číslo 13

29. říjen 2013

Váţení spoluobčané,
Procházky barevnou podzimní přírodou, pouštění draků, návštěva
hřbitovů a vzpomínání na ty, jeţ uţ mezi námi nejsou, ale i zazimování zahrad,
přezouvaní pneumatik…jistě by nás napadlo spoustu dalších věcí, které patří
k podzimu – pro mnohé z nás nejméně oblíbenému ročnímu období.
Zkusme se nenechat ovlivnit špatným počasím a zaţeňme podzimní
deprese třeba tím, ţe strávíme příjemný večer v rodinném kruhu u dobré
večeře….
Pohodový podzim Vám přeje redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 18/2013 ze dne 21. 8. 2013
Přítomní: Ing. Lorková Andrea, paní Anna Kretková, paní Blokschová Helena, pan Stacha
Jan, paní Bartoková Jana, pan Pěcháček Lukáš, Ing. Valková Yveta
Omluveni: Ing. Stoček Roman, Ing. Lasák Ondřej
Zapisovatelka jednání je určena paní Marie Drastíková.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Yveta Valková, paní Anna Kretková
Schváleno 7 hlasy
Program jednání č.18/2013

Schváleno 7 hlasy

1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Usnesení č.17 z 22.5.2013

Schváleno 7 hlasy
Vzato na vědomí

2. Směrnice k reálné hodnotě u majetku určeného k prodeji – aktualizace směrnice
Schváleno 7 hlasy
3. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 6 pro hospodaření s majetkem obce

Schváleno 7 hlasy

4. Informace o stavbě na hřišti

Schváleno 7 hlasy

Vzato na vědomí

5. Informace o dotaci na posilový vrt – Valy

Schváleno 7 hlasy,

Vzato na vědomí

6. Pronájem nebytových prostor obecního úřadu
Hlasování pro ţádost podanou panem Lukášem Pěcháčkem za SDH Závada
Pro: 2 Proti: 0 Zdrţel se hlasování: 5
(pro: Ing.Valková Yveta, pan Pěcháček Lukáš)
Neschváleno
Hlasování pro ţádost podanou panem Jiřím Škrochem za nově vznikající kapelu
Pro: 2 Proti: 0 Zdrţel se hlasování: 5
(pro: pan Stacha Jan, paní Blokschová Helena)
Neschváleno
7. Dodatek č. 1 ke stanovám „Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko“ - bez výhrad
Schváleno 7 hlasy
8. Narovnání hranic Gaj Petr Závada č. 17- (bývalé čp.)
Zastupitelé obce pověřili pana starostu k jednání s panem Petrem Gajem a určili termín do
příštího zasedání zastupitelstva obce.
Schváleno 7 hlasy, Vzato na vědomí
9. Rozpočtové opatření č.2/2013

Schváleno 7 hlasy

10. Přísedící u soudu Okresní soud Opava - ţádost
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k odepsání negativního hlášení zpět na Okresní
soud Opava.
Schváleno 7 hlasy, Vzato na vědomí
11. Usnesení výborů a komise
Finanční výbor
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení finančního výboru č.3/2013

Schváleno 7 hlasy

Kontrolní výbor
Za kontrolní výbor nebyla podána ţádná zpráva – nehlasovalo se.
Komise kulturní a sociální
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí zprávu kulturní a sociální komise.
Schváleno 7 hlasy, Vzato na vědomí
12.Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu z hodnocení nabídek MAS Hlučínsko projektu:
„ ROBKA BER DŢECKA A POČ NA RELAX KU ŠPILPLACU“.
Schváleno 7 hlasy
13. Rozpočtový výhled 2014 – 2016

Schváleno 7 hlasy
Zapsala dne 22.8. 2013 Marie Drastíková
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Zprávy obecního úřadu
Kontejnery
Ve středu 13. listopadu 2013 od 10,00 – 17.00 hodin budou přistaveny
v Závadě u Obecního úřadu kontejnery na velkoobjemový odpad.
Vyuţijte posledního letošního termínu !!!!

Zastupitelstvo
V pondělí 18. listopadu 2013 v 18,00 hodin se uskuteční veřejná schůze
zastupitelstva obce Závada. Srdečně zveme všechny občany.

Třetí operátor WIFI v Závadě
V září 2013 obdrţela naše obec dar ve výši 20.000,- Kč od společnosti za200.cz
na nekomerční účely. Společnost za200.cz s.r.o. ing. Michala Najmana
z Petřkovic vlastni internetový stoţár vedle obecního vodojemu na pozemku
Pozemkového fondu ČR a začne na přelomu roku oficiálně nabízet internet
v naši obci za 200 Kč měsíčně(www.za200.cz). Někteří z občanů jsou jiţ na něj
připojení.
V předchozích jednáních měl pan Najman původně stoţár postavit na našem
obecním pozemku s věcným břemenem. Za toto umístění a na jednání ještě
v minulém zastupitelstvu slíbil obci finanční dar. Stavba se nakonec
neuskutečnila na obecním pozemku, ale pan Najman ač jiţ nemusel nám tento
dar poskytl. Po dohodě s dárcem bude tato finanční částka pouţitá na nákup ţidlí
do smuteční síně.
V současné době jiţ rok pouţíváme bezplatně jednu internetovou linku tohoto
třetího operátora v naši obci na zajištění automatického provozu místního
vodovodu, druhou internetovou linku máme od něj k dispozicí na obecním úřadě
v zasedací místnosti.
Děkuji touto formou panu Najmanovi a jeho společnosti za poskytnutí
finančního daru naši obci, který bude pouţit k prospěchu všem občanům.
Jan Stacha, starosta obce

Výsledky voleb do PS v Závadě
ČSSD (92 hlasů)
ANNO 201 (55 hlasů)
ÚSVIT (34 hlasů)
KDU-ČSL (34 hlasů)
KSČM (24 hlasů)
TOP 09 (9 hlasů)
SZ (8 hlasů)
SVO (7 hlasů)
ODS (7 hlasů)
SPOZ (4 hlasy)
SsČR (3 hlasy)

31,94%
19,09%
12,84%
11,45%
8,33%
3,12%
2,77%
2,43%
2,43%
1,38%
1,04%

Volební účast 61,60%
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Události v obci
Pohádkový hrádek
Jiţ v minulých letech se prokázalo, ţe akce nazvaná Pohádkový hrádek, si našla
své příznivce, a proto se letos uskutečnil jiţ čtvrtý ročník. Pořadatelé občanské
sdruţení Rozinky a Prajzská ambasáda z Bělé v převleční za šmouly připravili
pro děti a dospělé zábavné odpoledne v lese na Hrádku. Děti také přišly
v převlečení, a to za různé pohádkové masky. Na programu byly různé soutěţe,
jako například tahání kamene u šmouly Siláka, poznávání ovoce a zeleniny
u mouly Kuchaře, sbírání kytiček u Šmoulinky a jiné… Za splnění soutěţí
dostaly děti párek, který si opekly u
táboráku. Ale ani dospělí se nenudili,
mohli si vyzkoušet foukání balónků
nebo pohádkový kvíz. Během
odpoledne se kaţdý mohl občerstvit
u stánku s občerstvením. Velký
úspěch u diváků měl souboj rytířů,
který předvedla amatérská skupina
Království Malachut. Rytíři na
hrádku strávili celé odpoledne, děti
si tak mohly vyzkoušet třeba lukostřelbu. A nakonec se hrála Pohádka o babě,
která sklidila také velký aplaus u diváků. Na závěr akce mělo proběhnout
vyhodnocení nejlepší dětské masky, ale pořadatelé se jednohlasně shodli, ţe
všechny masky si zaslouţí odměnu, tak si kaţdé dítě odneslo na památku malou
plyšovou hračku.
Počasí vyšlo, návštěvnost byla vysoká a proto se těšíme na další ročník
28.9.2014!!!
Ing. Andrea Lorková

Rozinky na Jižní Moravě
Druhý říjnový víkend patřil jiţ tradičně Jiţní Moravě. Akci jsme započali
v sobotu v 10 hod. nástupem do autobusu, který nás odvezl do Lednice
na zámek. Prohlídka zámku byla úţasná a s bohatým výkladem křehké
průvodkyně. Po prohlídce jsme si uţili procházku po zámeckých zahradách. No
a konečně jsme se dočkali a přejeli do Hustopečí, kde bylo ubytování a nádherný
sklípek Herbenka, příhodně na Herbenově ulici.
V 18 hod. přišla profesionální someliérka a následoval odborný výklad
a ochutnávka osmi výborných vín, které nosili na stůl po celou dobu.
Na večeři paní kuchařka připravila naprosto luxusní pečenou kachnu se
zelím a s knedlíkem, kdy někteří jedinci zvládli i 6 aţ 8 kousků…no a přišel čas
na cimbálovku. Pět muzikantů, kteří si říkají Kapric, roztančili naprostou většinu
všech vinařů a na jejich nádherné hlasy snad nikdy nezapomeneme.
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A tak jsme hodovali aţ do ranních hodin a věřím, ţe jsme si to všichni
náramně uţili. Děkujeme všem příznivcům Rozinek a dobrého vína za překrásný
podzimní víkend a nám nezbývá nic jiného, neţ plánovat další akce, abychom se
zase všichni setkali a pobavili 
Dagmar Benková

Co se chystá?
Přijďte si zacvičit
Pokud jiţ máte udělaný podzimní úklid na zahrádce a vyjde Vám volný čas při
dlouhých zimních večerech – přijďte si zacvičit ZUMBU do sálu Obecního
úřadu. Kaţdý týden ve středu v 18,00 hodin se na Vás bude těšit cvičitelka
Lucka a ostatní vyznavačky této disciplíny. Vstupné je 50,-Kč.

Pečení perníčků
Bude upřesněno.

7. prosince 2013 Vánoční jarmark
Rozinky pořádají Vánoční Jarmark v sále a před obecním domem od 15 hodin.

Mikuláš v sále
Bude upřesněno na www stránkách a vývěsce během listopadu.

24. prosince 2013
Ţivý betlém
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Váţení spoluobčané, Milí sportovní přátelé
Začíná podzim nejbarevnější období v roku. Všichni se uţ pomalu
připravujeme na zimu, finišujeme při úklidu kolem domu a zahrad.
I my v Sokolu Závada uţ se blíţíme k polovině odehrané sezony 20132014, která se doposud pro nás vyvíjí velice příjemně. Všichni pevně doufáme,
ţe uţ jsou pryč ty časy, kdy si hosté přijíţděli na hřiště do Závady pro body.
V letní přestávce se nám podařilo vhodně doplnit kádr muţstva, a pod
vedením trenéra Davida Tomaky, jsme se pustili do tréninkového drilu.
A jak se říká, těţko na cvičišti lehko na bojišti, platí v případě našeho
muţstva na 100 procent. V minulých sezonách nám nevyšel začátek a pak jsme
ztráceli na čelo tabulky právě ty body ze začátku. Tentokrát jsme se na začátek
připravili pod vedením trenéra na jedničku, první zápas sezony jsme sice otočili
aţ po infarktovém závěru s Hájem"B"a vyhráli 5:4!!!
Nyní naše muţstvo má za sebou jiţ 8 zápasů, v kterých 7 krát zvítězilo
a jen jednou a to se Štítinou"B" smolně prohrálo doma 2:3. Ale ani tato poráţka
nás nijak nerozhodila. Sice nás velice mrzí, protoţe remíza by byla velice dobrá
s tak silným soupeřem, ale právě tato poráţka nás ještě více nakopla k důleţitým
vítězstvím!!! Zvláště v okleštěné sestavě na půdě v Šilheřovicích se ukázalo,
jakou má vnitřní sílu, a dokázalo tam poprvé v historii vyhrát po trefě Jardy
Náwratha 0:1!!! Momentálně nás ještě čekají tři těţké zápasy a to v Hati,
Hrabyni a doma s Chuchelnou!!! Momentálně se naše muţstvo Sokola Závada
nachází na prvním místě tabulky se skóre 32:10 a 21 body!!! Všichni pevně
doufáme, ţe se nám ho podaří udrţet i po zmiňovaných třech těţkých zápasech
a budeme ho společně s našimi fanoušky oslavit po posledním domácím zápase
10.11.2013 od 14:00 proti Chuchelné, na které Vás všechny, kteří mají rádi
Zavadský fotbal srdečně zveme!!!
Ještě na závěr bychom chtěli poděkovat OÚ Závada v čele s panem
Stachou za vţdy posekané hřiště. Za zrealizování rekonstrukce okolí a posezení
u fotbalového hřiště. Dále našemu sponzorovi panu Richardu Wozniakovi
za finanční příspěvky na právě probíhající sezonu 2013-2014. Všem našim
fanouškům, kteří s námi jezdí na naše venkovní utkání a přicházejí nás
podporovat svými hlasivkami také při domácích zápasech. A v neposlední řadě
všem hráčům a vedení TJ Sokola Závada za vzorné reprezentování jak naší
krásné obce, tak našeho klubu.
Všichni pevně věříme a budeme se s plných sil snaţit, aby Zavadský
fotbal byl i nadále součástí dění v naší krásné obci Závada.
Za vedení a hráče TJ Sokola Závada autor článku.
David Tomaka, trenér
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SDH Závada – soutěžní družstva dospělí v září
Zdálo by se, ţe začátkem září se jiţ sezóna bude blíţit ke svému konci,
ovšem opak byl pravdou.
V měsíci září jsme se zúčastnili 12-ti. Tou první, a dá se říci pro nás
nejdůleţitější, byla jiţ dávno zmiňovaná naše denní soutěţ. Ostudu jsme
neudělali, přičemţ muţi skončili na 5. místě s časem 15:638 a ţeny dokonce
2. se skvělým časem 18:253.
Další soutěţe se zúčastnilo pouze naše ţenské druţstvo. Muţi v tu dobu
zapíjeli svobodu našeho strojníka Ondry, takţe vynechali noční soutěţ v Dolní
Lhotě. A jak se později ukázalo, byla chyba pouštět holky samotné. Po komicky
vypadajícím útoku, kdy proudařky doslova lítaly s proudnicemi jako na koštěti,
byly neklasifikovány.
Následující den byl velmi náročný. Objeli jsme celkem 3 soutěţe. Začali
jsme v Petřkovicích, kde muţi na nástřikové terče skončili 2. a ţeny 3.
Po přesunu do Bartovic uţ to ale nebyla ţádná velká sláva. Ţeny útok
nedokončily a u muţů se dlouze umýval pravý terč. Vrcholem dne měla být
noční soutěţ v Koblově o velmi vysoké peněţní odměny. Ţeny nakonec po
velkém omylu rozhodčích, který je chtěl diskvalifikovat za nenašroubovaný koš,
nakonec obsadily druhé místo. U muţů uţ to tak slavné nebylo, a to kdyţ
zaváhal jiţ na základně pravý proudař a ztrátu nestačil smazat. Takţe neplatný
pokus.
Vůbec poprvé po několika letech uspořádaly noční soutěţ Sluţovice. My
na tuhle soutěţ příliš vzpomínat nebudeme a k tomu nám praskla další hadice.
Další den jsme opět objeli 3 soutěţe. V Jistebníku obsadily ţeny pěkné
3. místo a muţi opět neklasifikováni. V Děhylově uţ to bylo o něco lepší. Ţeny
opět získaly 3. místo a muţi 4. místo. Náš čas ale teprve měl přijít. A taky ţe
přišel. Na poslední noční soutěţi v sezoně v Plesné ţeny skončily druhé a muţi
si připsali konečně vítězství s časem 15,8s.
Další víkend jsme vyrazili obhajovat první místo ve Smolkově. Letos
jsme ale na loňský úspěch nenavázali a pokus se nám nepovedl, došlo
k zaváhání na levém proudu. U ţen se také příliš nedařilo kdyţ nebyla voda.
Rozhodly se ale útok dokončit a i s časem okolo 36-ti vteřin obsadily druhé
místo. Jeli jsme si tedy spravit chuť do Markvartovic. U muţů se to aţ tak
nepovedlo, kdyţ prostříkal pravý proud a s časem 15,949 obsadili aţ 5. místo.
Ţeny opět předvedly skvělý útok a jejich čas 18,566 se nepovedlo překonat
ţádnému druţstvu.
Poslední soutěţ, které jsme se v této náročné sezóně zúčastnili byl
Hněvošický pahorek. Trať je velmi náročná pro proudaře které čeká
od rozdělovače aţ k terčům doslova pořádný kopec, vše je tedy o správném
načasování strojníků. U ţen to vypadalo na velmi kvalitní čas ovšem proudařky
jako by snad nečekaly vodu tak brzy a doslova je to smetlo. Muţi zakončili
sezónu taky zrovna ne moc povedeně. Zaváhal vytahovač vody a ta byla
na proudech aţ příliš pozdě a čas 19, 4 nebyl konkurence schopný.
Jakub Chříbek, informátor družstva
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Mladí hasiči
V letošním roce byl po delší pauze opět obnoven krouţek Mladý hasič.
Zápis a první tréninky byly od měsíce dubna. Pro hojnou účast byly sestaveny
druţstva mladších a starších ţáků pod vedením Jarka a Kamila.
Dne 22. června proběhl v Píšti dětský den, kde se v ukázce předvedly jak
druţstva Píště, tak poprvé i obě druţstva ze Závady.
Během letních měsíců se závody pro děti nepořádají. Naši mladí hasiči
ovšem nezaháleli, a poctivě se připravovali během tréninků, na podzimní kolo
hry Plamen. Od září jsou přihlášení do Hlučínské ligy mládeţe.
Do podzimního kola této ligy bylo zařazeno 5 soutěţí, a to v Děhylově,
Markvartovicích, Dobroslavicích, Bohuslavicích a Vřesině. Nejedná se pouze
o disciplínu poţární útok, jako u dospělých, ale jsou zde i disciplíny štafeta
dvojic, variace na nejtvrdšího hasiče či závod poţární všestrannosti.
Nejlépe se vedlo naším
mladším hasičům na soutěţi
v Bohuslavicích, kde získali krásné
1. místo. Starší byli nejlépe
hodnocení ve Vřesině na 4. místě.
Po podzimním kole jsou
celkově umístěni mladší ţáci na
4. místě a starší na 9. místě. Pevně
věříme, ţe druţstva nebudou zahálet
ani přes zimu a budou se pečlivě
připravovat na jarní kolo Hlučínské
ligy a ještě tak zlepší své celkové
umístění. Pokud bude příznivé
počasí, tak je jiţ čeká jen prosincová soutěţ v tělocvičně v Darkovicích.
Pokud se chce nějaké další dítě přihlásit do krouţku mladého hasiče, tak
schůzky mají kaţdý čtvrtek od 16:30 – 18:00 v sále obecního úřadu. Protoţe je
zaloţeno i druţstvo mladého hasiče, tak budou zapisovány děti jiţ od 1. třídy.

Okrskové cvičení a zkouška čerpadel
V sobotu 19. října proběhlo
okrskové cvičení jednotek SDH obcí
Závada, Bohuslavice, Píšť a Dolní
Benešov. Námětem bylo tentokrát
uhašení poţáru vozidla, vyhledávání
osob a jejich ošetření. Všechny jednotky
se zhostily úkolů dobře a z menších
chyb se jistě poučí.
Po
cvičení
pak
proběhla
kaţdoroční zkouška čerpadel u rybníka
v Bohuslavicích.
Ing. Ondřej Lasák, velitel
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Antukové hřiště Závada
V letošním roce proběhla na sportovním areálu v Závadě rekonstrukce
dětského hřiště. Děti se dočkali nových skluzavek i nových prvků jako například
pyramidy. Hřiště je hojně vyuţíváno a slouţí svému účelu. Asfaltové hřiště
i antukový dvorec byl vyuţíván o něco méně. Sezóna na antuce začala jako
kaţdý rok 1. května a skončila 31. října. Vstupů na antuku bylo prodáno stejně
jako loni. Není to mnoho, ale v okolních obcích je situace stejná. V květnu
proběhla tradiční soukromá celodenní tenisová akce. V červnu, kdy bývá dvorec
nejvíc vytíţený, 3 týdny pršelo. V tuhle dobu byly zastupitelstvem schváleny
permanentky. Doufám, ţe v příštím roce bude více prostoru pro informování
stálých klientů a také pro oslovení nových zájemců. Je škoda, ţe obec před 10
lety stálo velké úsilí tento areál vybudovat a nyní ho navštěvují sportovci
z okolních obcí. Rád bych zde viděl sportovat hlavně místní školní mládeţ, která
má v době letních prázdnin vstup volný.

Díky místnímu volejbalovému týmu P.I.Z.A. je antuka o něco více
vyuţívána. Tento tým byl zaloţen v roce 1999. Provoz na antuce byl zahájen
v roce 2004. Jiţ v roce 2006 jsme pořádali 0. ročník volejbalového turnaje
smíšených druţstev P.I.Z.A. CUP. Podařilo se nám z tohoto turnaje udělat
tradici a letos byl pořádán jiţ po sedmé. 6. ročník proběhl v sobotu 21.9. kdy
dorazily týmy ze sousedních obcí i z Dolního Benešova a náš tým se umístil 3.
Pokud by se z řad místních občanů našel nový člen, budeme jenom rádi. Jiţ 14
let hrajeme kaţdou středu ve 20 hodin v tělocvičně v Píšti a o prázdninách
na antuce v Závadě.
Závěrem bych rád poděkoval všem sportovcům, kteří navštěvují náš areál
a popřál všem hodně úspěchů nejen těch sportovních.
Mgr. Jaroslav Habura, správce antukového hřiště
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Informace MAS Hlučínsko
Dožínkový den 2013
Doţínkový den 2013 pod názvem Podzimní regionální ochutnávání se
konal v obci Bolatice slunečnou srpnovou sobotu, v kalendáři byl datum 24. 8.
2013. Akce se konala s finanční spoluúčastí poskytnuté dotace Ministerstva
zemědělství. Organizátory okresního doţínkového dne byla obec Bolatice, naše
Místní akční skupina Hlučínsko a také se zapojila Místní akční skupina
Opavsko.
Tradici okresního doţínkového dne zaloţila v loňském roce Místní akční
skupina Opavsko ve Lhotě u Opavy v půvabném areálu U vodníka Slámy. Zde
taky vznikla soutěţ O zlatý koláč – soutěţ amatérských týmů z obou částí
regionu o nejchutnější a nejvzhlednější koláč.
A jak to vlastně v Bolaticích probíhalo? Ti, kteří se účastnili osobně…a ţe
jich bylo poţehnaně…..proţili den pohody, veselí, milých setkání, dobrého jídla
i pití. A těm, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastni - přiblíţíme atmosféru
pár slovíčky a fotografiemi v naší fotogalerii.
Okresní doţínková akce byla zahájena malým průvodem od hasičské
zbrojnice, který pokračoval do kostela sv. Stanislava, kde se konala mše. Kaţdý
dům a kaţdý plot v obci byl slavnostně ozdoben obilím. Po mši se všichni vydali
do velkého krojovaného průvodu obcí s hudebním doprovodem a alegorickými
vozy na bolatické hřiště, kde proběhla hlavní část oslav. Od 15.45 začala
probíhat hlavní část oslav. Ve velkém stylu proběhla soutěţ o nejlepší koláče
celého opavského regionu (míněno území Místních akčních skupin Opavska a
Hlučínska) a soutěţ o nejkrásnější doţínkový klobouk.
V soutěţi O zlatý koláč 2013 – II. ročník se cenil vtipný komentář pouţití
surovin, postupu práce, tajných přísad a receptur atp. Týmy prezentovaly
výrobky v krojích a jiných zajímavých úborech ve vesnickém stylu s prezentací
své obce písní či tancem. Týmy byly hodnoceny ve dvou kategoriích - cenu
poroty vyhrál tým z Vřesiny, cenu návštěvníků obdrţel tým z Oldřišova. Ceny
do soutěţí věnovali členové Místní akční skupiny Hlučínsko. Děkujeme vám!!!
Celou akcí provázel kulturní bohatý program, salva myslivců, vystoupení
maţoretek, Bobrů z Bolatic a na závěr zazpíval Martin Chodúr se svou kapelou.
Zkrátka – povedený, úţasný den plný záţitků.
Vaše MAS Hlučínsko.
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Země živitelka 2013
Tradiční setkání aktérů zemědělského venkova proběhlo v Českých
Budějovicích na výstavě Země ţivitelka 2013 ve dnech 29. srpna aţ 3. září
2013. Naše organizace byla přítomna jako součást prezentace místních akčních
skupin Moravskoslezského kraje.
Letošní prezentace místních akčních skupin byla v pavilonu Z pojata jako
prezentace jednotlivých krajů. Takto pojatá koncepce, která se nesla
v jednotném grafickém aranţmá byla přehledná nejen pro vystavovatele, ale
především pro návštěvníky. Také nám se líbila a ocenili jsme soudrţnost
jednotlivých krajských organizací. Na jedné straně pavilonu Morava a Slezsko,
naproti krajská prezentace z Čech. Všechny dny probíhaly pravidelně
moderované vstupy, ve kterých se krajské sítě představovaly ústy svých
jednotlivých zástupců místních akčních skupin. Profesionální moderátoři
dokázali vytvořit příjemnou atmosféru a poutavě představit jednotlivé regiony.
A jak vypadala prezentace Moravskoslezského kraje? Náš kraj se
prezentoval nabídkou pivních ochutnávek z malých rodinných pivovarů z celého
kraje (ty zajistily moravskoslezské MASky v reţii MAS Opavsko) a především
ochutnávkou našich skvělých „prajzkých“ koláčů. Naše účast jiţ byla na této
akci potřetí v řadě a řada návštěvníků nás uţ vyhlíţela. Letos jsme si pro ně
připravili překvapení – vedle ochutnávky jsme dovezli i několik receptů,
sesbíraných z Hlučínska. Vedle koláčů (skvělých jako vţdy od paní Dostálové
z Rohova) jsme prezentovali i další kulinářské výrobky našeho regionu – pivo
Rohan a pečené koleno od pana Komárka z Rohova, přípravky na pizzu
a prajzký chleba od f. Empresa z Dolního Benešova, domácí malinový dţem
z farmy Merry Berry, ruční výrobky z papíru od paní Mrovcové z Kobeřic
a keramické skvosty z Charity Hlučín.
Skvělá atmosféra výstavy (byť je na náš vkus délka výstavy aţ moc
dlouhá), krásné letní počasí, spousta návštěvníků, přítomnost politických
státních zastupitelů – to vše provázelo výstavu Země ţivitelka 2013 a my
můţeme jen radostně konstatovat, ţe úroveň výstavy strmě stoupá.
Děkujeme všem členů a Sdruţení obcí Hlučínska za poskytnutí
propagačních materiálů a za podporu prezentace našeho jedinečného koutu
Slezska.
V sekci fotogalerie máte moţnost shlédnout krátký průřez výstavou.
Vaše MAS Hlučínsko.
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Knihovna
Knihovna
Knihovna v Závadě je přemístěna do nových prostorů na obecním
úřadě.
Čtenáři a návštěvníci knihovny si mohou půjčovat knihy ze stálého fondu
knihovny i z výměnných souborů Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Tyto
soubory se pravidelně obměňují. V knihovně je také široká nabídka časopisů
pro děti i dospělé.
Půjčování knih a časopisů pro děti i dospělé je bez poplatku. Návštěvníci
knihovny mají k dispozici internet zdarma.
Půjčovní doba je nově od 7. října kaţdé pondělí od 15,30 – 17,00 hodin.
Mimořádné uzavření knihovny bude oznámeno na webových stránkách
Obce Závada.
Věřím, ţe cestu do nové knihovny si najdou pravidelní i noví čtenáři.
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice
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