číslo 8

19. června 2012

Milí spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo Zpravodaje, abychom Vás informovali o dění
v Závadě a zpříjemnili Vám začátek léta.
Máme před sebou nejkrásnější období v roce – léto. A jak praví klasik Fráňa
Šrámek – „ LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO „ – chválíme a těšíme se na něj asi
všichni. Dětičky se těší na prázdniny a bezstarostné volno, dospělí
na zaslouženou dovolenou, babičky a dědečci na návštěvy vnoučat.
Není důležité, zda svou dovolenou strávíme na chatě, na zahrádce nebo u moře,
ale zda ji strávíme s lidmi, které máme rádi a na které nám přes rok nezbývá
tolik času. Užijme si sluníčka, vody, přírody, zahrádek, teplých letních večerů
a dobrých lidí kolem sebe. Načerpejme energii a vychutnejme si tu krásu, která
nás všude obklopuje. Své zážitky z léta nám můžete zaslat na emailovou adresu
Zpravodaje a my je rádi zveřejníme.
Krásné léto Vám za redakci přeje
Yveta Valkova a celá redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 12/2011 ze dne 14. 5. 2012
1. Pořad jednání zastupitelstva obce č.12/2012
Pro 5 proti 0 zdržel 2 hlasy Pěcháček, Bartoková
2. Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2012.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

3. Zastupitelstvo obce Závada rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Závada v souladu
s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Zastupitelstvo obce Závada rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1
a 4 a § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 a 3 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), že zastupitelem, který v rámci projednávání územního plánu Závada
a jeho případných změn bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem
výstavby, je určen starosta obce Závada p. Jan Stacha.
Pro 8 hlasů.
4. Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce AKTIV Opava(www.plackuj.cz)
Pro 8 hlasů.
5. ROSCA – žádost o dotaci schvaluje dotaci 2.000,- Kč
Pro 7 hlasů proti Ing.Stoček zdržel 0
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Obce Závada krajským úřadem za rok 2011. Vyjadřuje souhlas s celoročním
výsledkem hospodaření obce za rok 2011ve výši 1.676.624,48 Kč.- bez výhrad.
Pro 8 hlasů.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2011
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za rok 2011 Odborem kontroly
a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Zprávu kontrolní a revizní
komise Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření za rok 2011.
Pro 8 hlasů.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2011 Odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
a Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření SOMH za rok 2011.
Pro 8 hlasů.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení finanční výboru č1/2012 a 2/2012.
Pro 8 hlasů.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení kontrolního výboru 10/2012, 11/2012 a 12/2012
mimo doporučení bodu 1,2,3 a 4 zápisu 12/2012 ohledně svozu velkoobjemových
a nebezpečných odpadů.
Pro 8 hlasů.
11. Zpráva kulturní a sociální komise.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr na rekonstrukci Obecního úřadu Závada -nástavba–
úvěrovou smlouvu číslo 0349055469 od ČS Opava ve výši 3.mil.Kč se splatnosti do12/2015 s
měsíčními splátkami a možnosti předčasného splácení.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce p. Jana Stachu podpisem úvěrové smlouvy.
Pro 5 proti 3 – Pěcháček, Ing.Lasák, Ing. Stoček zdržel 0
13. Automatika vodovodu –výběr nabídka od Energo Dolní Benešov, ENsys Bolatice
Zastupitelstvo se rozhodlo o zrušení bodu a projednání na příštím zasedání.
Pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 1 hlas Bartoková.
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14. Oprava potrubí ve vodojemu – výběr dodavatele provede finanční výbor a následně zajistí
provedení starosta obce.
Pro 8 hlasů.
15. Rozpočtové opatření č.1/2012.

Pro 8 hlasů.

16. Zastupitelstvo Obce schvaluje na výročí založení obce v pátek 6.7.2012 uhradit skákací
hrad pro děti, sud piva a občerstvení tj. odměny pro děti u her. Organizaci zajistí Sokol
Závada, SDH Závada, Rozinky a zastupitelé obce.
Pro 8 hlasů.
17. Informace o opravě vedení místního rozhlasu a veřejného osvětlení k hřbitovu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
18. Informace občanům o veřejné službě v návaznosti na OÚ Závada
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
19. Informace o získání dotace z OKD a VIA

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

20. Informace o vzdělávací pracovní cestě starostů a představitelů Sdružení obcí Hlučínska
Tyrolsko- Itálie 10–15.6.2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
21. Informace o požadavku PČR Hlučín – příspěvek na benzín- jednáni v SOMH více kontrol,
zkvalitnění výkonu, spolupráce s obcí při kulturních akcích
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
22. Informace o podaní žádosti do MAS Hlučínska
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zapsala dne 21.5.2012 Jana Bartoková.

Zprávy obecního úřadu
Změna územního plánu.
Pokud máte požadavky na změnu územního plánu, přijďte se prosím
domluvit na Obecní úřad.

Voda v obci
Správcem vodovodní sítě je paní Jana Steffková – tel. 602 759 752.
Žádáme občany, aby napouštění bazénů, či jinou větší spotřebu vody,
jakož i poruchy na vodovodním řadu hlásili na výše uvedené telefonní číslo.
zastupitelstvo obce

Rekonstrukce obecního úřadu
Začne začátkem července a měla by trvat maximálně 3 měsíce.
V současné době je přestěhován obecní úřad do přízemí. Provoz zůstává stejný
jako dosud.

Stromy našich rodin – Ovocný sad Na Nivce
Vlevo před našim hřbitovem je obecní pozemek na kterém bude
na podzim vysázen ovocný sad dle návrhu Mgr. Lokoče , kde bude financování
z Nadace OKD. Zde jsme získali grant ve výši 44.075,- Kč. Ostatní položky
nad rámec dotace budou financovány z rozpočtu obce , popř. z jiné dotace.
Výstupem projektu bude nový sad s převažující výsadbou ovocných stromů
a doprovodnou výsadbou okrasných keřů.
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Dřeviny budou vysázeny ve třech řadách s rozestupem 7 m:
1. řada (2 moruše – spon 10 m, 23 slivoní – spon 7 m),
2. řada (12 jabloní – spon 10 m),
3. řada (15 keřů černé aronie – spon 6 m, 15 keřů lísky velkoplodé – spon
6 m, 7 hrušní – spon 10 m).
V jižní části sadu budou umístněny 2 lavičky. Odpočinkovou zónu budou
esteticky dotvářet skupiny keřů (30 ks muchovníku, 30 ks zimolezu
kamčatského, 30 ks rakytníku). V případě jabloní a hrušní budou vybrány staré
a krajové odrůdy, které jsou v místě tradiční, prospívají a měly by v maximální
míře splňovat také požadavky na kvalitu ovoce (dozrají, nepadají předčasně,
dobrá chuť a konzistence dužniny, využitelnost na přímý konzum, zpracování,
mošty apod.) V případě slivoní bude kladen důraz na výběr odrůd méně
náchylných k onemocnění šarka.
Očekáváme zapojení rodin a děti do této společné výsadby a společného
díla celé obce. Bližší informace budou podány všem na podzim před výsadbou
a po upřesnění dotace.
Jan Stacha, starosta

Události v obci
Den Země v Závadě
Den země je den věnovaný
Zemi, který se každoročně koná
22.dubna, v moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek,
upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí.
Obec
Závada
uspořádala
v sobotu 21.4. ke Dni země úklidovou
brigádu, a to ve spolupráci s místními
spolky – SDH, TJ Sokol a občanským
sdružením Rozinky. Nejprve byl
u Obecního úřadu zasazen vánoční
strom, a poté se účastníci rozdělili do skupin. Každá skupina měla na starosti
úklid části naší obce. Nakonec se všichni sešli u opékání párků na místním
hřišti.
Ing. Andrea Lorková

Den matek
Jako každoročně i letos proběhla v sále OÚ oslava Dne matek, letos
s předstihem, již 22.4. a to z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu. Přítomné
ženy přivítal starosta, místostarostka a členky sociální a kulturní komise, které
oslavu připravily. Po úvodním slovu předsedkyně komise paní Lenky
Blokschové následovalo občerstvení a ženy strávily příjemné nedělní odpoledne.
Sociální a kulturní komise ale nezapomněla ani na seniorky, či ženy, které se
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kvůli nemoci nemohly oslavy Dne matek zúčastnit a navštívily je, aby jim
k jejich svátku popřály, následující den
Lenka Blokschová

Den dětí
V sobou 2. června pořádalo občanské sdružení
Rozinky Letní slavnost s nočním karnevalem.
Současně jsme také oslavili svátek našich
nejmenších. Akce začala v 15 hod. a již od
začátku byla hojná účast návštěvníků. Děti se
pobavily při hraní soutěží, za které dostaly
občerstvení a drobné odměny. Dále bylo
připraveno malování
na obličej, které se
setkalo s velkým úspěchem.
Naši hasiči povozili děti hasičským autem, za což jim
touto cestou velmi děkujeme a také byla nachystána
tradiční jízda rykšou, která ale nápor malých účastníků
nevydržela a po pár kolech vypustila duši, a to
doslova…
Asi největší radost udělal dětem velký skákací
hrad se skluzavkou, který byl od začátku až do konce
plně vytížen.
V 16:30 následovalo vystoupení mažoretek, ve
kterém zazářily naše nejmenší mažoretky Medvíďata a také větší slečny,
všechny sklidily velký potlesk.

K občerstvení si Rozinky nachystaly bramborové placky, grilované
steaky, cigára, makrely a domácí buchty a zákusky. Pánové si mohli pochutnat
na čepovaném pivu a dámy na ovocných pivech, sangrii apod.
K večeru nás od zábavy neodradilo ani poměrně chladné počasí a tuto
skvělou akci jsme úspěšně zakončili v ranních hodinách.
Za Rozinky děkuji všem návštěvníkům, kteří s námi přišli strávit příjemné
odpoledne a věříme, že další akce bude minimálně stejně povedená.
Dagmar Benková
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Co se chystá?
6. července 2012 – Obecní slavnost
Tradiční oslava založení obce Závada 6.7.2012. Začátek akce je v 15:00
a bude konat v areálu fotbalového hřiště. Je pro vás přichystáno bohaté
občerstvení, skvělý program, který bude zakončen nočním karnevalem

13.července 2012 – Noční hasičská soutěž
V pátek 13. července od 22 hodin se uskuteční 11. ročník noční hasičské
soutěže na místním hřišti.

26.srpna 2012 – Denní hasičská soutěž
Tradiční soutěž hasičských družstev o putovní pohár starosty se bude
konat v neděli 26. srpna od 14 hodin na hřišti.

Informace organizací a spolků
Sportovci
Vážení spoluobčané, Milí sportovní přátelé
Není to tak dávno, co jsme se rozloučili se starým rokem, a už tu máme
konec měsíce června. Uběhlo to jako voda a spousta z nás již má naplánovanou
zasloužilou dovolenou a těší se, jak si odpočine. I my se v Sokole Závada
těšíme, jak si odpočineme a vynahradíme svým rodinám čas strávený na
fotbalových trávnících, kde jsme bojovali za podpory svých fanoušků a za celou
obec Závada.
Jarní část jsme rozehráli ve velkém stylu, první tři utkání jsme zvládli
na podtrženou jedničku a vybojovali jsme maximální počet bodů ze tří utkání
a to 9!!!Porazili jsme nejprve Rohov, M.Lazce"B" a dokonce vedoucí mužstvo
tabulky Šilheřovice"B". Pak přišly i porážky Hať"B", Chlebičov"B"
,Služovice"B", většina těchto porážek byla způsobena velkými problémy
při sestavování mužstva kdy trenérovi chybělo někdy i 9!!! hráčů.
Tak se stávalo, že do utkání musel nastoupit i trenér sám nebo dokonce
i předseda klubu pan Jiří Škroch abychom mohli zápas vůbec odehrát!!! Ale na
to se nemůžeme vymlouvat, tyhle problémy s hráči mají v dnešní době všude
okolo. Proto si vážím právě takových hráčů jako jsou Robin Vitásek, Jiří Lébl
(kapitán), kteří nevynechali ani jediný zápas!!!
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Velkými osobnostmi v týmu také jsou nově příchozí brankář Petr Krajíček
a záložník Jaroslav Náwrath. O tyto hráče budeme usilovat i pro další sezonu
2012-2013 která se kvapem blíží.
V stávající sezoně 2011-2012 chybí sehrát jediné utkání a to 16.6.2012
v Hrabyni. Před tímto zápasem jsme na 9 místě tabulky.
Také Sokol Závada nežije jen fotbalem, i když je to jeho hlavní náplní co
se týče zaměření. Ale také se podílí na kultuře v obci. Proto ve spolupráci
s Obecním úřadem a SDH Závada připravuje Tradiční Oslavu založení obce
Závada, na kterou vás všechny zveme, a to 6.7.2012 kdy začátek byl stanoven
na 15:00 a akce se bude konat v areálu fotbalového hřiště. Je pro vás přichystáno
bohaté občerstvení, skvělý program, který bude zakončen nočním karnevalem.
Srdečně vás všechny zveme.
Ještě na závěr mého článku chci poděkovat všem kteří se podílejí na
chodu našeho klubu TJ Sokol Závada, kteří bez jakýchkoliv finančních nároků
pomáhají, aby fotbal byl součástí závadského života. Můžu říct z vlastní
zkušenosti, že to není vůbec jednoduché. Proto takové obětavosti manželů
Krištofových, Jiřího Škrocha, Robina Vitáska si nesmírně vážím. Je nás jen
hrstka ale snažíme se fotbal v Závadě udržet, jak se jen dá!!!
Proto přivítáme jakoukoliv pomoc ze strany bývalých hráčů, kteří se
chtějí zapojit do chodu klubu TJ Sokol Závada.
Na závěr přeji všem občanům i hráčům klidné prožití letních dovolených
a pevně věřím že se setkáme na dalších zápasech našeho fotbalového klubu TJ
Sokolu Závada.
David Tomaka- trenér

Činnost hasičů v dubnu, květnu a červnu
Letošní soutěžní sezónu zahájila soutěžní družstva soutěži 14. dubna
v Ostravě Zábřehu. Muži zde převedli na začátek sezony pěkný výkon a shodili
první „patnáctku“. I přesto, že to nestačilo na stupně vítězů, v týmu vládla
spokojenost. V Zábřehu se předvedly i naše ženy a s časem 21,85 skončily
na druhém místě. Pak následovala už tradiční soutěž v Hlavnici 1. května. Zde
družstvo mužů nakonec skončilo na 5.místě a ženy v silné konkurenci soutěž
vyhrály. Další týden proběhla cesta až do Kunčic pod Ondřejníkem, kde jeli
tentokrát pouze muži. Zde předvedli hezký výkon a dosáhli času 15,491, což ale
v silné konkurenci 36 družstev stačilo na 10. místo. Další soutěž se konala již
blíže a to hned vedle v Píšti. Zde se nám ovšem vůbec nedařilo. Muži rozběhli
útok, ale levý proudař nedoběhl k čáře a časomíra se zastavila až na 21s. Stejně
smolný den měly i ženy, kdy levá proudařka taky nedoběhla a časomíra se
nezastavila vůbec. Hned druhý den se družstva vydala do Tísku. Ani po téhle
soutěži nevládla v týmech spokojenost i když čas 17,12 u mužů stačil na 5.místo
a ženy zde dosáhly času něco přes 23s. V neděli proběhlo okrskové kolo
požárního sportu v Bohuslavicích. Tady jsme si zase po roce vyzkoušeli dráhu
100m překážek a pak požární útok. Obhájili jsme loňské 1.místo a tak pak mohli
reprezentovat okrsek na okresním kole PS.
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Poslední květnový víkend byla noční soutěž v Bartovicích, kde muži
skončili 13. a ženy 5. V sobotu se jelo pět trochu dál a to do Kozlovic, kde se
nám loni hodně líbilo. Opět jako loni jsme zde obsadili 6. místo s časem 16,15
a ženy obsadily krásné 2. místo s časem 20:41. V neděli jeli pouze muži
na Svobodu, ale tady se nám útok nepovedl stejně jako další pátek
ve Větřkovicích. Jak u mužů, tak u žen, zde došlo k chybě při vytahování vody.
V sobotu se konal výše zmiňované okresní kol v PS v Malých Hošticích.
První disciplína byla 100m překážek, na které nám to moc nešlo a smůlu měl
Kuba, kterému k pěknému času 20s chybělo málo. těsně před cílem se mu urvala
proudnice.

Náladu nám alespoň zlepšil fakt, že jsme předvedli 3. nejlepší požární. útok.
V neděli se konaly hned 2 soutěže. První byla v Rohově, kde našeho vytahovače
hodně překvapila nízká základna a první útok tak „pohřbil“ pozdě vytaženou
vodou. Ženy zde předvedly pěkný útok a obsadili 1.příčku. V druhem kole muži
svůj útok alespoň trošku zlepšili a skončili na 3.místě. Z Rohova se družstva
přesunula do Bohuslavic. Ihned po příjezdu proběhlo rychle chystání na start.
Prvně běželi holky a předvedly krásný útok, s časem 18:767 soutěž vyhrály
a mohly si domů odvést putovní pohár. Hned po ženách šli na start muži, opět se
vše rychle nachystalo a shon nám asi hodně prospěl. Nádherně rozběhly útok
zastavil časomíru na čase 14,91s. Což byla druhá příčka a bylo konečně co
slavit. Následující víkend byly soutěže v Oticích, kde se jede dle pravidel
Opavské ligy a muži se tam jeli zúčastnit. Hned se pak přesunuli do Plesné, kde
se nám vůbec nedaří a smůlu jsme neprolomili ani letos a nedařilo se zde ani
družstvu že. Poslední víkend 16. června proběhla soutěž noční v Oprechticích
(muži N, ženy 31s) a v neděli hned ráno ve Výškovicích. Zde došlo k chybě na
pravém proudu a čas výsledný čas 16,1. Ženy s časem 20,5 skončily třetí.
Ing. Ondřej Lasák a Jakub Chříbek, SDH Závada
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