ZPRAVODAJ OBCE ZÁVADA
číslo 39								

Prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
letošní rok byl zvláštní a pro mnohé i jeden z nejtěžších za poslední léta. Ještě začátkem roku jsme si užívali plesovou sezónu, v Závadě se konal Obecní ples,
Hasičský ples, Čaj o páté... plánovali jsme spoustu další kulturních a sportovních akcí. V březnu však naše
plány zhatil, do té doby neznámý, virus COVID 19.
Během léta se situace trošku stabilizovala, konala se
Závadská 10 RUN, několik fotbalových utkání a byli
jsme rádi, že jsme se mohli pobavit alespoň na Strassenfestu v září a také přivítat nové závadské občánky. Bohužel, na podzim přišla druhá vlna pandemie a
i u nás v obci se začaly objevovat první případy nakažených. Nyní jsme v situaci, kdy se znovu uzavírají restaurace, do kostela můžeme jen v omezeném počtu,
stále musíme dodržovat veškerá hygienická opatření.
I přes trvání nouzového stavu se začátkem prosince
konalo poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce. Schválili jsme rozpočet na příští rok. Už teď
je jasné, že daňové příjmy obcí budou v příštím roce
nižší, a to díky zrušení superhrubé mzdy. Vláda však
slibuje obcím kompenzace. Letos jsme například díky
výpadku v daňových příjmech dostali 1.250,- Kč na
obyvatele. V příštím roce má naše obec příslib dotace 1.400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na
vybudování multifunkčního hřiště s umělou trávou,
dále 1.800.000,- Kč na revitalizaci rybníku Kaménka.
Další větší investiční akcí bude plánovaná rekonstrukce sálu Obecního domu a navazujících místností. Na
zastupitelstvu jsme schválili, že podáme žádost o dotaci na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) na stavební úpravy a do OPŽP (Operační program životního
prostředí) na energetické úspory na budově Obecního domu, což by zahrnovalo instalaci vzduchotechniky, chlazení do sálu, fotovoltaických panelů, LED
osvětlení a výměnu dvou stávajících kotlů za plynové
kondenzační kotle. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na projekt „Pořízení kompostérů, štěpkovačů a
kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice,
Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“. Poté co proběhne výběrové řízení, budou zájemcům rozdávány
domácí kompostéry, včas Vás budeme informovat
v místním rozhlase. V příštím roce bude papírově do-

končeno napojení občanů na novou ČOV Kaménka a
zrušení stávajících žump. Měl by být také dokončen
projekt rekonstrukce kanalizace II. etapa a vybudování ČOV Podliští. Bohužel jsme museli ukončit smlouvu
s projektantem, který dílo nepředal v termínu, tedy
15.06.2020 dle smlouvy o dílo, zaplatil penále a předal podklady nově vybranému projektantovi. Na prosincovém zastupitelstvu jsme mimo jiné schválili také
cenu vodného, která zůstává ve stejné výši jako letos.
Ceny za svoz odpadů naší svozovou společností OZO
se budou bohužel v příštím roce navyšovat o max.
10% z důvodu schválení nového zákona o odpadech
(nabude účinnosti 01.01.2021). Největší změnou, která se bezprostředně dotkne rozpočtu obcí, je navýšení skládkovacího poplatku z 500,- Kč na 800,- Kč za
tunu a navýšení rekultivačního poplatku ze 100,- Kč
na 145,- Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na skládce. V neposlední řadě jsme na zasedání
schválili dotace spolkům a organizacím na rok 2021.
Tímto bych ráda poděkovala všem členům a členkám
organizací a spolků působících v naší obci – SDH Závada, mladým hasičům, Klubu seniorů, TJ Sokol Závada, Rozinkám, tvoření Prajzulka, FC-B7 TÝMU!!!,
všem kdo u nás v Závadě provozují různá cvičení a
tréninky. I když se letos moc akcí nekonalo, věřím,
že vám to nesebralo chuť, elán a energii pro další
aktivity. Děkuji také za celoroční práci všem obecním
zaměstnancům, všem zastupitelům, naší knihovnici paní Blance Klouzalové, panu kostelníkovi Rosťovi
Poštulkovi, paní Elišce Lichovníkové a Lídě Janečkové
za výzdobu kostela, zahradnici paní Monice Stočkové
za údržbu hřbitova, zaměstnankyním MŠ Závada, zaměstnankyním prodejny Tempo a panu hospodskému
Martinovi Theuerovi, kterému touto cestou gratulujeme ke kulatému životnímu jubileu.
Obyčejně bych Vás závěrem na tomto místě zvala
na setkání u živého Betlému, případně na vánoční
koncert či Obecní ples. Letos je tomu bohužel jinak,
přesto Vám přeji klidné a požehnané vánoční svátky
prožité s těmi nejbližšími. A do nového roku Vám přeji
hlavně hodně zdraví!!!
Andrea Lorková

Zprávy z OÚ

Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 15 ze Dílčí inventarizační komise:
MŠ Závada
dne 07.12.2020
Začátek zasedání v 18.00 hod. v sále Obecního domu
Závada.
Přítomni: Ing. Petr Liška, Ing. Ondřej Lasák, p. Robin
Štefek, DiS, p. Zuzana Cigánová, p. Blanka Klouzalová, p. Lucie Nawrathová, p. David Kocián, p. Robin
Vitásek.
Omluveni: Ing. Andrea Lorková.
Zapisovatelkou je určena p. Petra Hluchníková
Dle § 95 odst. 1 Zákona o obcích byli schválení ověřovatelé zápisu: p. Robin Vitásek, David Kocián.
1. Schválení programu jednání
Schváleno 8 hlasy.
2. Usnesení č. 14 ze dne 31.8.2020.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
3. Schválení rozpočtu obce Závada na rok 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 bude deficitní se zapojením zůstatku roku 2020, 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 8 hlasy.
Podané žádosti o dotace z rozpočtu obce Závada.
Zastupitelé obce schvalují poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným spolkům a zároveň
schvalují uzavření veřejnoprávních smluv.
4. TJ Sokol Závada ve výši 40.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
5. SDH Závada ve výši 30.000,- Kč
Schváleno 7 hlasy.
6. ZO ČSOP Nový Jičín ve výši 1.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
7. ZO ČS, z. s. Vřesina ve výši 3.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
8. SPCCH, z. s. Dolní Benešov ve výši 3.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
9. Prajzulka, z. s ve výši 8.000,- Kč
Schváleno 7 hlasy.
10. Rozinky, z. s. ve výši 10.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
11. Prajzská ambasáda, z. s. ve výši 8.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
12. SONS ČR, z. s. ve výši 1.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
13. Klubu vojenské historie ve výši 1.000,- Kč
Schváleno 8 hlasy.
14. Schválení plánu inventur za rok 2020
Hlavní inventární komise:
Předseda: Ing. Petr Liška
Členka: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 8 hlasy.
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Předseda: paní Lucie Nawrathová
Členka: paní Zuzana Cigánová
Členka: paní Libuše Chříbková
Schváleno 8 hlasy.
JSDH Závada:
Předseda: Ing. Ondřej Lasák
Člen: pan Robin Štefek, DiS.
Člen: pan David Kocián
Schváleno 8 hlasy.
Obecní úřad Závada:
Předseda: Ing. Petr Liška
Členka: paní Blanka Klouzalová
Člen: pan Robin Vitásek
Schváleno 8 hlasy.
15. Vodné na rok 2021 je stanoveno ve stejné výši
jako v roce 2020, a to 18,- Kč/m3
Schváleno 8 hlasy.
16. Ceník OZO na rok 2021 navýšení cen o max. 10 %
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
17. Kalkulace nákladů na kopírování a relace v místním rozhlase na rok 2021 – ve stejné výši jako v roce
2020.
Schváleno 8 hlasy.
18. Informace odstoupení od smlouvy a o novém výběrovém řízení „kanalizace a ČOV II etapa“. Odstoupení od smlouvy s Hydro Eko Projekce s. r. o. z důvodu
nesplnění termínu předání projektu do 15.06.2020.
Penále ve výši 46.000,- Kč. bylo uhrazeno, podklady
předány.
Byli osloveni 3 projektanti – Ing. Radek Kaláb, Ing.
Petr Kuda, Ing. Zbyněk Cupák, finanční výbor vybral
cenově nejvýhodnější cenovou nabídku - Ing. Petra
Kudu, cena 480.000,- Kč bez DPH.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
19. Informace o výběrovém řízení „židle a stoly do
sálu Obecního domu“, osloveny 3 firmy, ADD interier
design s.r.o, FORM, spol. s r.o., ALBA CR spol. s r.o..
Finanční výbor vybral cenově nejvýhodnější nabídku
FORM, spol. s.r.o., cena 605.800,- Kč bez DPH.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
20. Souhlas se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v rámci národních dotací vyhlášených MMR. Podpora rozvoje regionů 2021, dotační titul 117d8210E
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na akci
„Rekonstrukce sálu a navazujících místností ve 2. NP
OÚ Závada“
Schváleno 8 hlasy.
21. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy Obecního domu
Závada (výměna zdrojů tepla za plynové kondenzační kotle, vzduchotechniky a chlazení do sálu, úsporné
osvětlení, fotovoltaika).
		

Zpravodaj obce Závada

Zprávy z OÚ

Schváleno 8 hlasy.
22. Převod finančních prostředků ve výši 180.000,- Kč
do fondu oprav vodovodu a kanalizace.
Schváleno 8 hlasy.
23. Schválení příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup
hraček pro děti do Mateřské školy v Závadě.
Schváleno 8 hlasy.
24. Zprávy výborů a komise
Finanční výbor – kontrola rozpočtového opatření 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020.
Kontrola plnění rozpočtu, kontrola výkazu pro hodnocení rozpočtu finanční výkaz FIN 2-12M za období
od 01.08.2020 do 30.11.2020. Pan Robin Štefek DiS.
konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky při plnění
rozpočtu a rozpočtového opatření. Všechny přesuny
financí byly schváleny v rámci převodu mezi jednotlivými položkami. Nebyly zjištěny nedostatky rozpočtového opatření v kompetenci starostky Ing. Andrei
Lorkové do 300.000,- Kč, byly v pořádku.
Schváleno 8 hlasy.
Kontrolní výbor – kontrola pokladní knihy za období
od 01.09.2020 do 07.12.2020, stav pokladní hotovosti k 07.12.2020 je 14.997,- Kč. Ing. Ondřej Lasák
konstatoval, že stav pokladní knihy se shoduje se
skutečností a jsou splněny všechny body při kontrole
usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Závada ze dne 31.08.2020.
Schváleno 8 hlasy.
Kulturní a sociální komise - akce, které proběhly: Vítání občánků dne 06.09.2020 jsme slavnostně přivítali děti, které se narodily v roce 2019. Paní starostka
přivítala 6 chlapečků a 6 holčiček.
Slavnostní otevření kořenové ČOV ,,I. etapa'' dne
10.09.2020, akce se zúčastnili zástupci oboru Životního prostředí a zemědělství KÚ MSK, starostové okolních obcí, výkonný ředitel firmy VODOSTAV OSTRAVA,
spol. s. r. o. projektanti stavby a občané Závady, kteří
si vyslechli informace o principu čištění a prohlédli
všechny prostory stavby. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení.
Strassenfest dne 12.09.2020 Závada - Jih. Návštěvníci si mohli pochutnat na různých domácích specialitách. Své taneční vystoupení předvedly místní seniorky, které měly nacvičené dva tance. V tempu Zumby
si všichni mohli zatančit s Luckou. Ve dvou vstupech
vystoupil Pavel Matuschka, který zahrál na kytaru a
zazpíval písně.
Své štěstí si všichni mohli vyzkoušet v bohaté tombole. Večerní oblohu rozzářil ohňostroj. Po celý den a
večer hrál k tanci a poslechu DJ Standa.
Dne 13.10.2020 vyšlo 38. číslo obecního zpravodaje.
Plánované akce: podzimní zájezd do sklípku, pečení
perníčků - byly z důvodu nouzového stavu a protiepidemického opatření zrušeny.
Zpravodaj obce Závada

Mikulášská nadílka formou balíčku pro děti do 15 let
s trvalým pobytem v Závadě, které jsou k vyzvednutí
v místní prodejně Tempo.
Vánoční balíčky seniorům - před Vánocemi členky
kulturní komise roznesou místním seniorům ve věku
nad 80 let a nemocným občanům vánoční balíčky.
Před Vánocemi vyjde další číslo zpravodaje.
25. Rozpočtové opatření č. 15/2020
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
26. Rozpočtové opatření č. 16/2020
Schváleno 8 hlasy.
27. Schválení příspěvku na vánoční balíčky pro seniory 200,- Kč/senior nad 80 let
Schváleno 8 hlasy.
28. Podání informací o Tříkrálové sbírce v Závadě.
Vzato na vědomí bez výhrad a připomínek
Schůze ukončena v 18.40 hod.
Zapsala: Petra Hluchníková

Naučná stezka
Koncem listopadu letošního roku byla cestou na Hrádek vytvořena naučná stezka. Stezka je určena pro
všechny věkové kategorie a celkem se na osmi tabulích můžeme dozvědět více o přírodě, zvířatech a
rostlinách nacházející se v lesích kolem nás. Pokud
budete mít u sebe chytrý telefon s aplikací čtečky QR
kódu, můžete si u druhé tabule dokonce poslechnout
ptačí zpěv jednotlivých ptáků. Další tabule nabízejí
například pexeso, dendrofón, poznávání lesní zvěře,
doskočiště a informace o Hrádku. Rádi bychom poděkovali podniku Lesy České republiky, s. p., který tuto
stezku povolil postavit na svém pozemku a MSK, který
nám přispěl na vybudování částkou 167.000,- Kč. Děkuji také firmě stolařství Viktorín s. r. o. z Píště (www.
stolarstviviktorin.cz), která stezku vybudovala. Na
jaře ještě pan Viktorín přislíbil, že dodělá nové lavičky
a stoly ze stromů, které byly pokáceny v okolí Hrádku.
Důvodem pokácení stromů byl jejich špatný zdravotní
stav a hledisko bezpečnosti. Kácení stromů prováděly
Lesy ČR. Věříme, že tato stezka potěší nejen děti, ale
přispěje mimo jiné ke zatraktivnění této lesní lokality.
Petr Liška

Snímek: Petr Liška
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Tříkrálová sbírka v naší obci

Vánoční radost?

Dvacátý první ročník Tříkrálové sbírky v naší obci proběhne v sobotu 09.01.2020. Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme,
že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Koledníci budou dodržovat přísná opatření
pro prevenci koronaviru, kterým přizpůsobí průběh
koledování. Cílem je maximální ochrana Vás i koledníků před přenosem onemocnění. Děkujeme Vám za
pochopení a Vaši pomoc.
Aktuální informace k průběhu Tříkrálové sbírky najdete na www.charitahlucin.cz nebo profilu Charity
Hlučín na sociální síti www.facebook.com/trikralovasbirka
Charita Hlučín

Co vám v minulých dnech udělalo radost? A co vám
způsobilo bolest? A čeho je více? Potíž spočívá v tom,
že radosti mnohdy prožíváme jako prchavé a krátké,
zatímco bolesti jsou záludné a intenzivní. To dobré
často bereme jako samozřejmost, takže se nedokážeme účinně a dlouhodobě radovat tak, jako se dokážeme rmoutit a dělat si starosti. Co s tím? Znovu nalézt
jistou a pevnou radost? Jenže to se řekne…
K této úvaze mě podnítila jedna bolest posledních
dní, která však byla doprovázena radostí. Jednalo se
o úmrtí známého člověka: zemřel P. Adam Rucki, kněz

O Tříkrálové sbírce

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a
na Hlučínsku Charita Hlučín. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí, kteří se rozhodnou nezištně
pomoci dobré věci. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům se může stále
rozvíjet.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením,
seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá
předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na
udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Z každého daru pomůže 65 % přímo na Hlučínsku a
15 % využije na své projekty Diecézní Charita Ostravsko
- opavská. Celkem 80 % sbírky tedy zůstává na severní
Moravě. Potřebným v zahraničí pomůže 10 % daru, 5
% směřuje na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Pro koledníky na Hlučínsku pořádáme po skončení
sbírky společné setkání. Jde o malé poděkování za jejich velký podíl na úspěchu sbírky.
https://www.charitahlucin.cz/informace/trikralova-sbirka-/27
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Snímek: farnost Bohuslavice
naší diecéze a biskupský vikář pro duchovní povolání. Naši občané se s ním mohli setkat (kromě mnoha poutí, výstupů v křesťanských médiích a různých
zpovědních či kazatelských příležitostí) v naší farnosti
vloni, a to hned dvakrát: 1. června udílel v Bohuslavi-

		

Zpravodaj obce Závada

Farnost

cích svátost biřmování a 5. července požehnal v kostele sv. Urbana dva nové zvony. Znal jsem otce Adama dlouho. Nejintenzivněji jsme se setkávali během
mé přípravy ke kněžství v olomouckém semináři, kde
mne čtyři roky doprovázel, a až dosud jsem jej vyhledával k duchovní a zpovědní službě. Náhlý odchod ve
věku nedožitých sedmdesáti let byl smutnou zprávou
pro všechny, kterým se věnoval a kteří jej měli rádi.
Současně jsem si však uvědomil, kolik z toho může
plynout radosti.
Pro otce Adama byla radost příslovečná. Častokrát
své svěřence povzbuzoval: Raduj se!“ A když byl požádán o duchovní službu, přitakal odpovědí: „S nevšední radostí!“ Pokud si někdo z vás vybavuje jeho
promluvu při žehnání zvonů, dá mi za pravdu, že v ní
hovořil o chvále, která pozvedá člověka z pozemských
těžkostí, o radosti srdce z Boha, o hlaholu zvonů jako
pozvání k této radostné chvále… těžko si představit
radostnější a nadšenější promluvu. Už tenkrát, když
byl otec Adam v roce 1984 zatčen a odsouzen pro
svou aktivní práci s mládeží, prožil zkušenost radostné chvály Boha uprostřed vězeňské cely. Patrně tedy
není náhodou, že odešel z tohoto světa v předvečer
třetí neděle adventní, jejímž ústředním tématem je
právě radost. Vybavovaly se mi v těchto dnech mnohá slova a povzbuzení tohoto kněze i situace prožité
s ním. Jak už to bývá, mnoho dobrého dokážeme na
našich blízkých docenit právě až tehdy, když zemřou
– najednou to přestane být samozřejmé. Zjistil jsem,
kolik dobrého a radostného ve mně tento člověk zanechal. A představil jsem si, jak nyní jeho radost nabývá plných rozměrů, když dospívá k Tomu, který byl
jeho celoživotní radostí.
Můžete snad při takovém přemítání zůstat smutní?
Anebo spíše zjišťujete, že to vše na vaší tváři vykouz-

lilo nenápadný, ale hluboký a trvalý úsměv? To, čím
otec Adam žil, zůstalo mezi námi a v nás. Bolest z odloučení ponenáhlu dává prostor radosti, která sestupuje shůry do lidských srdcí, a je proto silnější. Není to
radost, kterou si vlastními prostředky nadělíme sami,
je to radost, která je darem. Vysvitne právě na pozadí
naší bolesti: co ztrácíme, není tragédie, protože to, co
bylo v životě zemřelého člověka zásadní a podstatné,
v nás dále roste.
Mám-li vám proto něco popřát do nového roku, pak
právě tuto radost vykřesanou z bolesti. Vždyť o Vánocích se radujeme ze světla lásky, které neutuchající
Boží dobrota vnesla do ubohého betlémského chléva,
jenž představuje bídu celého světa. Že nám tato doba
mnohé z našich Vánoc vzala? Ano, a je to smutné. Ale
možná nám tím naléhavěji připomíná, že to podstatné nám vzít nemůže: co bylo v chudém chlévě jiného
než narozený Spasitel světa? A bohatě to stačilo. Stačí to i dnes. On je stále uprostřed nás a čeká, že si jej
(právě ve své bezradnosti!) všimneme a pozveme jej,
aby v našich srdcích utvořil pravý vánoční pokoj. Otec
Adam by nám možná připomněl: když je možné se
z Jeho blízkosti radovat v kriminále, proč ne za zdmi
našich omezených a izolovaných příbytků?
Nechejme se touto vánoční radostí obdarovat právě
na pozadí našich důležitých či méně důležitých ztrát.
A vzpomeňme třeba i na ty, kteří nám přinášeli radost a už nejsou mezi živými, a přizvěme je v duchu
ke štědrovečernímu stolu. Jejich radost nechť se stává
i naší radostí.
Kéž nás tato nezlomná radost drží a posiluje – jistojistě ji budeme v nadcházejícím roce potřebovat!
Radostí požehnané vánoční svátky!
P. Vojtěch Janšta,
administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

Snímek: farnost Bohuslavice
Snímek
SnímekPetr
PetrLiška
Liška
Zpravodaj obce Závada
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S Svozy odpadů 2021 - obec ZÁVADA
Týden
Dny v týdnu

Dny v týdnu

Po

2021
Út St Čt

4
11
18
25

5
12
19
26

31
6
7
13 14
Leden
20 21
27 28

1
48
1115
1822
2529

2
59
1216
1923
2630

3
610
1317
2024
2731

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
Únor
24

4
11
18
25

15
812
1519
2226

26
913
1620
2327

1
8
15
22
29

2
3
4
9 10 11
16 17 18
Březen
23 24 25
30 31

15
812
1519
2226
29

5
12
19
26

1
6
7
8
13 Duben
14 15
20 21 22
27 28 29

2
59
1216
1923
2630

3
10
17
24
31
7
14
21
28

PoPá ÚtSo StNe Čt

4
5
6
11 12 13
Květen
18 19 20
25 26 27

37
1014
1721
2428
31

1
2
3
8
9 10
15 16 17
Červen
22 23 24
29 30

4
711
1418
2125
28

Týden

Pá

So

Ne

31
7
14
21
28

531
18
215
322
429

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

53
1
2
3
4

37
1014
1721
2428

4
11
18
25

55
612
719
826

6
13
20
27

7
14
21
28

5
6
7
8

26
913
1620
2327
30

37
1014
1721
2428
31

4
11
18
25

95
1012
1119
1226
13

6
13
20
27

7
14
21
28

9
10
11
12
13

3
610
1317
2024
27

4
711
1418
2125
28

1
8
15
22
29

132
149
1516
1623
1730

3
10
17
24

4
11
18
25

13
14
15
16
17

1
48
1115
1822
2529

2
59
1216
1923
2630

6
13
20
27

17
187
1914
2021
2128
22

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

17
18
19
20
21
22

15
812
1519
2226
29

26
913
1620
2327
30

224
2311
2418
2525
26

5
12
19
26

6
13
20
27

22
23
24
25
26

3
10
17
24

šech popelnic
vývoz
na KOMUNÁLNÍ
všech popelnic
odpad
na KOMUNÁLNÍ
- 14ti
odpad - 14ti
denních i s vývozemdenních
1 x 28 dní
i s vývozem 1 x 28 dní

uze popelnic
vývoz
na KOMUNÁLNÍ
pouze popelnic
odpad
na KOMUNÁLNÍ
se 14ti
odpad se 14ti
denním vývozem denním vývozem

2021

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Týden
Dny v týdnu

Dny v týdnu

Po

2021
Út St Čt

PoPá ÚtSo StNe Čt

5
12
19
26

1
7
8
6
13Červenec
14 15
20 21 22
27 28 29

2
59
1216
1923
2630

3
610
1317
2024
2731

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

26
913
1620
2327
30

37
1014
1721
2428
31

6
13
20
27

1
2
3
7
8
9 610
14 15 16 1317
Září
21 22 23 2024
28 29 30 27

4
11
18
25

Pá

So

Ne

4
11
18
25

4
711
1418
2125
28

1
8
15
22
29

262
279
2816
2923
3030

3
10
17
24
31

1
48
1115
1822
2529

5
12
19
26

30
316
3213
3320
3427
35

7
14
21
28

1
8
15
22
29

4
711
1418
2125
28

15
812
1519
2226
29

2
9
16
23
30

353
3610
3717
3824
39

4
11
18
25

5
12
19
26

5
6
7
12 Říjen
213 14
19 20 21
26 27 28

1
48
1115
1822
2529

2
59
1216
1923
2630

3
610
213
17
2024
2731

7
14
21
28

391
408
4115
4222
4329

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
3
4
9 10 11
16 17 18
Listopad
23 24 25
30

15
812
1519
2226
29

26
913
1620
2327
30

37
1014
1721
2428

4
11
18
25

445
4512
4619
4726
48

6
13
20
27

7
14
21
28

6
13
20
27

1
2
7
8
9
14 15 16
Prosinec
21 22 23
28 29 30

3
610
1317
2024
2731

4
711
1418
2125
28

15
812
1519
2226
29

2
9
16
23
30

483
4910
5017
5124

4
11
18
25

5
12
19
26

4
5
11 12
Srpen
18 19
25 26

31

Vývoz popelnic Závada
Vývoz
- přelom
popelnic
roku
Závada
2020/2021
- přelom roku 2020
(poslední a první týden
(poslední
jsou liché…..)
a první týden jsou liché…..
51.týden - 17.12. 51.týden - 17.12.
řádný svoz
ř
53. týden - 31.12. 53. týden - 31.12.
řádný svoz
ř
svoz o 1 týden dřívesvoz o 1 tý
1.týden - 7.1.
1.týden - 7.1.
řádný svoz
ř
3.týden 21.1.
3.týden 21.1.

vývoz popelnic na BIO
vývoz
odpad
popelnic na BIO odpad

emový odpad
velkoobjemový
a nebezpečný
odpad
odpad
a nebezpečný
vždy od
odpad vždy od
8:00-12:00
8:00-12:00
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Zprávy z OÚ

Cenový výměr pro svoz a zneškodňování
komunálních odpadů od 01.01.2021

Cirkus bude!
Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů se nazývá CIRKUS. A proč právě cirkus? Ono to
opravdu trochu vypadá, jako když přijede cirkus.
Jen místo maringotek dorazí kolona nákladních aut
s naloženými kontejnery, které se rozestaví před
prostranstvím u Obecního úřadu, a místo krotitelů a artistů vystoupí řidiči očekávající příval odpadů z místních domácností. Níže jsou termíny svozů
veřejného odpadu pro obec Závada na rok 2021.

Zastupitelstvo obce schválilo následující ceník na rok
2021 na zasedání zastupitelstva obce Závada č. 15
ze dne 07.12.2020, bod č. 16. V cenách je zahrnuto
propůjčení nádob na odpady, jejich výměna a
rozmísťování, sběr, svoz a odstraňování směsného
komunálního odpadu spočívající v jeho třídění,
ukládání na skládky vč. poplatku za uložení a v jiné
likvidaci. Dále cena zahrnuje nakládání s nebezpečným
odpadem, objemným odpadem a separovaný sběr v
rozsahu stanoveném ve smlouvě s obcí Závada. Zimní
svoz je od 01.10. do 30.04. Letní svoz je od 01.05.do
30.09. Tento cenový výměr nabývá účinnosti ode dne
01.01.2021 a zároveň tímto dnem pozbývá platnost
cenový výměr 01/2021.
Objem Tarif Počet obsluh Cena/měsíc Cena/rok
[Kč vč.
nádoby
[Kč vč.
[l]
DPH 15 %] DPH 15 %]
80

P101 1 x za 14 dní

121,-

1 452,-

120

P201 1 x za 14 dní

147,-

1 764,-

240

P301 1 x za 14 dní

237,-

2 844,-

120

P206 1 x za 14 dní

124,-

1 488,-

120

P266 1 x za 14 dní
v zimě, 1x za
14 dní v létě
P267 1x za 14 dní v
zimě

124,147,-

1 603,-

124,-

868,-

120

P201 - popelnice 120 jenom léto
P206, P 266, P 267 - týkají se zimního svozu

27.03. 2021
04.09. 2021

8:00 – 12:00 hod
8:00 – 12:00 hod

Šetříme...
V polovině roku 2019 jsme využili dotaci Ministerstva
průmyslu a obchodu v programu Efekt a zrealizovali
projekt „Revitalizace veřejného osvětlení v obci Závada“. Z níže uvedeného grafu lze vyčíst, jak se snížila spotřeba elektřiny po výměně osvětlení za LED.
Jen pro srovnání průměrná roční spotřeba budovy
OÚ je kolem 7000 kWh. V příštím roce plánujeme rekonstrukci sálu. Zkusíme mimo jiné podat žádost do
Operačního programu životního prostředí na energetické úspory v budově OÚ. Navržené úpravy jsou
výměna dvou kotlů za plynové kondenzační, instalace úsporného LED osvětlení, fotovoltaických panelů, vzduchotechniky a chlazení do sálu.
Redakce

SPOTŘEBA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
50 000 Kč

Spotřeba [KWh]

44 384 Kč

43 344 Kč

45 000 Kč
40 000 Kč

35 975 Kč

35 000 Kč

Platba [Kč]

30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč

20115 kWh

20987 kWh

15 000 Kč

12227 kWh

10 000 Kč

5 931 Kč

5 000 Kč

1071 kWh

0 Kč
2017

Zpravodaj obce Závada
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2019

2020
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Soutěžní křížovka

Luštěte a vyhraj
Tajenku této výher
adresou a tele
posílejte
krizovka@
Nebo vhoďte do p
na obecním úř
Tajenku zasílejte
Slosování pr
veřejném zastupitels
Tři vylosovaní výh
odměnu a upomí
s logem ob
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jte krásné ceny.
rní křížovky se svojí
efonním číslem
na mail:
@zavada.cz
poštovní schránky
řadě v Závadě.
e do 20.01.2021.
roběhne na
stvu dne 25.01.2021.
herci obdrží knižní
ínkové předměty
bce Závada.
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Zprávy z OÚ

Zvláštní rok 2020
Jako spousta organizací, tak ani hasiči ze Závady neměli letošní rok takový, jako obvykle. Spousta věcí je
letos jinak. Když to vezmeme popořadě, tak letos náš
sbor po dlouhé době neuspořádal ani jednu soutěž.
Nikdo totiž nevěděl, jaká opatření by mohla v době připravovaných soutěží platit. Několika pohárových soutěží se naše družstva dospělých i dětí zúčastnila, ale
dospělí se letos nezařadili do žádné ligy. Přesto jsme
se i v tomto období snažili pomáhat tam, kde bylo
potřeba. Dvakrát byli členové hromadně darovat to
nejvzácnější, co máme, a to krev (snímek vpravo). Dále
jsme v létě několikrát pomáhali občanům s likvidací

Snímek: Gabriela Haburová
obtížného hmyzu. V sobotu 26. září dopoledne byla
jednotka povolána k likvidaci spadlého stromu na komunikaci Závada - Bělá. Hned dva zásahy nás čekaly
15. října, kdy po vydatných deštích došlo k pádu ovocného stromu na komunikaci Závada - Bohuslavice. A
odpoledne jsme odčerpávali vodní lagunu a jímku na
místním fotbalovém hřišti. Na žádost obce jsme rovněž provedli spolu s Městskou policií Hlučín transport
velkého psa do útulku v Hlučíně. Celkem jsme měli
letos již 11 zásahů. Naplno jsme využívali i naši 3D
tiskárnu. Během jarních měsíců jsme tiskli především
díly na ochranné štíty, které jsme pak zdarma rozdá-

Snímek: SDH Závada
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Snímek: Petr Liška
vali potřebným. Teď na podzim tiskneme třeba žluté držáky na roušky a respirátory (viz snímek níže).
A i když letošní svátky nebudou asi tak moc o společném setkávání jako obvykle, tak bylo přesto třeba
vyzdobit naši místní kapli. Hasiči proto přiložili ruku
a pilu k dílu, a dovezli letošní vánoční stromky do
místní kaple z fary Bohuslavice. Bohužel letos nečeká
naše členy tradiční výroční valná hromada. Když nám
opatření vlády a epidemiologická situace dovolí, tak
by se snad mohla uskutečnit někdy v jarních měsících,
o čemž by byli všichni členové informování. Dovolte
nám, aby vám hasiči ZÁVADA mohli popřát letošní
Vánoce ničím nerušené, strávené ve zdraví v rodinné
atmosféře a lepší a šťastnější rok 2021.
Za SDH Závada Ondřej Lasák

Snímek: SDH Závada
Zpravodaj obce Závada

Sport

Zkrácený podzim
Předčasné ukončení sezóny. Stejně jako celou společnost, tak i náš fotbalový klub zasáhla nepříjemná
situace s šířením koronaviru. Náš tým tak předčasně
ukončil podzimní část soutěže na nelichotivém 13.
místě. I tak,ale hledíme do budoucnosti a už se těšíme, až se společně s Vámi setkáme nejen na domácích zápasech, kterých jak doufáme budou na jaře
spousty. Děkujeme těm, kteří nám v naší činnosti
pomáhají, sponzorům a všem přejeme hlavně pevné
zdraví a optimismus a také přejeme pěkné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021!
A na závěr bychom chtěli požádat mládež, která se
zdržuje na hřišti v odpoledních a pozdních hodinách,
aby si po sobě uklízela! Děkujeme.
za TJ Sokol Závada
Robin Vitásek

Klub seniorů
Klub seniorů se bohužel kvůli nouzovému stavu nemohl od října scházet, a letos také přijdeme o tradiční vánoční večírek. Přesto nás neopouští naděje a
věříme, že naše setkání budou opět po Novém roce
pokračovat! Přejeme nejen svým členům, ale všem
hezké vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně
pevného zdraví, štěstí a Božího požehnání.
....a přidáváme recepty pro zlepšení vánoční nálady.
Klub seniorů Závada

Zdroj: https://www.tipnavylety.cz/news/vajecny-konak-nevareny/

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.
Zdroj: https://www.tipnavylety.cz/news/vanocni-punc/

Zpravodaj obce Závada

Redakce

11

Historie

Něco z historie naši obce 24. část
(první světová válka)

Snímek: Muzeum Hlučínska

lidí i závadskych obyvatel. Nedostatek různých druhů
potravin vedl na jedné straně k opatření na regulaci jejich spotřeby, na druhé straně k polo legálnímu
řetězovému obchodu s nimi (keťasení), což zvyšovalo jejich ceny a řada osob na tom zbohatla. Od 15.
března 1915 byly zavedeny přídělové lístky na chléb
a postupně i na další potraviny. Nařízení vlády z 13.
února 1916 stanovilo nejvyšší možné ceny vepřového masa. Mělo to zabránit dalším ziskům z keťasení, ale moc to nepomohlo. V době od 1. května do
1. října byl zaveden tzv. letní čas, jímž se sledovala
úspora spotřeby energie v průmyslových podnicích,
především v těch, jež pracovaly pro potřeby válečného
hospodaření. Všem těmto a ještě dalším opatřením
byla věnována schůze občanů v Barvíkově hostinci
24. dubna 1916, na níž bylo přítomno 65 osob. Byli na
ní seznámeni s přípisy o limitování přídělů brambor a
cukru, zákaz domácích porážek a vývozu dobytka, zavedení letního času a výsadbě slunečnic na získávání
oleje. Jinak se měly opět ořezat stromy, hovořilo se
o možnosti vyštěrkování příjezdových cest na pole a
pronájmu trávy u silnic. Další schůze občanů 28. května 1916 měla na pořadí jednání nařízení z 20. května 1916 o ještě ostřejším omezení cukru a brambor,
o dodatkových přídělových známkách na chléb pro
horníky pracující pod zemí, o povinných dodávkách
dobytka na zajištění zásobování masem a opětovné
zdůraznění zákazu domácích porážek. Bylo dokonce
předepisováno, co a v jakém rozsahu se má vysévat,
přičemž mělo být hlášeno, zda si někdo nasadil na
svém pozemku tabák (to bylo nepochybně zakázáno).
Doporučovalo se v maximální míře využívat spadaného ovoce. Bylo charakteristické, že orgány obecní
správy se pak až do konce války na žádné další schůzi
nesešly. Z celého Hlučínska padlo během první světové války 1743 osob.
Pro Závadu uvádí učitel Škovránek ve
školní kronice 22 padlých z celkového
počtu 102 odvedených. Největší ztráty
byly v r. 1915, kdy padli zedník František Bělošek, tesař František Chřibek,
Vilém Konečný, Josef Kostelník, František Miketa, zedník Antonín Moravec,
Kašpar Stošek, Jan a Josef Vitáskové,
Josef Pacur, Pavel Pchálek, Josef Stacha a Alois Chřibek. V r. 1916 padli Josef Chřibek a Vilém Vitásek, v r. 1917
Jindřich Kašpar, Josef Menšík, Antonín
Poštulka a Jindřich Vitásek, v r. 1918
Eduard Menšík, tesař Jan Menšík a
František Vitásek. Pouze Jindřich a
František Vitáskové padli v Haliči a Jan
Menšík v Belgii, všichni ostatní nalezli
svou smrt na francouzské frontě. Mno-
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První světová válka byl globální válečný konflikt

probíhající od 28. července 1914 do 11. listopadu
1918. Formální příčinou války byl atentát na arcivévodu a následníka rakousko – uherského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este v Sarajevu dne
28. června 1914. Měsíc poté, 28. července 1914,
vyhlásilo Rakousko - Uhersko odvetou válku Srbsku. Na základě předchozích aliančních smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během
zhruba čtyř týdnů se ve válečném konfliktu ocitla
většina Evropy. První světová válka představuje historický zlom v oblasti politické, kulturní i ekonomické.
V důsledku války došlo ve světě k sérii revolucí a povstání a k zániku ruské, rakousko-uherské, osmanské
i německé říše.
V Závadě byly případy dobrovolného odchodu na
frontu a většina zbylých obyvatelů se snažila pomoci
alespoň válečnému hospodaření a péčí o vojáky, když
už sama nemohla zasáhnout do bojů. Konaly se různé sbírky a válečné půjčky, v nichž vynikal obzvláštní
horlivostí personál závadské školy. Jenom jeho přičiněním bylo dáno na válečnou půjčku více než 22.000
marek. Děti sbíraly různé věci na podporu raněných
a nemocných vojáků a vojákům na frontách poslaly
4 vozy dárků. První zasedání obecního zastupitelstva
po vzniku války je doloženo až 9. května 1915. Byli
na něm přítomní starosta Antonín Herman, přísežní
Antonín Štefek a František Lampa a členové zastupitelstva František Menšík, Robert Menšík, Jan Kubík a
Štěpán Kretek, jak je vidět odvod do armády zasáhly i
do složení obecních orgánů. Výdaje na válku se začaly hlásit četnými omezeními v běžném denním životě

Zpravodaj obce Závada

Historie

ho dalších osob bylo raněno, z nich zedník Josef Ko- těchto mocností je zpečetěn. V Praze byl již 28. října
nečný, nar. 11. srpna 1889 a rolník Robert Kubík, nar. 1918 vyhlášen samostatný československý stát, for19. května 1884, se vrátili domů jako váleční invali- mulovaný jako republika, k němuž se 30. října 1918
dé. Osudy některých závadských účastníků války byly připojilo Slovensko.
velmi pestré a pohnuté.
Po vítězství nad Německem se zástupci vítězných
Učitelský pomocník Josef Fortuna, nar. 15. června mocností a jejich spojenců setkali v Pařiží, aby projed1889, se hned po vypuknutí války přihlásil jako dob- nali podmínky mírové smlouvy, Německo muselo na
rovolník, byl odveden 9. září 1914 k pluku č. 63 do základě smlouvy postoupit část svého území Francii,
Opole, po absolvování nutného výcviku byl o Váno- Belgii, Polsku, Dánsku, pozdější Litvě i Českoslovencích 1914 odeslán na francouzskou frontu a zde byl sku. K přidělení Československu se jednalo o 36 obcí
v únoru 1915 v Champagni raněn. Léčil se v týlu a po z části Ratiboř. Jelikož nebylo jasné, kudy by měla
uzdravení byl v červnu 1915 poslán na východní fron- nová hranice vést, jelikož přidělené území se ještě netu do Haliče. Tam byl opět raněn do hlavy, uzdravil se nazývalo Hlučínskem, situaci podle Muzea Hlučínska
a vrátil se na zmíněnou frontu, kde se pak až do ob- netradičně vyřešil předseda plebiscitní komise, jež
dobí ruské revoluce v r. 1917 účastnil pozičních bojů u tehdy ve Slezsku působila, francouzský generál HePiňsku. Po brestlitevském míru byl v květnu 1918 zno- nri Le Rond. Jednoduše narýsoval podle pravítka do
vu odvelen na západní frontu a zde se ve Flandrech mapy (viz obr. dole) čáru a podle toho určil, která část
dočkal konce války. Byl demobilizován 22. listopadu okresu Ratiboř připadne Československu. Protože li1918 jako poddůstojník a nositel železného kříže II. nie u několika obcí protínala katastr zhruba v jeho potřídy a na počátku prosince 1918 byl již v Závadě. lovině, protáhlo se definitivní dořešení vedení hranice
Samotný učitel Škovránek byl odveden 24. července až do roku 1923, kdy byly k Československu připojeny
1916. Ve škole ho po dobu nepřítomnosti zastupovali ještě obce Hať a Píšť.
3 učitelé z okolních vesnic. Nejprve byl u 2. záložního Zprávy o tom, že Hlučínsko má být bez plebiscitu
praporu 22. pluku v Ratiboři, odkud mohl na neděli odstoupeno Československu, vyvolaly velké nepokoje
docházet do Závady ke své rodině. 4. srpna 1917 byl a okamžitě byly zahájeny akce proti tomuto záměru.
přeřazen k pluku č. 10 a s ním odešel na východní Kravařský učitel Reinhold Weigel zorganizoval ve
frontu, kde se zúčastnil pozičních bojů u Smorgoně. dnech 6.-7. července podpisovou akci za vyhlášení
V únoru 1918 táhl proti bolševikům k Olši, připomněl plebiscitu i na Hlučínsku, jež byla považována za jasi přitom mnoho památek na tažení Napoleona v r. kési neoficiální referendum ve prospěch Německa,
1812, které probíhalo po stejné trase. I on byl po uza- Závada nepochybně patřila k těm obcím, kde počet
vření brestlitevského míru v květnu 1918 poslán na stoupenců setrvání při Německu nedosahoval ani
západní frontu a zde byl až do konce války v pozičních poloviny celkového počtu obyvatelstva. Na jednání
bojích u Bar de Sept. Demobilizován byl jako podši- učitelstva a úřednictva v Rohově v září 1919 se měli
kovatel a důstojnický čekatel,
vrátil se spolu s Fortunem do
Závady.
Nejdobrodružnější
osudy měl však kupecký příručí Timotheus Menšík, jenž si
právě v době vypuknutí války
odbýval vojenskou prezenční
službu v německé koloniální
základně Čching-tao v Číně,
ta byla obložená japonskou
armádou, posádka se dlouho
urputně bránila až nakonec
Němci museli kapitulovat a
Timotheus Menšík se octl v japonské zajetí, z něhož se vrátil
až v březnu 1920.
V létě a na podzim 1918 utrpěly Německo a Rakousko
– Uhersko na západní frontě
několik těžkých porážek, od
té chvíle bylo zřejmé, že osud
Snímek: https://www.muzeum-hlucinska.cz/informace/hlucinsko/13
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přítomní vyslovit, zda chtějí zůstat na Hlučínsku a po nést náklady koupě, půdu sami obdělají a nebudou s
jeho obsazení Československem přejít do služeb toho- ní spekulovat. Později bylo odkoupeno ještě 25 jiter
to státu, nebo zda raději odejít do Německa. Závad- půdy v trati U vřesinského dubu. Podle pozdějších záský učitel Josef Fortun prohlásil, že odejde. Naproti znamů velkostatku bylo na základě zmíněně pozemtomu učitel Karel Škovránek se rozhodl zůstat, jako kové reformy vydáno celkem 38,74 ha půdy. Počítalo
rodilý Moravec, nechtěl opustit svou zem. Na schůzi se do toho zřejmě i půda, která byla dána zájemcům
občanů ve škole 28. záři 1919, kde bylo přítomno 41 do pronájmu. Další příděl půdy byl zastaven po přiobčanů, bylo vysvětleno pokyny ke sčítání lidu, volby pojení Hlučínska k Československu. Obecní volby
do nového obecního zastupitelstva, čtena nařízení ra- proběhly 9. listopadu 1919 při nich byli zvoleni: statibořského landáta o hubení polních myší, zákaz po- rosta Antonín Ryška, přísežní Antonín Štefek a Franužívání ručních šrotovacích mlýnků samozásobitelů. tišek Lampa a členové zastupitelstva: Karel Poštulka,
Přípis správy statků knížete Lichnovského ze dne 30. František Menšík, Jan Vitásek, Antonín Herrman,
srpna 1919 stanovil podmínky zásobování obce dře- Jan Kubík, Josef Moravec, Karel Barvík, František
vem, jistě v omezené míře. Nařízení hlavního celního Štefek a Theodor Fuss. Předním úkolem tohoto novéúřadu v Ratiboři ze 12. září 1919 silně omezovalo do- ho správního orgánu obce bylo připravit Závadu na
voz a vývoz nejrůznějších produktů. Pro měsíc říjen přechod k Československu. Termín, kdy se tak mělo
1919 byly stanoveny příděly cukru a mělo se rozdělit stát, se kvapem blížil, bylo s Německem dojednáno
8 poukázek na líh chudým rodinám s malými dětmi. na 4. února 1920 a bylo svěřeno příslušníkům opavSlabou útěchou bylo zaopatřovací místo pro vracející ské vojenské posádky. Ráno 4. února 1920 vyrazily z
Opavy tři kolony příslušníků pluků, každá s vojenskou
se zajatce.
Bělský mlýn, kam docházela na mletí obilí většina hudbou v čele. Prví směřovala do Kravař, druhá do
závadských, měl být zavřen, doporučovalo se proto Háje a odtud na Dolní Benešov, třetí do Děhylova a
vybrat si jiný mlýn. Učitel Škovránek nabádal rodiče odtud do Hlučína. Kolona ve směru od Háje a Dolník lepšímu posílání dětí do školy – docházka se zno- ho Benešova měla za úkol mj. obsadit Závadu. Kolem
vu značně zhoršila. Sbor důvěrníků válečných zajatců poledne 4.února 1920 přijela do Závady 1. setina 3.
byl rozšířen o Adolfa Urbánka a Františka Menšíka. pěchotního pluku vedená nadporučíkem Fritzenem.
Definitivně se naplnil dávný sen Bohuslavických, Běl- Vojáci se ubytovali ve škole, v hostinci a po jednotliských a Závadských o zařízení samostatné farnosti. vých domech. Jako všude jinde na Hlučínsku byli voJednání o tom proběhlo během první světové války jáci zprvu přijímáni s nedůvěrou a odstupem, ale brzy
a dekretem olomouckého arcibiskupské konsistoře se to změnilo a vztahy mezi vojáky a obyvateli Závao zařízení fary v Bohuslavicích byl vydán 1. dubna dy se staly srdečnějšími. Nemalý vliv na tom mělo
1918. Zmatky válečného a poválečného období však dobré vystupování vojáků, kteří se snažili o sblížení s
způsobily, že de facto vstoupil v platnost až k 1. září obyvateli. V Bohuslavicích bylo ubytováno velitelství
1919. Prvním farářem se stal haťský rodák Karel Pla- praporu a na statku v Kafárni byla ubytována hudček (1878 – 1954), jenž už předtím od r. 1916 půso- ba, která dvakrát týdně docházela do Závady a před
bil v Bohuslavicích jako lokální kaplan. Na zasedání hostincem vyhrávala koncerty pro potěšení občanů.
obecního výboru 2. listopadu
1919 projednávalo obecní zastupitelstvo ve složení Anton
Štefek, František Lampa, Karel
Poštulka, Jan Kubík, Adolf Urbánek, Albert Pacur a za místní
občanský výbor hostinský Karel
Barvík a řezník Theodor Fuss
(přišel do Závady č. p. 69 - 1913
jako čtyřiadvacetiletý z Bohuslavic) záležitosti pozemkové
reformy. Správa rotschildovského velkostatku podle zákona
nabídla obci k osídlení 41 jiter
(10,25 ha) půdy v trati Vřesina a Podliščí, obec se rozhodla
tyto pozemky koupit pod podmínkou, že kupující budou sami Snímek: Muzeum Hlučínska
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Vzhledem k nejasnému osudu Píště byla Závada po
obsazení Hlučínska pohraniční obcí a hranice jejího
katastru ve směru na Píšť byly přechodně také státními hranicemi. Vojenské obsazení Hlučínska trvalo
do 15. dubna 1920. Toho dne vojáci opustili Závadu
a odpochodovali v sevřeném útvaru přes les Bor na
Kozmice a odtud přes Hlučín do Petřkovic. Školní děti
je vyprovázely až do lesa Boru, asi málokdo v té chvíli
uvažoval o tom, že před 8 lety jiné děti z naši obce
neméně nadšeně doprovázely vojáky jiné armády. Na
fotce vlevo: Anton Ryška č. p. 28, Pruské četnictvo nasazen v Spandau, dnes část Berlína. Na fotce pod
článkem: Ing. Inocenc Šamánek (rakousko – uherský
poručík) nasazen v Rusku. Ing. Šamánek přišel do
Závady 18. srpna 1926 jako zájemce o zbytkový statek.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada, Muzeum Hlučínska

Snímek: rodinný archív
Vojáci se zúčastňovali bohoslužeb a dávali najevo, že
Češi nejsou „národem neznabohů“, jak líčila německá
propaganda. Po vojenském obsazení Hlučínská bylo
starostí komisaře Šrámka zajistit si loajalitu funkcionářů obecní správy a učitelů. Dne 8. února 1920 přijal
v Hlučíně starosty a představitele správy statků a po
proslovu, v němž je seznámil s novými úkoly, vyslechl
jejich slib věrnosti československé republice. Dne 11.
února 1920 proběhlo totéž, ohledně učitelů.
Zpravodaj obce Závada
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Životní jubilea
V období listopad - prosinec oslavili
životní jubileum naši občané:
LISTOPAD
Alžběta Adamíková 		
Marie Gavelčíková			
Karel Vitásek
		
Hedvika Fussová			
PROSINEC
Hildegarda Widmarová 		
Martin Theuer 			
Erna Krupová 			
Blahopřejeme!

88 let
70 let
84 let
92 let
90 let
50 let
90 let

V uplynulých měsících nás navždy opustili tito spoluobčané:
ŘÍJEN
Zdeněk Pěcháček
Petr Bělošek
LISTOPAD
Marie Daňková
PROSINEC
Vilém Vitásek
S úctou vzpomínáme...

Plánované akce
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou omezeny,
či úplně zakázány sportovní, kulturní a další
volnočasové aktivity.
Proto nejsou momentálně stanoveny
pevné termíny dalších akcí.
Hostinec Martin Theuer
přeje svým zákazníkům
krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2021.

Tady je svět ještě v pořádku!!!

Bohoslužby o Vánocích 2021
ve farnosti Bohuslavice u Hlučína
Den
Čtvrtek
24.12.2020
Pátek
25.12.2020
Sobota
26.12.2020
Neděle
27.12.2020
Čtvrtek
31.12.2020

Liturgie

Místo
Bohuslavice
Slavnost
Bělá
narození páně
Bohuslavice
Bohuslavice
Závada
Hod boží
vánoční
Bohuslavice
Bělá
Závada
Svátek sv.
Štěpána
Bohuslavice
Bohuslavice
Svátek sv.
Rodiny Ježíše, Závada
Marie
Bohuslavice
a Josefa
Bělá
Bělá
Silvestr
Bohuslavice

Čas
15:00 - mše svatá
22:00 - mše svatá
24:00 - mše svatá
06:45 - mše svatá
08:00 - mše svatá
09:30 - mše svatá
11:00 - mše svatá
08:00 - mše svatá
16:00 - mše svatá
06:45 - mše svatá
08:00 - mše svatá
09:30 - mše svatá
11:00 - mše svatá
15:30 - mše svatá
17:00 - mše svatá

FARNÍ INFORMACE
V současnosti platí tato pravidla pro účast na bohoslužbách: maximální povolený počet účastníků odpovídá 20
% obsazenosti všech míst k sezení v kostele (kromě personálu). Ve farním kostele tomuto maximálnímu počtu
odpovídá 88 osob, v kostele v Bělé 70 osob, v kostele v
Závadě 32 osob. Kromě nedělní mše v Závadě jsou tak
všechny všední i nedělní bohoslužby přístupné bez omezení; v Bohuslavicích je nutno se „rozprostřít“ do čtyř nedělních bohoslužeb. V kostele v Závadě platí, že k nedělní bohoslužbě je nutno se předem přihlásit na obecním
úřadě; jakmile bude naplněn početní limit, budou další
zájemci přednostně zapsáni na bohoslužbu následující
neděle. Podobně to platí pro bohoslužby 25., 26. a 27.
prosince - každý zájemce by se tak měl dostal alespoň na
jednu z těchto tří mší.
http://www.farnost-bohuslavice.cz/pdf/Porad_bohosluzeb.pdf

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

22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
01.01.2020
02.01.2021

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 10:00
zavřeno
7:00 - 12:00

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