číslo 9

9. října 2012

Milí spoluobčané,
po prázdninové odmlce Vám přinášíme další číslo Zpravodaje. Skončily
teplé letní dny, dovolené a tábory. Načerpaná letní energie nám bude muset
vydržet přes celou zimu do dalšího léta.
Je tady podzim, ale i toto období má své kouzlo právě proto, že tvoří
pěkný přechod mezi létem a zimou. Za pár týdnů nás čekají Dušičky,
zavzpomínáme na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. V tomto období také
zasadíme stromy a keře v nově vzniklém "Sadu na Nivce".
Zveme tímto všechny občany, aby přišli a zasadili si své stromy a tím
i zapustili pomyslné kořeny v naší obci.
Ing. Yveta Valková
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 13/2012 ze dne 24. září 2012
1. Pořad jednání zastupitelstva obce č.13/2012

Schváleno 9 hlasy .

2. Usnesení zastupitelstva obce Závada č.12/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad a podání námitek.
3. Schválení licencí na provoz autobusových linek TQM – holding linka 900256 a Veolia
Transport Morava linky 910282, budoucí financování těchto spojů bude řešeno až po zasedání
nového krajského zastupitelstva.
Schváleno 9 hlasy.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2012.

Schváleno 9 hlasy.

5. Rekonstrukce obecního úřadu – postup

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

6. Neinvestiční příspěvek na žáka v ZŠ Bohuslavice ve výši 359. 450,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
7. Žádost o pořízení nového územního plánu obce pro MěÚ Hlučín.

Schváleno 9 hlasy.

8. Kamerovým systémem – pouze rozvod, samotné kamery až po zjištění právního
opodstatnění.
Schváleno 8 hlasy. Zdržel se – Stacha Jan
9. Provedení automatika místního vodojemu - finanční výbor vybral firmu ENERGO s.r.o.
Zábřeh Dolní Benešov.
Schváleno 9 hlasy.
10. Umístění odrazového zrcadla na křižovatce – zastávka autobusů v centru obce
Schváleno 9 hlasy.
11. Plán inventur majetku obce za rok 2012
a) hlavní inventarizační komise
předseda – Bartoková Jana
členové - Stacha Jan, Ing. Lorková,
b) DIK 1 – MŠ Závada
předseda – Ing.Lorková
členové – p. Chřibková, Ing. Valková
c) DIK 2 – JSDH Závada
předseda – Ing. Stoček Roman
členové –Pěcháček Lukáš,Stacha Jan,
d) DIK 3 – OÚ Závada
předseda – Blokschová Helena
členové – Kretková Anna, Stacha Jan
Termín provedení do 21.12.2012 , termín proškolení 5.12.2012
Schváleno 9 hlasy.
12. Příspěvky –
Na Mikulášskou nadílku ve výši 50,-Kč/dítě,
Příspěvky seniorům nad 80let – do 150,- Kč/osoba
Pečení perníčku - do výše 1.000,-Kč
Jarmark – do výše 2.000,-Kč
Příspěvek na hračky do MŠ Závada – ve výši 5.000,-Kč
Obecní bál – zrušen a nahrazen plesem, který bude plně v kompetenci občanského
sdružení „ ROZINKY“.
Schváleno 9 hlasy.
13. Usnesení kontrolního výboru č.12 a č. 13.

Schváleno 9 hlasy.

14. Zpráva sociální komise

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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15. Aktualizovaný rozpočtový výhled období 2013 – 2015.

Schváleno 9 hlasy.

16. Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 1.000,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
17. Žádost SDH Závada na bezplatné užívání znaku obce na propagačních materiálech SDH.
Schváleno 8 hlasy. Proti 1 hlas – Stacha Jan
18. Cena na kontejner 1100 l s odvozem 1 x 14 dnů (K101) je měsíčně 385,-Kč bez DPH.
Schváleno 9 hlasy.
19. Boční osvětlení sálu- nové svítidla + LED pásek nad okna, zároveň zastupitelstvo
akceptuje i rozšíření osvětlení na schodiště.
Schváleno 9 hlasy.
20. Závěsy do sálu na stěny na ozdoby – na základě dohody a nového návrhu Ing. Stočka je
toto přesunuto na další zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
21. Koordinátoři výsadby sadu našich předků na Nivce ve složení –
Ing. Lorková, Ing. Valková, Kretková Anna.

Schváleno 9 hlasy.

22. Parkování dodávky SDH Závada v další garáži obce.
Schváleno 5 hlasy.
Pro - Ing. Lorková, Ing. Stoček, Ing. Lasák, Ing. Válková, p. Pěcháček,
Proti – 0 hlasů, Zdrželo se – 4 hlasy Stacha, Bartoková, Blokschová, Kretková.
Zapsala dne 27. 9. 2012 Jana Bartoková
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Zprávy obecního úřadu

Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4.
2011 rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
na realizaci projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami
po linii objektů opevnění“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá,
Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín,
Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada)
byla přiznána dotace ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů projektu.
Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje
s některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech
života, mimo jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní:
Na kole přes sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie,
przygraniczne miejscowości. Etap I.
Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy
Krzyżanowice nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo
iniciováno několik jednání za účasti zástupců samospráv české i polské strany.
Cílem společného projektu je posílit spolupráci komunit na obou stranách
hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času na území českopolského příhraničí, především v regionech hlučínském a krzyżanowickém.
Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení, v rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě
cyklostezek, které se nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska (Darkovice, Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice,
Vřesina).
Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína
do areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění
na katastrech obcí Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice
a v neposlední řadě projekt řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr
obce Hať. Snahou svazku obcí je vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na
již existující a reálně sjízdné úseky s cílem následného rekreačního využití
uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt je také logickým vyústěním
dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o zatraktivnění Areálu
čs. opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce ceněnou prezentací
ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu
návštěvníků.
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Sad na Nivce
Určitě jste do vašich schránek obdrželi informaci starosty obce, že
na pozemku vedle hřbitova vznikne ovocný „Sad na Nivce“, a to díky dotacím,
které naše obec získala z Nadace OKD a Nadace Via. Do tohoto projektu by
se mělo zapojit co nejvíce rodin z naší obce, smyslem je podpořit zájem
o výsadbu tradičních krajových odrůd stromů, které zde rostly v minulosti.
Jedná se o hrušně, jabloně, lísky velkoplodé a slívy, v sadu ale budou zasazeny
i moruše, černá aronie a keře rakytníku, muchovníku a zimolezu kamčatského.
Termín výsadby bude v sobotu 3.11.2012. Prosíme zájemce a odiny, kteří si
chtějí zasadit svůj strom, aby se přihlásili buď na Obecním úřadě nebo
u zastupitelek p. A.Kretkové, Y.Valkové nebo A.Lorkové.
Ing. Andrea Lorková
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Události v obci
Prajzská liga her 3
Již potřetí pořádalo občanské sdružení Prajzská ambasáda recesní soutěž
Prajzskou ligu her. Tentokrát se šest týmů z Čech a tři týmy z Polska setkali
22.6. v Bělé. Každý tým měl šest až osm soutěžících, soutěžních disciplín bylo
celkem osm, mezi nejzajímavější
patřila určitě jídelní štafeta, kdy
museli soutěžící z každého týmu
postupně vypít pivo, vodu, víno,
sníst nanuk, citrón a sušenky –
nejvíce bodů získal nejrychlejší
tým. Ale i u dalších disciplín se
diváci pobavili. Zasoutěžit si
o ceny mohli i diváci, a to
například v hodu papírovou
vlaštovkou nebo pití piva
brčkem. Vítězem Prajzské ligy
her 3 se stal domácí tým Bělá.
Závadské družstvo skončilo na krásném druhém místě, za což jim patří gratulace
a díky za reprezentaci obce.
Složení družstva Závady: David Kubiš, Fredy Holubek, Petr Joško ml.,
Jana Kudělová, Anička Holubková, Eliška Steffková, Natálie Mašková.
Ing. Andrea Lorková

Obecní slavnost
663 let od svého založení oslavila Obec Závada v pátek 6.7.2012
na ístním hřišti, kde ve spolupráci s TJ Sokol a SDH Závada připravila zábavné
odpoledne. Pro nejmenší byl připraven skákací hrad a další soutěže. Větší děti,
ale i dospělí si mohli zahrát vodní fotbal, což bylo příjemným osvěžením
v arném dni. Děti byly nadšené i z projížďky hasičským autem nebo na tyřkolce.
Lukostřelbu a šermování předvedla skupina historického šermu. Samozřejmě
nechybělo kolo štěstí a bohaté občerstvení – domácí cukrovinky, pečené
makrely, pečená kýta a klobásky, korbačíky, pivo a nealko. Oslavy vyvrcholily
nočním karnevalem.

Ing. Andrea Lorková
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Pohádkový hrádek
28. září proběhl v Závadě "Pohádkový
hrádek". Tuto akci pořádala Prajzská
ambasáda, Rozinky a obec Závada.
Počasí nám přálo, a tak kolem 15. hodiny
se na Hrádek začali houfně scházet
návštěvníci. Po cestě byly pro děti
připraveny různé soutěže, u kterých je
vítaly pohádkové postavy, nechyběl
Krakonoš, pirát či Sněhurka. Děti
za splněné soutěžní disciplíny dostaly
občerstvení a když zjistily, že si mohou párek samy opéct na připraveném ohni,
byly nadšeny.
Přímo na hrádku byly i atrakce pro dospělé, jako třeba házení kamenem přes
překážku, zatloukání hřebíků dlouhým kladivem, strouhání jablek o nejdelší
slupku nebo házení šipek do terče. Dospělí účastníci se do soutěžené vrhli
s vervou a spousta z nich si odnesla pěkné ceny.
Všichni si mohli pochutnat na svařáku a domácích buchtách. Hladoví a odvážní
si koupili párek a tak trochu se nám u ohně "vyudili", ale věříme že si všichni
Pohádkové dobrodružství užili.
Všem návštěvníkům a pořadatelům děkujeme za krásně strávené sváteční
odpoledne.
Dagmar Benková

Rozloučení s létem
Již druhým rokem se sešli obyvatelé „hřbitovní ulice“, aby se rozloučili s létem.
Na čtvrtek 4. října vyšlo krásné slunečné počasí. Poslední letní paprsky jsme si
náležitě vychutnali. Na poli na konci ulice jsme ze suché bramborové natě
udělali doutnající ohniště pro opékání brambor a na opečení párků tatínci raději
rozdělali ještě jeden ohýnek,
protože děti „šilhaly hlady“.
Jakmile
se
naše ratolesti
dostatečně
posilnily
párky
a jinými dobrotami, svezly se
všechny na vozíku připojenému
ke čtyřkolce. To bylo radosti –
lepší než kolotoče v Píšti.
Když se setmělo, tak si děti
vyprávěly u hřbitova strašidelné příběhy. Špinavé od loupání upečených
brambor, jen podtrhly strašidelnou atmosféru. Bylo to velmi hezké rozloučení
s létem, a po podzimních a zimních radovánkách se na něj budeme opět těšit.
Hanka Kociánová
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Co se chystá?
12.-13. 10.2012

Volby do krajského zastupitelstva a senátní volby

3.11.2012

Výsadba stromů na Nivce

prosinec 2012

Mikuláš

8.12.2012

Vánoční jarmark

26.12.2012

Štěpánská zábava

Informace knihovna
Knihovna
Oznamujeme čtenářům, že ve dnech 11.října a 25. října 2012 se nepůjčuje
z důvodu pracovního školení knihovnice.
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku vám poděkoval jménem
TJ Sokola Závada za projevenou přízeň a povzbuzování na našich domácích, ale
i venkovních zápasech. Samozřejmě nechci zapomenout také poděkovat celému
obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou za údržbu a sekání hrací
plochy a přilehlého okolí.
V létě nás čekalo spoustu práce co se týče vstupu do nově založené
fotbalové asociace tzv.FAČR. Museli jsme za krátkou dobu po skončení
fotbalového ročníku 2011-2012 zaregistrovat všechny hráče, ale i funkcionáře,
abychom mohli dále reprezentovat obec Závada na fotbalovém poli.
K zaregistrování bylo potřeba zaslat za každou osobu částku 100Kč. Pro příští
sezonu 2013-2014 to už ale bude tento členský poplatek činit 200kč! Taktéž
vyřídit, ale hlavně zaplatit poplatky, jak startovací tak také poplatek pro ČSTV
ve kterém je Sokol Závada veden a to nebyli malé částky!!! Opravdu mohu říci,
že dnes to ve sportu i na takové úrovni jako je 4. třída není jen o fotbale, ale také
o penězích!!! Proto chci říci, že bez podpory obecního úřadu a pana Richarda
Wozniaka, by fotbal v Závadě již nebyl!!!
Samozřejmě, že jako klub si snažíme vydělat peníze i pořádáním akcí jako
jsou plesy, karnevaly a již skončenou oslavou založení obce Závada, která se
úspěšně povedla. Proto prosíme všechny občany o zachování přízně
a o návštěvu akcí, které pořádáme a tak pomůžete společně udržet TJ Sokol
Závada na fotbalové mapě. Za tohle vám jménem celého vedení Sokola mockrát
děkuji.
Ale přejděme také k fotbalovému dění. Naše mužstvo již sehrálo k tomuto
datu 7.10.2012 již 7 zápasů a se skórem 20:17 a 10 body se nacházíme
na 6.místě tabulky 4.třídy skupiny A, ještě nás čekají soupeři jako jsou
Kozmice“B“,Darkovice“B“,Chuchelná“B“, Štítina“B“ a Rohov se kterým
zakončíme podzimní část sezóny.
Pevně doufáme, že se v tabulce posuneme ještě výše, ale taky se budeme
snažit udržet domácí neporazitelnost. K tomu nám pomáhají i nově příchozí
hráči a to jsou Josef Boček a Jan Vehovský, kteří mají spoustu zkušeností
s fotbalem na vyšší úrovni, a proto doufáme, že tyto zkušenosti uplatní na hřišti,
ale i v šatně dobrými postřehy i radami svým spoluhráčům.
Proto se všichni těšíme na vaši návštěvu a že svými hlasivkami poženete
naše mužstvo k dalším vítězstvím!!!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
David Tomaka, TJ Sokol Závada
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Dobrovolní hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Závada uspořádal během letošního léta
v Závadě na místním hřišti 3 akce.
V pátek 13. července proběhl 11. ročník noční soutěže. Počasí nebylo
úplně ideální, přesto že nepršelo, tak bylo velice chladno. I tak se soutěže
účastnilo 34 družstev. Jako první vyběhlo
na trať družstvo mužů ze Závady. Jelikož
sportovní stroj místních byl na opravě,
měli vypůjčenou mašinu z Píště. Strojník
na něj nebyl zvyklý a z nezjištěných příčin
mu mašina vypnula. Naše ženy se pokusili
smůlu mužů překonat a vcelku se jím to
povedlo. Měli pěkně rozběhnutý útok
a s časem 19:721 skončili na 2. místě.
Předběhlo je pouze družstvo žen z Albrechtic u Českého Těšína a za nimi se
umístily ženy z Tísku. Během soutěže jsme se dozvěděli, že se podařilo sestavit
i tým B, což jsou bývalí členové soutěžního družstva a ti skončili na krásném
8.místě, kdy bez jakéhokoli tréninku dosáhli času 17:192. Soutěž v kategorii
mužů vyhrálo družstvo z Kozlovic, následováno muži z Vrbic a Výškovic.
V neděli 26. srpna se uskutečnila denní soutěž v požárním útoku o pohár
starosty. Jako první vyběhlo na trať družstvo mužů ze Závady A. Krásně
rozběhnutý útok bohužel zhatila prasklá hadice B. Následovaly další družstva
na startu. Až jako 20. vyběhly na trať naše ženy. Útok se jim vydařil velice
dobře a s časem 19:083 obsadily konečné 1. místo. Téměř na závěr vyběhlo
i družstvo mužů B, které bylo poskládáno jako již několikrát z bývalých hasičů.
Ti dosáhli času 17:047 a obsadili 10. místo. Konečné výsledky teda byli u mužů
na 1.místě Hněvošice, na 2.místě Lesní Albrechtice B a na 3. místě Plesná C.
V ženské kategorie obsadili 1. místo domácí Závada, 2.místo Tísek a 3.místo
Vřesina. Celkově se soutěže zúčastnilo 33. družstev.
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Jako novinku vymyslelo letos SDH Závada uspořádat na místním hřišti soutěž
v simulaci zásahové činnosti. Akce se uskutečnila v sobotu 22. září.
Za příznivého počasí vyběhlo 19 borců překonat trať o 10 překážkách.
Za zmínku stojí určitě překážky jako překonání bariéry, vytažení 20kg barelu na
lešení do výšky 4m, přenos 80kg figuríny nebo 60 úderů 10kg kladivem atd.
Všechny tyto disciplíny musely být překonány v plné hasičské výstroji
s nasazeným dýchacím přístrojem jako zátěži. Celou trať nejlépe zvládnul
Zdeněk Janoš z Hati v čase 3:56, následovaný Tomášem Goldensteinem
z Borovníku a Janem Knězů z Ludgeřovic. Po ukončení závodu mužů jsme
zařadili jako zpestření i závod dětí. Děti na upravené trati musely roztáhnout
hadice, oběhnou překážky, přenést na určenou vzdálenost medicinbal, smotat
hadici a nakonec prolést 6 metrů dlouhou rouru. Soutěž bohužel skončila již
za vydatného deště. Přesto jsme stihli každé dítě odměnit malou sladkosti
a obdrželo diplom o absolvování mladého železného hasiče.

Hasiči nepořádali ovšem během léta jen soutěže v Závadě. Proto, aby
k nám přijelo na soutěž hodně družstev, bylo třeba se také hodně soutěži
zúčastnit. Družstva jich letos už i s domácí soutěži absolvovali 49. Souhrn všech
úspěchů a neúspěchu připravujeme do příštího zpravodaje až po úplném
ukončení soutěžní sezóny.
Na neděli 7. října jsme měli připravenu drakiádu. Bohužel nám vůbec
nepřálo počasí a akce byla letos zrušena.
V neposlední řadě vše není jen o soutěžích. V neděli 9. září jsme opět
hlídali bezpečnost závodníků při cyklistickém závodě na kolech. Někteří
členové SDH Závada vydali jako každý rok na svátek svatého Václava
na výšlap. Letos byl jako cíl zvolen výšlap z Trojanovic na Pustevny. Vše bylo
zakončeno večer neformálním zhodnocením soutěžní sezony. Další akce byla
hned druhý týden a to chytaní ryb na soukromém rybníku v Píšti. Obě akce měly
u členu pozitivní ohlas.
Ing. Ondřej Lasák, velitel
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