číslo 12

22. července 2013

Milí spoluobčané,
přinášíme Vám letní číslo Zpravodaje. Jsou tady prázdniny a dlouho očekávané
léto.
Čas spojený s výlety a poznáváním, odpočinkem u vody, toulkami přírodou,
grilováním s přáteli a spoustou dalších aktivit.
Pro děti je to čas zaslouţeného volna, bezstarostných her a dobrodruţství.
Pokud se budete chtít o své letní příběhy podělit s ostatními, zašlete nám je
na adresu redakce a my je rádi v příštím čísle otiskneme.
Krásné léto, hodně záţitků a proţitků, sluníčka a radosti ze ţivota
Vám přeje
redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 17/2013 ze dne 22. května
2013
Přítomní Ing.Lorková Andrea, paní Kretková Anna, paní Blokschová Helena, pan Stacha Jan,
paní Bartoková Jana, Ing.Stoček Roman, pan Pěcháček Lukáš, Ing.Lasák Ondřej, Ing.Valková
Yveta
Zapisovatelka jednání je určena paní Marie Drastíková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Andrea Lorková, Ing. Yveta Valková

Schváleno 9 hlasy

1. Pořad jednání č.17/2013
Konstatuji, ţe zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné.
Schváleno 9 hlasy
2.Usnesení č.16/2013 - zastupitelstvo obce bere na vědomí
Vzato na vědomí

Schváleno 9 hlasy

3. Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Závada
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje za rok 2012
Schváleno 9 hlasy
4. Účetní závěrka Obce Závada sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012
Schváleno 9 hlasy
5. Souhlas s celoročním výsledkem hospodaření obce Závada za rok 2012
ve výši 990.790,84 Kč
Schváleno 9 hlasy
6. Závěrečný účet a výsledky hospodaření
Sdruţení obcí Hlučínsko ( SOH ) - Závěrečný účet Sdruţení obcí Hlučínska za rok 2012
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOH za rok 2012
provedenou odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření SOH za rok 2012 provedenou členy
kontrolní a revizní komise SOMH.
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko ( SOMH )
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOMH za rok
2012 provedenou odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2012 provedenou členy kontrolní
a revizní komise SOMH
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
7. Usnesení výborů a komise
Zastupitelstvo obce Závada schválilo usnesení finančního výboru č.1/2013 a č.2/2013
Schváleno 9 hlasy
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí usnesení kontrolního výboru a body z usnesení
které nebyly provedeny se dořeší pracovní schůzkou dne 29.5.2013 v 17.00 hodin na
Obecním úřadě v Závadě.
Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce Závada bere na vědomí zprávu kulturní a sociální komise.
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Schváleno 9 hlasy, Vzato na vědomí

8. Rozpočtové opatření č.1/2013
Schváleno 9 hlasy
9. Zastupitelstvo obce Závada schvaluje na oslavy zaloţení obce 5. července 2013 zakoupení
sudu piva a občerstvení pro děti vše do výše 5.000,- Kč.
Schváleno 9 hlasy
10. Zastupitelstvo obce Závada schválilo vyvěšení záměru k pronájmu místnosti bývalé
knihovny v budově Mateřské školy v Závadě.
Schváleno 9 hlasy
Zastupitelstvo obce Závada schválilo změnu uţívání prostor bývalé hospůdky a úpravu
dveří. Oznámení stavebnímu úřadu – změna uţívání.
Schváleno 9 hlasy
Zastupitelstvo obce Závada schválilo vyvěšení záměru k pronájmu místnosti bývalé
kanceláře účetní OÚ, schodiště a chodby k pronájmu.
Schváleno 9 hlasy
11. Zastupitelstvo obce Závada schválilo přesun financí v částce 100.000,- Kč z § 2310 pitná
voda investiční poloţka 6121 vrt Valy na zakoupení nové sekačky. Výběr nové sekačky
vybere finanční a kontrolní výbor.
Schváleno 9 hlasy
Zapsala dne 23.5. 2013 Marie Drastíková
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Zprávy obecního úřadu
Rozdíl mezi JSDH Závada a SDH Závada.
Rád bych touto cestou ujasnil a upřesnil, jaký je rozdíl mezi Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů(JSDH) tj. výjezdovou jednotkou obce Závada
a občanským sdruţením SDH Závada. Snahou je vysvětlit Vám občanům, ţe jiţ
neexistují pouze jedni hasiči jako v minulosti.
1. Obec ze zákona zřizuje výjezdovou jednotku (JSDH Závada u nás JPO
V), které je nadřízený starosta obce, místostarosta. Jim podléhá velitel jednotky
Ing. Ondřej Lasák a členové zásahové jednotky ve sloţení řidič, strojník atd.
v minimálním sloţení 9 členů. Tato výjezdová jednotka má k dispozici prostory
garáţí, vybavené hasičské nákladní auto, stříkačku CAS Š 706 a další věci jako
je oblečení a ochranné prostředky. Členové jednotky jsou povinní hasit poţáry
a musí vyjet do 10 minut. Všichni jsou pravidelně proškolování a podstupují
lékařské prohlídky. Veškeré výdaje pro výjezdovou jednotku se hradí přímo
z rozpočtu obce. „Ale“ výjezd k poţáru řeší operační důstojník na HZS(150).
Pokud by obec JSDH nezřídila, pak je moţno tuto sluţbu zajistit smluvně s jinou
obcí.
2. Občanské sdruţení SDH Závada, zastoupené starostou hasičů panem
Lukášem Pěcháčkem, které se vesměs účastní hasičských soutěţí nemá s obcí
ani s JSDH nic společného, pouze někteří členové se prolínají v obou sborech.
Toto sdruţení má zhruba 100 členů. V jejich vlastnictví je soutěţní sportovní
stříkačka (darovaná obcí) a dodávkové vozidlo (na které byla z obecního
rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 100.000,-Kč). Dále smluvně pouţívá
bezplatně i ostatní vybavení (hadice, rozdělovače atd.). Toto občanské sdruţení
nemá vůči obci ţádný právní vztah a je na tom stejně jako ostatní sdruţení,
kterým dáváme dotace na jejich činnost (Sokol Závada, Včelaři, Rozinky,
Mraveneček, Svaz postiţených, Prajzská ambasáda atd.). Dále jsou závislí
na vlastních příjmech. Tito hasiči se zřekli kdysi i klubovny ve prospěch bývalé
hospůdky, která nakonec skončila v pronájmu soukromých osob, nikoliv
u těchto dobrovolných hasičů. Dnes tyto bývalé prostory pouţívá obec jak sklad
materiálu a strojů k údrţbě obce.
Jan Stacha, starosta obce
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Letošní stavby
1. Byla dokončená zateplená fasáda místního obecního úřadu v ceně
349.559,-Kč.

2. V současné době probíhá úprava terénu prostor vedle kabin Sokola
Závada, dětské hřiště je dovybavováno herními prvky pro děti i seniory. Tato
akce je z Programu rozvoje venkova ČR, SZIF ve výši 707.807,- Kč, z toho je
dotace 584.855,-Kč. U této
akce zároveň došlo k
narovnání
vlastnických
vztahu k pozemkům u hřišť.
Sokol
Závada
vlastní
pozemek pod budovou a
plochu
hřiště,
ostatní
pozemky vedle budovy po
obou
stranách
jsou
majetkem obce i plochy
antukového a asfaltového
hřiště, včetně travnatých
ploch s prolézačkami a
hracími prvky. Ţádám občany, zejména rodiče a děti, aby si přečetli atesty od
hracích prvků a pouţívali je podle návodu a také podle roku dítěte. Ţádám
zejména odrostlejší mládeţ, aby hrací prvky neničili a pouţívali podle
stanovených roků dítěte od výrobce.
3. V operační programu Ţivotní prostředí osa 6- Zlepšování stavu přírody
a krajiny se čeká na podpis dotační smlouvy na akci Závada – posilový zdroj
vody pro obec ve výši 747 732,- Kč, z toho dotace bude činit 635.572 ,- Kč.
Pokud vše dobře dopadne bude ještě letos vybudován úplně nový vrt Na Valech
asi 10 metrů od původního, který nahradí vrt z roku 1961 a pitná voda bude ze
dvou nových vrtů( Bahna a Valy). Tímto by měly úplně skončit problémy
s pitnou vodou.
Jan Stacha, starosta obce
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Události v obci
Záwada v roce 1945
Začátkem letošního roku přišel na obec zajímavý anglicky psaný e-mail.
Ozvala se paní Hilde Marie Dunker – původem Němka v současnosti ţijící
v americkém Bostonu. Její otec dr.Hans Joachim Dunker bojoval jako
sedmnáctiletý německý voják v Závadě. Bohuţel jiţ zemřel v roce 2009 náhle
na rakovinu, ale před svou smrtí předal své dceři Hildě Marii svůj deník,
s prosbou, aby jeho dílo dokončila, neboť nikdy během svého ţivota nenašel
odvahu se do Závady vrátit a svému deníku dát kniţní podobu. Paní Hilde,
vystudovaná historička, nejprve váhala, ale poté co se v roce 2010 zúčastnila
konference v Oxfordu na téma „dětští vojáci“, rozhodla se napsat knihu, neboť
deník jejího otce mimo jiné zpracovává i toto téma. Před dokončením poslední
kapitoly své knihy navštívila p.Hilde naši obec, a to před Velikonocemi
na Zelený čtvrtek. Na obecním úřadě se setkala s panem starostou a vysvětlila
celý příběh svého otce, který jiţ jako devítiletý nastoupil do Hitlerovy školy
Felda Schule v Berlíně, kde učila jeho teta. Po celou dobu studia neměl ţádný
kontakt se svými rodiči, kteří emigrovali do Chile a do Evropy se během války
neměli šanci za svým synem dostat. Jeho nejbliţšími se tak stalo 5 kamarádů, se
kterými se ke konci války ve věku 17let, kdy uţ měl Hitler nedostatek
bojeschopných vojáků, dostal aţ do naší obce. Ve svém deníku detailně popisuje
období nejtěţších bojů ve dnech 15.-21.4.1945. A i kdyţ bojoval na německé
straně, nesetkal se se záští ze strany závadských, naopak popisuje například, jak
jim jedna z místních ţen v tu dobu ukrytých ve sklepě na Podlišti přinesla
ze studně vodu a jídlo…, jak postupně postupovali před Rusy, jak byl raněn
a ukrýval se v bunkru v Boru….Nejsilnějším emočním záţitkem však pro něj
byla ztráta nejlepšího přítele Karla Hackera, kterého v Závadě zastřelili
a Joachim mu nemohl pomoci.

Paní Hilde Marie během návštěvy Závady s pomocí našeho p.starosty
telefonicky kontaktovala i autora kroniky naší obce p.Václava Štěpána, který jí
pomohl rozkličkovat některé historické detaily, například pod jakou jednotkou
její otec bojoval. Navštívila i bunkr v Darkovičkách a v Boru. Podle jejích slov
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byla návštěva Slezska velkým přínosem a pomůţe jí k dopsání knihy. Podle
mých posledních informací v současnosti jedná s vydavatelem v USA a snad do
konce letošního roku kniha v angličtině vyjde – nad názvem knihy také paní
Hilde delší dobu uvaţovala a nakonec ponechá původní název podle deníku
svého otce – ZAWADA. Přislíbila, ţe po vydání své knihy určitě ještě naši obec
navštíví a doufejme, ţe se podaří uspořádat i besedu s občany.
Ing. Andrea Lorková

Den matek
Jako kaţdoročně, i letos oslavily závadské ţeny Den matek společným
setkáním v místním sále, a to v neděli 12.5. Po úvodním slovu starosty a
předsedkyně kulturní komise p.Blokschové předvedly svůj zpívaný a taneční
program děti z MŠ. Následovala volná zábava a občerstvení..

Ing. Andrea Lorková

Májová veselice
11. května uspořádaly Rozinky první Májovou veselici a díky velkému
úspěchu to vypadá, ţe se do budoucna jiţ stane tradiční veselicí.
Pro ty, kteří zaváhali a nešli, nabízíme malou ochutnávku programu, který
si Rozinky připravily. Nejprve zazněla část upravené básně od Karla Hynka
Máchy – Máj, kterou recitovala pionýrka Dášenka, následně program volně
přešel do tanečního vystoupení Yvety, doprovázeného líbivou písní Jiřího
Korna. A vrcholem celého vystoupení bylo taneční číslo všech Rozinek, které
bylo celé laděno na téma lásky a při kterém nemohla chybět tématická píseň
Láska je láska od Lucie Bílé. Kdo tuto píseň zná, ví, ţe na vystoupení nechyběli
lyţaři, policajti, holky s holkama, kluci s klukama, čert, školačky a velký pes.
I kdyţ jsme se zprvu báli, zda hosty nalákáme na novou akci, opět jsme se
přesvědčili, ţe máme věrné návštěvníky a právě díky těmto uţ se těšíme na akce
další.
Dagmar Benková
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Dětský den
Dětský den vyšel letos přímo na sobotu 1.6., kdy jsme jej také s našili
nejmenšími oslavili. Bohuţel se stalo to, čeho jsme se všichni obávali, ţe nám
skoro celé odpoledne propršelo. Díky tomu jsme museli zrušit slíbený skákací
hrad, ale věřím, ţe ostatním programem jsme to dětem vynahradili. Dětská část
se tedy musela přemístit do sálu, kde byly nachystány soutěţe, za které dostaly
děti odměny a také si zde mohly vyrobit trička a vlastnoručně namalovat
hrníčky. Venku se tradičně prodávalo čepované pivo, grilované speciality a
bramborové placky. Diváci se mohli pokochat vystoupením maţoretek
Medvíďata, pod vedením trenérky Darinky a maţoretek Excelent Ladies
z Dolního Benešova. Večer jsme zakončili hudbou a tancem. Doufejme, ţe pro
příště se počasí umoudří a uţijeme si o to více.
Dagmar Benková

Svatba
13.7.2013 proţila svůj nejkrásnější den v ţivotě naše členka Barča Hrubá.
Své ano si řekla s Tomášem Hluchníkem z Píště. Rozinky samozřejmě na této
svatbě nemohly chybět a novomanţelům přichystaly před kostelem pěknou
scénku, která byla laděná do zaměstnání obou novomanţelů.
Tímto jim ještě jednou gratulujeme a přejeme celoţivotní štěstí a spoustu
krásných společných okamţiků.
Dagmar Benková
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Co se chystá?
1. září 2013
Denní hasičská soutěţ o putovní pohár starosty
28. září 2013
Pohádkový hrádek
12. – 13. října 2013
Rozinky pořádají tradiční zájezd do vinného sklípku. Můţete se těšit na
prohlídku zámku v Lednicích a posezení ve sklípku v Hustopečích. Kdo chce, uţ
se můţe přihlásit, protoţe místa se nám rychle plní, tímto tedy zveme všechny
milovníky dobrého vína a kvalitní zábavy.
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Váţení spoluobčané
Začínají prázdniny, je čas dovolených, ale také jako kaţdý rok ve stejný
čas slavíme den zaloţení naší obce Závada. Letos je to uţ 664 let, kdy byla první
písemná zmínka o naší obci tak jako kaţdý rok ve stejný den a to 5.7. se
na našem fotbalovém hřišti konají oslavy obce spojené s oslavou začátkem
prázdnin. Samozřejmě největší radost mají děti které si i letos přišly zasoutěţit
a vyřádit se na připravených nafukovacích atrakcích, které si pro ně připravila
Obec Závada společně s TJ Sokol Závada. Jak vodní fotbálek, ale hlavně dětská
aréna vzbudila u dětí obrovské nadšení. Také nesměla chybět tradiční jízda
hasičským autem i jízda na čtyřkolce.

Také dospělí si přišli na své - bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení
v podobě opékaných makrel, opékaných cigár a grilované kýty, a k tomu
výborně chlazené pivo. Prostě oslava jak má být, kde se všichni sejdeme a
uţijeme si spolu s našimi nejbliţšími krásný a příjemný den. Nutno dodat, ţe
oslavy se protáhly aţ do ranních hodin, ale i tak jsme se všichni těšili na to, jak
v sobotu budeme opět spolu bok po boku, ale tentokrát bojovat na fotbalovém
poli, kde proti výběru naší obce bude stát Model team Opava, který hraje
podnikovou ligu.
Sice jsme se horko těţko seskládali, ale naše odhodlání zvítězit
na domácím hřišti bylo velké, a to se nám taky podařilo a to výsledkem 6:2 kdy
naše branky vstřelili (Honza Cigán 2x,Lukáš Novák 2x,Robin Stefek, Mirek
Císař). Byly to prostě úţasně strávené dva dny, kdy jsme se bavili a uţívali si
spolu s našimi dětmi začátek prázdnin.
Zatím vším stojí spoustu dobře odvedené práce, a proto velké poděkování
patří všem, kteří se na této akci podíleli jakýmkoliv způsobem. To vše svědčí
o tom, ţe jsme uţ několik let dobře sehraná parta, která je schopná tohle
zvládnout.
A na závěr bych chtěl vyjádřit přání, abychom tuhle tradici nadále
udrţovali v naší obci a zachovali ji i pro další generace našich dětí.
David Tomaka, trenér
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SDH Závada – soutěžní sezóna
Máme tady polovinu prázdnin a za námi je, dá se říci, i polovina sezóny.
Čím více jsme se nemohli dočkat jara a s ním startu nové sezóny, tím rychleji to
všechno uteklo a za námi je jiţ 24 soutěţí. Samozřejmě ne všechny dopadly
podle našich představ. Musím říci, ţe naše druţstva jako by jaro zaspaly a takto
nedobrý start do nové sezóny nepamatuju. Nedařilo se vůbec nic a to jak
muţskému týmu tak i ţenskému. Muţi si připsali na prvních dvou soutěţích
neplatné pokusy a ţeny jedno třetí místo. Poté následovala noční soutěţ v Píšti.
Ţeny obsadily skvělé druhé místo. Muţi taky zaznamenali čas, ovšem s velkým
prostřikem, coţ znamenalo 10. místo.
V dalších týdnech se opět střídaly prostřiky s chybami vzadu a podobně.
Nedařilo se ani muţům ani ţenám. Neúspěchy byly částečně zapříčiněny
i strojem, který pomalu ale jistě nešlapal jak má. Rozhodli jsme se tedy pro
výměnu motoru - samozřejmě za silnější. Přidali jsme taky na intenzitě tréninku.
K naší spokojenosti jsme měli sice pořád daleko, ale ze soutěţe v Darkovicích
jsme přivezli pohár za 2. místo a naše časy jsme začali tlačit pomalu ale jistě níţ
a níţ.
Všechny naše nezdary jsme nejspíše prolomili na noční soutěţi
v Markvartovicích. Ţenám se podařilo celou soutěţ vyhrát a muţi získali třetí
místo. Ihned na druhý den se muţi ještě polepšili a v Plesné se umístili
na druhém místě. Chyby se nám nepřestaly vyhýbat, ale razantně jich ubylo,
a jak vidno, dostavily se i úspěchy.
Prvního vítězství se muţi dočkali na noční soutěţi ve Strahovicích, kde
na druhý den na denní soutěţi přidali třetí místo. Na této soutěţi se běţelo
dvoukolově a i ţenám se povedlo uspět a v jednom kole zvítězit.
Jak rychle sezóna utíkala, tak rychle zde byla domácí noční soutěţ.
I přesto, ţe si s námi počasí zahrávalo a nevyhnul se nám ani silný déšť, během
soutěţe jiţ nepršelo. Na soutěţ dorazilo celkem 41 druţstev, z toho bylo 11
ţenských. Konkurence byla v obou kategoriích tedy více neţ silná. Soutěţ
odstartovalo naše druţstvo ţen časem 19,089s. Jiţ ţádnému ţenskému druţstvu
se tento čas nepodařilo překonat a bylo z toho tedy domácí vítězství. Aby toho
nebylo málo, svou vzrůstající formu potvrdili i muţi a i oni, leč trošku
překvapivě, dokázali s časem 15,419 obsadit první příčku a tím získat
pro domácí Závadu „double“. Tímto bych chtěl také poděkovat všem našim
příznivcům a fanouškům, kteří nás jakkoli podporovali a fandili. Věřím, ţe
druhá polovina sezóny naváţe na konec té první.
Jakub Chříbek, informátor družstva
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Včelařský kroužek
V říjnu loňského roku naše ZO Českého svazu včelařů Vřesina ve
spolupráci s ZŠ Bohuslavice zaloţila včelařský krouţek pro zájemce o včelaření
a přírodu jako takovou pod vedení Karla Ostárka. Přes počáteční velký zájem
dětí, se počet členů ustálil na 13 dětech z Bohuslavic, Závady a Píště. Věkový
rozsah je od 2. do 8. třídy.
V zimním období se děti scházely v
prostorách školy, kde jsme si promítali filmy o
včeličkách, pekli a zdobili perníky na vánoční
výstavu, napekli perníčky na velikonoční
výstavu, které pak zdobily děti ve školní druţině,
vyprávěli si o včelkách i jiných zvířátkách a také
jsme uţ připravovali rámky do úlů (ZO ČSV
Vřesina dala 2 úly pro činnost krouţku). Také
jsme včelky a nejen je pozorovali pod mikroskopem. S příchodem jara, jsme
schůzky přesunuli. Scházíme se v zahradnictví, kde chodíme ke včelám a
osvojujeme si teorii, kterou jsme probrali v zimě. Pozorujeme včelky jak sbírají
pyl a opylují kvetoucí stromy a květiny. Děti se rovněţ seznamují s chovem
domácí zvířat na přilehlé farmičce. Můţou si pohladit malé jehňátka, kuřátka,
housátka aj. Také jsme vyráběli úly pro včely samotářky, které jsou rovněţ
významnými opylovači v naší přírodě.
Děti se uţ nemůţou dočkat, aţ si osadí připravené úly včelstvy. V
posledních dnech jsme dostali potvrzenou dotaci na nákup úlů a včelařských
pomůcek od ArcelorMittal Distribution Solutions ČR.
Rovněţ se děti z krouţku zúčastňují různých akcí spolu se včelaři naší
ZO. Napečené perníčky prodávali na vánoční perníkové výstavě v
Bohuslavicích. Pomáhali při zdobení a výrobě svíček v ZOO Ostravě při
prezentaci včelařství na akci rozţíhání vánočního stromku. 21.4. se v doprovodu
některých rodičů zúčastnili v Opavě Dne země, kde naše ZO ČSV Vřesina
prezentuje chov včel a jejich význam pro společnost.
Poslední akcí krouţku byla účast pěti jejich členů na oblastním kole
včelařské soutěţe Zlatá včela, která se konala v termínu 27.-28.4. 2013 v
Rychvaldě. Děti soutěţili ve dvou věkových kategoriích. Přes krátkou dobu
existence krouţku nás potěšilo hezké umístění naších dětí. Nejlépe si vedl Pavel
Steffek ze Závady, který se umístil na 8. místě.
Karel Ostárek, vedoucí kroužku
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