číslo 2

7. březen 2011

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhý výtisk Zpravodaje obce Závada. Většina z nás
prožila klidné vánoční svátky a někteří na Štědrý den v obci navštívili
i za deštivého počasí živý betlém ve sportovním areálu. Ten si pro nás připravila
místní mláděž. Pohodu vánočních svátků završily silvestrovské oslavy, které
proběhly v obci v poklidu.
Během vánočních svátků připravili místní hasiči na asfaltovém hřišti kluziště
pro širokou veřejnost. Bohužel cca po 14 dnech přestalo počasí přát, takže další
ledová plocha bude až příští zimu.
Po novém roce se uskutečnila jako každý rok tříkrálová sbírka, při které jsme
opět štědře přispívali na pomoc potřebným. Do nového roku mnozí z Vás
vstupovali s předsevzetím učinit něco pro své zdraví. Každé úterý je možno si
v sále obecního úřadu zacvičit v rytmu zumby a nově také cvičit s paní
Adámkovou každý čtvrtek od 18 hodin.V rámci plesové sezóny mohli příznivci
tance navštívit v obci několik plesů. První ples upořádal TJ Sokol Závada,
dalšími byly tradiční hasičský ples a maškarní ples pro dospělé uspořádaný opět
hasiči. Všechny tři plesy se setkaly s velmi kladným ohlasem návštěvníků.
Pro děti se poslední únorovou neděli konal dětský maškarní ples, který jako
každoročně uspořádal Klub rodičů MŠ v Závadě. Děti se nesmírně bavily
pod taktovkou klaunů. Když už jsme u tance, je nutné také zmínit závěrečnou
kolonu, která se konala 12.února, kde všichni tanečníci předvedli, co se během
kurzu naučili.
Nyní již pomalu nastává jaro. Vracejí se ptáci z teplých krajin a tak doufejme,
že nás nepřekvapí ještě zima. Všichni se jistě už těší na teplejší dny a zároveň
na Velikonoce.
redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce Závada č. 4 dne 24.1.2011
Zastupitelstvo obce Závada se na svém jednání zabývalo následujícím
programem:
1. Rozpočet na rok 2011 – schválen
2. Cena vodného - cena vodného zůstává pro rok 2011 nezměněna,
tj. 18,- Kč/m3.
3. Nové odměny neuvolněným zastupitelům –dle nařízení vlády č. 375/2010
se snižují odměny neuvolněným zastupitelům o 5 %, schváleno.
4. Inventury za rok 2010 – inventury byly fyzicky provedeny, dokončení
zápisů do 31.ledna 2011.
5. Výběr dodavatele internetových stránek – odloženo, bude vyhlášeno
výběrové řízení
6. Výroční zpráva o podávání informací - přečtena, bude vyvěšena na www
stránkách
7. Neinvestiční dotace na žáky navštěvující ZŠ Bohuslavice v celkové výši
284 383,- Kč a věcnou režii na žáka ve výši 6,50/oběd – schváleno
8. Věcná břemena pro p. Lukáše Miketu a p.Petra Benka na přípojku nízkého
napětí – schváleno
9. Prajzská ambasáda – ing. Hiltavský představil projekt Prajzské ambasády,
hlavní předmět činnosti, spolupracující obce Česka a Polska a připravované akce
v roce 2011. Hlavním cílem je oživit kulturní a společenský život
v příhraničních obcích na Hlučínsku.
10. Tenisový kurt – byl schválen nákup sítě kolem tenisového kurtu. Nové
podmínky pronájmu kurtu včetně volného vstupu pro děti budou řešeny
na pracovní schůzce dne 28.2.2011.
11. Plán schůzí zastupitelstva – schváleny tyto termíny: 18.4., 25.7., 24.10.,
19.12.2011 v sále obecního úřadu vždy v 18.00 hod.
12. Tříkrálová sbírka – poděkování občanům, bylo vybráno přes 20 tis. Kč.
13. Vnitřní finanční kontrola na rok 2011 – uloženo p. Bartokové
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14. Žádost o dar SDH Závada – obec zveřejní záměr darovat hasičům
stříkačku PS 12.
15. Bioplynová stanice - záměr stavby bioplynové stanice Opavice a.s. Bolatice
v Dolním Benešově na Moravci přiblížil starosta Dolního Benešova p. Štefek.
Stanovisko všech zastupitelů bylo zamítavé.
16. Žádost o dotaci – bylo schváleno podání žádosti o dotaci MSK z programu
obnovy venkova na sušící věž a výtah.
17. Inzerce ve Zpravodaji obce Závada - vydáno zamítavé stanovisko
ke zveřejňování reklam ve zpravodaji.
18. Příprava vánočního osvětlení obce – zadáno vypracování studie možného
osvětlení včetně finančního rozpočtu ing. Romanovi Stočkovi do 30.4.2011
19. Příprava obecního plesu 2012 – zajištění hudby na ples r. 2012 zadáno
Ing. Yvetě Valkové.
20. Informace - vítání občánků narozených v roce 2010
(17. dubna 2011 v sále OÚ)
- zamítnutí požadovaného autobusového spoje
v 6,00 hodin ráno
- možnost kontejneru na bio odpad od firmy OZO Ostrava
- termíny pracovních schůzek zastupitelstva
- usnesení zastupitelstva obce Závada č.3/2010 bez výhrad
Ing. Yveta Valková

Zprávy obecního úřadu
Komíny
Nařízení vlády č.91/2010 (dále i www.skcr.cz) jasně stanoví podmínky
pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zanedbáním
povinnosti ohrožuje provozovatel sebe i ostatní, kteří bydlí v sousedství. Pro nás
v obci platí pro toho kdo topí plynem 1x ročně čištění spalinové cesty, 1x ročně
kontrola spalinové cesty a 1x ročně výběr pevných (tuhých) znečišťujících části
kondenzátu – vše provádí odborně způsobilá osoba - kominík. Z této kontroly
musí občan dostat od kominíka písemnou „Zprávu o provedení kontroly anebo
čištění splalinové cesty“
Jan Stacha, starosta
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Svozy velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů
a elektrozařízení v roce 2011 v Závadě
Ceny popelnic v roce 2011 zůstávají stejné jako v roce 2010, ale svozu
nebezpečných, velkoobjemových odpadů, plastů a skla se mohou zúčastnit
pouze Ti, kteří mají popelnici a řádně si ji platí!- že by se někteří nestyděli
i v letošním roce?
16. dubna 2011
sobota
3 + N + E*
10:00 – 15:00 hod.
20. července 2011
středa
2 + N + E*
10:00 – 17:00 hod.
9. listopadu 2011
středa
3 + N + E*
10:00 – 17:00 hod.
*
N – nebezpečné odpady - barvy, ředidla, chemikálie,
E- elektrozařízení ( zde patří pouze kompletní výrobky, jinak se jedná o
elektroodpad a asi se za něj bude platit!)
Kontejnery budou přistavené před obecním úřadem v sobotu v době
od 10:00 do 15:00 a ve středy od 10:00-17:00 hodin s obsluhou svozové
firmy OZO Ostrava. Na sobotní svoz budou mít dohled zastupitelé obce
s hasiči, kteří při této příležitosti budou sbírat železný šrot.
Do kontejnerů těchto tří svozů nelze ukládat stavební materiály a stavební
suť!
Upozorňuji občany, že při koupi zboží do domácnosti (ledničky, pračky, rádia
atd. včetně pneumatik) je povinen obchodník staré zboží bezplatně odebrat!
Tímto způsobem je možné snížit náklady na tyto tří svozy. Při koupi nové věci
automatický platíme i poplatek za likvidaci.
Novinka –kontejnery na papír a kartony
Nově lze ukládat v obci kartony a papíry do modrého kontejneru.
Do kontejneru na plasty lze navíc ukládat konzervy od kompotů, plechovky,
nádoby od sprejů – vše dle návodu na kontejnerech.
Apeluji tímto na všechny občany, aby sešlapávali plastové láhve a tím
zmenšovali objem i ceny za svozy navíc. Kontejnery často zneužívají stavebníci,
kteří naplní kontejnery polystyrénem a je jim jedno, kde mají ostatní občané
ukládat plasty z domácnosti. Tabulový polystyrén je stavební odpad. Odpadové
hospodářství se bude dál ubírat cestou maximálního třídění a zmenšování
množství vyvážených odpadů na skládky. Jinak poroste cena za svozy
a ukládání na skládkách.

Nabídka na svoz zeleně
!!! OZO Ostrava nabízí jako nadstandardní doplněk k současnému systému
sběru odpadů občanům speciální nádobu (hnědá plastová popelnice - kompostér
- u dna prostor pro odsazování vody, v bocích odvětrávací otvory proti
zahnívání, pojezdová kolečka), kterou by obsluhovali v intervalu 1 x za 14 dnů
v období vegetační aktivity duben-listopad.
4
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Cena služby (vč. DPH) je pro občany obce Závada kalkulována s ohledem
na vzdálenost od kompostárny pro nádobu s objemem:
120 litrů 80,- Kč/měsíc, tj. 640,- Kč/rok, resp. 8 měsíců
240 litrů 95,- Kč/měsíc, tj. 760,- Kč/rok.
S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus doporučujeme spíš nádobu
větší, ale není problém v průběhu služby provést změnu nebo navýšení. Služba by
měla nabídnout občanům pohodlí a obci eventuálně pomoc s dosavadním systémem.

Prozatím se přihlásili pouze 3 zájemci, nový termín na přihlášení je
prodloužen do poloviny března 2011
Jan Stacha, starosta

Ničení majetku obce
 Kaménka - co je to přírodopis - naši dorostenci zřejmě nepoznali dva krásné
a zdravé modříny u rybníka Kaménka asi v opojení na budoucí levné teplo
domova. Určitě nevědí, že modřín na zimu opadává. Prostě bez jakéhokoliv
povolení stromy pokáceli a odvezli. Toto je hrubé porušení zákona o životním
prostředí. Pevně věřím, že se výtečníci za mnou zastaví na obecním úřadě
a domluví se minimálně na náhradní výsadbě. Hoši jaro se blíži!
 ničení posezení a map cyklotras - silácké výkony- je dalším nešvarem
někoho z našeho okolí. Tyto mapy mají navádět turisty po krásách našeho
kraje, nikoliv ukazovat jak umíme vše zdevastovat.
 žlutá barva na komunikacích – umělecká díla - pokud má někdo přebytek
žluté barvy tak ji může darovat obci, potřebujeme více zvýraznit zákaz
zastavení před obecním úřadem. Tento nebezpečný kousek vandalů se může
vymstít i jim samotným, nebo blízkým. Barva na cestě může být i příčinou
vážné dopravní havárie vozidla, nehledě na škodu na podvozcích.
 zastávky – místo pro naši vyčerpanou mládež, někdy jsou i pro cestující –
jsou zplivané, pob..té, plné nedopalků cigaret. Zde je vidět kultura našich
nástupců a výchova mládeže.
Závěrem lze pouze konstatovat, že finance na opravy po vandalech zákonitě
musí chybět na ostatní výdaje!
Nyní zodpovědně k naši mládeži, školním dětem i dospělým - mohu
konstatovat, že pro veškerý okruh lidí vzniklo občanské sdružení Prajzská
ambasáda se sídlem v Bělé pro české i polské příhraniční obce. Iniciátorem
a vedoucím je Ing. Martin Hiltavský, který je mnohým znám z mezinárodního
putovního tábora (tábořili zde na hrádku) a loňské hezké akce - Pohádkový
hrádek Závada. Letos bude pod touto patronací u nás v dubnu pečení perníčků
a pletení pomlázek v místním sále. V září se uskuteční pohádkový hrádek
pro rodiny s dětmi. Přidám ještě jednu akci a to 23.až 30.července – putovní
tábor Prajzská bez hranic pro mládež od 16 do 26 let. Po zprovoznění
internetových stránek Prajzské ambasády bude vše přístupné i ke korespondenci,
včetně plánovaných akcí.
Jan Stacha, starosta

5

číslo 2, březen 2011

zpravodaj obce Závada

Události v obci
Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou
Hlučín.
Výtěžek této sbírky je určen na pomoc lidem
v nouzi sociální, tělesné i duševní, asi 10%
výtěžku jde na pomoc do zahraničí. Obyvatelé
Závady dokázali, že jim neštěstí jiných není
lhostejné a že mají dobré srdce, neboť vybraná
částka přesáhla úctyhodných 20 tis. Kč.
Ing. Andrea Lorková

Cvičení s p.Věrou Adámkovou
Od měsíce února začalo každý čtvrtek v 18.hod v sále OÚ Závada cvičení
pod vedením p. Věry Adámkové ze Vřesiny. Jedná se o posilování a protáhnutí
celého těla se zapojením prvků body formingu, body stylingu a tzv. port de bras
(s prvky baletu). Cena za hodinu je 20,-Kč.
Ing. Andrea Lorková

Ples sportovců
Plesovou sezónu v Závadě
zahájil v sobotu 22.1.2011
ples pořádaný TJ Sokol
Závada. K tanci zahrála
taneční skupina SROKS.
Připraveny byly i soutěže,
např.
kopání
míče.
O půlnoci
proběhla
tradiční tombola, kde
hlavní výhrou byl LCD
televizor, hodnotné byly,
ale
i
další
výhry.
Po tombole následovala zábava, trvající až do brzkých ranních hodin.
Ing. Andrea Lorková

Závěrečná tanečních
V sobotu 12.2. se uskutečnila závěrečná tanečních pro manželské a přátelské
páry, které probíhaly od listopadu. Taneční páry si pozvaly rodiny a známé,
aby jim předvedly tance, které se během deseti
lekcí pod vedením
Ing. Kysučana a slečny D.Kozlové naučily.
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Sálem tak zazněly taneční rytmy standardních tanců waltze, polky, valčíku
a tanga, páry ale zatančily i latinskoamerické tance mambo, cha-cha, jive
a pro zpestření čardáš, country čtverylku a rockn´roll.

Poté proběhla soutěž o nejlepší pár, kterou vyhráli manželé Benkovi.
Následovala volná zábava, kdy se do tance zapojili všichni zúčastnění.
Doufejme, že se taneční kurzy v Závadě podaří v budoucnu znovu zopakovat.
Ing. Andrea Lorková

Plesy hasičů
SDH Závada uspořádal v letošním roce dva plesy. První se uskutečnil v sobotu
5. února. Jednalo se o tradiční ples s bohatou tombolou, kterou pomohli
uspořádat také sponzoři, za což jim patří velký dík. Předtančení zajistil taneční
pár Petr Kupčík a Eliška Otáhalová z KST KD Hlučín. K tanci a poslechu hrála
skupina BLANKYT. Členové skupiny vyřizují všem, kteří se plesu zúčastnili,
veliké nadšení z toho, jak se dokážete skvěle bavit a že to byl pro ně ples
s opravdu výbornou atmosférou. Druhý maškarní ples se konal v pátek
18. února na téma pohádkové postavy. Tolik krásných masek pohromadě se jen
tak nevidí. Všechny přítomné přivítal dědeček Hříbeček z Mrazíka. V sále jste
mohli potkat Marfušky, Ivánky, vodníky, čerty, motýla Emanuela s Makovou
panenkou, včelku Máju a Vilíka, indiány, mušketýra s pážetem, Sněhurku
s princem, Schreka s Fionnou, čarodějnice, Flinstouny, Pata a Mata, Křemílka
a Vochomůrku, ale také například mužné baletky Rumělku a Slivinku.
Masky byly opravdu zdařilé a všichni se shodli na tom, že příští rok si maškarák
rozhodně nenechají ujít. Pořadatelé uspořádali vtipné soutěže a o půlnoci
proběhla tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Baďura a spol. Hasiči děkují
všem za hojnou účast.

Lukáš Pěcháček, starosta SDH
Ing. Yveta Valková

7

číslo 2, březen 2011

zpravodaj obce Závada

Dětský maškarní ples
V neděli 27.2.2011 se sál OÚ Závada
proměnil v pohádkovou říši plnou
princezen, rytířů, čarodějnic, víl,
bílých paní, ale i zvířátek, klaunů…
K vidění byly také další masky jako
břišní tanečnice, policista, upír,
pirát…
Program zahájilo vystoupení dětí
z místní Mateřské školky pod
vedením p. učitelky L.Chřibkové. Celé odpoledne uváděli již tradičně dva
klauni, kteří se starali o zábavu dětí tancem a různými soutěžemi. Rodiče se
mezitím mohli občerstvit kávou, vínem, svařákem a hlavně různými druhy
zákusků a dalších dobrot, které upekly a nachystaly maminky dětí z Klubu
rodičů MŠ. Samozřejmě nechyběla tombola, z níž si každé dítě odneslo alespoň
maličkost. Nakonec proběhlo slosování vstupenek a hlavní výhrou byl dort.
Ing. Andrea Lorková

Co se chystá?
Velikonoční pečení perníčků a pletení pomlázek v sále OÚ
O víkendu 9. a 10. dubna uspořádá tuto akci pro děti a dospělé Prajská ambasáda
(Ing. Hiltavský)

Vítání občánků
V neděli 17. dubna proběhne vítání dětí narozených v roce 2010.

(po)Velikonoční zábava
Klub rodičů MŠ Závada uspořádá zábavu v sobotu 7. května od 20hod.
Ing. Andrea Lorková

Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Vážení sportovní přátelé,
v tomto vydání zpravodaje bychom Vás rádi informovali o historii, aktivitách
a plánech místního fotbalového klubu.
Pár slov o historii TJ Sokol Závada:
V 70.letech byl partou nadšenců založen místní fotbalový klub. Rok 1986 byl
na dlouhou dobu posledním rokem, kdy byl závadský fotbalový klub členem
některé z pravidelných soutěží. Od té doby byl areál hřiště využíván jen jako
rekreační sportoviště a také místními dobrovolnými hasiči k pořádání soutěží
a tréninků.
V 90 letech se začalo několik nadšenců fotbalu scházet vždy v neděli dopoledne
na místním hřišti a fotbal v obci začal pomaličku ožívat. Takzvaný rekreační
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sport v obci byl zanedlouho zaregistrován jako platný člen ČSTV a později byl
zdejší fotbal i členem ČMFS. Hřiště prošlo drobnou rekonstrukcí v letech 2003
a 2004, kdy byly zrekultivovány velké nerovnosti hrací plochy. V roce 2007
postoupil závadský tým do 3. okresní třídy.
Mimosportovní aktivity:
Členové TJ se také aktivně zapojují do zpestření života v obci. Kladný ohlas
obyvatel Závady sklidila mikulášska nadílka pořádána místními sportovci v roce
2010. Mezi další mimosportovní aktivity patří pořádání kulturních akci - tradiční
vinobraní, ples a letní karnevaly. Veškeré akce se konají za aktivní účasti
i mimozávadských členů TJ, za což jim patří velký dík.
Dne 22.ledna 2011 proběhl tradiční sportovní ples s bohatou a hodnotnou
tombolou. Ples byl kladně hodnocen širokou veřejností.
Něco ze současnosti:
Začátkem února začaly pravidelné tréninky v nafukovací hale v Hlučíně, kterého
se mohou zúčastnit i neregistrováni příznivci fotbalu.
Na měsíc březen má klub naplánováno několik přípravných utkání.
Mezi další sportovní aktivity plánované v roce 2011 patří fotbalový turnaj,
turnaj v malé kopané a turnaj v nohejbale.
Více informací o aktivitách místní TJ najdete na nově zrekonstruovaných
internetových stránkách http://sokol.zavada.cz/
V současné době je místní fotbalový tým platným členem Českomoravského
fotbalového svazu a aktivně se účastní okresní soutěže Opavského okresního
sdružení Ondrašovka IV.třídy skupiny A mužů pod vedením Davida Tomaky.
O umístění a soupeřích závadských fotbalistů informujeme v následující tabulce.
Rk.
Tým
Záp + 0
Skóre Body (Prav)
1.

Deportivo Opava 11

9

1

1

24: 8

28

( 7)

2.

Hněvošice "B"

11

7

3

1

31: 14

24

( 9)

3.

Hrabyně

11

6

3

2

32: 16

21

( 6)

4.

Darkovice "B"

11

5

4

2

28: 16

19

( 1)

5.

Horní Lhota

11

6

1

4

27: 26

19

( 1)

Mokré Lazce "B" 11

5

3

3

27: 15

18

( 0)

6.
7.

Chuchelná "B"

11

5

2

4

20: 15

17

( -4)

8.

Závada

11

4

0

7

19: 30

12

( -6)

9.

Šilheřovice "B"

11

3

1

7

17: 23

10

( -8)

10.

Kozmice "B"

11

2

4

5

17: 27

10

( -5)

11.

Služovice "B"

11

3

0

8

25: 33

9

(-12)

12.
Rohov
11 0 0 11 6: 50
0
( 0)
K dnešnímu datu ještě není k dispozici rozlosování jarní části soutěže.
O rozlosování budete informování na výše uvedených internetových stránkách.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům fotbalu v naší obci
za podporu místního klubu. Velký dík patří také sponzorům a v neposlední řadě
i místnímu obecnímu úřadu.
Sportu zdar a závadskému fotbalu zvlášť
Radek Lampa,TJ Sokol Závada

Volejbal P.I.Z.A.
Již 10 let se pár nadšenců ze Závady a okolí každý týden schází a společně hrají
volejbal. V zimním období se scházíme v tělocvičně v Píšti a v letních měsících
pak hrajeme na antukovém hřišti v Závadě.
Každý rok se zúčastňujeme
několika turnajů smíšených
družstev v okolí. V loňském
roce jsme se zúčastnili prvního
turnaje v červnu v Dolním
Benešově,
pořádaného
volejbalovým týmem Koala.
Zde se nám příliš nedařilo,
ale podařil se nám postup
ze skupiny. Ve vyrovnaném
zápase nás pak vyřadil domácí
tým Koala. Poslední sobotu
v červenci se konal tradiční volejbalový turnaj v Píšti, avšak za ztížených
podmínek. Jelikož v noci pršelo a povrch z tartanu nebezpečně klouzal. Nakonec
se nám podařilo uhrát zápasy bez zranění tak, že jsme skončili na 4. místě
z 9 týmů. V srpnu navštěvujeme volejbalový turnaj ve Vřesině. Zde jsme uhráli
nejhorší výsledek sezóny, jelikož jsme skončili na 10.místě z 12 družstev.
Již čtvrtý ročník volejbalového turnaje P.I.Z.A. CUP o putovní pohár jsme
pořádali v Závadě. Uskutečnil se v sobotu 11. září za účasti 4 družstev: Žabičky
(Vřesina), Průduch (Dolní Benešov), Rebelové (Bolatice) a P.I.Z.A. (Závada).
Zde jsme se vyhecovali a na domácí půdě chtěli ukázat, že hrát umíme. Konečné
pořadí bylo: 4. místo Žabičky, 3.místo Průduch, 2.místo P.I.Z.A a 1.místo
Rebelové.
Poslední akcí v roce 2010 byl vánoční turnaj v Bohuslavicích. Zde se utkaly
3 družstva Bohuslavic, Chuchelné a P.I.Z.A. I zde se nám dařilo. Už, už jsme
měli vítězství na dosah. Podle původně určeného plánu jsme skončili na prvním
místě, ovšem pořadatelé rozhodli o prodloužení turnaje zápasem mezi prvními
dvěma družstvy, vzhledem ke stejnému počtu vyhraných zápasů. Tento jsme
bohužel prohráli a skončili jsme na 2. místě za družstvem z Chuchelné.
Ing. Ondřej Lasák, člen družstva
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Prajzská ambasáda
V letošním roce zahájilo svou činnost občanské
sdružení Prajzská ambasáda, jehož hlavním
iniciátorem je ing.Martin Hiltavský z Bělé, který
mimo jiné v loňském roce uspořádal v Závadě
akci „ Pohádkový hrádek“. Úvodní dopis týmu
Prajzské ambasády viz níže:
„OZNÁMENÍ ZEMI PRAJZSKÉ“
Milí občané Prajzské,
jsme nově vzniklé občanské sdružení PRAJZSKÁ AMBASÁDA, které se chce
zabývat tvorbou a koordinací zábavných, sportovních a kulturních aktivit
v česko-polském pohraničí. Budeme se snažit připravovat zábavné aktivity
pro všechny věkové kategorie obyvatel, tedy i právě pro Vás! Naše aktivity
budou zaměřeny i na ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých lidí.
Chceme se spolu s Vámi podílet na zachovávání tradic Prajzské a také se
společně bavit a zasmát. Rádi bychom Vás zapojili do kulturního
a společenského života nejen ve vlastní obci, ale také do života celého českopolského pohraničí na Hlučínsku, které je pestřejší než by si člověk dokázal
představit.
Do programu pořádaných akcí jsme pro letošní rok, ve spolupráci s Vaší obci,
zařadili již několik let pořádaný letní dětský tábor PRAJZSKÁ BEZ HRANIC,
ochotnická divadelní představení, zábavné soutěže a vzdělávací večery
pro důchodce, sportovní olympiády škol v recesních disciplínách, katolické
poutě v česko-polském pohraničí, zimní lyžařský tábor pro děti, večery
u pohádek a spoustu dalších.
Máte-li chuť se pobavit a oživit tradice, neváhejte se na kteroukoliv námi
pořádanou akci přihlásit. Informace o občanském sdružení, ale také
o připravovaných akcích a aktualitách Vám budou poskytnuty na Vašem
obecním úřadě nebo je naleznete od měsíce března na internetové adrese
http://www.prajzskaambasada.com
nebo zvolte email: prajzska.ambasada@gmail.com či tel: 00420 773 285 011.
Věříme, že PRAJZSKÁ AMBASÁDA si získá Vaši přízeň a budete se na akce
připravované námi pro Vás rádi vracet.
p.s. Nechceme si získat přízeň slovy, ale činy, a proto Vás srdečně zveme
na první akci dne 12. března 2011 od 15:30 v obci Sudice (slavnostní českopolská mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele) a od 17:00 v obci Rohov (kulturní
a hlavně zábavný program pro všechny věkové kategorie obyvatel).
Ing. Martin Hiltavský a team Prajské ambasády
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Další informace
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční k půlnoci z 25. na 26.března 2011
ve všech krajích, městech a obcích České republiky.
Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý nebo
povolený přechodný pobyt na území ČR, ale i cizinci, kteří v ČR žijí nebo tady
v této době budou pobývat jako turisté. Dále sčítání podléhá každý dům i byt
(i neobydlený).
Sčítací formuláře bude ve dnech 7.-25.3.2011 osobně doručovat sčítací komisař,
určený pro sčítací obvod dle bydliště.
Sčítací formuláře lze odevzdat buď osobně sčítacímu komisaři,
nebo elektronicky (www.scitani.cz) nebo bezplatně zaslat poštou v obálce
s předtištěnou adresou na Český statistický úřad.
Více informací na internetových stránkách www.scitani.cz
Ing. Andrea Lorková

Výzva
Kdyby někdo měl doma texty případně noty starých písniček, prosím přineste
k ofocení na Obecní úřad, tyto písně by byly použity do zpěvníku Hlučínské
písně.

Příspěvky občanů
Vánoční svátky a konec roku jsou pro lidi většinou
radostné, veselé a spokojené. Trávíme je
povětšinou v kruhu rodiny nebo s blízkými, přáteli.
Letošní vánoční svátky byly kouzelné, příroda
nadělila hodně sněhu a také nás potrápil silný mráz,
který k tomu bezpochyby patří.
Naše vnučka Monika dostala k vánocům plyšová
zvířátka, a jak to chodí, vykládali jsme si, co dělají
i v zimním období, jak to mají těžké v množství
sněhu si najít potravu. Otázky malé Moniky
nebraly konce a to nás doslova vyburcovalo
k procházce a nezapomněli jsme s sebou vzít také
nějaké mlsky pro srnky a zajíčky.
Rodina Klouzalová, manželé Solčanovi
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