číslo 15

10. prosinec 2014

Vážení spoluobčané,
po delší pauze se vám dostává do rukou další vydání obecního zpravodaje.
Od příštího roku budeme vydávat zpravodaj v pravidelných intervalech,
čtyřikrát ročně, v barevném a vícestránkovém provedení. Uvítáme také více
článků od vás, občanů.
Přejeme vám klidné a požehnané vánoční svátky a všechno nejlepší v roce
2015. A hlavně si přípravy na vánoce užijte v klidu a bez stresů 
redakce zpravodaje
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Zdravím vás ze své nové funkce starostky naší obce. Děkuji za důvěru,
kterou jste ve mně vložili zvolením. Věřím, že v současném složení
zastupitelstva budeme schopni spolupracovat jako tým a plnit úkoly v zájmu
naší obce a především vás, občanů.
Abychom zjistili, co vás, občany, nejvíce trápí, čemu je třeba věnovat
největší pozornost a naopak, co považujete v naší obci za vyhovující, prosím
Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který přikládáme.
Závěrem bych touto cestou chtěla poděkovat bývalému starostovi
a současnému místostarostovi panu Janu Stachovi za dlouhá léta vedení a rozvoj
naší obce, také děkuji za práci v zastupitelstvu bývalé místostarostce paní Janě
Bartokové, a v neposlední řadě paní Lence Blokschové za stovky hodin obětavé
práce v kulturní a sociální komisi.
Novému zastupitelstvu přeji hodně síly a chuti do práce, a aby plnilo své
úkoly minimálně stejně dobře jako zastupitelstva minulá.
Vám, spoluobčané, přeji krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví, Božího
požehnání a rodinné pohody v Novém roce.
Ing. Andrea Lorková, starostka obce

Nové telefonní kontakty:
starostka – 601 331 162 (staré telefonní číslo 725 146 580 je již neplatné)
místostarosta – 601 331 143
Kdo má zájem o přeposílání hlášení místního rozhlasu na mail,
ozvěte se prosím na obec@zavada.cz
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Zprávy z obecního úřadu
Reklama ve zpravodaji
Oslovujeme touto cestou místní podnikatele, kteří by měli od příštího
vydání zájem, aby se ve zpravodaji naší obce objevila jejich reklama, aby se
přihlásili na Obecním úřadě. Reklama bude za poplatek.
Redakce zpravodaje

Ruční práce v Závadě
Příští rok chceme zorganizovat kursy ručních prací pod vedením p. Marie
Rončkové.
Jednalo by se o techniky pedig, drátování, decupage, quilling, tvoření
různých dekorací, háčkovaných hraček a perníčků.
Kdo by měl zájem se přiučit a vyzkoušet si své šikovné ruce, může se již
letos přihlásit na Obecním úřadě.
Redakce zpravodaje

Klub seniorů v Závadě
Nové zastupitelstvo plánuje od příštího roku podpořit vznik Klubu seniorů
v Závadě. Byli bychom rádi, kdyby se místní důchodci pravidelně setkávali,
a podpoříme jejich činnost organizováním kulturních akcí, přednášek, atd. První
setkání bude naplánováno po Novém roce, termín upřesníme v místním
rozhlase.
Redakce zpravodaje

Události v obci
Pohádkový hrádek v Závadě
V sobotu 27.9. uspořádaly již potřetí spolky Rozinky ze Závady
a Prajzská ambasáda z Bělé Pohádkový hrádek. Letos se sice tato akce nekonala
v lese na hrádku, jak je zvykem, ale
z důvodu vydatných dešťů před
konáním, byla přesunuta na místní
dětské hřiště. Celé odpoledne se
neslo v duchu „Indiáni na hrádku“.
V indiánském oblečení přišly nejen
děti, ale i pořádající dospělí. Bylo
připraveno spoustu soutěží pro děti,
jako například vázání uzlů, hod
lasem, výroba indiánských čelenek
a další. Ale ani dospělí nepřišli
zkrátka – mohli si zkusit zatloukání
hřebíků do pařezu, či vyplnit
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indiánský kvíz. Zpestřením odpoledne byly indiánské tance, ale také vystoupení
historické skupiny rytířů Království Malachut.
Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a všichni účastníci zhodnotili
akci jako velice vydařenou. Již nyní se těšíme na další ročník!
Ing. Andrea Lorková

Rozloučení s létem
Již se stává pravidlem, že naše „ulice ke hřbitovu“, se pravidelně setkává
na sklonku léta a začátkem podzimu. Ani letos tomu nebylo jinak, s našimi
sousedy, přáteli a dětmi jsme strávili příjemné odpoledne při opékání buřtů,
zpívání u kytary, ale hlavně jsme důkladně probrali, co se nám za ten končící
rok povedlo. A že toho nebylo málo! Ale to už je zase na jiné povídání.
K našemu posezení se i počasí vydařilo. I když je znát, přece jenom, že léto je
již definitivně pryč. Jeden ze sousedů přinesl kytaru, takže jsme se krásně
zahřáli zpěvem našich hezkých
písniček. Zpívaly hlavně děti,
protože to je den určený jim.
Proto také, když se trochu
setmělo, připravili jsme pro ně
trochu dobrodružnou stezku
odvahy. Nic zvlášť děsného, jen
projít určitým kouskem lesa,.....
a jak se ukázalo, ne každému se
do toho chtělo. Nikoho jsme
nenutili, kdo nechtěl, nešel. Děti,
které stezku odvahy prošly, tak dostaly pochvalu a nějakou tu sladkost. Hlavně
buchty, které byly velmi dobré a po kterých se jen zaprášilo.
A to se již přiblížil večer, byl čas jít domů. Ale příští rok, tak jako jindy,
určitě nezapomeneme a dáme si zde sraz znovu. Už nyní se na něj těšíme!
Protože v té přátelské atmosféře nám všem bylo opravdu dobře.
Blanka Klouzalová

Pečení perníčků
Ve středu 3.12. provoněl místní sál
vůní perníku – děti s rodiči se sešli
u tradičního pečení perníčků s Aničkou
Kretkovou. Kromě pečení a zdobení se
děti zabavily i u tvoření různých
vánočních přání a ozdob. Bylo to příjmně
strávené adventní odpoledne.
Ing. Andrea Lorková
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Vánoční jarmark
Rozinky letos pořádaly již čtvrtý ročník tradičního Vánočního Jarmarku,
který připadl na druhý adventní víkend. Jarmark probíhal v sále obecního úřadu
a také venku. V sále si návštěvníci
mohli koupit vánoční ozdoby,
svíčky, bižuterii, med a výrobky,
které vytvořili společně s paní
učitelkou naši nejmenší ze školky.
Tímto také děkujeme za krásné
vystoupení.
Naši Andělové měli plné ruce
práce v Ježíškově dílně, ve které si
děti vyrobili spoustu ozdob
a výtvorů a také napsali Ježíškovi
svá přání.
Jak vevnitř, tak venku byla ta
pravá Vánoční atmosféra. Všude se linula vůně perníčků a punče. Při rozsvícení
stromečku jsme si zazpívali krásné koledy a na závěr byl ohňostroj.
Jako každý rok byla největší fronta na domácí bramborové placky, které
naše Rozinka Yvet pekla, až se jí pod rukama kouřilo…ale věřím, že velcí
hladovci si vybrali i z dalších jídel, jako např. guláš, chleba s prejtem nebo
cigáro na grilu.
Náročné přípravy na Jarmark vystřídala radost všech Rozinek, protože
účast byla opravdu hojná a atmosféra báječná.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a Nový rok 2015, ať je pro
všechny šťastný a úspěšný.
Dagmar Benková

Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince uspořádal SOKOL Závada mikulášskou nadílku.
Letos jsme šli již tradičně navštívit děti přímo za nimi domů.

Robin Vitásek
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Informace organizací a spolků
Závada a fotbal 2014
Rok 2014 můžeme z pohledu fotbalového klubu TJ Sokol Závada
považovat za vydařený. Vstupovali jsme do něj jako leader soutěže, a dlouho to
vypadalo, že se budeme radovat i z postupu do 3. třídy okresní soutěže. Drtivý
finiš béčka Štítiny nás (o pouhopouhý bod) ale o tuto poctu připravil. Pro naše
hráče, vedení klubu a samozřejmě i fanoušky to však nebyl důvod ke smutku,
spíš naopak, po kvalitní letní přípravě vedené již novým trenérem Jiřím Léblem
jsme podzimní polovinou soutěže proletěli jako nůž máslem, a s šestibodovým
náskokem kráčíme vstříc vyšší soutěži. Změna na trenérském postu byla
na přání dosavadního kouče Davida Tomaky, který ale i nadále zůstává
managerem klubu, stará se o organizační záležitosti, a v neposlední řadě dále
nastupuje do zápasů, kde svými výkony předvádí své lidské i sportovní kvality
také na zeleném trávníku. Nový kormidelník Jiří Lébl je naší dlouholetou
hráčskou stálicí, a nyní nově dokazuje své trenérské umění jak z lavičky, tak
i ve funkci hrajícího trenéra ze svého postu na krajním beku.
Během letní přestávky se vedení klubu v čele s předsedou Jiřím Škrochem
podařilo nejen udržet dosavadní velmi kvalitní kádr, ale také jej i vhodně doplnit
(Lukáš Staňo, René Kocur), a stejná sestava by měla již zanedlouho zahájit
zimní přípravu. Ta bude jako každoročně probíhat zpočátku v tělocvičně
v Dolním Benešově, poté bude samozřejmě následovat série přípravných
zápasů. Věříme, že její kvality a přínos položí základy pro úspěšné pokračování
v rozehraném ročníku. Věříme také, že své fanoušky, kterým touto cestou
děkujeme za přízeň, budeme nadále těšit výbornými výkony a bude pro ně
radostí chodit v Závadě na fotbal. A vlastně nejen tam. Při našich venkovních
zápasech si naši soupeři zvykají na pověstný „Kotel ze Závady“, který nám
mnohdy vytvořil téměř domácí prostředí, včetně vítězné závěrečné děkovačky.
S tím souvisí i význam fotbalu v Závadě. Náš oddíl je významnou složkou
společenského života v obci, což dokazuje nejen ve sportovní činnosti, ale také
již pravidelným organizováním „Dnů obce“, úzkou spoluprací s Hasiči apod.
Hřiště v Závadě je po loňské rekonstrukci nejen kvalitním sportovištěm, ale
i důstojným prostředím pro naše i hostující fanoušky, místem pro místní
společenský život, rekreační sport, tréninky Hasičského sboru a další aktivity.
Rádi s povděkem kvitujeme, že Závada žije fotbalem, hráčský i funkcionářský
team je složen nejen z místních srdcařů, ale i „mimozávadských“ hráčů
a činovníků, kteří zde našli skvělé zázemí, výborné sportovní možnosti a hlavně
skvělé prostředí lidí zapálených za společnou věc. Takže se tady v Závadě
vlastně všichni tak nějak cítíme jako doma.
Čeká nás rok 2015, v kterém doufáme, že završíme naše postupové
ambice, nadále budeme pro soupeře postrachem a pro naše fanoušky potěšením.
Připojujeme se také s přáním klidných a spokojených Vánoc, šťastný
Nový Rok 2015 a ať nám všem to v tom novém roce dobře kope.
Robin Vitásek, TJ Sokol Závada
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Hasičský rok 2014
Letos se nám podařilo velké množství práce. Hned na počátku roku to
byly dva plesy, jeden společenský a druhý maškarní. Během února jsme pořádali
školení první pomoci pro širokou veřejnost. V dubnu proběhlo v hasičárně
školení profesionálních řidičů a řidičů hasičské techniky z celého 12. okrsku.
Na jaře jsme při sběru velkoobjemového odpadu udělali sběr kovového šrotu. Již
během zimy poctivě trénovali nejmladší hasiči, aby hned na jaře ukázali, že
potrápí své soupeře hned v prvním roce svého působení, a to se jim podařilo,
na konci sezóny skončili na skvělém 4. místě v Hlučínské lize mládeže.
V květnu byli naši členové na celookresním setkání hasičských zástav
v Březové. V srpnu pak na oslavách založení SDH Bobrovníky.
V létě jsme uspořádali jako každoročně noční a denní soutěž dospělých
v požárním útoku. Soutěžní
družstva mužů a žen letos
opět úspěšně reprezentovali
naše SDH nejen širokém
okolí, ale vyjeli i mino
Moravskoslezský
kraj
do Širokého Dolu okres
Svitavy, a taky na Slovensko
na Firefest do Podvysoké,
kde muži skončili ve velké
konkurenci
na
skvělém
4. místě. Z dalších mnoha
úspěchů
jen
vyzdvihnu
double vítězství mužů a žen v sousedních Bohuslavicích a mladí hasiči
ze Závady tam také vyhráli 14 dní poté jedno z kol Hlučínské ligy mládeže.
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Výjezdová jednotka se letos
zúčastnila mezinárodního taktického
cvičení v Píšti a také měla jeden zásah
technického charakteru při čerpání
přívalové vody z místního hřiště. Členové
jednotky na pozicích velitelů a strojníků
také absolvovali svá pravidelná školení.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem aktivním členům za jejich práci
a čas věnovaný dobrému chodu celého
SDH Závada. Děkujeme také našim
sponzorům a fanouškům hasičů ze Závady
za celoroční podporu. Poděkování také patří TJ Sokol Závada a Rozinkám
za skvělou spolupráci.
SDH Závada přeje Všem klidné, pohodové Vánoce, hodně zdraví
a úspěchů v roce 2015.
Lukáš Pěcháček, starosta SDH Závada

Mladí hasiči se nám rozrůstají
Již druhým rokem můžou děti naší obce navštěvovat kroužek mladých
hasičů. Loni jsme začínali s počtem 12 a postupně nás přibývá.
Když jsme začali jako nováčci jezdit na první soutěže, vůbec nás
nenapadlo, že se během jednoho roku staneme rovnocenným soupeřem
pro velké obce, které se věnují mládeži již několik let.
Na všech soutěžích ligy mládeže i na tréninku musí být dodržovány
Směrnice hry Plamen + všechny platné dodatky vydané Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Proto musí být používaná jednotná schválená technická výbava, všichni
závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu, musí
mít oděv překrývající lýtka a lokty a mnohé další. U kategorie mladších žáků
obsluhuje stroj vedoucí, pořadatel nebo pověřená dospělá osoba, starší žáci mají
strojníka z vlastních řad. Kroužek můžou vést pouze odborně vyškolení vedoucí.
Bezpečnost je vždy na 1. místě.
Hasiči, kteří se chtějí stát členy SDH a našeho kroužku musí být schválení
výborem SDH a poté být řádně přihlášení na okresní správě SHČMS v Opavě.
Od této chvíle jsou povinně pojištění a nemusí řešit další připojišťování – to
platí i pro přepravu Transitem, soutěže i na dobu strávenou na tréninku!
Hlučínská liga byla založena pro 3 okrsky a účastní se jí 13 obcí.
V prvním bodě závazných a schválených pravidel je uvedeno pořádání pouze
v neděle dopoledne a ve státní svátky. Tento bod byl znovu projednáván
na srpnové poradě vedoucích, kdy proběhlo hlasování pro udělení výjimky.
Výsledek byl 12:1 jediný hlas pro výjimku byl ze Závady.
Základem našeho hasičského sportu jsou dvě disciplíny
1. populární požární útok s vodou - upravený pro mládež
2. štafeta dvojic (běh s proudnicí, spojení hadici k hydrantu bez vody)
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Každou sezónu je Hlučínská liga
doplněna
velkou
štafetou
4x60m
s překonáváním překážek a železným
hasičem opět s překážkami. Závěr
podzimního kola patří Závodu hasičské
všestrannosti. Díky této soutěži musí
každý hasič zvládnout úvaz minimálně
5 uzlů, základy zdravovědy a praktickou
pomoc zraněným, orientaci v terénu
pomocí buzoly a map, střelbu ze
vzduchovky, topografické a technické značky, teorii hašení požárů, šplh po laně
a další. Většina těchto všestranných dovedností je určitě pro život důležitá.
Jedna věc je naučit naši mládež praktickým věcem do života a sportovat,
druhým neméně významným a někdy úkolem náročným fyzicky a psychicky je
výchova k dobrým mravům, čestnosti, kolektivní spolupráci, zdravé soupeřivosti
a fair-play jednání. Mladší i starší žáci si sami zvolili své kapitány, kteří
zodpovídají za svá družstva a přípravu na i po soutěžích.
Jarní kolo ročníku 2013/14 jsme zahájili v nových dresech zakoupených
z dotací z obce.
V tomto ročníku získali mladší žáci 82 bodů a pouhé 3 body jim chyběly
na bronzové místo.
Starší žáci ve větší konkurenci skončili na pěkném 7. místě.
Podzimní kolo ročníku 2014/15 končí soutěží 14.12. v Darkovicích
a od 26.4. do 21.6. nás čeká 7 soutěží jarního kola.
V sobotu 8.11. proběhl
večírek k ukončení sezóny spolu
s rodiči. Byly připraveny
soutěže a akce se určitě
vydařila.
Po úspěšném jednání na
ZŠ v Píšti máme přes zimní
období
nově
k dispozici
prostory tělocvičny a budeme
vždy v liché týdny sportovat
ve vhodnějších
prostorách.
V sudé týdny budou nadále tréninky v sále Obecního domu Závada.
Těší nás, že z původních 12 členů se počet mladých hasičů vyšplhal
na 21!
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům, kterým není lhostejný volný
čas dětí a kteří pravidelně pomáhají nejen s přepravou na soutěže.
Pevné zdraví, klidné a ničím nerušené Vánoční svátky a hodně úspěchů
nejen těch sportovních v roce 2015 přejí mladí hasiči Závada
Jaroslav Habura, vedoucí mládeže
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15.leté výročí volejbalového týmu P.I.Z.A. a co se událo v roce
Každý středeční podvečer se naše parta volejbalových nadšenců
ze Závady a okolí schází v tělocvičně ZŠ Píšť. Během letních prázdnin si tento
skvělý sport užíváme u vody na kurtech plážového volejbalu v Darkovicích.
Nebojíme se konkurence z okolních obcí a každý rok se rádi účastníme
nějakého turnaje. Letos to byla pouze jediná návštěva na Bohuslavickém
BAGRU - turnaji smíšených družstev.
V tomto klání se utkaly týmy z Opavy, Bolatic,
Bohuslavic, Chuchelné a Závady. Bylo nádherné počasí.
Nám se hrálo skvěle až na menší úraz, který skončil jen
ortézou. Zaslouženě jsme se probojovali až do finále .
Z Chuchelnou jsme hráli o 1. místo velmi vyrovnaný
duel. Pouhé dva inkasované míče navíc z celkového
skóre rozhodly o našem stříbře.
K měsíci záři již tradičně patří pořádání našeho turnaje. První sobotu jsme
v Závadě pořádali již 7. ročník soutěže smíšených družstev P.I.Z.A. CUP 2014.
Bylo ideální počasí. Dorazily všechny pozvané týmy: Šelmy z Bělé, Rebelové Bolatice mix, Bagr z Bohuslavic a náš tým P.I.Z.A. Hrálo se 6 zápasů systémem
každý s každým. Po vyrovnaných bojích jsme obhájili stříbornou pozici.

Myslím, že jsem si dali krásný dárek k našemu 15. letému výročí .
Pokud by se mezi našími občany našel někdo, kdyby si rád jednou týdně
zašel s námi zahrát, rádi ho přivítáme.
Pevné zdraví, klidné a ničím nerušené Vánoční svátky a hodně úspěchů
nejen těch sportovních v roce 2015 přeje tým P.I.Z.A.
Mgr.Jaroslav Habura
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Spol. C-M-T: Mše svatá v katedrále sv.Víta na Pražském hradě
Občanské sdružení Společnost C-M-T, které sdružuje pacienty a rodiny se
vzácným onemocněním Charcot-Marie-Tooth, které má členy i v naši obci
Závada, se zúčastnila dne 19.září mše svaté v katedrále sv.Víta za podporu
a rozvoj mobility handicepovaných.
Záštitu převzala první dáma České
republiky paní Ivana Zemanová a kardinál
Dominik Duka, mši svatou vedl prof. Petr
Piťha a ministroval „náš“ Honzík Ryška.
Právem jsme na něj hrdí, protože si
vedl nadmíru dobře, všech úkonů se zhostil
na výbornou.
Blanka Klouzalová

Rozinky na Jižní Moravě
Již potřetí pořádaly letos Rozinky zájezd do vinného sklípku na Jižní
Moravu. V sobotu jsme vyjížděli celkem brzy, ale někteří spánkový deficit
z pátečního večera dohnali v autobuse. Nejprve nás čekala prohlídka zámku
v Mikulově, kam jsme se doslova s „vyplazeným jazykem“ dostali, jak se říká
„za minutu dvanáct“. Prohlídka zámku zahrnovala prostory muzea společně
s viděním největšího vinného sudu, ano, ani náš zájezd by ho nestačil nikdy
vypít… Následovala prohlídka města, kterou někteří omezili jen na náměstí,
protože to bylo z celého Mikulova nejzajímavější…ochutnávka vína byla velmi
bohatá.
Ubytovaní jsme byli v kempu v Pasohlávkách hned vedle velkého
aquaparku Aqualand Moravia – dalšího důvodu, proč se na jižní Moravu vrátit,
tentokrát i s dětma.
Náš letošní sklípek se jmenoval Mušov, pokud Vám tento název něco
říká, tak zcela určitě každou neděli večer sedíte u oblíbeného seriálu Vinaři,
v této oblasti se totiž natáčel. Poté, co jsme se najedli výborné večeře, nás čekala
degustace 6 druhů vína společně s odborným výkladem sklepního mistra.
No a po zbytek večera, noci a rána nechyběla skvělá cimbálovka, výborná
zábava a pohodová nálada.
Nedělní ráno bylo pro někoho krásné, pro někoho kruté, ale myslím si, že
to bylo jen pro to, že se nikomu nechtělo domů…
Děkujeme všem věrným i novým účastníkům za krásný víkend a těšíme se
na příští rok.
Dagmar Benková

11

zpravodaj obce Závada

číslo 15, prosinec 2014

Antukový kurt Závada
V únoru letošního roku jsme se společně s Jiřím Stachou rozhodli, že se
zúčastníme výběrového řízení na pronájem místního tenisového kurtu. Dne 21.
2. 2014 jsme podali nabídku, konkurz jsme vyhráli a zastupitelstvo nám
pronájem schválilo. Mohli jsme se tak pustit do jarních úprav nejen antuky, ale
i celého areálu tenisového dvorce. Díky mírné zimě jsme začali již z kraje
března. Nejprve jsme několika sondami v různých částech dvorce zjistili, že
vrstva antuky byla místy až 5 cm, což značně přesahuje maximální doporučenou
vrstvu 1,5 až 2 cm. Proto jsme byli nuceni nadbytečnou vrstvu odstranit. To
znamenalo demontáž veškerých umělohmotných lajn a jejich kotvících prvků.
Přebytečnou antuku jsme pracně přesívali a uskladnili pro případné další
dosypání během sezóny. Po srovnání povrchu a umístění nových kotvících
prvků lajn (výměna za stávající, které byly již zkorodované) jsme začali s jejich
napínáním. Po napnutí lajn a srovnání povrchu jsme se tedy mohli pustit
do několikatýdenního válcování a kropení. Jelikož stávající válec byl pro úpravu
nepoužitelný, museli jsme si vystačit s vlastním nářadím.
V tomto odstavci to vypadá jednoduše, ale je zde skryto velké množství
odpracovaných brigádnických hodin (do zprovoznění kurtu cca 168 hodin).
Ze strany obce byl opraven nevyhovující rozvod vody a zakoupena nová hadice
pro lepší a rychlejší zavlažování kurtu. Stínící tkanina, kterou jsme instalovali
ze severní, a částečně západní strany byla také hrazena z obecního rozpočtu.
Po několika testováních kvality povrchu jsme usoudili, že kurt ještě není
schopen provozu. Příčinou nedokonalého povrchu byly naše „domácí“ válce,
které nedostatečně hutnily antuku. Proto jsme byli nuceni na vlastní náklady
zhotovit válec nový. Toto se podařilo v rychlém termínu zajistit, a tak jsme
mohli pokračovat ve válcování. S novým, těžším válcem to šlo jedna báseň
a antuka byla za týden již 100% připravena. S upraveným povrchem již nebyl
problém a všichni nadšenci pro tenis, volejbal a nohejbal ho mohli začít naplno
využívat. Stanovili jsme zvýhodněné permanentky ve třech různých hodnotách
(300,- Kč, 600,- Kč a 900,- Kč). Cena za hodinu pronájmu byla 60,- Kč a při
zakoupení permanentky 50,-, což je nejnižší vstupné v okolí. Nutno podotknout,
že před každým zápasem bylo hřiště upraveno a zavlaženo, takže se hráči
nemuseli zdržovat kropením.
V polovině dubna odstartoval
tradiční „Prajzský tenisový turnaj“,
kterého se účastnilo 20 hráčů
z okolních obcí (Píšť, Chuchelná,
Závada, Hlučín, Bělá, Markvartovice,
Ludgeřovice, Darkovice, Darkovičky,
Hať, Bolatice), jenž se utkali ve dvou
desetičlenných
skupinách
každý
s každým, a 16 nejlepších pak
postoupilo do vyřazovacích bojů.
Turnaj probíhal od dubna do konce
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srpna. Předposlední srpnový víkend pak patřil semifinálovým a finálovým
zápasům. Je třeba poznamenat, že 85% utkání celého turnaje se odehrálo
na místním kurtu. Vítězem „Prajzského turnaje“ se stal Radim Tesař
z Ludgeřovic, když ve finále zdolal Zdeňka Pískalu z Píště.
Během května jsem začal společně
s tenisovým
trenérem
Tomášem
Kelíškem z Píště provozovat tenisovou
školu pro děti a jelikož v Píšti nebyl
vyhovující kurt, tak každý pátek od 16
do 19 hodin byl místní kurt vyhrazen
pouze dětem, kdy absolvovali hodinové
tréninkové jednotky a získávali tak
nejen
tenisové
zkušenosti,
ale
i pohybové
průpravy.
Během
3 tréninkových hodin se vystřídalo vždy
okolo 20 dětí.
V pátek 13. 6. 2014 se na místním kurtu konal již 4. ročník tradičního
firemního turnaje zaměstnanců technického úseku ARMATURY Group, kde
o vítězství usilovalo 6 borců. Následující den jsme uspořádali turnaj ve čtyřhře,
kterého se zúčastnilo 8 hráčů. Turnaj začal již v dopoledních hodinách
a ke skvělému průběhu turnaje přispělo také krásné počasí. Vítězem se stala
dvojice Jaroš Martin a Pískala Zdeněk (oba Píšť), kdy ve finále zdolali pár
Kupec Luděk (Píšť), Florian David (Bolatice). Ještě před koncem sezóny se pak
na kurtu konal tradiční volejbalový turnaj pořádaný místním oddílem P.I.Z.A.
Celkově hodnotíme letošní „vzkříšení“ antukového kurtu, jako velmi dobrý
počin. Čekali jsme větší využití místními nadšenci. Je zarážející, že hřiště bylo
využíváno z 97 % hráči z okolních vesnic! Snad nás v roce 2015 místní hráči
překvapí a v následující sezóně si přijdou na kurt zahrát!  Velké díky patří
starostovi a obecním zastupitelům, kteří provozování kurtu podporovali.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejí Petr Liška a Jiří Stacha
Petr Liška
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Bohoslužby o svátcích vánočních
ve farnosti Bohuslavice 2014
den

liturgická oslava

obec

Bělá
Středa
24. 12. 2014

Štědrý den

Bohuslavice
Závada

Čtvrtek
25. 12. 2014

Pátek
26. 12. 2014

Sobota
27. 12. 2014

Slavnost Narození
Páně

Svátek sv. Štěpána,
provomučedníka

Svátek sv. Jana
Evangelisty

čas

22:30 - půlnoční
13:00 – živý betlém
24:00 - půlnoční
10:30 – živý betlém
21:00 - půlnoční

Bělá

11:00 – mše svatá

Bohuslavice

9:30 - mše svatá

Závada

8:00 – mše svatá

Bělá

Závada

11:00 – mše svatá
6:45 - mše svatá
9:30 - mše svatá
15:00 - koncert
8:00 – mše svatá

Bohuslavice

7:00 – mše svatá

Bělá

Bohuslavice

Svátek Svaté rodiny
(obnova manželských
slibů)

Bohuslavice

Středa
31. 12. 2014

Sv. Silvestra
(poděkování za
uplynulý rok)

Bělá

11:00- mše svatá
6:45 - mše svatá
9:30 - mše svatá
8:00 - mše svatá
15:00 - koncert
15:30 – mše svatá

Bohuslavice

17:00 – mše svatá

Bělá

Čtvrtek
1. 1. 2015

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Nový rok

11:00- mše svatá
15:00 - mše svatá
9:30 - mše svatá
8:00 - mše svatá

Neděle
28. 12. 2014

Závada

Bohuslavice
Závada

Přeji Vám radostné a pokojné prožití svátků vánočních a požehnaný nový
rok .
P. Kazimír Buba, farář
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Informace
Zprávy z knihovny
Čtenářům, pravidelným návštěvníkům knihovny a také všem
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 hodně
zdraví, spokojenosti v osobním životě a mnoho krásných chvil s pěknou knihou
přeje
Mgr. Lenka Lasáková – knihovnice

KADEŘNICTVÍ Barbora Hluchníková a PEDIKŮRA Iveta Blokschová
oznamují poslední pracovní den v letošním roce - 19. prosince 2014,
po tomto datu pouze na případné telefonické objednávky
a přejí všem občanům Závady krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání v roce 2015.

Hostinec Martin Theuer
Středa
24.12.
Čtvrtek
25.12.
Pátek
26.12.
Sobota
27.12.
Neděle
28.12.
Pondělí
29.12.
Úterý
30.12.
Středa
Čtvrtek

31.12.
1.1.2015

10,00 - 14,00
9,00 - 12,00
9,00 - 12,00
10,00 - 12,00
9,00 - 12,00

10,30 - 17,00
9,00 - 12,00

17,00 - ?
17,00 - ?
16,00 - ?
16,00 - ?
16,00 - ?
15,00 - ?
turnaj v biliáru
17,00 - 22,00

Hostinec Martin Theuer přeje všem občanům příjemné prožití Vánočních
svátků a úspěšný Nový rok 2015.
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Otevírací doba obchodu
Pondělí 22.12.
7,00 - 12,00
Úterý
23.12.
7,00 - 12,00
Středa
24.12.
7,00 - 10,00
Čtvrtek
25.12.
zavřeno
Pátek
26.12.
zavřeno
Sobota
27.12.
7,00 - 11,00
Neděle
28.12.
zavřeno
Pondělí 29.12.
7,00 - 12,00
Úterý
30.12.
7,00 - 12,00
Středa
31.12.
7,00 - 11,00
Čtvrtek
1.1.2015
zavřeno

14,00 -17,00
14,00 -17,00

14,00 - 17,00
14,00 - 17,00

Kolektiv obchodu přeje všem občanům šťastné Vánoce

Co se chystá?
24. prosince2014 – Živý betlém
24. prosince 2014 v 10,30 hodin Vás zveme na Živý Betlém, který pro
naši obec již tradičně připravil p. Dombek s dětmi.
Místo konání: dětské hřiště Závada

28.12. od 15hod – Vánoční koncert
Vánoční koncert s Kobeřankou v místní kapli.

Plesy 2015
23. ledna – Ples Rozinek
7. února – Hasičský ples

únor 2015 – Čaj o páte
V únoru se bude konat posezení pro seniory s hudbou v sále OÚ Závada.
Termín upřesníme – předběžně 13. nebo 14. února 2015.
Zpravodaj obce Závada.
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