číslo 1

20. prosinec 2010

Vážení občané,
přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů a Božího požehnání.
Zastupitelstvo Obce Závada

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první výtisk Zpravodaje obce Závada. Zpravodaj bude
vycházet jako dvouměsíčník bezplatně.
Účelem je informovat Vás, občany o dění v obci, o jednáních zastupitelstva,
o připravovaných nebo již uskutečněných společenských, kulturních,
sportovních a jiných akcích, informace místních spolků a organizací – prostě
o životě v Závadě.
Zpravodaj budou připravovat zastupitelé obce a zodpovědnost za jeho vydávání
budou mít:
ing. Yveta Valková a ing. Andrea Lorková.
I vy se můžete v případě zájmu zapojit a své příspěvky, připomínky, náměty,
pochvaly i kritiky nám můžete posílat na email: zpravodaj@zavada.cz
Věříme, že si tento způsob informovanosti oblíbíte a že přispěje k větší
spokojenosti všech občanů Závady.

ing. Yveta Valková a ing. Andrea Lorková
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce Závada č. 2 dne 29.11.2010
Zastupitelstvo obce Závada se na svém jednání zabývalo následujícím
programem:
1. Řešení přestupků – byla schválena smlouva s městem Hlučín, na základě
které budou přestupky občanů Závady postoupeny k řešení městu Hlučín.
2. Inventury obecního majetku – bylo rozhodnuto o složení inventarizačních
komisí, které provedou inventury majetku v termínu do 31.12.2010.
3. Usnesení finančního a kontrolního výboru za období leden-listopad 2010
4. Rozpočtové opatření č. 5 – prezentovala ing. Lorková
5. Internetové stránky obce – na návrh starosty obce bylo schváleno vyhlášení
výběrového řízení na správce webu obce.
6. Příprava rozpočtu na rok 2011 – zadáno finančnímu výboru ke zpracování.
7. Práce výborů a komisí – zastupitelé byli seznámeni s obsahem práce
finančního a kontrolního výboru.
8. Obecní bál – bylo projednáno zajištění plesu, ceny do tomboly, výzdoba sálu.
Schválena částka na tombolu a výzdobu sálu ve výši 10 000,- Kč.
9. Příspěvky na kulturní a sociální akce – byly schváleny následující částky :
- na Mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč/dítě
- na návštěvu občanů nad 80 let a nemocných občanů ve výši 150,- Kč/osobu
- příspěvek na pečení perníčků ve výši 1 000,- Kč
10. Odměny členům JSDHO Závada – schváleny odměny 6 členům JSDHO
Závada ve výši 2 000,- Kč/os.
11. Jednací a volební řád – schválen po připomínkách
12. Rozpočtový výhled na období 2012-2014 – zadáno finančnímu výboru
ke zpracování.
13. Informace

– o ukončení pracovního poměru zaměstnanců na VPP
– o ukončení oprav v místní kapli
– o pokácení vrby u Kaménky
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14. Zřízení nového autobusového spoje – p. Náwrathová vznesla požadavek
na zavedení nového autobusového spoje kolem 6 hod. ranní. Toto bude
zveřejněno, aby se mohli občané vyjádřit – viz Výzva občanům.
15. Kontejnery na velkoobjemový odpad – bylo navrženo, aby se termíny
přistavení a svozu velkoobjemového odpadu přesunuly na sobotní termín.
Starostovi uloženo: zjistit podmínky takových svozů. Na příštím zasedání bude
rozhodnuto.
16. Odstranění betonových květináčů na točně k Píšti – uloženo starostovi:
zjistit způsob odstranění případně likvidace těchto květináčů.
17. Poutač na Hrádek – stávající poutač na Hrádek je již ztrouchnivělý, proto
bylo rozhodnuto o jeho opravě. Na příštím zasedání předloží zastupitelé návrhy
na nový poutač, případně na modernizaci stávajícího poutače.
18. Světlo za MŠ – parkoviště za mateřskou školkou je neosvětlené, proto bylo
rozhodnuto o osvětlení tohoto prostoru. Pan Krajíček a pan starosta navrhnou do
příštího zasedání způsob provedení.
19. Pokácení stromů v zahradě MŠ – paní ředitelkou mateřské školky Libou
Chřibkovou byl vznesen požadavek na vykácení 3 vzrostlých borovic nad
pískovištěm v zahradě MŠ z důvodu obavy o bezpečnost a hygienu dětí.
Zastupitelé se byli na stromy podívat, řešení bylo odsunuto na další schůzi.
20. Zpravodaj – bylo navrženo vydávání tištěného Zpravodaje obce Závada,
toto bylo schváleno, bude vycházet jako dvouměsíčník pod vedením ing. Yvety
Valkové a ing. Andrey Lorkové.
ing. Yveta Valková

Z jednání zastupitelstva č. 3/2010 dne 13.12.2010
1. Změna územního plánu č. 3 - jedná se o prodloužení platnosti územního
plánu č.2 - schváleno.
2. OZO Ostrava – ceny za odpady v roce 2011 – zůstávají nezměněny,
schváleno.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2011 – jedná se o provizorní rozpočet
do doby schválení rozpočtu na rok 2011, schváleno.
4. Vypracování nových obecně závazných vyhlášek obce - vyhláška
o místních poplatcích a o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
automat, schváleno.
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5. Nájmy za sál, kuchyň, taneční, zumbu aj. – jednalo se nájmech za tyto
aktivity. Je nutno rozlišovat soukromé akce konané v sále a akce pro širokou
veřejnost. Dále bylo řečeno, že tyto volnočasové aktivity by se měly v obci
podporovat, aby občané nemuseli za tímto dojíždět do okolních vesnic či měst.
Proto se nájemné za zumbu platit nebude (v sále se netopí, pouze se 1 hodinu
svítí) a za taneční se bude platit pouze plyn a elektrika dle skutečné spotřeby.
6. Rozpočtové opatření – jedná se o přesuny nevyčerpaných nebo přečerpaných
položek rozpočtu, schváleno.
7. Vánoční výzdoba v obci – bylo navrženo, aby se v obci Závada začala řešit
vánoční výzdoba včetně vánočního osvětlení. Vzhledem k datumu se bude
vánoční osvětlení řešit začátkem roku při tvorbě rozpočtu. Pro letošní rok bude
pouze osvětlený strom u kaple.
8. Kluziště – bylo navrženo, aby na asfaltovém hřišti sportovního areálu bylo
zřízeno kluziště. Kluziště bylo zastupitelstvem schváleno. Obec uhradí dřevěné
desky na výrobu mantinelů, které smontují hasiči a zároveň vyrobí led.
Na starost si toto bere Lukáš Pěcháček.
9. Úkoly z minulého zastupitelstva:
- kontejnery na velkoobjemový odpad – byl schválen na rok 2011 jeden sobotní
svoz velkoobjemového odpadu. Ukládání odpadů do kontejnerů si vzali
pod patronát hasiči, zajistí p. Pěcháček a kontrolnímu výboru byl uložen dohled
nad tímto svozem.
- betonové květináče na točně k Píšti – starosta podal informaci, že tyto těžké
květináče nám v takovém stavu nikdo neodveze, takže se budou muset rozbít
a poté odvézt – bude řešeno na jaře 2011.
- ukazatel na Hrádek – zatím nevybrán žádný návrh, zůstává k řešení.
- osvětlení za MŠ – byl nalezen způsob, jak a kde světlo umístit, instalace bude
provedena, až to počasí dovolí.
- vykácení stromů v zahradě MŠ – neschváleno
- bioplynová stanice Moravec – většina zastupitelů s výstavbou této stanice
nesouhlasí, starostovi uloženo získávat další informace.
ing. Yveta Valková
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Zprávy obecního úřadu
Zhodnocení roku 2010 v obci Závada – stavby
1. V letošním roce byl vybudován vodovodní vrt na Bahnech pro napojení
na stávající síť vodovodního řádu kolem hřbitova – uhrazeno 887.440,- Kč
z rozpočtu obce. Stavba přechází na příští rok a bude financována z ušetřených
prostředků z letošního roku, nebo z případně získané dotace.
2. Statické zajištění budovy obecního úřadu ocelovými lany, injektáže
v základech, sešití zdiva a prasklin za 828 000,- Kč připravilo budovu obecního
úřadu k celkové rekonstrukci. Červen roku 2011 bude rozhodující, zda obec
získá dotaci z ROP. Zde je velmi malá naděje.
3. Kaple sv. Urbana prošla větší opravou interiéru – cena 551.551,- Kč.
Ze sbírek bylo uhrazeno 356.234,- Kč a z rozpočtu obce 195.317,- Kč.
V příštím roce je třeba ještě odkopat zvenku základy ze strany od školky
a odvodnit i tuto část pro snížení vlhkosti zdiva. Děkuji občanům a věřícím
za nemalé finanční dary a sbírky na opravu této kaple, pracovníkům obce,
dodavatelským firmám a ostatním, kteří bezúplatně vypomohli svou prací.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na chodu obce. Jsou to někdy
podceňovaní pracovnicí z úřadu práce, kteří jsou určitě užitečnější, než ti, kteří
obcházejí současné zákony. Dále děkuji zastupitelům, paní Drastíkové, panu
Chřibkovi, panu Krupovi, lidem kteří se starají o naši kapli, ale i občanům, kteří
nám dobrovolně a automaticky pomáhají s úklidem sněhu na chodnících. Přeji
všem občanům klidné a požehnané svátky.
Jan Stacha, starosta obce

Plastové pytle OZO
Na obecním úřadě jsou k zakoupení plastové pytle s logem OZO. Cena je
30,- Kč/ ks a v této částce je již zahrnut i svoz. Naplněný pytel se postaví
k popelnici ve dnech svozu popelnic a OZO jej odveze.
ing. Yveta Valková

Výzva autobus
Vážení občané,
na listopadové schůzi zastupitelstva obce byl z řad občanů vznesen požadavek
na zřízení autobusového spoje Závada – Hlučín
kolem 6.hodiny ráno. Prosíme všechny, kteří by
tento spoj využívali, aby se do konce ledna přihlásili
na Obecním úřadě. Dle počtu zájemců bude
posuzováno na zastupitelstvu, zda se pokusíme tento
spoj domlouvat s KODISem a okolními obcemi.
Děkujeme
zastupitelstvo obce
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Psi výkaly
V mnoha městech a vesnicích je v poslední době aktuální téma „psí výkaly“.
Není tomu jinak ani v Závadě. Kolikrát se vám už stalo, že jste si vyšli
na nedělní procházku ve vyleštěných botách a po pár metrech šlápli do…....
Nadávce se v tu chvíli asi ubrání málokdo! A co potom, pokud si „voňavou“
ozdobu boty přinesete s sebou do autobusu, do práce, školy, kostela…
Apelujeme proto na majitele psích mazlíčků – zamyslete se a zvažte, zda je
velký problém nosit si s sebou na procházku obyčejný igelitový sáček a
po vykonání potřeby po vašem pejskovi uklidit? Vždyť na vaše (ne)chování
doplácí i ti, kteří psa nevlastní. A málokterému majiteli psa by se asi zamlouvalo
dostavit se před přestupkovou komisi a zaplatit pokutu kvůli psímu exkrementu,
ale i k tomu by mohlo v krajním případě dojít!
A tak jen doufejme, že až po zimě roztaje sníh, nebudeme na chodnících
kličkovat mezi psími hromádkami… Vždyť z takového obyčejného psího
exkrementu Vám může pěkně nálada klesnout pod psa!!
ing. Andrea Lorková a zastupitelstvo obce

Kontejnery na plast
Nově se mohou do kontejnerů na plast vhazovat
plechovky, konzervy a obaly od sprejů.
ing. Yveta Valková

Události v obci
Pečení perníčků
Obecní sál opět po roce provoněla vůně
perníku - Klub rodičů při MŠ Závada pořádal
v pondělí 6.12.2010 tradiční pečení perníčků
s paní Aničkou Kretkovou. Letošní pečení se
konalo na Mikuláše, a tak děti přišly
v čertovském či andělském převleku. Suroviny
na pečení sponzoroval Obecní úřad, děti si
donesly pouze válečky a svou oblíbenou
formičku. Děti i jejich rodiče strávili příjemné
odpoledne válením těsta, vykrojováním
a následným zdobením upečených perníčků. Hotové perníky, ale i linecké
a marcipán, které rovněž děti vytvořily, se prodávaly na Vánočním jarmarku dne
12.12.2010.
Letošní účast na pečení byla velice hojná, a tak doufejme, že i v příštích letech
budeme pokračovat v této krásné tradici, kdy si rodiče najdou v předvánočním
shonu čas na tvoření s dětmi.
ing. Andrea Lorková
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Vánoční jarmark
Druhý ročník Vánočního jarmarku uspořádal Klub rodičů při MŠ Závada třetí
adventní neděli 12.12.2010. Ve vánočně
vyzdobeném sálu se prodávaly perníky,
cukroví, výrobky dětí z Mateřské
školky, bižuterie, vánoční ozdoby, šle,
pásky, vonné svíčky. Samozřejmě
nemohl chybět vánoční punč – a to jak
alkoholový pro dospělé, tak nealko
dětský. K občerstvení napekly maminky
dětí koláčky, buchty, věnečky a spoustu
dalších dobrot.
Učitelky s dětmi z Mateřské školy měly připraveno vystoupení a nakonec si
všichni společně zazpívali koledy. Děti se pak zabavily u kreslení a vybarvování
obrázků s vánoční tématikou či zdobení perníčků.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce.
ing. Andrea Lorková

Taneční v Závadě
Od listopadu 2010 probíhá v Závadě taneční kurz pro dospělé. Každou neděli
večer se schází 15 párů všech věkových kategorií v sále Obecního úřadu a pod
vedením tanečního mistra se učíme základům společenského tance. Chtěla bych
vyzdvihnout našeho tanečního mistra p. ing. Milana Kysučana, který je
profesionálním učitelem tance, trenérem a porotcem tanečního sportu. Mimo
jiné je zakladatelem Klubu sportovního tance při Kulturním domě Hlučín, který
se pod jeho vedením vypracoval mezi přední kluby sportovního tance v České
republice.
Chtěla bych tímto poděkovat slečně Darince Kozlové, která nám tento kurz
zprostředkovala.
ing. Yveta Valková

Zumba v Závadě
Když k nám do Závady vloni začala dojíždět a předcvičovat zumbu p. Magda
z Kobeřic, setkala se tato sportovní aktivita s mimořádným zájmem žen a dívek.
Proto jsme byly zklamané, když v letošním roce p. Magda již nechtěla
pokračovat a do Závady dojíždět. Hledaly jsme novou cvičitelku a podařilo se
nám sehnat kontakt na slečnu Evu z Bolatic. (opět zásluhou slečny Darinky
Kozlové). Můžeme se tak každý týden v úterý v 18.00 hodin scházet v sále
Obecního úřadu a pořádně si dát do těla. Cvičení zumby je svižné a zábavné,
v rychlém tempu a s moderní hudbou.
Zveme tímto i další zájemkyně či zájemce! Vstupné 50,- Kč se hradí na místě.
ing. Yveta Valková
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Co se chystá?
Živý betlém
Jako každoročně na štědrý den připravil p. Dombek živý betlém. Letos bude
živý betlém 24. prosince v 10,30 hod. na dětském hřišti. Na zahřátí bude pro
děti připraven teplý čaj a dospělí si mohou zakoupit teplý grog.
ing. Yveta Valková

Tříkrálová sbírka
O víkendu 7. – 9. ledna 2011 bude v obci probíhat tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Opava.
ing. Yveta Valková

Plesová sezona
8. ledna 2011
22. ledna 2011
5. února 2011
18. února 2011

Obecní bál
Ples sportovců
Tradiční hasičský ples
Maškarní hasičský ples (pro dospělé)

Pořadatelé těchto plesů se těší na Vaši hojnou účast!

Informace organizací a spolků
Požární ochrana v obci
Dovolte mi napsat pár řádků o hasičích. V obci Závada fungují dvě složky
starající se o požární ochranu.
První menší složkou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Závada
(JSDH) čítající 14 členů. Tato složka je zřízena dle zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Zřizuje ji obec Závada a stará
se o požární ochranu v represivní části (zásahy při požárech a jiných
mimořádných událostech ) pro obec Závada. Velitelem jednotky je Ondřej
Lasák. Členové se řádně scházejí na pravidelných školeních, musí se zúčastnit
zdravotních prohlídek a provádějí fyzickou přípravu dle plánu práce na daný
kalendářní rok. Každých pět let se provádí proškolení strojníků a velitelů
v Ústřední hasičské škole (ÚHŠ) Jánské Koupele. V letošním roce doběhlo toto
pětileté období, proto 3 velitelé prošli 24 hodinovým školením a 4 strojníci
16 hodinovým školením v UHŠ. Ke dni 30.11.2010 jsme měli celkem 6 zásahů.
Jednalo se o technické pomoci spojené s čerpáním vody v katastru obce Závada
a Bohuslavice. V březnu proběhla kontrola dokumentace jednotky ze strany
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, která neshledala žádné
nedostatky. Během roku byl členy nejlépe hodnocen výcvik s lezeckým
vybavením konaný dne 2. října, kdy se členové učili zacházet s lany
a polohovacími pásy. Závěrečné školení spolu s přezkoušením členů jednotky
proběhlo v pátek 3. prosince. Jednotka se občas potýká pouze s problémy
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spojené s požární technikou, která již není nejnovější a na naší cisterně z roku
1984 dochází k menším poruchám během celého roku.
Sbor dobrovolných hasičů v Závadě (SDH) je samostatná organizace založena
jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů. SDH Závada je dále přiřazeno pod Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska (SH ČMS). Tato organizace se stará především o prevenci,
připravuje podklady a organizuje školení pro JSDH, zajišťuje kulturní,
společenské a sportovní akce v obci. Všichni se podílejí na opravách techniky
a udržování pořádku v hasičárně. V SDH Závada je v roce 2010 přihlášeno
a členské poplatky hradí 101 členů.
V letošním roce uspořádal SDH Závada každoroční hasičský ples, dále se
uskutečnily noční a denní hasičská soutěž. Pravidelně se zúčastňujeme
sv. Floriánského setkání hasičských zástav, které se v letošním roce konalo
8. května v Opavě. Dvakrát ročně, na sv. Floriána a na sv. Štěpána, je sloužena
mše svatá za hasiče v místní kapli sv. Urbana.
Někteří členové se podílejí na fyzické přípravě tak, že se zúčastňují hasičských
soutěží v požárním útoku nebo v disciplíně TFA (nejtvrdší hasič přežije).
SH ČMS – OSH Opava každoročně organizuje pravidelnou zkoušku čerpadel
a školení strojníků. Letos tato zkouška proběhla v Bohuslavicích dne 2. října
2010. Členové se zúčastňují i pohřbu svých členů a navštěvují nemocné členy
sboru.
SDH Závada má každoročně výroční valnou hromadu. Tímto bych rád
všechny členy na ni pozval v sobotu 29. ledna 2011 od 15 hodin v sále
obecního úřadu.
V plánu na rok 2011 jsou tentokrát dva plesy. První tradiční hasičský ples se
uskuteční 5. února 2011 v sále obecního úřadu od 20 hodin. Novinkou bude
maškarní ples, který se uskuteční v pátek 18. února 2011 od 20 hodin v sále
OÚ. Informace o prodeji vstupenek sledujte na nástěnce. Dále plánujeme denní
a noční hasičskou soutěž, okrskovou soutěž atd.
Informace o činnosti všech hasičů v obci jsou v průběhu celého roku
zveřejňovány na internetových stránkách http://hasici.zavada.cz nebo
na hasičské vývěsce na zastávce autobusu.
Hasiči Závada přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a klidný rok
2011.
ing. Ondřej Lasák, velitel JSDH Závada a člen výboru SDH Závada

Činnost sportovního družstva hasičů Závada
Za hasiče v Závadě soutěžila letos tři soutěžní družstva. Celou sezónu jezdil
na soutěže tým muži A. Ten se zúčastnil celkem 42 soutěží. Nejlepších
výsledků a to prvního místa dosáhli muži A na soutěžích
v Darkovicích, Markvartovicích, Strahovicích a v Píšti
na okrskovém kole požárního sportu. Na druhém místě
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se umístili na 3 soutěžích, třetí místo obsadili pětkrát, čtvrté místo 4x a jednou se
umístili na místě 5. Mezi to se řadí i čtvrté místo na denní soutěži v Závadě.
Nejrychlejší útok v celé letošní sezoně se povedl v Martinově, kde byl výsledný
čas 14:590s. a první terč shozený dokonce v čase 14:122s. Což bylo výsledné 2.
místo. Celkem se tým zúčastnil 42 soutěží, z toho 17krát to bylo do 5. místa.
Což ve výsledku znamená, 40,47% umístění do 5. místa a to mnohokrát
v konkurenci více jak 40-ti družstev nejen z Moravskoslezského kraje.
Družstvo mužů B se skládá z hasičů, kteří soutěžili v předešlých letech. Dnes
již pro své pracovní a rodinné povinnosti nemají tolik času, proto se rozhodli
předvést svůj útok pouze na noční a denní soutěži v Závadě. Zde předvedli
svými časy 18:52s na denní a 19:30 na noční soutěži, že i bez tréninku stále
dosahují pěkných časů.
Družstvo žen se letos dalo dohromady na noční
soutěž, kde se jim útok nepovedl. Pak se daly znovu
dohromady až v průběhu srpna, kdy se začaly
zaučovat nové posily týmu. První svou soutěž
uskutečnily těsně před denní soutěži v Závadě, a to
v Bítově, kde se na noční soutěži umístily na 3. místě.
Následovala denní soutěž v Závadě, kde byly rovněž
třetí. Do konce sezóny obsadily ještě jedno 1. místo ve
Strahovících a pak ještě po jednom druhém a třetím místě. Celkem se tedy
zúčastnily ženy 9 soutěží a z toho byly 5x na bedně.
Pokud vzpomeneme ještě krátce na soutěže, které se uskutečnily v Závadě, tak
noční soutěže se zúčastnilo úctyhodných 40 družstev, což bylo 29 týmů mužů
a 11 týmů žen. Na prvním místě se umístili muži z Karviné Louky a první místo
v ženské kategorii obsadila Svoboda. Denní soutěž byla pořádána v termínu, kdy
těch soutěží bylo v okolí víc. I tak se zúčastnilo 23 družstev mužů a 4 družstva
žen. Na prvních místech se umístili tentokrát muži z Vrbice a ženy z Kozmic.
Družstva ovšem nesoutěží jen v požárním sportu. Letos se několik lidí
zúčastnilo i soutěží v disciplíně variace TFA (nejtvrdší hasič přežije), ovšem bez
dýchací techniky. Zúčastnili se soutěži v Hlučíně, Hati, Dolním Benešově
a Hrabyni. Na všech soutěžích dosáhli průměrných výsledků, ale v těchto
náročných disciplínách jde spíš o to, tuto soutěž zvládnout a dokončit. A to se
podařilo všude.
Lukáš Pěcháček, starosta SDH Závada

Knihovna Závada
Krásné a spokojené prožití svátků vánočních a v novém roce
2011 dny plné pohody a klidu čtenářům, návštěvníkům místní
knihovny a všem občanům
přeje Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice
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Bohoslužby o svátcích vánočních
den
Pátek
24. 12. 2010

Sobota
25. 12. 2010

Neděle
26. 12. 2010

Pondělí
27. 12. 2010
Útery
28. 12. 2010
Středa
29. 12. 2010
Čtvrtek
30. 12. 2010
Pátek
31. 12. 2010
Sobota
1. 1. 2011

liturgická oslava

Štědrý den

obec

čas

Bělá

22:00 - půlnoční

Závada

13:00 – živý betlém
24:00 - půlnoční
22:00 - půlnoční

Bělá

9:00 – mše svatá

Bohuslavice

9:00 - mše svatá

Závada

7:30 – mše svatá

Bělá

Závada

10:00 – mše svatá
7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá
15:00 - koncert
8:30 – mše svatá

Bohuslavice

17:00 – mše svatá

Bělá
Závada

16:30 – mše svatá
18:00 – mše svatá

Bohuslavice

17:00 - mše svatá

Bělá

16:30 - mše svatá

Bělá
Bohuslavice

15:30 – mše svatá
17:00 – mše svatá
7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá
8:30 - mše svatá
10:00- mše svatá
7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá

Bohuslavice

Slavnost Narození
Páně

Svátek Svaté rodiny
2. svátek vánoční

Bohuslavice

Svátek sv. Jana
Evangelisty
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

Sv. Silvestra
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Nový rok

Bohuslavice
Závada
Bělá
Bohuslavice

Neděle
2. 1. 2011

Závada

8:30 - mše svatá

Bělá

10:00- mše svatá

Přeji Vám radostné a pokojné prožití svátků Ježíšova narození.
P. Kazimír Buba, farář
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Otevírací doby
Pátek 24.12.2010
Sobota 25.12.2010
Neděle 26.12.2010
Pátek 31.12.2010
Sobota 1.1.2011
Jinak běžná otevírací doba.

TEMPO Závada
7:00 – 10:00
zavřeno
zavřeno
7:00 – 12:00
Zavřeno

Hostinec MartinTheuer
10:00-14:00
9:00-12:00 17:00 - …
9:00-12:00 17:00 - …

Pátek 24.12.2010
Sobota 25.12.2010
Neděle 26.12.2010

Hospůdka na hasičárně
10.00 – 14.00 20:00 - …
19:00 - …
20:00 - …
Štěpánská oldies párty v sále

Pondělí 27.12.2010
Úterý 28.12.2010
Středa 29.12.2010
Čtvrtek 30.12.2010
Pátek 31.12.2010
Sobota 1.1.2011
Neděle 2.1.2011

15:00 - …
15:00 - … turnaj v biliardu
15:00 - …
15:00 - …
10:00-17:00
9:00-12:00 17:00 - …
9:00-12:00 17:00 – 22:00

15:00 - …
15:00 - …
15:00 - …
15:00 - …
uzavřená společnost
16:00 - …
16:00 - …

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011
přejí občanům Martin Theuer / Lucka Wilpertová

Kadeřnictví Barbora Hrubá
Oznamuje, že od 23.12.2010 bude kadeřnictví zavřeno.
Začátek: 4.1.2011 od 15.00 – 17.30 hod.
Všem občanům přeji krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2011
Barbora Hrubá
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