číslo 3

11. květen 2011

Vážení spoluobčané,
třetí číslo našeho zpravodaje přichází do Vašich domovů v krásném
jarním období.
Když se podíváte kolem sebe na krásně rozkvetlé stromy, žlutá řepková
pole, zelenou trávu posetou pampeliškami, pestrobarevné skalničky u našich
domů, tak si musíte říct, že na světě je krásně. A myslím si, že to tak opravdu je.
Máme za sebou velikonoční svátky, první máj – lásky čas a také Svátek
matek. U toho bych se chtěla zastavit a všem maminkám, babičkám
a prababičkám dodatečně popřát jménem celé obce vše nejlepší, pevné zdraví,
hodně optimismu a životní radosti a hlavně jim poděkovat za jejich lásku, úsměv
a obětavost. Jsou to taková sluníčka našich rodin.

Ing. Yveta Valková
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Usnesení zastupitelstva obce
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁVADA 5/2011
ZE DNE 18. 4. 2011
1. Program zasedání zastupitelstva Obce Závada č.5/2011.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 4/2011 zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad a podání
námitek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
3. Umístění 2. ks. informačních tabuli na parcele 150/2 u hřiště a na parcele
566/2 za hřbitovem včetně posezení v případě získání dotace.
Schváleno 9 hlasy.
4. Revokace bodu č. 7. usnesení č. 3/2010
Schváleno 9 hlasy.
bodu č. 2. usnesení č. 4/ 2011 – rozpočet obce na rok 2011
Schváleno 9 hlasy.
č. 11. usnesení č. 4/ 2011 – sídlo Prajzská ambasáda
Schváleno 9 hlasy.
5. Rozpočet obce na rok 2011.

Schváleno- 5 pro, 4 proti.

6. ASA Expert – nabídka na zpracování žádosti o dotaci z EU – na zateplení
OÚ Závada na příští rok - nový kotel a zateplení včetně výměny okenprezentuje Ing. Šerý ASA Expert.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
7. Provedení výběrového řízení na dodavatele investiční akce „Posílení
místního vodovodu Závada“ uloženo firmě Ing. Jurečkové Ivaně.
Schváleno 9 hlasy.
8. Bezúplatný převod pozemků dle územního plánu- 593/2 o výměře 1938 m2
a část pozemku číslo 581/7 o výměře 0.7 ha a ukládá starostovi obce zaslat
žádost na Pozemkový fond ČR a pověřuje starostu obce jednáním
a podpisem následných smluv.
Schváleno 9 hlasy.
9. Přijetí dotace z dotačního titulu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2011“ ve výši max. 500.000,- Kč na investiční
akci „ Výstavba bezbariérového výtahu a hasičské sušící věže“ a uzavření
smlouvy s Moravskoslezským krajem, dále pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
10. Provedení výběrového řízení na investiční stavbu „ Výstavba bezbariérového
výtahu a hasičské sušící věže“z dotace Moravskoslezského kraje –
REGIONIS Ing. Kasparová.
Schváleno 9 hlasy.

2

zpravodaj obce Závada
číslo 3, květen 2011
11. Komise pro výběr dodavatele www stránek obce Závada.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
12. Výběr dodavatele stránek www.zavada.cz Ing. Lasák Ondřej.
Schváleno 5 pro, 4 proti.
13. Kontrola z úřadu práce na rok 2010 - smlouvy, platby a odvody.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
14. Kontrola z krajského úřadu na hrací automaty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
15. Dar sportovní stříkačky SDH Závada v hodnotě 20 000,- Kč- starosta obce
předá darovací smlouvou.
Schváleno 9 hlasy.
16. Poskytnutí dotací organizacím:
SONS - žádost o finanční příspěvek 2000,-Kč
Schváleno - 5 pro, 4 proti.
Záchranná stanice Bartošovice žádost o finanční příspěvek 1 000,-Kč
Schváleno - 5 pro, 4 proti.
Prajzská ambasáda 12 000,- Kč – žádost o příspěvek.
Schváleno 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.
17. EKOFIN. CONSULTING . marketingová komunikace – výběrové řízení
projektu „Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Závada“ v případě získání
dotace z ROP Moravskoslezsko.
Schváleno 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.
18. Obecní zpravodaj 48 hodin dopředu k přečtení zastupitelům obce
Schváleno 9 hlasy.
19. Kontrolní výbor- provádění kontrol min.1x měsíčně a to podle zákona
o obcích a usnesení č. 2/2010 včetně zápisů - ukládá kontrolnímu výboru
Schváleno 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování
Zastupitelstvo neschvaluje jediný zápis kontrolního výboru – proveden nad
rámec oprávnění kontrolního výboru.
Schváleno 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.
20. Hrádek - posazení obvodu habry jako živý plot.
Schváleno 9 hlasy.
21. MAS - Hlučínsko – zpracování podání žádosti o dotaci uloženo firmě REGIONIS - Ing. Kasparové.
Schváleno 9 hlasy.
22. Rozpočtový výhled na rok 2012- 2014.
Schváleno 9 hlasy.
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23. Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Závada do 7 dnů od
informace o získání nebo nezískání dotace z ROP.
Schváleno 9 hlasy.
Jana Bartoková, místostarosta

Zprávy obecního úřadu
Pronájem antukového hřiště Závada
Provoz antukového hřiště v roce 2011.
Cena za hodinový pronájem antukového hřiště je 60,- Kč.
Lístky – vstupenky (nahrazují permanentku) je možno zakoupit
na Obecním úřadě V Závadě v pracovní dny (informace na tel. 595055106,
e-mail. obec@zavada.cz ).
Správce hřiště je pan Mgr.
Jaroslav Habura, Závada čp. 118 bydlí přímo naproti obecního
úřadu.
Závadské školní děti do 15-ti
let si mohou vyzvednout 5. vstupů
– lístků zdarma na Obecním úřadě
na dobu prázdnin.
Všichni jsou povinni se řídit
provozním řádem víceúčelového
sportovního areálu, pokyny správce
hřiště a ostatních orgánů obce.
Vstup je na vlastní nebezpečí.
Další informace jsou ve vitríně u antukového hřiště a u správce pana
Jaroslava Habury.
Jan Stacha, starosta obce
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Znovu o psích výkalech
Znovu se chci zamyslet nad otázkou psích výkalů na našich chodnících.
Možná všichni nečetli článek v prvním vydání zpravodaje, stále se objevují
na chodnících psí exkrementy a protože opakování je matka moudrosti, žádám
Vás, majitele pejsků jménem všech občanů, abyste se zamysleli a zkusili
následující postup: kupte si igelitové sáčky, vždy před procházkou si jeden sáček
přivažte na vodítko a jakmile pejsek udělá potřebu, sehněte se a seberte tento
exkrement do sáčku. Sáček pak zauzlujte a pokud po cestě nepotkáte odpadkový
koš, přineste si tento sáček domů a vhoďte jej do své popelnice. Je to
jednoduché a předejdete tomu, že lidé budou naštvaní na Vaše psí miláčky, kteří
za toto nemohou.
Ještě bych se chtěla
zmínit o volném pobíhání
některých pejsků. I když vy si
myslíte, že Váš pes je hodný
a nikomu nic neudělá, tak ne
všem lidem se to tak může
jevit. Někteří lidé se psů bojí
a to byste vy, majitelé psů měli
respektovat a zajistit své pejsky
tak, aby z nich Vaši
spoluobčané neměli strach.
Jinak o této problematice
pojednává Obecně závazná
vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku a držení zvířat na území obce Závada
č. 3/2002 veřejně přístupná na internetových stránkách obce: www.zavada.cz ,
která zakazuje volný pohyb psů a rovněž stanoví povinnost majitele odstranit
exkrementy.
Jsem zvědavá, jestli se nám podaří tento nešvar odstranit dobrou radou
a vstřícností ze stran majitelů pejsků a nebo budeme muset přistoupit
k represivním opatřením.
Ing. Yveta Valková

Psí známky
Na Obecním úřadě jsou k dispozici psí známky, které si mohou občané
zadarmo vyzvednout.
Ing. Yveta Valková
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Svoz velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů
a elektrozařízení v sobotu 16. dubna 2011
V sobotu 16. dubna proběhl první letošní svoz elektrozařízení,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. První lidé se začali sjíždět již před
půl 10 dopoledne před budovou obecního úřadu. Během prvních dvou hodin se
podařilo zaplnit všechny kontejnery a množství věcí zůstalo i vedle kontejnerů.
Sešla se proto kontrolní komise a dohodla možnost přistavení lisu. Po konzultaci
se starostou obce toto bylo akceptováno. Lis veškerý objemný odpad zpracoval
a odjel pryč. Během sběru na pořádek dohlíželi členové SDH Závada a zároveň
ve stejném čase provedli po obci sběr kovového odpadu. Po odvozu kontejnerů
byl proveden úklid před budovou obecního úřadu a akce byla zdárně ukončena.
Věřím, že toto přispělo ke zkvalitnění služeb občanům. Byl to v historii
obce první sobotní svoz a měl veliký kladný ohlas. Je určitě lepší, když občané
odevzdají odpad v určený čas, než aby se pak povaloval na černých skládkách.
Ing. Ondřej Lasák

Události v obci
Velikonoční tradice na Prajzské
V sobotu 9.4.2011 se v sále OÚ
Závada konala akce pořádaná
Prajzskou ambasádou pod názvem
"Velikonoční tradice na Prajzské".
Program zahájilo povídání o polských
velikonoční tradicích doprovázené
projekcí fotografií, poté hosté z Polska
předvedli, jak se vyrábí jejich tradiční
velikonoční palmy a každý si jejich
výrobu mohl vyzkoušet. Následovalo
povídání o českých tradicích. Mezitím
si děti, ale i dospělí mohli vyzkoušet
vyrobit vrbovou píšťalku, uplést pomlázku, nebo nazdobit perníčky. Účastníci si
mohli prohlédnout tradičně nazdobené velikonoční stoly a ochutnat velikonoční
dobroty. Hosté z Polska ale i domácí byli velice nadšeni z příjemně stráveného
odpoledne.
Ing. Andrea Lorková
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Vítání občánků
Tradiční Vítání nově narozených občánků se
konalo v sále OÚ Závada v neděli 17.4.2011.
V roce 2010 se v obci narodilo 7 dětí –
5 chlapců a 2 dívky. Pan starosta přivítal děti
do svazku obce Závada a za celou obec jim i jejich
rodičům popřál hodně zdraví, lásky a štěstí. Poté se
rodiče podepsali do kroniky, byl jim předán dárek
pro děti, a na závěr proběhl společný slavnostní
přípitek.
Ing. Andrea Lorková

Stavění májky
Jedná se o velmi starou tradici známou především z Jižních Čech
a Slovácka. Tato tradice se udržela do dnešní doby a tak se ještě dnes vypravují
svobodní chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší a nejkrásnější strom a udělali
z něj do rána staročeskou májku, tradiční
symbol jara. Májovým stromem může být
podle místních zvyků smrček, jedlička
nebo borovice. Chlapci strom oklestí
a špičku ozdobí věnci, pentlemi a fáborky.
Celou první noc pak májku bedlivě
hlídají, protože její ztráta by znamenala
velkou ostudu.
V Závadě se tato tradice obnovila
počátkem 90-tých let a poctivě se
každoročně dodržuje. Májka se stavěla 30.
dubna v areálu TJ Sokol Závada. Místní
svobodní chlapci hlídali poctivě až do rána,
a jak jsme se mohli všichni přesvědčit,
hlídkovali dobře a májka stojí dodnes.
Dokud byl strom z lesů okolo naší
obce, přinesli jej chlapci na ramenou.
Strom závadským svobodným podaroval
z vlastního lesa již poněkolikáté p. Jiří
Nawrath. Odsud se musela májka převést na nákladním autě díky větší
vzdálenosti od vesnice. Letošní stavění májky celé organizačně připravil Vojta
Nawrath, dopravu zajistili Martin Hříbek a Aleš Lasák.
Na závěr bych rád poděkoval všem chlapcům, kteří přidali ruku k dílu
a dále dodržují tuto pěknou tradici.
Lukaš Pěcháček
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(Po)velikonoční zábava
Již
třetí
ročník
(Po)velikonoční zábavy uspořádal
Klub rodičů při MŠ Závada.
K tanci hrála hudební skupina Tri
Domino. Překvapením večera byl
program, který si nacvičily nejen
maminky dětí, ale i další rodinní
příslušníci – jednalo se o taneční
vystoupení ve stylu Michaela
Jaksona následované vtipnou
scénkou
a moderním
tancem
zumba. O půlnoci samozřejmě
nemohla chybět tombola, do níž věnovali ceny rodiče dětí MŠ a sponzoři.
Hlavní cenou byl víkendový relaxační pobyt v Jeseníkách pro dvě osoby,
neméně lákavá byla druhá cena – osmikilová uzená kýta.
Výtěžek ze zábavy je určen pro místní Mateřskou školku. Klub rodičů
tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.
Ing. Andrea Lorková

Co se chystá?
Den matek
V neděli 15. května se koná Den matek v sále obecního úřadu. Přihlášky
najdou maminky v místní prodejně.

Okrsková soutěž hasičů
V neděli 15. května se koná na místním hřišti okrsková soutěž
v disciplínách 100m překážek a požární útok. Účast přislíbily družstva
v kategorii muži i ženy. Začátek soutěže bude cca 13:30 nástup, poté 100m
překážek a ukončeno to bude požárním útokem.

Výstava obrazů Huberta Mikety
Proběhne ve dnech 27.-29. května v sále obecního úřadu.

Bohuslavický den dětí s pejsky
V letošním roce se poprvé bude konat dětský den s pejsky, a to v areálu
velkoskladu firmy Canis Prosper (bývalý statek Kafárna) dne 4. června od 15.00
hodin. Více na internetových stránkách obce.
Těšíme se na účast 1. ročníků dítě a pes.

Dětský den
V letošním roce se bude konat dětský den pořádaný Klubem rodičů
při MŠ Závada v sobotu 11.června.
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Prajzská liga her
Recesní soutěž v Chuchelné, z každé obce 11-členný tým (zájemci
ze Závady se mohou nahlásit u A.Lorkové nebo na obecním úřadě)

Oslavy založení obce
Proběhnou v úterý 5. července.

Noční pohárová soutěž
V pátek 8. července se uskuteční noční pohárová soutěž v požárním
sportu. Loňský ročník s rekordní účasti 40 družstev byl velice povedený. Přijďte
povzbudit i letos. Začátek soutěže je plánová na 22 hodin.

Pravidelné cvičení v obci
Středa 16:30
Čtvrtek 19:00

Dětská Zumba v sále OÚ.Vstupné 30Kč.
Cvičení s paní Adámkovou v sále OÚ. Vstupné 20Kč.

Dočasně zrušeno Zumba pro dospělé.

Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Závada deklasovala Služovice
Fotbalisté Sokolu Závada zajížděli na půdu Sokola Služovice"B", s cílem
navázat na stále se lepšící hru s předchozího domácího utkání s prvním celkem
tabulky Deportivem Opava,ve kterém nám utekly body jen o vlásek!
Již hodinu před zápasem musel trenér domácí Závady řešit otázku
brankaře! Jackovič(práce) i Bažan(zranění) byli mimo hru!
Do brány se proto postavil Lukáš Novák, který na trénincích nahrazuje
golmany když jsou oba v práci nebo zranění. A svůj úkol zvládnul s přehledem
a bravurou!!!
Kluci začali zápas tak, jak jsme si všichni přáli. Kombinační hrou jsme
Služovice doslova zamkli na jejich polovině! Akce se valily jedna za druhou
na bránu domácích! První branka na sebe nenechala dlouho čekat! Při jednom
z nedorozumění domácí obrany se nejlépe zorientoval Lukáš Šikora a svým
důrazem otevřel skóre 1:0! Zanedlouho to bylo 2:0! Po vyšachování obrany
domácích převzal Pepa Kocur míč na hranici šestnáctky a střelou k pravé tyči
nedal brankáři domácích šanci! Pak začali hrozit i domácí, ale naše obrana
v čele s Robinem Vitáskem pracovala velice kompaktně. A co prošlo za jejich
záda kryl výborný brankář Lukáš Novák. Naši hráči stále předváděli pohlednou
kombinační hru založenou na nahrávkách po celé šíři hřiště, režírovanou Pepou
Kocurem a Vojtou Chřibkem.
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Proto další branková příležitost na sebe nenechala dlouho čekat! Krásným
vysunutím za obranu domácích se tváří v tvář brankáři ocitl Marek Vaňura,svou
příležitost zvládl s přehledem a po kličce brankáři již střílel do prázdné brány
a bylo to 3:0! Již za nedlouho naši hráči kopali rohový kop, ke kterému se
postavil Marek Vaňura a kopem na přední tyč našel Lukáše Šikoru a bylo to již
4:0!
Až po čtvrté brance se domácí vzpamatovali a začali se tlačit do útoku. A
po jedné z chyb našeho levého obrance,se dostal k centru útočník domácích
a svým centrem našel na zadní tyči zcela nekrytého spoluhráče a bylo to 4:1!
Tak také skončil první poločas utkání. Druhý poločas začal iniciativou domácích
ve snaze udělat něco s výsledkem. Naše obrana se měla co ohánět, aby zastavila
slibně se vyvíjející akce domácích. Když už bylo nejhůře, tak jsme měli v bráně
Lukáše Nováka a ten svými zákroky podržel naše mužstvo!!! Nesmím
zapomenout, také na Radima Wochníka, který na pravé straně obrany hrál
výborně a nejednou zaskočil i za stoperskou dvojici a svým důrazem i rychlostí
sebral z kopaček nejednu brankovou příležitost domácích!!! A po právu jsem ho
zvolil hráčem zápasu!!! Na naší straně došlo také ke střídání a do hry nastoupili
Honza Ender, Tomáš Janeček a Michal Vavřínek. Tito hráči přinesli na hřiště
novou sílu a podporovali naše snaženi o vstřelení dalších branek. Nejprve
dvakrát pálil Vavřínek z úhlu těsně mimo!
Pak Ender našel krásně Lébla na hranici šestnáctky a ten těsně minul
pravou tyč! Naši hráči tlačili domácí před jejich bránu a po jedné
z kombinačních akcí z dobrých 20 metrů pálil přesně k pravé tyči Vojta Chřibek
a bylo to 5:1! Hned po rozehrání jsme podnikli protiútok a vysloužili jsme si
rohový kop. K provedení se postavil Martin Skoupil a krásným centrem našel
ve vápně Robina Vitáska, ten se rybičkou položil do centru a jeho hlavička lízla
pravou tyč! Naši hráči svírali domácí na jejich polovině a jeden útok se valil za
druhým! Do konce zbývalo snad 5 minut, když nedorozumění v domácí obraně
využil důrazný Tomáš Janeček a tvrdou střelou mezi nohy domácího brankáře
stanovil výsledek na konečných 6:1!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům za odvedený výkon a popřát
jim, aby jim nezvlhl střelecký prach do dalšího zápasu, který sehrajeme v neděli
8.5.2011 v 16:30 na domácím hřišti proti Šilheřovicím"B".
Nesmím také zapomenout na početnou skupinu fanoušků, která přijela
podpořit naše mužstvo na hřiště Služovic.
Za celé naše mužstvo a vedení TJ Sokolu Závada Vás zvu na další domácí
utkání.
David Tomaka,TJ Sokol Závada
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Informace Místní knihovny v Závadě
Místní knihovna v Závadě má dlouholetou tradici. Zřizovatelem knihovny
je Obecní úřad v Závadě. Půjčuje se každý čtvrtek od 15,00 do 16,30 hod (mimo
prázdnin). Služeb knihovny využívají občané z řad dětí, mládeže i dospělých.
Knižní fond tvoří 900 knih pro dospělé i děti.z oblasti zábavné i naučné
literatury. Průběžně se nabídka knih doplňuje o nové svazky. Široký je také
výběr časopisů (např. ABC, Dáda, Tom a Jerry, Medvídek Pú, Top dívka a další
pro děti. Pro dospělé pak časopisy pro ženy, kutily, o bydlení, fotografování,
přírodovědné apod.).
Knihovna spolupracuje s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, která
zajišťuje pravidelnou obměnu knižních souborů mezi obecními knihovnami.
Tím se nabídka knih ještě rozšiřuje. I zde mají čtenáři možnost si vybírat
z různých žánrů literatury.
Návštěvníkům knihovny je k dispozici také počítač s internetem.
Na další návštěvníky z řad občanů se těší
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice

Další informace
Uzavření Finančního úřadu v Hlučíně
Ve středu 18. května 2011 bude uzavřen Finanční úřad v Hlučíně.

Oznámení Správy silnic Moravskoslezského kraje
Zahájení stavebních prací na silnici III/46819 za obcí Bohuslavice.
V období 16.5. - 30.7. mohou na tomto úseku projíždět pouze autobusy, vozidla
IZS a vozidla do 3,5t. Ostatní vozidla mohou používat objízdnou trasu:
Dolní Benešov-Bolatice-Chuchelná-Píšť-Závada.
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