodu
v dnešní době bereme jako samozřejmost, život bez
vody si ani nedovedeme představit. Není třeba ale připomínat, že bychom s vodou měli co nejvíce šetřit
a vody si vážit. (Podklady a tabulky s údaji dodala
Jana Steffková, správkyně vodovodu Závada).
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Zprávy z OÚ

Tabulka č.1

Tabulka č.2

Mobilní aplikace
Vážení spoluobčané a sousedé, vzhledem k současné
situaci více než kdy jindy všichni potřebujeme aktuální
informace. Obstarali jsme pro Vás chytrou aplikaci
do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní
aplikaci V OBRAZE. Doufáme, že Vám tato aplikace
usnadní orientaci v aktuálním dění nejen naší obce
a ušetří Vám čas. O co jde a co tato aplikace umí? Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální
informace z našich webových stránek přímo do svých
mobilních telefonů a tabletů. Na novou zprávu vás
upozorní notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
- chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem
Android či iOS,
- přístup na internet.
Kde si lze aplikaci stáhnout?
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Jak máte postupovat?
- Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App store,
- do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
- klikněte na instalovat,
- po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení),
- po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více
obcí a měst,
- po výběru obce se data z webu automaticky nahrají
do aplikace.
Jaké informace v aplikaci najdete?
aktuality,
záznamy z úřední desky,
pozvánky na kulturní a sportovní akce,
fotogalerie.
www.aplikacevobraze.cz
Zpravodaj obce Závada

Farnost

Pozdrav, inspirace a informace z naší
farnosti
Vážení přátelé, farníci, bratři a sestry!
Je mnoho těch, kteří v současnosti píšou poselství
a dopisy, nahrávají videa, rozjíždějí online aktivity
a zesilují svou přítomnost na sociálních sítích. Nehodlám se proto nijak obsáhle rozepisovat o tom, co už tolikrát komentovali jiní. V následujících řádcích bych
chtěl vyjádřit tři věci:
1. Krátký pozdrav
Chci vám adresovat povzbuzení do všech těžkostí
a současně ujištění, že vás všechny v tomto období obzvláště doprovázím modlitbou.
2. Malou inspiraci pro život v době pandemie
Mnohé věci nyní nemůžeme a současně jiné můžeme
více či důkladněji. Vidím v tom velké pozvání, které
chci vyjádřit dvěma slovesy označujícími pohyb:
ZASTAVIT SE a ROZHÝBAT SE.
Zastavit se: to znamená v době, která nám skýtá přeci
jen více času, si ujasnit své hodnoty, priority, životní
styl, denní řád, svůj cíl a úsilí, své strachy a obavy;
a přijmout pozvání k četbě, modlitbě, přemýšlení, rozjímání, naslouchání, tichu a samotě… Je toho spousta,
u čeho se můžeme zastavit. A přesto jsme v nebezpečí,
že dáme přednost jakékoli aktivitě od mytí oken až po
nekonečné brouzdání po internetu… protože je to jednodušší než jít hlouběji do sebe. Nynější neopakovatelný čas však přímo vyzývá k takovému přehodnocení.
Není totiž prozíravé nadále provizorně přežívat – to lze
pár dní či týdnů. Ale přijmout trvání současného stavu,
byť dočasné, znamená pokusit se znovu a řádně svůj
život uspořádat.
Rozhýbat se: konečně může vzniknout prostor
k realizaci toho, co jsme odkládali, na co nikdy nebyl
čas nebo dostatek sil, prostor pro rozhodnutí, pro
vzdělání, péči o zdraví, častější telefonní komunikaci
s těmi, kteří náš zájem ocení, pro pozornost a pomoc
vůči našim bližním, pro aktivity v domácnosti apod.
Kdybychom jen zrealizovali odpoledne pro své děti,
naplánovali malý výlet do přírody, naslouchali jejich
světu a prožitkům, vydrželi u jejich her… Je toho mnoho, k čemu se můžeme díky současnému stavu rozhoupat. Zvednout tuhle hozenou rukavici znamená
v kontrastu k aktuálním omezením více začít žít – jako
člověk, manžel(ka), soused, bližní, křesťan…
Zpravodaj obce Závada

K prohloubení této inspirace ocituji část promluvy papeže Františka při mimořádné pobožnosti na náměstí
sv. Petra 27. 3. 2020, v níž komentoval biblický úryvek
o utišení bouře na moři (srov. Markovo evangelium 4,
35-41).
Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle
v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že
jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní,
ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni
veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem
těšit.
… Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své
programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že
jsme nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje
a posiluje náš život a naši komunitu. Bouře odkrývá
všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, odhaluje každý pokus
o umrtvení pomocí zdánlivě „spasitelných“ návyků, neschopných dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se zbavujeme imunity
nezbytné pro vyrovnání se s protivenstvím. Bouří
spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali
svoje „ego“ ve stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona (požehnaná) sounáležitost, od níž se
nelze odtrhnout: sounáležitost bratří.
»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?« Pane, tvoje
Slovo nás dnes večer zasáhlo a dotýká se všech.
V tomto našem světě, který miluješ více než my, jsme
se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme
mocní a schopní všeho. Chtiví zisku, jsme se nechali
pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se
na tvoje volání, neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik
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Farnost
chudých i naší těžce nemocné planety. Vyzývavě jsme
pokračovali a mysleli si, že budeme v nemocném světě
navždy zdrávi. Nyní, když jsme na rozbouřeném moři,
tě prosíme: „Probuď se, Pane!“.
»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?« Počátkem víry je uznání, že potřebujeme spásu. Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi
mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako učedníci zakusíme, že s Ním na palubě
neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací
v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší
klid do našich bouří, protože s Bohem život nikdy neumírá.
…Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem přízně
a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých
a žije vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže, abychom
opět nalezli život, který nás čeká, hleděli na ty, kteří se
nás dovolávají, posílili, rozpoznali a podnítili milost,
která v nás přebývá… Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby,
vzdát se na chvíli svého bažení po všemohoucnosti
a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít
prostory, kde všichni pocítí, že jsou povoláni,
a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství
a solidarity.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30850)
3. Informace o farních záležitostech následujících
týdnů a měsíců
V souladu s karanténním opatřením se uzavírají
všechny bohoslužby bez výjimky. Jsou slouženy bez
účasti veřejnosti. Sledujte stále aktualizovaný pořad
bohoslužeb, v dobu konání mší svatých se můžete duchovně spojit v modlitbě. Pokud si někdo nepřeje, aby
mše svatá na jím objednaný úmysl byla sloužena bez
jeho přítomnosti, nechť mě informuje.
Bohoslužby pro veřejnost v dalších měsících jsou pochopitelně stále s otazníkem, budeme vycházet
z aktuálních mimořádných opatření. Tak je docela
možné, že obvyklé slavnosti si – podobně jako Velikonoce – budeme muset letos odříci (odpust, Boží Tělo…); první svaté přijímání ve farním kostele naopak
proběhne: v závislosti na vývoji situace možná až
v červnu, nejpozději pak v září. Zůstává možnost individuální duchovní péče. Kostel v Závadě je
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pro soukromou modlitbu otevřen vždy v úterý od 17:00
do 17:45 hodin. V té době lze individuálně požádat
o přijetí svátosti smíření a eucharistie. Můžete mě
kontaktovat ohledně návštěvy s pomazáním nemocných, svátostí smíření a přijetím eucharistie, pokud to
situace nemocného vyžaduje. Určitě mě kontaktujte,
potřebujete-li delší duchovní rozhovor, podporu
v obtížích, modlitbu nebo útěchu! Nikdy není trapné
ani ostudné požádat o pomoc, každý z nás ji v denním
životě tolikrát potřebuje!
Současně připomínám důležitost modlitby každého
z nás, především společné modlitby v rodinách
a domácnostech. Obzvláště jsme zváni sjednotit se
k takové modlitbě každý den ve 20 hodin.
Předvelikonoční zpovídání z nařízení diecézního biskupa neproběhne. V takovém případě opravdové nemožnosti lze dosáhnout smíření s Bohem jiným
způsobem – je však zapotřebí, aby kajícník: 1. vzbudil
dokonalou lítost, tedy opravdu litoval všech svých
hříchů, zvláště těžkých, z lásky k Bohu, kterého svými
hříchy zarmoutil a od něhož se vzdálil; 2. učinil pevné
předsevzetí, že své hříchy vyzná ve zpovědi, jakmile to
bude možné. Takto lze nouzově dosáhnout odpuštění
i těžkých hříchů. Jde vlastně o jakousi „zpověď touhy“,
podobně, jako je tomu u duchovního svatého přijímání, když nelze přijmout eucharistii, nebo u křtu touhy,
když někdo nemá možnost být pokřtěn. Věříme, že Bůh
není omezen našimi omezeními. Podrobnosti k této
praxi budou vyvěšeny na webových stránkách farnosti
a také budou vytištěné k rozebrání v kostele. Jakmile
budou restriktivní opatření uvolněna, bude nabídnut
dostatečný prostor pro svátost smíření – velikonoční
zpověď se tedy posouvá, nikoli ruší! Další informace
budou včas zveřejněny.
Kostel sv. Urbana bude na Velký pátek přístupný
k osobní modlitbě od 10 do 15 hodin. Farní kostel
v Bohuslavicích bude takto otevřený po celý Svatý týden od 13 do 17:30 hodin; na Velký pátek a Bílou sobotu bude otevřen už od 9 hodin.
Pro další informace a inspirace sledujte naše webové
stránky: www.farnost-bohuslavice.cz. V hlavní nabídce pod názvem „K aktuálnímu stavu“ naleznete užitečné materiály a odkazy. S přáním užitečně strávených
střídmých postních i velikonočních dní
P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice
u Hlučína
Zpravodaj obce Závada

Farnost

Výzdoba kostela
Při každé mši v našem kostele jaksi automaticky bereme
fakt, že je tam vždy krásně uklizeno a nazdobeno. Za tím
vším ale stojí obrovský kus dobrovolné práce. Letošní
vánoční výzdoba se mimořádně povedla a to i díky tomu, že nám pan farář věnoval z farní zahrady urostlé
vánoční jedle. Vánoční atmosféra tak byla dokonalá.
Děkujeme za celoroční nádhernou výzdobu a obětavou
práci paní Elišce Lichovníkové, Lídě Janečkové a také
Zuzce Cigánové za různé šicí práce.
Andrea Lorková

Tříkrálová sbírka 2020
Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2.632.251 Kč, což je o přibližně 300 tis. Kč více než
v loňském roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což
představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze
sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se
stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka
nemohla proběhnout. Je úžasné,
že v našem malém regionu se najde každoročně přes
tisíc lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro dobrou věc.
Nesmírně si toho vážím. Děkuji také všem dárcům,
kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji charitního dí-

Obec
Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Borová
Dolní
Benešov a Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín - Darkovičky
Hlučín - město
Darkovičky
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

la,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že
Charita poděkuje všem koledníkům v únoru, kdy je
tradičně pozve na filmové představení do kina
v Bolaticích. Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle
stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované
částky, což je 1.710.963 Kč. Ty
plánuje Charita Hlučín použít například na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které
půjčuje za dotované ceny, aby si
je mohli dovolit i lidé s nízkými
příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu,
která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její 20. ročník.

Charita Hlučín – Tříkrálová sbírka 2019
Vykoledovaná částka Obec
15.590 Kč Kravaře, Kouty, Dvořisko
26.123 Kč Ludgeřovice
123.637 Kč Markvartovice
171.621 Kč Píšť
79.501 Kč Rohov
166.439 Kč Strahovice
130.542 Kč Sudice
59.140 Kč Šilheřovice
88.661 Kč Štěpánkovice
310.894 Kč Třebom
72.726 Kč Vřesina
163.049 Kč Závada
92.220 Kč Celkem:

Vykoledovaná částka
292.226 Kč
184.320 Kč
78.181 Kč
103.349 Kč
37.075 Kč
53.512 Kč
33.353 Kč
81.816 Kč
153.771 Kč
6.328 Kč
75.989 Kč
32.188 Kč
2.632.251 Kč
www.charitahlucin.cz

Zpravodaj obce Závada
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Knihovna

Oblíbená knihovna
Místní knihovnu v Závadě dne 11. března, ještě před
uzavřením MŠ Závada, navštívily děti v doprovodu paní učitelky Liby Chřibkové a Jany Černovské. Knihovnice
paní Blanka Klouzalová zábavnou formou děti seznámila s fungováním knihovny. Děti si mohly prohlédnout prostor knihovny a připravenou výstavku knih pro
nejmenší čtenáře, samozřejmě, že nechybělo i malé
pohoštění. Děti tak strávily příjemné a zároveň poučné
dopoledne, odnesly si s sebou pamětní listinu a malé
dárečky jako omalovánky a časopisy. Měsíc březen
je měsícem knihy – jak symbolické pro právě ten letošní březen, kdy jsme díky současnému nouzovému stavu někteří po delší době našli čas na dobrou knížku.
Bohužel je v současnosti místní knihovna pro veřejnost
uzavřena, přesto však je možnost si individuálně za-

půjčení knih domluvit buď na OÚ nebo přímo s paní
Blankou Klouzalovou. A že se v Závadě čte hodně, dokazuje i meziroční nárůst počtu čtenářů o 150! Knížky
se snažíme obměňovat ve spolupráci s regionální knihovnou Opava a díky Obecnímu úřadu nakupovat knihy dle zájmu našich čtenářů. Největší zájem pro
dospělé čtenáře jsou knihy od spisovatelů: Vlasta Javořická, Hana Whitton a jiné. U školních dětí převažuje
autor David Walliams a u těch nejmenších jsou knihy
Máša a Medvěd a klasické české pohádky. Také máme
nárůst knih pro povinnou četbu pro střední školy
a základní školy, nelze opomenout i knihy jako Tatér
z Osvětimi a podobné. Snažíme se vyhovět nárokům
našich čtenářům a těšíme se na Vaši návštěvu.
Blanka Klouzalová

Březen - měsíc knihy
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy
proběhl první ročník. Od samého vzniku se Měsíc knihy
těšil přízni vládnoucího establishmentu. Není na tom
nic divného, protože zrod tohoto velkolepého kulturního projektu byl spojen s oficiálními místy. Akce Měsíc
knihy měla být manifestací síly ve službách komunistické doktríny. Zacílená byla především na vybrané
skupiny obyvatel, u kterých bylo možné předpokládat
"ideologický růst". Mládež, zemědělci a dělníci měli být
opracováváni a přetvořeni v uvědomělé, socialistickému zřízení oddané soudruhy. V roce 1989 přišla "sametová" revoluce a s ní i mnoho změn. Měsíc knihy
přestal být akcí oficiálně řízenou z ministerstva
a postupně téměř zanikl. Na jeho místo nastoupil např.
Týden
knihoven.
S nástupem
vizuálních
a elektronických médií přišla tištěná kniha o své výsadní postavení, což se projevilo mimo jiné
i přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy
a internetu. Níže zajímavá fakta o knize.
Původ slova kniha: původ z latinského slova pro knihu
Liber, pochází od Římanů, kteří používali tenkou vrstvu
"liber", která se nachází mezi mezi kůrou a dřevem
stromu. Anglické slovo "book" pochází z dánského slova pro knihy "bog", což znamená bříza. První lidé
v Dánsku psali právě na březovou kůru.
Cenné knihy: vzácné první vydání Alenky v říši divů od
Lewise Carrolla bylo vydraženo za 1.5 mil. dolarů na
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aukci v New Yorku a stalo se tak nejdražší dětskou
knihou v historii.
Největší kniha - Ke Tho Daw Phayar: kompletní
buddhistická bible (nebo buddhistické bible) byly ryté
do 729 bílých mramorových tablet a jsou považovány
Myanmar buddhisty za ortodoxní texty. Tabule jsou
postaveny do čtverce, přičemž každý je chráněn malým chrámem.
Největší knihovna na světě: knihovna kongresu, Washington DC, USA obsahuje 28 milionů knih a má 532
kilometrů regálů. Pokud byste jeli cca 50 km/hod. jako
v autě, trvalo by vám těsně pod 8 hodin projít všechny.
A to je bez přestávky na záchod! Britská knihovna
v Londýně je 2. největší s více než 18 milionů knih.
https://www.darek.cz/clanky/brezen-mesic-knihya42
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Sport

Vánoční turnaj v biliáru
V sobotu 29. 12. 2019 se konal již 24. ročník tradičního turnaje v biliáru pořádaného Martinem Theuerem
v místním pohostinství. Turnaj startoval v 15 hodin a
startovní listinu naplnilo 14 hráčů, kteří se utkali dle
vylosovaného pavouka. Hrálo se na jeden zápas, výherce postupoval do dalšího kola, pro poraženého turnaj skončil. V dalším II. vyřazovacím kole se znovu
losovaly nové dvojice. Z těchto dvojic pak vzešli semifinalisté David Kubiš, Robin Štefek, Petr Liška a Patrik
Štefek. Do finále postoupili David Kubiš a Petr Liška.
I. kolo
II. kolo
Semifinále
Štefek R.
Chříbek J.
Kubiš D.
Fojtík A.
Štefek R.
Štefek R.
Chřibek V.
Svoboda L.

Svoboda L.
Štefek P.

Joško P. ml.
Chříbek J.

Liška P.
Svoboda O.

Kubiš D.
Joško P. st.

Kubiš D.
bez boje

Liška P.
Štefek P.

O třetí místo se utkali poražení semifinalisté.
V "rodinném" souboji zvítězil Patrik Štefek, který porazil loňského vítěze Robina Štefka. Vítězem turnaje se
stal Petr Liška, který ve vyrovnaném finále porazil Davida Kubiše. Všichni tři byli obdarováni věcnými cenami, které do turnaje věnoval Martin Theuer. Za
všechny zúčastněné bych poděkoval Martinovi za pořádání turnaje a věřím, že se u zeleného stolu po letošních Vánocích zase opět setkáme.
Petr Liška
1. místo
Liška P.
2. místo
Kubiš D.
3. místo
Štefek P.

Nawrath V.
Liška P.
Štefek P.
Škroch J.
Wilpert D.
Svoboda O.

Fotbal se nehraje
Je březen a měla začít jarní část sezony Okresního přeboru v kopané. Náš team TJ SOKOL ZÁVADA poctivě
absolvoval zimní přípravu, odehrál několik přátelských
zápasů a zoceloval se na zimním soustředění
v Beskydech. Hráči se chystali vletět na své soupeře
a dokázat, že nepříznivé postavení v tabulce po podzimu bylo jen nováčkovskou daní, a jarní utkání ukáží
opravdovou sílu kopané v Závadě. Mužstvo navíc posílilo o zkušeného Ondru Gargoše, jehož fotbalové kvality nám měly pomoct v záchraně. Pak ale dorazil
soupeř, s kterým nejde hrát. Epidemie koronaviru,
uzavřela hřiště, zrušila fotbal a nám nezbývá, než čekat, jak to všechno dopadne. FAČR v souvislosti s právě
probíhající nákazou koronavirem a v důsledku rozhodnutí vlády ČR o nouzovém stavu vydal toto prohlášení:
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády
Zpravodaj obce Závada

ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav
a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže,
které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí
státních orgánů v této věci přerušeny. „Respektujeme
rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas
reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly
průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda
Asociace Martin Malík. Je to situace, se kterou jsme se
zatím nikdy nepotkali a doufejme, že už nepotkáme.
Pozn. redakce: z rozhodnutí Fotbalové asociace České
republiky byla jarní část soutěže ročníku 2019/20 od
III. ligy po okresy z důvodu epidemie koronaviru zrušena. Na mistrovském fotbale se sejdeme nejdřív na
podzim letošního roku. Oddíl TJ SOKOL ZÁVADA tak
i nadále bude hrát Okresní přebor.
Aleš Očko
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Spolky

Aktivity Senior klubu
Na prvním letošním setkání našeho klubu proběhla
přednáška na téma Etiketa společenského chování. Na
této zajímavé besedě byla řeč o vhodném oblékání,
pravidlech seznamování, podávání ruky a o etiketě
stolování. Některé věci jsme si zopakovali, některé byly
pro nás nové, tak jsme se i poučili. Další klubový večer
jsme měli koncem února. Kvůli koronavirové pandemii
se už březnové setkání neuskutečnilo, což je škoda,
protože jsme měli ve spolupráci s obcí naplánovanou
přednášku na téma Zrod Hlučínska s Dr. Jiřím

Neminářem z Muzea Hlučínska. Snad tato přednáška
ještě letos proběhne. Některé naše členky začaly
nacvičovat sestavu na obecní slavnosti, i toto cvičení
jsme musely přerušit. Nezbývá nám, seniorům, než
trávit čas procházkami po lese, doma u televize nebo
u zajímavé knížky. Sice patříme do rizikové skupiny, ale
věříme, že tuto situaci zvládneme a brzy se zase
sejdeme ve zdraví na klubovém večeru.
Senior klub

Čaj o páté
V sobotu 15. února jsme uspořádali v sále Obecního
domu akci Čaj o páté. Pro všechny zúčastněné bylo
připraveno bohaté občerstvení, k tanci a poslechu hrál
p. Lampart. Večer proběhlo losování bohaté tomboly. Na akci nás navštívily seniorky z Bolatic, které
všechny pobavily svým vyprávěním a zpíváním „po našemu“. Pro všechny byly připravené soutěže, při kterých jsme se náramně bavili. Potvrdilo se, že čaj o 5.
je akce nejen pro starší ročníky – dorazily 4 generace
z jedné rodiny (viz foto vpravo).

Obecní ples 2020
Plesovou sezónu v Závadě jsme zahájili Obecním plesem v sobotu 11. ledna. Po přivítání následovalo předtančení dětských tanečníků s ukázkou standardních
a latinskoamerických tanců. Celým večerem nás hudebně provázela skupina Trio Domino. Hlavně mužské
publikum potěšilo taneční vystoupení dvou tanečnic,
které předvedly pravou brazilskou show (viz foto vlevo) a za to byly odměněny hlasitým potleskem. Samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Moc děkujeme
všem sponzorům. Jsme rádi, že pozvání na Obecní ples
přijali naši přátelé z polské Zawady a také oni si to
u nás moc pochvalovali.
Za Kulturní komisi Zuzana Cigánová
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SDH

Mladí hasiči v zimě 2020
Druhá polovina sezóny 2019/20 začala tréninky
v místním sále Obecního domu a tělocvičně ZŠ Bohuslavice. Mimo to jsme se připravovali na odborné
způsobilosti pořádané Hlučínskou ligou mládeže u nás
v Závadě.Této části ligy se 23. 2. 2020 zúčastnilo rekordních 107 žáků z celého Hlučínska a taky členové
okresního výboru SH ČMS. Všech 10 žáků SDH Závada
si odneslo odznaky odbornosti, diplomy a hlavně praktické schopnosti preventistů a strojníků viz. fotografie.
V březnu jsme ještě stihli 2 tréninky, které byly v duchu
her a zábavy. Hned poté jsme se chtěli připravovat na
jarní kolo soutěží, které mělo být odstartováno dubnovou soutěží v Dobroslavicích. Bohužel nám tuto přípravu přerušila současná situace. Ústřední rada mládeže
SH ČMS připravila na toto období projekt nazvaný
SPOLEČNÍK s motem “Každý sám, přesto VŠICHNI
SPOLU“, kterého se může zúčastnit každý. Bližší informace je možné sledovat na www.dh.cz a facebooku
SH ČMS. K tomuto projektu jsme rozdali do poštovních
schránek, nejen mladým hasičům, herní karty nazvané
NALOŽ SI. Případně je možné si je vyzvednou na Obecním úřadě. Po ukončení projekt vyhodnotíme a na
každého bude čekat odměna. Největší odměnou pro
nás bude vaše aktivní a poctivá účast, ta hra stojí
opravdu za to. V úterý 31. 3. 2020 SH ČMS vydalo prohlášení, že se ruší veškeré soutěže až do 30. 6. 2020.
Toto prohlášení se vztahuje také na naši celoroční soutěž Hlučínské ligy mládeže. V prosinci 2019 jsme skončili s našimi družstvy takto:
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mladší žáci s 34 body na 3. místě,
starší žáci s 38 body taky na krásném 3. místě.
Děkujeme všem za reprezentaci a spolupráci.
Víme, že mnoho z vás pomáhá doma maminkám či
starším sourozencům např. při výrobě roušek nebo sepisování požadavků seniorů. Klaníme se, jste borci.
Děkujeme vám i vašim blízkým, kteří pomáhají tam,
kde je potřeba. Buďte na sebe opatrní, ohleduplní
k ostatním, na veřejnosti noste roušky, ať se ve zdraví
setkáme tam, kde to máme rádi. Vaše příspěvky na
sociálních sítích nás motivují, dokazují vaše zapálení,
pomoc a hlavně podtrhují pojem „HASIČ“ - pro někoho
obyčejné slovo, pro nás RODINA.
vedoucí mládeže Jaroslav a Gabriela Haburovi
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Aktivity

Jóga
Začátkem března skončil v Závadě zimní kurz jógy. Děkujeme cvičiteli panu Lubomíru Stuchlému, že nás již
čtvrtým rokem do tohoto druhu cvičení zasvěcuje.
Moravskoslezský kraj přišel koncem loňského roku
s novým projektem – bude na svém území stavět tzv.
yoga pointy (viz foto vpravo), což jsou místa ve volné
přírodě určená právě ke cvičení jógy. Zatím je v plánu
5 těchto yoga pointů a naše obec je zařazena mezi náhradníky. Možná se tedy v budoucnu i u nás yoga
pointu dočkáme!

Stůl na stolní tenis

Velikonoční tvoření
Bohužel i pro kroužek tvoření platí nouzový stav, takže
děti se nemůžou scházet a užít si velikonoční tvoření.
Spolek Prajzulka ale nezahálel a všem dětem, které
kurz tvoření navštěvují rozvezl do poštovních schránek
dřevěné zajíčky, které mohly děti vybarvit a nazdobit
dle vlastní fantazie. Alespoň z části si tak mohly užít
trochu toho velikonočního potěšení.
Blanka Klouzalová

Chtěli jsme obohatit dětské hřiště o nějaký prvek, který
by byl zábavný nejen pro děti, ale také pro všechny
generace. Myslíme si, že stůl pro stolní tenis je dobrá
volba již z toho důvodu, že historicky byly betonové
stoly vedle fotbalového hřiště hodně vytížené. Nový
stůl se vyznačuje velmi robustním kovovým rámem,
který je žárově zinkovaný, má pevné nohy z jeklu. Desky stolu (vyrobené z lisované pryskyřice a křemičitého
písku) o tloušťce 30 mm mohou být celoročně vystaveny povětrnostním vlivům počasí a UV záření. Stůl splňuje požadavky normy pro Stolní tenis ČSN EN 144681 třída D (rekreační sport). Ještě přidáme síťku
a můžete začít hrát. Věříme, že si hru na tomto stole
oblíbíte.
Petr Liška
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Historie

Něco z historie naší obce - 21. část
V létech 1903 - 1909 zažila Závada vleklý spor
s rotschildovským velkostatkem o přístupovou cestu
do lesa Boru. Vedlo tudy přes Kozmice nejkratší spojení s Hlučínem, a tak není divu, že tato cesta byla hojně
používána, čemuž se však vedení velkostatku snažilo
zabránit poukazováním na to, že jde o soukromou cestu. Věc byla svěřena k rozhodnutí okresnímu výboru
v Ratiboři a na shromáždění závadských občanů dne
27. března 1904 bylo přijato usnesení , že zmíněná cesta má být až do rozhodnutí okresního výboru považována za veřejnou. Okresní výbor ovšem v r. 1906
rozhodl, že cesty mohou používat pěší, nikoliv povozy.
Na zmíněném shromáždění občanů 27. března 1904 se
také jednalo o nutnosti ořezu stromů a hubení polních
myší. Dne 1. dubna 1905 na přání ředitele rotschildovského statku Brauna nastoupil nový správce školy
Karel Škovránek, který také převzal po předchozím
správci školy Lamlovi funkci obecního písaře. Jinak byl
Škovránek zřejmě zastáncem Komenského myšlenky
„škola hrou“, což mu zjednalo u dětí oblibu. 13. září
1905 byl pro děti ze Závady, Píště, Vřesiny
a Bohuslavic uspořádán školní výlet na panskou louku
ve Vřesině, jehož dobrý průběh pokazilo jen chladnější
počasí. Právě v době Škovránkova příchodu do Závady
začal stát propagovat rozvoj her ve školní výuce. Škovránek tyto hry s dětmi aktivně provozoval. Zprvu nebylo u školy vhodné cvičiště, proto děti chodily do lesa
u závadského hrádku, kde se mohly vydovádět do libosti. Někteří rodiče to neviděli rádi, velmi se podivovali nad tím, co to ten pan učitel s dětmi dělá za
„komedie“. Když se později začala hrát odbíjená, stalo
se, že jedna matka násilím odvedla svého syna z této
hry domů. Jen pozvolna se Škovránkovi dařilo přesvědčit, že se neděje nic špatného, naopak je dobré pro
zdraví dětí. Dne 1. prosince 1905 proběhlo v celém
Německu sčítání obyvatelstva. Počet obyvatelů Závady
byl 358, z toho dle mateřské řeči 314 Moravců, 2
Němci a 42 Němců i Moravců, všichni byli katolíci, jinak bylo 165 mužů a 193 žen. Ve dvoře žilo 90 osob,
z toho 77 Moravců a 13 Němců, všichni katolíci, mezi
nimi 47 mužů a 43 žen. Na tom, že nemalé procento
obyvatelstva vykazovalo mateřskou řeč českou
a německou, byl patrný vliv sezonní práce zedníků, te-
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sařů a horníků v různých částech Německa. Relativní
přebytek žen způsobil, že řada žen (zvláště druhoa více rozené dcery rodin) zůstávala starými pannami
a věnovala se správě hospodářství svých sourozenců
nebo příbuzných. Význam rotschildovského dvora
v Závadě naznačuje již počet příslušníků jeho osazenstva a ještě více vynikne po zprávě o tom, že v l. 1904 –
1905 byl pro tento dvůr zbudován vlastní vodovod –
samotná obec si o něčem takovém mohla zatím jenom
nechat zdát. Rozpočet na stavbu vodovodu obnášel
na tuto dobu velkou sumu 5100 marek. Podle dochovaných účtů ze stavby vodovod vyprojektoval civilní
inženýr Rudolf Spelling z Vratislavi, studnu pro přívod
vody do vodovodu vykopali Jan Kocur, Vincenc Kocur
a Vincenc Štefek (původně se uvažovalo o přívodu vody z lesa, ale od toho bylo pro velkou nákladnost upuštěno), zařízení pro stavbu vodovodu dodala stroj.
firma A.L.G. Dehne z Halle, speciální cihly pro nutné
vyzdívky dodaly cihelna knížete Lichnovského
z Krzyzanowic a cihelna Josefa Holuši v Dolním Benešově, stavební práce vykonali zedníci Josef Schink, Antonín Vileček a Julius Dudek a přidavači Josef Pacur
a Vilém Vitásek (jen ti dva byli ze Závady), samotné
zedníky povolala správa dvora odjinud a vlastní instalaci vodovodu provedla firma Ing. R. Bacumera
z Opole. Dne 12. února 1906 se obecní zastupitelstvo
zabývalo žádostí učitele Škovránka o založení cvičiště
vedle obecního domu a rozhodlo se na to dát
z obecních pozemků 400 m2. Poznámka – opět zmínka
o obecním době, ale kde stál?? V červnu – srpnu 1906
bylo na pořadu dne vydláždění cesty do osady Podliští.
Obec na to schválila příspěvek 1000 marek, ale další
údržbu cesty chtěla přenést na správu velkostatku
vzhledem k tomu, že ta měla na vydláždění cesty do
Podliští velký zájem. Byl to nepochybný projev antipatií vůči velkostatku znásobený i tím, že 20. července
1906 se ze závadského dvora opět rozšířila do vesnice
dobytčí epidemie, tentokrát nákaza vepřů. Nakonec po
projednání záležitostí u ratibořského landráta bylo vydláždění cesty zamítnuto.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
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Přesunutí akcí
Životní jubilea
V období 1. 1. - 9. 4. 2019 oslavili
životní jubileum naši občané:
Leden:
Vítězslav Steffek
80 let
Simona Štefková
50 let
Anna Černajová
83 let
Jiří Škroch
60 let
Únor:
Lenka Lasáková
60 let
Rozamarie Lampová
84 let
Annemarie Fichnová
81 let
Anna Biegonová
65 let
Březen:
Jiří Nawrath
55 let
Anna Bedrunková
83 let
Irena Krajíčková
65 let
Zdeňka Nawrathová
55 let
Josef Blokscha
80 let
Alžběta Lichovníková
65 let
Maria Kašparová
84 let
René Drastík
55 let
Libuše Lehnerová
65 let
Anna Pustelníková
90 let
Arnošt Cigan
65 let
Annemarie Černajová
80 let
Blahopřejeme!

Navždy nás opustili…
Únor:
Vladislav Hrňa

Na duben, květen a další měsíce jsme měli
naplánovány akce, které se z důvodů prodloužení
nouzového stavu ruší, či přesunují na neurčitý
termín. Měly se uskutečnit tyto akce: Vítání
občánků, Noc s Andersenem, Den Země, SDH - první
jarní výstřik, Závadská desítka RUN, Den matek.
Jelikož nikdo z nás nevíme, kdy tento nouzový stav
přestane platit, proto akce přesouváme na neurčito.
O nových termínech Vás budeme informovat na
webových stránkách obce a místním rozhlasem.
Děkujeme za pochopení.

Poplatky za psy
Poplatek za psa, prosím, zasílejte na obecní účet:
Číslo účtu:
1847344399/0800
Variabilní symbol:
Vaše číslo popisné
Konstantní symbol:
0558

PPooddllee §§ 3399 zzáákkoonnaa 112288//22000000
SSbb..,, oo oobbccíícchh nnaabbíízzíím
mee
kk pprroonnáájjm
muu
aannttuukkoovvéé hhřřiiššttěě vv ZZáávvaadděě..

S úctou vzpomínáme …

VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady na e-mail
zpravodaj@zavada.cz. Můžete je také doručit
v zalepené obálce na obecní úřad. Prosíme členy spolků, klubů a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali informace o svých aktivitách.
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tteerrm
míínnuu 11.. 55.. 22002200
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