číslo 4

18. červenec 2011

Milí spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce Závada Vám chci popřát krásné prožití období
prázdnin a dovolených. Načerpejte v těchto slunných, teplých dnech co nejvíc
energie, užijte si cestování, koupání, houbaření, chataření a všelijakých jiných
letních zábav.
Ať máte co nejvíce času trávit volný čas se svými dětmi a blízkými, ať se Vám
podaří alespoň na chvilku zastavit pracovní kolotoč a máte možnost se kochat
krásnou přírodou a zažít něco úžasného. Prostě si užívejte života
Ing. Yveta Valková
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 6/2011 ze dne
30.5.2011
1. Program zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011.
Schváleno 9 hlasy.
2. Usnesení č. 5/2011 ze dne 18.4.2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí.( viz. zápis)
3. Závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Závada
za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce. Finanční
dar neuvolněným zastupitelům za období 5/2010 až do konce volebního období
ve stanovené výši a počtu měsíčních odměn dle nařízení vlády 37/2003 Sb.
Nápravné opatření – výše vyplácených odměn neuvolněným zastupitelům bude
prováděno v souladu s Nařízením vlády č.37/2003 Sb.
Schváleno 9 hlasy.
4. Smlouvu obce Závada s SDH Závada o užívání části budovy obce čp. 106
a vybavení JSDH na p.č. 107/3.
Schváleno 8 hlasy. Zdržel se 1 hlas.
5. Smlouva o společném nákupu energií – plyn a elektřina.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6. Závěrečný účet, zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření a zprávu
kontrolní a revizní komise o výsledku kontroly hospodaření Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2010.
Schváleno 9 hlasy.
7. Závěrečný účet, zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření a zprávu
kontrolní a revizní komise o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2010.
Schváleno 9 hlasy.
8. Informace o požádané dotaci MAS- Modernizace sportovního areálu v obci
Závada
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
9. Informace o požádané dotaci z ROP Moravskoslezsko- Rekonstrukce OÚ
Závada.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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10. Revokace bodu č. 17 usnesení č. 5/2011.
Schváleno 9 hlasy.
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11. Další postup letošních staveb
a, Výstavba bezbariérového výtahu a hasičské sušící věže.
b, Posílení místního vodovodu.
c, Kanalizace - p. Blokschová .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
12. Financování staveb- vlastní zdroje, dotace, případně úvěr (viz.zápis).
Zároveň pověřuje starostu jednáním s Českou spořitelnou o úvěru.
Schváleno 9 hlasy.
13. Rozpočtové opatření č.1/2011
Schváleno 9 hlasy. (viz.příloha)
14. Oslavy založení obce.
(viz zápis).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
15. Provoz sportovního hřiště – viz. zápis.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
16. Studie vánočního osvětlení – viz.zápis
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
17. Předkládání schvalování obecního zpravodaje zastupitelstvu obce (viz.
zápis).
Schváleno 5 hlasy.
Zdrželi se 4 hlasy.
Zapsali dne 8.6.2011 Pěcháček Lukáš a Jana Bartoková.

Zprávy obecního úřadu
Vlaková výluka
Dochází k dlouhodobé vlakové výluce na tratích Opava – Hlučín
a Kravaře ve Slezsku - Chuchelná. Vlaky budou nahrazeny v době od
1. července do 11. srpna 2011 autobusovou dopravou. Jízdní řád náhradní
autobusové dopravy ke stažení na obecních www stránkách.
Ing. Yveta Valková
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Den země
V rámci Dne země zaměstnanci obce pan Chřibek a pan Pleva vysadili
novou lípu na dětském hřišti a 200 habrů u Kaménky a na Hrádku.
Jan Stacha

Web pro seniory
Dovolte mi, abychom vám představil nový informační web se zaměřením pro
seniory. Publikujeme články s rady a tipy o zahrádce, kutilství, tradicích, kam
vyrazit na výlet a podobně. Nové rubriky stále připravujeme a rozvíjíme.
Vznikli jsme na Hlučínsku a chceme s Vámi navázat vzájemnou spolupráci.
Senioři jsou nyní nejrychleji se rozrůstající skupinou uživatelů internetu a tudíž
bychom jim rádi nabídli kompletní informační servis a volnočasové odreagován
í v podobě čerpání nových námětů, rad a tipů kam vyrazit za kulturou Navštivte
náš web www.i-senior.wz.cz
Jiří Aujezdský, DiS.

Události v obci
Výstava obrazů
Místní rodák, malíř p.Hubert Miketa
uspořádal ve dnech 27.5-29.5. v sále OÚ
Závada Výstavu obrazů. Malování se
věnuje od svých 12 let, k vidění byla díla
z jeho rané tvorby i díla nejnovější.
Kromě obrazů předvedl p.Miketa rovněž
díla vytvořená technikou asambláže –
spojení nesourodých věcí.
Vstupné na výstavu bylo dobrovolné,
každý účastník výstavy však obdržel
slosovatelnou vstupenku. V pondělí 30.5.
byli vylosováni 3 výherci, kteří získali obraz.
Ing. Andrea Lorková
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Dětský den
Děti ze Závady oslavily svůj svátek v sobotu 11.6. na místním hřišti. Akci
zorganizoval Klub
rodičů při MŠ
Závada
a pořadatelé přišli
oblečení
v pohádkových
maskách. Pro děti
byly připraveny
různé soutěže jako
skákání
v pytli,
chůze v gumácích,
lyžování na trávě a
spousta dalších.
Po splnění všech disciplín čekala děti odměna – a to medaile a občerstvení.
Následovalo vystoupení zumby s Luckou Wilpertovou, poté se děti mohly
vyskotačit na skákacím hradě nebo se projet v hasičském autě. Samozřejmě
nechybělo občerstvení – pivo, grilované speciality, buchty a koláče, cukrová
vata. Nakonec proběhlo losování – kolo štěstí.
K úspěchu této akce přispělo nádherné letní počasí, a tak děti, ale i jejich rodiče
strávili příjemné odpoledne.
Ing. Andrea Lorková

Prajzská liga her
Sdružení Prajzská ambasáda uspořádalo v sobotu 18.6. na hřišti v Chuchelné
Prajzskou ligu her. Jednalo se o recesní soutěž devíti 11-členných družstev
z Prajzské, Polsko zastupovala dvě družstva. V každém družstvu bylo 5 žen a 6
mužů, z toho čtyři děti ve věku 10-15let. Soutěžící měřili své síly v celkem 8
disciplínách – např. běh s krosnou na zádech, běh čtyř soutěžících v pytli,
koulení pneumatikou, přeskok přes lano a další. Tým ze Závady vybojoval
krásné druhé místo. Všem soutěžícím patří velký dík za vynikající reprezentaci
obce.
Další kolo her se uskuteční v polském Kietrzi v sobotu 17.9.2011.
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Výherní pořadí družstev:
1. Strahovice
2. Závada
3. Bolatice
4. Kietrz (Polsko)
5. Bělá
6. Rohov
7. Chuchelná
8. Sudice
9. Krzanowice (Polsko)
Ing. Andrea Lorková

Obecní slavnosti
5. července 2011 proběhla na hřišti v Závadě Obecní slavnost s vítáním
prázdnin, kterou připravilo zastupitelstvo obce ve spolupráci s TJ Sokol Závada.
Slavnost byla zahájena vystoupením mažoretek pod vedením sl. Darinky
Kozlové. Jejich snaha byla odměněna potleskem diváků a dortem Medvídka,
který dětem upekla paní Hanka Kociánová.

Potom následovalo tradiční fotbalové utkání ženatí versus svobodní, skončilo
ve prospěch ženatých. Zároveň byl na dětském hřišti v obležení dětí skákací
hrad a soutěže pro děti všech věkových kategorií. Na závěr předvedla zásahová
jednotka SDH Závada hašení zaranžovaného požáru s výkladem a komentářem.
Občerstvení, hudba, volná zábava a krásné počasí, to vše přispělo k dobré náladě
a příjemně strávenému svátečnímu odpoledni.
Ing. Yveta Valková
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Informace organizací a spolků
Noční hasičská soutěž a disko párty
V pátek 8. července se uskutečnil 10. ročník pohárové soutěže o putovní pohár
autodílny Bartok. Přes nepříznivou předpověď, kdy hlásili na území Moravy
přívalové deště, nám vydrželo krásné počasí. Sjelo se k nám celkem 36 družstev,
z toho 27 manšaftů mužů a 9 družstev žen. Jako první nastoupili na trať domácí.
Dobře rozběhnutý útok byl završen prostřikem na levém proudu. Přesto se
družstvo umístilo na 4. místě. Hned jako druzí se postavilo na trať družstvo
ze Svinova A. Ti nasadili vysokou laťku a již nikomu se ji během soutěže
nepodařilo překonat. Zvítězili s časem 14:951. Na druhém a třetím místě se pak
umístili muži z Vrbice A a Vrbice B.
Ženskou kategorii zahájily ženy z Kozmic. Ty s časem 20:051 skončily
na druhém místě. Před ně se po krásném výkonu dostaly ženy ze Strahovic
s časem 19:906. Na třetím místě skončily ženy z Plesné s časem 23:082. Naše
ženy ze Závady předvedly krásný útok, kdy měly shozeny terče s časy 19:052
na pravém proudu a 19:431 na levém terči. Bohužel vytahoval jim vodu Lukáš
a tomu se nepodařilo sešroubovat savicové vedení a připravil je tak o první
místo. Naše ženské družstvo tak bylo neklasifikováno.
Děkujeme všem divákům za povzbuzování a skvělou atmosféru.
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Co se chystá?
Sportovní slavnost
V sobotu 6. srpna se uskuteční na hřišti TJ SOKOL sportovní slavnost
pořádána TJ SOKOL Závada.

Ukončení prázdnin a přivítání nového školního roku
V sobotu 27. srpna se uskuteční na hřišti ukončení prázdnin pořádané
klubem rodičů při MŠ Závada.

Denní hasičská soutěž
V neděli 28. srpna se uskuteční na hřišti denní hasičská soutěž o putovní
pohár starosty. Začátek soutěže je ve 14 hodin.

Volejbalový turnaj
V první polovině září uspořádá volejbalový team P.I.Z.A. další ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev. Přesný termín bude zveřejněn
na internetu a plakátech (předpokládá se sobota 3. nebo 10. září)
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