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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady konec roku a k tomu
patří i celkové zhodnocení. Letošní rok byl opravdu
výjimečný ve všech směrech. 17. listopadu celá
republika slavila 30. výročí Sametové revoluce, tyto
události jsme si i u nás v Závadě připomněli
rozezněním zvonů v naší kapli. Letos jsme oslavili 670
let od první zmínky o naší obci, 100 let farnosti, 40 let
od otevření Mateřské školky. Dařilo se nám i co se týče
získaných financí. V obci máme nové úsporné osvětlení
dotované
z poloviny
Ministerstvem
průmyslu
a obchodu. Díky dotacím z MSK se podařilo postavit
dva přístřešky pro cyklisty, pracujeme na projektu
řešení cyklotras v okolí obce. Největším úspěchem je
však získání dotace 4,6 miliónů Kč na kořenovou ČOV
u Kaménky, jejíž stavba byla zahájena na podzim.
Předpokládané ukončení stavby celé I. etapy včetně
výstavby kanalizace je v srpnu příštího roku. Poté se
budeme připravovat na II. etapu – čističku na Podliští.
Projektová dokumentace se už zpracovává. Ze SFŽP
jsme získali 1,2 miliónů Kč na kotlíkové půjčky pro 9
zájemců z řad našich občanů. Na posledním letošním
zasedání zastupitelstva jsme schválili rozpočet na
příští rok. Opět největší část peněz spolkne kanalizace.
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V plánovaných výdajích na příští rok je také oplocení
dětského hřiště, naučná stezka na hrádek, příprava
studie na úpravu prostranství za OD a prostranství na
hřišti, osvětlení chodníku ke hřbitovu z hlavní cesty
a další menší investice. V závislosti na získání dotací
plánujeme stále také revitalizaci rybníku Kaménka
a vybudování multifunkčního hřiště. Chystáme
rekonstrukci sálu Obecního domu, ale ta bude
z důvodů financí posunuta až na rok 2021.
Samozřejmě budeme nadále finančně podporovat
činnost spolků a organizací. Děkuji za reprezentaci
obce a za obrovskou pomoc a celoroční dobrovolnou
práci všem členům SDH, mladým hasičům, Klubu
seniorů, TJ Sokol, Rozinkám, spolku Prajzulka a tvoření
dětí, FC-B7 TÝMU!!!. Děkuji také všem obecním
zaměstnancům a zastupitelům obce za výbornou
práci. V neposlední řadě děkuji také zaměstnankyním
místní MŠ, prodejny Tempo, panu kostelníkovi a všem,
kteří se vzorně starají o výzdobu naší kaple. Závěrem
Vás zvu na setkání u živého Betlému na Štědrý den
a na Novoroční koncert v neděli 5. ledna. Přeji Vám
spokojené a požehnané Vánoce a do nového roku jen
to nejlepší!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 10 ze dne 16. 12. 2019
Začátek: v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního
domu.
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka
Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, p. Robin Štefek, Dis.,
p. Robin Vitásek, p. David Kocián.
Zapisovatelka: Petra Hluchníková.
Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Blanka Klouzalová, p. Robin Štefek,
DiS. Schváleno 9 hlasy.
1. Schválení programu jednání včetně přidaného bodu
bod č. 33 - Žádost Klubu vojenské historie o dotaci
z rozpočtu obce Závada. Schváleno 9 hlasy
2. Usnesení č. 9/2019 ze dne 23. 9. 2019. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
3. Schválení rozpočtu obce Závada na rok 2020.
Rozpočet obce na rok 2020 bude deficitní se zapojením
zůstatku roku 2019, závazným ukazatelem rozpočtu
budou v daňových příjmech položky, v ostatních případech paragrafy. U projektů financovaných z jiných
zdrojů v příjmech do výše přijaté dotace a ve výdajích
ve výši dotace. Schváleno 9 hlasy.
4. Schválení dodatku č. 2 k SOD kanalizace. Schváleno
9 hlasy.
5. Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 8.000,Kč
prostřednictvím
Moravskoslezského
kraje,
z rozpočtu MV-G5 HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2019. Schváleno 9
hlasy.
6. Podané žádosti na níže uvedené spolky z rozpočtu
obce Závada. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí
účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň schvalují uzavření veřejnoprávních
smluv.
Žádost SDH Závada o dotaci z rozpočtu obce ve výši
30.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
7. Žádost Prajzské ambasády o dotaci z rozpočtu obce
ve výši 8.000,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
8. Žádost ZO ČSOP Nový Jičín o dotaci z rozpočtu obce
ve výši 2.000,- Kč. Schváleno 5 hlasy.
9. Žádost SPCCH ZO Dolní Benešov o dotaci z rozpočtu
obce ve výši 3.000,- Kč. Schváleno 9 hlasy.
9. Žádost spolku Rozinky o dotaci z rozpočtu obce ve
výši 10.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
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11. Žádost spolku Prajzulka o dotaci z rozpočtu obce
ve výši 8.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
12. Žádost spolku TJ Sokol Závada o dotaci z rozpočtu
obce ve výši 40.000,- Kč. Schváleno 8 hlasy.
13. Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí řád
veřejného pohřebiště po předchozím odsouhlasení
Krajským úřadem MSK, č. j. MSK 129636/2019. Vzato
na vědomí bez výhrad a připomínek.
14. Vodné na rok 2020 je stanovené ve stejné výši jako
v roce 2019, tj. 18,- Kč/m3. Schváleno 9 hlasy.
15. Kalkulace nákladů na kopírování a relace
v místním rozhlase na rok 2020 – beze změny, stejné
jako v roce 2019. Schváleno 9 hlasy.
16. Ceník OZO Ostrava s.r.o. na rok 2020 – stejné ceny pro komunální odpad a separovaný odpad jako
v roce 2019. Schváleno 9 hlasy.
17. Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2019,
o místním poplatku ze psů. Schváleno 9 hlasy.
18. Schválení obecně závazné vyhlášky 2/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schváleno 9 hlasy.
19. Schválení obecně závazné vyhlášky 3/2019, která
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na
území obce Závada, včetně nakládání se stavebním
odpadem. Schváleno 9 hlasy.
20. Schválení návrhu smluv o podmínkách zřízení
stavby a jejího provozu „Kanalizace a KČOV Závada –
II. etapa“ mezi obcí Závada a vlastníky dotčených pozemků. Schváleno 9 hlasy.
21. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu obce Závada
v rámci „Programu Poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ vyhlášeného dne 20.
8. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto
usnesení a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu
pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Schváleno 9
hlasy.
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22. Schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové
hřiště (místo současného asfaltového hřiště na p. č.
583/1) na MMR v rámci programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Schváleno 9 hlasy.
23. Rozpočtové opatření č. 21/2019 – 28/2019. Vzato
na vědomí bez výhrad a připomínek.
24. Rozpočtové opatření č. 29/2019. Schváleno 9 hlasy.
25. Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky
schvalovat rozpočtová opatření do 300.000,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
26. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné odměny za rok 2019 ve výši dvojnásobku měsíční odměny
starostce obce a zastupitelům.
a) Ing. Andrei Lorkové
- za komplexní přípravu, koordinaci realizace a dohled
nad zdárným průběhem akcí regionálního významu
a to prvního „Závadského festivalu“
- za oslavu 100. let farnosti Bohuslavice uspořádaných
v obci Závada v roce 2019.
- za mimořádné úsilí vedoucí k zahájení stavby kořenové ČOV v I. etapě kanalizace s dotací ve výši 4,6 mil.
Kč. Schváleno 8 hlasy.
b) p. Blance Klouzalové za sběr historických dat
a fotografií z archívů, pořádání besedy a výstavy historických fotografií. Schváleno 8 hlasy.
c) p. Zuzaně Cigánové za celoroční šití dekorací
a ozdob pro místní kostel sv. Urbana a Obecního úřadu
v Závadě. Schváleno 8 hlasy.
27. Schválení příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup
hraček pro děti do Mateřské školy v Závadě. Schváleno
9 hlasy.
28. Schválení příspěvku na vánoční balíčky pro seniory
200,- Kč / senior nad 80 let. Schváleno 9 hlasy.
29. Obecní ples v Závadě dne 11. 1. 2020 - podání informací o programu plesu. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
30. Podání informací o Tříkrálové sbírce v Závadě,
která proběhne dne 11. 1. 2020. Vzato na vědomí bez
výhrad a připomínek.
31. Termíny veřejných zasedání v roce 2020 20. 1. 2020, 6. 4. 2020, 22. 6. 2020, 21. 9. 2020, 14.
12. 2020. Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
32. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor - p. Robin Štefek informoval občany
o zápisu finančního výboru ze dne 4. 11. 2019 - Návrh
rozpočtu na rok 2020 a ze dne 16. 12. 2019 o kontrole
Zpravodaj obce Závada

rozpočtového opatření č. 17/2019 – 29/2019,
o kontrole plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finančních výkazů FIN2-12 M za období od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2019. Finanční výbor
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu. Schváleno 9 hlasy.
Kontrolní výbor
Ing. Ondřej Lasák informoval občany o zápisu jednání
kontrolního výboru č. 6 ze dne 16. 12. 2019. Předmětem kontroly byly usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 8 ze dne 19. 8. 2019 a usnesení ze zasedání č. 9 ze dne 23. 9. 2019, byly plněny všechny body uvedené v těchto zasedáních. Byla provedena
kontrola pokladní knihy za období od 20. 8. 2019 do
16. 12. 2019, stav pokladní hotovosti ke dni 16. 12.
2019 je 38.496,- Kč a souhlasí se skutečností. Schváleno 9 hlasy.
Kulturní a sociální komise
p. Zuzana Cigánová předložila zprávu:
- 7. 9. 2019 - Strassenfest v réžii Závada – Sever. I přes
nepřízeň počasí se akce vydařila.
- 15. 9. 2019 - 100. let farnosti, v 10:00 hodin začala
mše svatá na místním hřišti, které se odhadem zúčastnilo 700 - 800 věřících z farnosti. Bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postaraly spolky z obcí
naši farnosti. Byl připraven bohatý program pro děti,
hudební vystoupení, soutěže a o velkou, nezapomenutelnou kulturní vložku se ve fotbalovém utkání postaraly ženy ze Závady a Bělé, proti ženám z Bohuslavic.
Poté zábava pokračovala do pozdních odpoledních
hodin.
- 27. 9. 2019 - 40. let výročí založení MŠ den otevřených dveří v místní mateřské škole u příležitosti 40. výročí otevření školky v Závadě. Pro návštěvníky bylo
připraveno občerstvení, vystoupení dětí, zhlédnutí
kronik a fotek z této 40. leté historie.
- 3. 12. 2019 proběhlo pečení perníčků ve spolupráci
OÚ, paní Annou Kretkovou a místními dětmi.
Co nás čeká:
Budeme roznášet vánoční balíčky seniorům
a nemocným občanům v naší obci.
Před Vánocemi vyjde další číslo zpravodaje.
24. 12. 2019 - Představení živého betlému pod vedením paní Blanky Klouzalové a pana Jana Dombka.
5. 1. 2020 - Novoroční koncert v místní kapli
11. 1. 2020 - Obecní ples
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek.
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33. Podaní žádosti z rozpočtu obce Závada. Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelové neinvestiční dotace Klubu vojenské historie a zároveň schvalují uzavření
veřejnoprávní smlouvy na částku 1.000,- Kč. Schváleno
8 hlasy.
Zapsala: Petra Hluchníková
Ukončení zasedání zastupitelstva obce Závada v 19.15
hod.

Stavba kořenové ČOV
O fungování, výhodách a nevýhodách kořenové ČOV
jsme vás již informovali v předchozím Zpravodaji. Již
z kraje podzimu začala výstavba I. etapy kořenové
ČOV u Kaménky. Do konce letošního roku by měla být
hotová přeložka vodního toku a vegetační kalová pole.
Samozřejmě vše závisí na příznivém počasí. Zatím jde
vše podle plánu a čistička včetně kanalizace I. etapa by
měla být hotová příští rok v srpnu.

Svěcení nového kříže

Andrea Lorková

Setkání s partnerskou obcí
Jako každoročně, tak i letos jsme uspořádali vánoční
setkání se zástupci partnerské obce Zawada, která je
městskou částí města Wodzisław Śląski. Ve čtvrtek
12. 12. 2019 jsme se sešli v nedalekém Rohově
v restauraci U Komárků, kde jsme společně prodiskutovali možnosti další spolupráce. Zastupitelé obce Zawada přejí všem občanům naší Závady „Wesołych
Świąt i Bożego błogosławieństwa" – Veselé Vánoce
a Boží požehnání.
Andrea Lorková

Na první adventní neděli, po skončení mše svaté, byl
slavnostně posvěcen P. Vojtěchem Janštou obnovený
kříž. Ať je tedy tento kříž pro nás živým znamením lásky Boha, který se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby nám
svou smrtí a vzkříšením daroval odpuštění a možnost
nového života. Ať je obnova kříže spojená s nalezením
opravdových hodnot, které se osvědčily v životě našich
předků, a které jsou i v dnešním světě přítomné.
Petr Liška
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Plánované

Vánoční a novoroční akce
Obecní úřad v Závadě Vás srdečně zve na představení
živý betlém, který se uskuteční v úterý 24. 12. 2019 od
10 hod. před Obecním domem. Dále pak v prvním týdnu proběhne 5. 1. 2020 od 17 hodin novoroční koncert
v kapli sv. Urbana v podání SILESIAN BRASS QUINTET
se sólistkou Simonou Mrázovou. Budeme rádi, když tyto akce navštívíte v hojném počtu.
Redakce

LEDEN
05. 01. Novoroční koncert - kaple sv. Urbana
11. 01. Tříkrálová sbírka
11. 01. Obecní ples - sál OD
ÚNOR
15. 02. Čaj o páté - sál OD
21. 02. Ples SDH (pochování basy) - sál OD
BŘEZEN
07. 03. Maškarní ples MŠ Závada - sál OD
22. 03. Vítání občánků - sál OD
DUBEN
17. 04. Noc s Andersenem - knihovna
24. 04. Den země, otevírání Hrádku - na Hrádku
KVĚTEN
01. 05. SDH První jarní výstřik - hřiště TJ Sokol
09. 05. Běžecký závod + pochod - hřiště TJ Sokol
16. 05. Den matek - sál OD
30. 05. Smažení vajec - hřiště TJ Sokol
ČERVEN
06. 06. Den dětí (Rozinky), prostor před OD
ČERVENEC
01. - 05. 07. Putovní výstava 100 let Hlučínska
04. 07. Řezbářská show?

Zpravodaj obce Závada

ČERVENEC
05. 07. Oslavy založení obce - hřiště TJ Sokol
10. 07. SDH Noční hasičská soutěž - hřiště TJ Sokol
10. 07. Tábor - mladí hasiči
SRPEN
07. 08. Mše za seniory a posezení v sále OD
ZÁŘÍ
12. 09. Strassenfest Závada Jih - prostor před OD
20. 09. SDH dětská hasičská soutěž - hřiště TJ Sokol
ŘÍJEN
Zájezd do vinného sklípku (OÚ + Rozinky) termín bude upřesněn
LISTOPAD
Lampiónový průvod (Klub rodičů MŠ
Závada), termín bude upřesněn
21. 11. Vinobraní - sál OD
PROSINEC
1.12. Pečení perníčků (sál OD)
4.12. Mikulášská nadílka - TJ Sokol - u Vás doma
5.12. Vánoční jarmark - Rozinky prostor před OD
a v sále OD
12.12. Výroční schůze SDH Závada - sál OD
18.12. Vánoční večírek seniorů - sál OD
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Svoz jedlých olejů a tuků
Na základě vyhl. č. 321/2014 Sb. a novely č.
210/2018 Sb. mají obce od 1. 1. 2019 povinnost mimo jiné zajistit i systém celoročního sběru jedlých olejů a tuků. V této
souvislosti jsme se rozhodli rozšířit stávající
služby i o výkon v tomto sortimentu. V OD
bude instalována pronajatá speciální nádoba o objemu 120 l, do které budou dodává-

ny odpady řízeně. Občané můžou donášet
odpad v uzavřených plastových, případně
skleněných obalech a předávat je k uložení
pověřené osobě obce. Jedlé oleje a tuky
nesmí být soustřeďovány společně s jinými
biologicky rozložitelnými odpady. Významným přínosem je také ochrana kanalizačních sítí před tukovými nánosy.

Velkoobjemový odpad
Vzhledem k tomu, že v posledních letech byly vždy
u svozu velkoobjemových kontejnerů v naší obci problémy (zejména u jarních a podzimních svozů), zavádí
OZO Ostrava od příštího roku pro velkoobjemový odpad systém tzv.“cirkusů“. To znamená, že pracovníci
OZO budou přebírat v níže určených termínech 2x ročně velkoobjemový odpad od občanů a ihned lisovat nepořádek tedy nebude na prostranství před OD po
celý víkend, jak tomu bylo dosud. Nehledě na fakt, že
občané často přivážejí např. stavební a jiný odpad,

který do velkoobjemového nepatří. Často se stávalo,
že jsme měli zaplaceny tři velkoobjemové kontejnery,
ale nahromadil se odpad na šest kontejnerů.
Termíny svozů velkoobjemových odpadů
v roce 2020:
Prostranství před OD
sobota 28. 03. 2020
8 - 11 hod.,
sobota 05. 09. 2020
12 - 15 hod.

Kontejner na drobné elektro
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme, co
se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí
z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické
skládce uvolňují do půdy,
vody a ovzduší a poškozují
tím životní prostředí. Pokud
ale vhodíte drobné elektro
do červených kontejnerů,
poputují přímo do recyklační
linky, kde se z nich pomocí
různých separací získávají

původní suroviny a materiály ke znovuvyužití. Před
budovou OD je nově umístěn červený kontejner na
drobná elektrozařízení.
Do červeného kontejneru patří:
počítačová myš, klávesnice, tiskárna, sluchátka, videokamera, baterie, mp3 přehrávač, elektrické hračky,
elektronické hry, hudební přehrávače, rádia, elektronické nástroje, kalkulačka, fotoaparát, tablet, telefon,
fax, mobil, počítač nebo gramofon.
Do červeného kontejneru nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, a velké domácí spotřebiče jako např. ledničky,
pračky, chladničky a podobné zařízení.

OZO slaví 70. let
Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá
až do roku 1949. Technické a zahradní služby města
Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města
a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním
4
6

odpadem transformována na organizaci příspěvkovou
a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.
Petr Liška
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Mladí hasiči
V červnu z našich řad díky svému věku odešli 2 hasiči
Jindřich Růžička a Josef Long Nguyen, kterým chci poděkovat jménem celého SDH za výbornou spolupráci
a reprezentaci. Po prázdninách nám chyběli minimálně
4 členové do kompletního počtu 2 x 7 soutěžících
a zásadně se nám opět promíchaly obě sestavy, proto
jsme 5. 9. uspořádali nábor pro děti od 6 - 9 let. Na
ukázkový trénink přišlo 6 dětí i s rodiči. Celkem 4 žáci
zůstali natrvalo a budou od ledna reprezentovat naše
SDH, jeden z nich bude dokonce dojíždět každý týden
z Píště. Od září do prosince jsme se účastnili všech soutěží a 6.10. jsme uspořádali po několika letech u nás
v Závadě oblastní kolo Hry Plamen – Závod požární
všestrannosti, při které museli žáci soutěžit ve střelbě
ze vzduchovky, zdravovědě, požární technice, slaňování, znalosti uzlů a orientaci v terénu s buzolou. Výbornou průchodnost trati, která byla dlouhá 3 km kolem
hrádku, nám pomohli zajistit zaměstnanci obce Závada, za což jim děkujeme. Mimo pravidelné tréninky
a soutěže jsme se zapojili 19. 10. do celorepublikové
soutěže ukliďme Česko a vyčistili široké okolí naší obce.
Tradičně jsme upořádali v obci sběr papíru, kterého
jsme odvezli přes 1 tunu. Někteří MH se mimoto aktivně zapojují do organizování akcí pořádaných SDH
v průběhu celého roku. Na podzim se nám podařilo
získat z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
dotaci 63 tisíc Kč, díky kterým jsme mohli obnovit vybavení na pravidelné tréninky a soutěže, hlavně pak

nové přilby a 2 překážky (kladinu a žebřík), které nám
několik let chyběly. Jsme v polovině sezóny 2019/20
a umístění mladších i starších žáků je prozatím krásné
3. místo. Od února se budeme v sále OD Závada popř.
tělocvičně ZŠ Píšť připravovat na jarní část soutěží
a v únoru opět uspořádáme zkoušky odborných dovedností v rámci HLM. Děkuji za spolupráci Gabriele
Haburové, všem aktivním členům SDH, rodičům
a Obecnímu úřadu. Spokojené svátky, pevné zdraví
a úspěšný rok 2020.
Mgr. Jaroslav Habura
vedoucí mládeže
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Tabulka HLM 2019/2020 mladší žáci
Průběžná tabulka HLM - MŽ po 5 soutěžních kolech.

Tabulka HLM 2019/2020 starší žáci
Průběžná tabulka HLM - SŽ po 5 soutěžních kolech.

Asistence při zkouškách
Naše jednotka asistovala při zkouškách v pískovně
v Závadě. Firma VVUÚ a.s. zde prováděla pokusy pro
využití hasících vaků sloužících jako vodní bariéra
k zamezení šíření požáru. V pátek 15. listopadu 2019
a v pátek 6. prosince jsme s cisternou sloužili jako požární hlídka a zabezpečovali místo pokusu. Dále jsme
prováděli následné dohašení ohně.
Ing. Ondřej Lasák

Zpravodaj obce Závada
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První půlrok v Okresním přeboru
Fotbalový klub TJ SOKOL ZÁVADA má za sebou první
historický půlrok v Okresním přeboru. Samozřejmě to
mohlo být lepší, zatím jsme na posledním místě, ale
určitě není všem dnům konec. Čeká nás jarní polovina
soutěže, a všichni věříme, že jsme ještě neřekli poslední slovo. To co našim plejerům schází, jsou lepší výsledky, protože o spoustu bodů jsme přišli jen proto, že
jsme nedotáhli do úspěšného konce výborně rozehrané
zápasy. Ať už to byly domácí remízy se Stěbořicemi,
Dolními Životicemi (což jsou mimochodem lídři soutěže), nebo Jakartovicemi, či Těškovicemi. Zbytečně jsme
ztratili body v Melči, Komárově a hlavně ve Štítině. Tak
nějak si zvykáme na jiné pojetí hry, kdy předností našich soupeřů není ani tak kombinace, jako spíše důraz
a síla. Je to prostě Okresní přebor, a na našem teamu
je, aby jaro zvládl, a nejen zlepšenou hrou, ale hlavně
výsledkově se od spodních příček odpoutal. Vedení
klubu v čele s předsedou Jiřím Škrochem a generálním
sportovním managerem Janem Cigánem připravuje
přivést několik posil našeho kádru, chystá se kvalitní
zimní příprava, během které odehrajeme několik přípravných zápasů (s termíny budeme naše fanoušky
včas seznamovat). V rámci zimní přípravy, jako každý
rok, budeme od ledna 2019 nabírat kondičku
v tělocvičně v Dolním Benešově, a také se zde zúčastníme tradičního lednového turnaje v malé kopané. Rádi bychom také poděkovali těm, bez kterých by
veškeré naše snažení nebylo možné, a to Obecnímu
úřadu, paní starostce Andrei Lorkové, e-shopu BabyMall manželů Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn,
voda, topení, Kovářství Vojtěcha Nawratha, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Liškové, Penzionu Závada
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Tabulka OP po podzimní části 2019/2020
Tým

V

R

P

S

B

1. Stěbořice

10 1

2

41:17 31

2. Dolní Životice

9

1

3

43:29 28

3. Březová

9

0

4

35:18 27

4. Píšť

8

2

3

42:24 26

5. Vávrovice

7

2

4

43:27 23

6. Komárov

7

0

6

32:36 21

7. Vřesina

5

2

6

33:31 17

8. Těškovice

4

4

5

21:23 16

9. Litultovice

4

3

6

25:32 15

10. Melč

4

2

7

29:37 14

11. Kylešovice

4

1

8

25:49 13

12. Jakartovice

3

2

8

35:53 11

13. Štítina

3

1

9

19:26 10

14. Závada

1

5

7

21:42

8

pana Marka Biedroně, panu Martinu Štefkovi, který
zajistil vlajkové bannery, které zdobí při utkáních naše
hřiště, a dalším sponzorům. Děkujeme taky aktivitám
pana Romana Kubíka, a zejména chceme poděkovat
našim fanouškům a příznivcům, kteří zápas co zápas
neúnavně naše borce ženou do fotbalových bitev. Na
jaře roku 2020 nám začne nelítostný boj o setrvání ve
vyšší soutěži, nyní nás ale čekají Vánoce a Silvestr,
a tak si popřejme jen to dobré, a ať dál je pro nás
všechny sport a fotbal radostí a zábavou. Informace
o zápasech a dění v TJ SOKOL ZÁVADA jsou dostupné
na webu sokol.zavada.cz, a také na portále
www.fotbalunas.cz, se kterým náš klub úzce spolupracuje.
Aleš Očko

Zpravodaj obce Závada
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Vánoční jarmark
Nasát předvánoční atmosféru mohli účastníci vánočního jarmarku pořádaného spolkem Rozinky už poněkolikáté tradičně první sobotu v prosinci. Letos nám
moc nepřálo počasí, tak nebylo možné kvůli silnému
větru postavit velký stan. Zabíjačkové speciality, guláš,
bramborové placky a punč jsme prodávali v menší
hasičské garáži a ve velké garáži bylo připraveno posezení. Na sále také probíhal prodej, a to různých výrobků s vánoční tématikou, nechyběl medový stánek,

bižuterie, parfémy, náramky, vánoční dekorace, perníčky a mnoho dalšího. O kulturní vystoupení se postarala místní mateřská školka. U rozsvěcování
vánočního stromku nám zazpíval vánoční písně Štěpán
Slivka. Akci jsme zakončili ohňostrojem. Spolek Rozinky
Vám přeje krásné prožití vánočních svátků.
Andrea Lorková

Klub seniorů
Ve středu 23.10. jsme se sešli na klubovém večeru na
sále Obecního domu a na programu bylo mimo jiné
meditační cvičení, u kterého jsme se s lektorem pěkně
protáhli. Koncem října se několik našich členů zúčastnilo tradičního vinobraní u sousedů v Bělé. Začátkem
listopadu někteří z nás navštívili kulturní dům Bolatice
a v rámci školy seniorů Bolatice jsme zhlédli zábavnou
talk show Zuzany Bubílkové. 20. listopadu se opět konal klubový večer v sále obohacený o besedu se starostkou Kravař Monikou Brzeskovou, známou spíše
pod dívčím jménem Monika Žídková. Bylo to hezké povídání o její rodině, o životě Miss, o Stardance a také
o politice. Koncem roku nás ještě čeká každoroční vánoční večírek s bohatým občerstvením a tombolou,
a to 20. 12. Letošní rok zakončíme 31. 12. silvestrovským pochodem s ukončením na hřišti, opékáním párků a s horkým svařákem. Děkujeme Vám za přízeň
a podporu našich akcí v letošním roce. Přejeme Vám
požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Zpravodaj obce Závada
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Tvoření s dětmi - INČUČUNY
Celý rok byl bohatý na tvoření s dětmi. Vyzkoušeli jsme
si různé techniky jako je ubrousková technika, malování na textil, práce s překližkou, se sklem, také výzdoby velikonoční, podzimní a jiné. O letních prázdninách
jsme také nezaháleli. Když jsme netvořili, podnikli jsme
veselý výlet do okolí Závady, který se dětem velice líbil.
Také letošní bohatou sezónu hub jsme využili a vydali
se do lesa, z kterého jsme si odnesli bohatý úlovek.
V měsíci říjnu si mohly děti i dospělí vyzkoušet techniku EBRU s lektorkou paní Terezou Gemelovou. Své
vlastní vzory na šiltovky, batohy, polštáře a látky. Příprava na letošní vánoční jarmark i samotný jarmark,
kde se děti prezentovaly prodejem svých výrobků se
vydařil. Z výtěžku jsme si udělali párty v podobě občerstvení s PIZZOU. Děkujeme všem rodičům, příznivcům,
kteří v roce 2019 podpořili dětský kurz tvoření „Inčučuny“. Také děkujeme Obecnímu úřadu za podporu při
pořádaní jednotlivých akcí. Přejeme Vám krásné
a pohodové svátky vánoční a šťastný nový rok.
Blanka Klouzalová
Kateřina Solčanová
Prajzulka z.s.

Obecní ples
Po loňském úspěchu jsme se rozhodli znovu uspořádat
Obecní ples. Chceme pokračovat s tímto tradičním
druhem zábavy i v dalších letech. Konat se bude
v sobotu 11. ledna 2020 od 20:00 hod. v sále Obecního
domu. Večerem nás bude opět provázet skupina TRIO
DOMINO. Bohatá tombola, nápaditý program
v podobě předtančení, brazilské show a občerstvení
bude zajištěno. Vstupenky v ceně 150,-Kč/osoba, je
možno zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě.
Z řad spoluobčanů jsme již zaznamenali zájem
o vstupenky, tak si pospěšte, kapacita sálu je omezena. Najde-li se sponzor, který by chtěl obohatit tombolu nějakou cenou, či sponzorským darem, budeme jen
rádi (prosím, cenu předejte na OÚ do 9. 1. 2020). Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!
Petr Liška
12
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IN. F. Obálka

IN. F. Obálka
Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského
kraje pod osobní záštitou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském
věku“. Aktivita je zaměřena na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí. Více než 60 tisíc seniorů v Moravskoslezském kraji získá obálku, kterou
spolu s osobními údaji vloží do lednice. Díky samolepce
záchranáři v život ohrožujících situacích obálku vyjmou
a dozví se důležité informace. Projekt nese název
IN.F.Obálka, tedy "INformace jako Forma Ochrany."
„Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji
a zároveň usnadnit práci záchranářům. V plastové
obálce bude informace o zdravotním stavu, užívaných
lécích, ale také kontakty na blízké. Takže pokud se
stane, že bude babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil
a vysvětlil, že kromě obálky s dotazníkem k vyplnění
dostanou senioři také speciální samolepku nebo magnet, podle kterého záchranáři poznají, že je obálka
v lednici připravena. Samolepka bude umístěna na
lednici nebo na dveřích z vnitřní strany bytu. O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny složky
záchranného systému, jejich zástupci pomáhali určit
jejich podobu a obsah. „Tento projekt Moravskoslezského kraje samozřejmě vítáme. Nejsou výjimkou situace, kdy naši zdravotníci přijedou k zásahu
a o dotyčném nevědí nic. Teď, když uvidíme samolepku
IN.F.Obálka, bude stačit sáhnout do lednice. Informace
o lécích, které pacient bere, o alergiích, kterými trpí
nebo jakékoliv další upozornění, nám pomohou určit
nejvhodnější způsob ošetření,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman
Gřegoř. Při přípravě projektu byly osloveny obce
v regionu, které budou pomáhat s distribucí obálek.

Zpravodaj obce Závada

V první vlně si o obálku řeklo skoro 30 obcí pro 35 tisíc
seniorů, tyto obce dostanou obálky v první polovině
prosince. Celkem ovšem bude připraveno 61 tisíc kusů,
obce si ve druhé vlně o obálky budou moci žádat ještě
do konce roku. „Část obálek rozdělíme také do našich
Senior Pointů. Na každé pobočce bude nejpozději od
začátku ledna připraveno 500 obálek. Jejich použití je
velmi jednoduché. Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do speciální plastové obálky, pak dají obálku do ledničky, nejlépe do
vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou označí dveře
lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu, tak budou záchranáři vědět, že je pro ně IN.F.Obálka v ledničce připravená,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil
s tím, že lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné
místo pro záchranáře, které se osvědčilo i v jiných regionech. Navíc v případě požárů vydrží informace
v obálce v lednici nejdéle neporušené. Celý projekt bude stát 1,35 milionu korun, 70% nákladů pokryje státní
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zbytek
zaplatí kraj ze svého rozpočtu. IN.F.Obálka bude obsahovat plastovou obálku, formulář k vyplnění, informační leták s návodem vyplnění a informační
samolepku nebo magnetku na lednici. Upozornění:
Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce
a sociálních věcí (jako iniciátoři této preventivně
bezpečnostní akce) nepověřili žádné osoby, ani organizace kontrolou IN.F.Obálek! Na OÚ Závada budou
obálky společně s formulářem k vyzvednutí v první
polovině ledna příštího roku. Formulář je také ke stažení na:
https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/obalka-dolednice-neboli-in-f-obalka-je-tady!-140676/
Zdroje: https://polar.cz
https://msk.cz
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Něco z historie naší obce – 20. část
Do všedního života obce nám dávají nahlédnout
jednak kronika obecní školy vedená jejím učitelem –
v r. 1899 to byl Arnošt Peterka a Leonhard Janečka,
od r. 1902 Rudolf Lamla, jednak protokoly ze zasedání
orgánů obecní správy, dochované od konce roku 1902.
Vedl je zprvu vřesinský učitel Vilém Porsche, přijatý 1.
května 1901 za obecního písaře, po něm tuto funkci
převzal Rudolf Lamla. V r. 1902 byla v Závadě zvolena
sirotčí rada, v níž byli zastoupeni bohuslavický lokální
kaplan Jan Jurečka, hostinský Josef Barvík a jeho
manželka Marie, sedlák Josef Kubík, domkař Jan
Bogaček, manželka starosty Jana Restelová a Anna
Barvíková. Karel Barvík , jenž od r. 1898 vypomáhal
svému otci Josefu Barvíkovi ve vedení hospody (v l.
1902 – 1903 probíhala její přestavba), byl od 17.
července 1902 pomocným radním. Na první
zaznamenané schůzi obecního zastupitelstva 21.
prosince 1902 byli přítomni starosta Jan Restel,
přísežní Antonín Štefek a Jan Janík a členové
zastupitelstva František Kubík, Matouš Miketa,
Antonín Herrman, František Lampa, Pius Vitásek
a sedlák Theodor Menšík. Bylo schváleno, že obec
a statek ve dvoře budou dávat každý po 42.07
markách za dřevo a za obilí obec 66.95 marek a statek
70.15 marek. Rok 1903 byl opět ve znamení voleb do
zemského sněmu. Závada, Bělá a Vřesina tvořily

volební obvod č. 88, přičemž v Závadě bylo tehdy 363
obyvatel v obci a 59 na statku. Předsedou volební
komise byl inspektor Karel Peschel, jeho zástupce
starosta Jan Restel a bylo učeno 5 volitelů, z nichž 2
byli ze Závady – domkař František Blokeš a sedlák
Antonín Herrman. Volby byly opět záležitostí strany
Centrum. Jinak se 20. března 1903 konalo
shromáždění obyvatelů obce v Barvíkově hostinci, na
němž se projednávaly ořezávání stromů, opravy
příkopů a kamenných mostů, evidence v nemocenské
pokladně a přesné placení daní s měsíční evidencí.
Podle slov zapisovatele účast občanů na schůzi byla
malá. Dne 26. května 1903 projednalo obecní
zastupitelstvo krytí výdajů na stavbu obecního domu
a za tím účelem rozhodlo požádat okresní spořitelnu
v Ratiboři o půjčku 1500 marek, splácenou půlročně po
100 markách. Obecní dům sloužící pro potřeby
obecního úřadu včetně schůzí správních orgánů obce
byl pak v následujících letech skutečně postaven, byla
v něm i obecní šatlava a při číslování kolem r. 1914
dostala číslo popisné 21.
Poznámka: Jelikož se nám nepodařilo zjistit, kde se
obecní dům se šatlavou nacházel, prosíme obyvatele
Závady, u kterých se uchovaly pamětní informace
o této budově, kontaktujte obecní úřad – děkujeme.
Sepsala Blanka Klouzalová
Čerpáno z Dějin obce Závada

Fotografie třídy v Závadě (datum pořízení fotografie je neznámý)
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Informace

Bohoslužby o Vánocích 2019 ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den

Liturgie

Neděle
22. 12. 2019

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Úterý
24. 12. 2019

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Středa
25. 12. 2019

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Čtvrtek
26. 12. 2019

Svátek sv. Štěpána

Neděle
29. 12. 2019

Svátek sv. Rodiny

Úterý
31. 12. 2019

Silvestr

Středa
1. 1. 2020

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

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

Čas
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
22:00 – půlnoční mše sv.
není mše sv.
24:00 – půlnoční mše sv.
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá
15:30 – mše svatá
17:00 – mše svatá
6:45 – mše svatá
8:00 – mše svatá
9:30 – mše svatá
11:00 – mše svatá

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

21. 12. 2019
22. 12. 2019
23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019

6:30 - 11:00
zavřeno
7:00 - 12:00
6:30 - 10:00
zavřeno
zavřeno

pátek
sobota
14:00 - 17:00 neděle
pondělí
úterý
středa

27. 12. 2019
28. 12. 2019
29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020

7:00 - 12:00
6:30 - 11:00
zavřeno
7:00 - 12:00
6:30 - 11:00
zavřeno

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

Otevírací doba o svátcích - Hostinec Martin Theuer
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019

10:00 - 14:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
-

16:00 - ?
17:00 - ?
16:00 - ?

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

28. 12. 2019
29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020

14:30 - ?
9:00 - 12:00
17:00 - ?
16:00 - ?
10:30 - 17:00
17:00 - 22:00

Hostinec Martin Theuer pořádá v sobotu 28. 12. 2019 od 15.00 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ V BILIÁRU
Startovné 50,- Kč,
Na turnaj se můžete přihlásit přímo v hostinci do 27. 12. 2019.
Hostinec Martin Theuer přeje svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020.
Zpravodaj obce Závada
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Společenská rubrika

PROSINEC
20. 12. 2019

Životní jubilea
V období 1. 10. - 31. 12. 2019 oslavili
(oslaví) životní jubileum naši občané
Říjen
Pavel Rossmann
Hedvika Drastíková
Vilém Lasák

60 let
82 let
60 let

Listopad
Alžběta Adamíková
Karel Vitásek
Hedvika Fussová
Marie Juříková

87 let
83 let
91 let
55 let

Prosinec
Luděk Holubek
Hildegarda Widmarová
Jaroslav Šamánek
Marie Dominiková
Lucie Ostárková
Erna Krupová
Josef Buhla
Blahopřejeme!

60 let
89 let
75 let
84 let
80 let
89 let
70 let

Dne 11. ledna 2020
proběhne v Závadě dvacátý ročník
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete
a zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní
a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc
a podporu. Děkujeme Vám za ni.
Charita Hlučín

24. 12. 2019
28. 12. 2019
LEDEN
05. 01. 2020
11. 01. 2020
11. 01. 2020
ÚNOR
15. 02. 2020
21. 02. 2020
BŘEZEN
07. 03. 2020
22. 03. 2020

Vánoční posezení Klubu Seniorů
- sál OD
živý betlém - prostranství před OD
Turnaj v biliáru - hostinec M. Theuer
Novoroční koncert - kaple sv. Urbana
Tříkrálová sbírka
Obecní ples - sál OD
Čaj o páté - sál OD
Ples SDH (pochování basy) - sál OD
Maškarní ples MŠ Závada - sál OD
Vítání občánků - sál OD

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva
obce Závada v příštím roce:
Pondělí 20. 01 .2020,
Pondělí 06. 04. 2020,
Pondělí 22. 06. 2020
Pondělí 21. 09. 2020,
Pondělí 14. 12. 2020.

Klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
2020 přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny.
Děkuji vám za zájem o četbu a věřím, že zachováte
naší knihovně přízeň i v následujícím roku.

Vaše knihovnice
Blanka Klouzalová

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.
Zpravodaj obce Závada. Periodický tisk územního samosprávného celku. Zaregistrováno u ministerstva kultury
pod číslem: MK ČR E 0089. Uzávěrka příštího vydání 18. 3. 2020. Vydává obec Závada. Datum vydání 20. 12.
2019. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel: 595055106, email: obec@zavada.cz Redakce: Ing. Andrea Lorková,
Ing. Petr Liška, Zuzana Cigánová, Lucie Nawrathová, Blanka Klouzalová, Redakce si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email: zpravodaj@zavada.cz. Neprošlo jazykovou
úpravou. Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

