číslo 5

19. září 2011

Milí spoluobčané,
skončilo nám krásné letní období prázdnin a dovolených. Doufám, že jste
načerpali síly do nového školního roku a dalšího pracovního období. Máme
před sebou ještě babí léto, které nám ještě připraví poslední teplé dny.
A pak už nám začínající podzim ukáže pestrou paletu všech možných barev a to
je pastva pro oči. Až si budete stýskat po létě, podívejte se kolem a zjistíte, že
i podzim je moc krásný a umí pohladit po duši. Máme to štěstí, že bydlíme
na vesnici a přírodu máme každý za humny, stačí ujít pár kroků a jsme v lese
a tam je energie pro všechny dost a dost.
Hodně krásných podzimních zážitků Vám přeje redakce zpravodaje.
Ing. Yveta Valková
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 7/2011 ze dne
27.7.2011
1. Pořad jednání zastupitelstva obce Závada č.7/2011
Schváleno 7 hlasy.
2. Schválení přijetí dotace na Posílení místního vodovodu - Závada z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a vyjádření souhlasu s uzavření smlouvy s MSK dle
předloženého návrhu, dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Schváleno 7 hlasy.
3. Výběrové řízení na dodavatele stavby Posílení místního vodovodu Závada
Šafrán – stavitel s.r.o. v ceně 2 182 286,- Kč s DPH.
Schváleno 7 hlasy.
4. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – Výstavba bezbariérového
výtahu a hasičské sušící věže.
Dodavatel – EKOBAU INVEST a.s. v ceně 1 209 453,- Kč s DPH.
Schváleno 7 hlasy.
5. Usnesení finančního výboru k zajištění financování staveb.
Pověřuje starostu obce jednáním o kontokorentním úvěru z České spořitelny
ve výši 0,5 mil. Kč – Předložit návrh smlouvy.
Schváleno 7 hlasy.
6. Zpráva z SZIF – MAS dotace na hřiště – bere na vědomí
Ukládá starostovi a místostarostovi napsat odvolání na SZIF.
Schváleno 7 hlasy
7. Usnesení zastupitelstva obce Závada č.6/2011 bere na vědomí.
Schváleno 7 hlasy.
8. Rozpočtové opatření č. 2/2011- usnesení finančního výboru.
Schváleno 7 hlasy.
Zapsali dne 28.7.2011 Ing. Yveta Valková
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Zprávy obecního úřadu
CZECH POINT
Od
loňského
roku
funguje
na Obecním úřadě v Závadě služba Czech
Point.
Czech POINT znamená Český
Podací Ověřovací a Informační Národní
Terminál. Jedná se o kontaktní místo
veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené
v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr
živnostenského podnikání.
Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se
postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která
odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá
vyřizování na jedno místo.
Czech POINTy v současnosti nabízejí:











výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
podání podle živnostenského zákona (§ 72)
podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
konverzi dokumentů na žádost z listinné do elektronické formy
a naopak
podání žádosti o zřízení datové schránky
Ing. Andrea Lorková

Digitalizace
Analog v územní oblasti OSTRAVA končí 30. LISTOPADU 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava –
Hošťákovice, Frýdek Místek – Lysá Hora, Nový Jičín – Veselský kopec bude
30. listopadu 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Ostrava tak nebude
od listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program.
Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál
příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi
čtverečky, informační lištou a spoty.
Více na www.digitalne.tv
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Hospůdka a ukončení nájmu a rekonstrukce OÚ
Vypracovaný projekt, platné územní rozhodnutí a stavební povolení
na rekonstrukci obecního úřadu měla být první větší rekonstrukci této budovy
od roku 1973. V ROP- Moravskoslezsko tj. v dotaci z Evropské unie jsme byli
2x neúspěšní.
Loňský rokem se provedlo statické zajištění základů jehož další části
musí být i sundání betonové střechy nad sálem, což nás teprve čeká. Druhá
polovina střechy nad obecním úřadem je pro změnu prohnilá z dřevěné
konstrukce a zatéká do ní. Celý obecní úřad je nejnevzhlednější budova obce
a v nejhorším stavu. Letošní rok doplní budovu o novou sušící věž pro hasiče
a výtah, který bude postaven z původní hasičské věže přístupný v přízemí
naproti záchodům, na patru vedle kuchyně a bude připraven i pro III. nadzemní
podlaží plánované přístavby.
Hospůdka a fámy kolem zrušení starostou obce - slečna Wilpertová sama
přišla na jaře letošního roku s tím, že hodlá s hospodskou činností skončit.
Přišla již zároveň s dalším zájemcem z Bělé, že on by o tyto prostory měl zájem.
Zde jim bylo vysvětleno, že obec plánuje rekonstrukci této budovy a prostor
po dobu stavby musí použít jako obecní úřad, protože se nemá obecní úřad kde
přestěhovat. Podmínkou i tak je zveřejnění záměru pronájmu a vyvěšení
na úřední desce. K 31. červenci letošního roku došlo dohodou k ukončení
nájemní smlouvy na hospůdku. Nyní jsou tyto prostory prázdné.
Co chybí obecnímu úřadu - je nutné dopředu vyměnit okna v přízemí, kde
jsou sklady a kde byla hospůdka. Závěrečným finišem by měla být přístavba
3NP, zateplení a nový kabát pro celou budovu.
Jak dál - je třeba pokud bude snaha zastupitelstva pokračovat v této
rekonstrukci přemístit obecní úřad do bývalých kluboven, neboli bývalé
hospůdky. Nad sálem a kancelářích obecního úřadu sundat kompletně stropy
a střechu a přistavět 3NP jako dřevostavbu. Dřevostavba je naprojektovaná
vzhledem k menší zátěží na stávající poddimenzované, ale již zpevněné základy
objektu.
Rekonstrukce obecního úřadu v letošním roce II etapa
Pokračováním loňského zpevnění základů je letos stavby výtahu, sušící
věže pro hasiče a přemístění rozvaděčů. S dodavatelem Ekobau Invest a.s. je již
podepsaná smlouva v hodnotě 1 209 453,- Kč( dotace z krajského rozpočtu
0,5 mil Kč) Výtah se rozjede koncem letošního října a taktéž bude předána
stavba sušící věže pro hasiče.
Co bude dál s touto budovou rozhodnou zastupitelé při skládání rozpočtu
na příští rok. Dotace na rekonstrukci obecního úřadu, které již byly čerpány
v loni a letos byly ve smyslu přístavby podkroví, celkovému dokončení
rekonstrukce obecního úřadu, včetně dodržení podmínky statika na demontáž
betonové střechy.
Jan Stacha, starosta obce
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Posílení místního vodovodu Závada
V současné době již probíhají práce na stavbě vodovodu od vrtu z Bahen
směrem k hřbitovu a s napojením na stávající vodovod u rodinného domku
manželů Lorkových. Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Šafrán Stavitel
s.r.o v hodnotě 2 182 286,- Kč. Stavba by měla být dokončena v říjnu letošního
roku. Financování této stavby - 10% dotace z krajského úřadu, dále rozpočet
obce popřípadě krátkodobý úvěr a dotace z Ministerstva zemědělství – zatím
nevíme v jaké výši. V této době bude nepravidelně nesjízdná místní komunikace
k hřbitovu napříč a od hřbitova směrem do lesa podélně, kde bude prováděn
výkop pro potrubí a kabel.
Žádáme tímto všechny občany i ostatní, aby dbali zvýšené opatrnosti,
jelikož tento prostor bude staveništěm. Přístup na hřbitov bude lepší
používat z konce obce směrem na Píšť- chodníkem. Děkujeme
za pochopení.
Jan Stacha, starosta obce

Oznámení knihovny v Závadě
Od čtvrtka 8. září 2011 je opět po prázdninové přestávce otevřena místní
knihovna. Půjčovní doba - čtvrtek 15:00 - 16:30. Na návštěvu se těší
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice

Události v obci
Sportovní slavnost
V sobotu 6.8. uspořádal TJ Sokol
Závada na místním hřišti menší
sportovní slavnost.
Ve fotbalovém utkání se utkala
čtyři družstva - Závada, Bělá,
Bohuslavice a Opava. Vítězným
družstvem se stala domácí
Závada. Sportovci přichystali pro
diváky i občerstvení - pečené
makrely a klobásy, čepované
pivo a nechybělo ani kolo štěstí.

Ing. Andrea Lorková

Ukončení prázdnin
Děti ze Závady se s prázdninami rozloučily v sobotu 27.8.2011 na místním
hřišti. Akci Ukončení prázdnin pořádalo Sdružení rodičů při MŠ Závada.
Menší děti se vyřádily na skákacím hradu, větší porovnaly své síly v ping
pongovém turnaji, a všichni se mohli projet rykšou. Připraveno bylo rovněž
občerstvení včetně grilovaných steaků a cigára. Celé zábavné odpoledne
provázelo horké letní počasí
Ing. Andrea Lorková
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Prajzská liga her – druhé kolo Kietrz
Sdružení Prajzská ambasáda uspořádala druhé kolo česko-polských her, které se
tentokrát konaly dne 17.9. v polské Kietrzi. Zúčastnilo se osm družstev
a soutěžilo se v netradičních disciplínách jako např. běh kolem hřiště - štafeta
s míčem, plynovou maskou, vezení pneumatiky na kolečkách, hod pneumatikou,
přesun družstva na paletách, přeskoky celého družstva přes švihadlo, sběr
balónků s co nejvyššími čísly za určitý čas, atd.
Pro malé i velké diváky připravili polští pořadatelé i další zábavu – česko-polský
volejbalový zápas, skákací hrad, trampolíny a samozřejmě nechybělo
občerstvení s ochutnávkou polských specialit. Družstvo Závady skončilo
na čtvrtém místě, porazila nás družstva Chuchelné (1.místo), Bohuslavic
(2.místo) a Bělé (3.místo). Další kolo her se uskuteční v červnu 2012 v obci
Bělá.
Poděkování patří soutěžícím za reprezentaci obce Závada.

Seznam soutěžících:
Joško Petr starší, Joško Petr mladší, Tadeáš Blokscha, Daniel Kuděla, Eliška
Šteffková, Yveta Valková, Petr Benek, Dagmar Benková, Barbora Čecháková,
Radim Lorek, Andrea Lorková
Ing. Andrea Lorková

Co se chystá?
Pohádkový hrádek
V sobotu 24. září bude další ročník pohádkového hradu. Divadelní soutěž
rodin se uskutečni od 16 hodin na místním hrádku. Celou pozvánku naleznete
na internetu.
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Informace organizací a spolků
Denní hasičská soutěž
V neděli 28. srpna uspořádal SDH Závada další ročník pohárové soutěže
O putovní pohár starosty. Letošní ročník se konal za krásného slunečného počasí
na místním hřišti. Skvělou atmosféru dotvářela i účast 40 soutěžních družstev.
Z toho bylo 29 družstev mužů a 11 družstev žen. Družstva předvedla krásné
výkony a nejlepšího času v kategorii mužů dosáhlo družstvo, které přijelo
z největší dálky Mosty u Českého Těšína. Ani naše družstva se nenechala
zahanbit. Jak družstvo žen, tak družstvo mužů skončily na krásném druhém
místě a odnášely si tak zasloužené stříbrné poháry.
Děkujeme všem divákům za povzbuzování, skvělou atmosféru a příští rok opět
nashledanou na hasičské soutěži.

Umístění družstev

Muži
1. Mosty
2. Závada
3. Mistřovice

Ženy
Lesní Albrechtice
Závada
Kozmice

15:706
15:854
15:934

19:305
19:358
19:419
Ing. Ondřej Lasák
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Cyklistický závod
V neděli 11. září se konal přes obce Bělá, Píšť
a Závada cyklistický závod s názvem Bělské
okruhy. Jednalo se o I.ročník cyklistického
závodu
v
rámci
Slezského
poháru
amatérských cyklistů. Pořadatelem byl CK
Hobby Bohumín o.s. a hasiči ze Závady
pomohli s organizaci závodu tj. zabezpečení
trati jako pořadatelé.

Ing. Ondřej Lasák

P.I.Z.A. Cup 2011
Letošní 5. ročník P.I.Z.A. CUPu se uskutečnil v sobotu 3. září na antukovém
hřišti Sportovního areálu v Závadě. Konečně nám
vyšlo k pořádání turnaje krásné počasí. I když
jsme se letos moc turnajů nezúčastnili, tak se k
nám sjelo 6 volejbalových družstev.
Pro družstva bylo jako každý rok připraveno
výborné občerstvení a taky postaven velký stan,
pokud by přece jen z nějakého důvodu počasí
nevydrželo (i když předpověď byla více než optimistická) a také proti velkému
sluníčku.
Na nástupu byla určena pravidla celého turnaje a to: hrát se bude tzv. každý s
každým a to přesně do 25 bodů. Jelikož bylo 6 družstev, tak to bylo celkem
15 zápasů. Což bylo velmi náročné na čas, a
proto se poslední zápas dohrával téměř za tmy.
I přesto se všechna družstva bavila a vydržela
do večerních hodin. Pak si již za úplné tmy
zástupci všech družstev vyzvedli věcné ceny a
rozjeli se domů.
Škoda, že nepřišlo více fandících diváků, třeba
by to místní vyhecovalo k lepším výkonům.
Tak se podařilo vybojovat pouze 4. místo.
Konečné pořadí:
1. Rebelové; 2. … ; 3. Koala; 4. P.I.Z.A; 5. Extrém; 6. Veterina
Ing. Ondřej Lasák
Zpravodaj obce Závada.
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