číslo 10

20. prosinec 2012

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
a Božího požehnání Vám přeje
zastupitelstvo obce Závada

Milí spoluobčané,
přichází k nám vánoční čas plný pohody, rodinných setkání, splněných
přání, rozzářených dětských očí, klidu a smíru ve všech lidských duších. Máme
opět po roce jedinečnou příležitost se zamyslet, strávit volný čas se svými
bližními a vychutnat si ten krásný pocit pomyslného spojení všech lidí. Zároveň
si asi každý člověk dělá v hlavě takovou malou inventuru uplynulého roku. Co
se nám povedlo nebo nepovedlo, v čem jsme obstáli na výbornou a co naopak
nedopadlo podle našich představ. Každého taky určitě zajímá jaký bude ten
příští rok a co nám nového přinese.
Za redakci časopisu Vám přejeme spokojené a požehnané vánoce, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2013.
Ing. Yveta Valková
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Události v obci
Lampionový průvod
Tradiční lampiónový průvod
uspořádal letos Klub rodičů MŠ
Závada ve čtvrtek 25.10. I přes
chladné podzimní počasí se děti
a rodiče nejprve sešli na místním
hřišti, kde se zahřáli dětským
punčem, dospělí svařákem a nad
ohněm opečenými párky. Poté se
všichni vydali s rozsvícenými
lampióny
večerní
Závadou,
a k pochodu jim hrály dětské
písničky z místního rozhlasu.
Ing. Andrea Lorková

Sad na Nivce
Díky dotacím z Nadace Via a Nadace OKD vznikne na pozemku vedle
hřbitova Sad na Nivce.
Občané, kteří měli zájem
zasadit si na tomto místě
svůj strom, se sešli v sobotu
3.11. ráno. Sadily se ovocné
stromy – hrušky, švestky
a jabloně, ale také keře.
Snad nám stromy pěkně
porostou a v Závadě tak
vznikne
nové
místo
k odpočinku a procházce.
Ing. Andrea Lorková

Jarmark
8. prosince pořádalo naše občanské sdružení již tradiční Vánoční jarmark,
který probíhal jak venku před obecním úřadem, tak také v sále. Všichni
návštěvníci si mohli koupit spousty malých Vánočních drobností a tím
i podpořit naši mateřskou školku. Všechny nás velmi dojalo vystoupení malých
andílků, kteří zazpívali několik krásných koled. Velký dík si zaslouží i obě paní
učitelky.
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V letošním roce jsme započali novou tradici, která se setkala s velkým
úspěchem, a tou bylo slavnostní rozsvícení Vánočního stromku přes obecním
úřadem. Za doprovodu kytary jsme zpívali koledy, zapálili hostům prskavky
a vše bylo zakončeno ohňostrojem.
Ani opravdu mrazivé počasí neodradilo naše hosty, aby si venku
pod stanem pochutnali např. na zabíjačce, výborném gulášku či domácích
bramborových plackách. Na zahřátí byl připraven svařák, punč nebo teplá
medovina.
Všem děkujeme za hojnou účast a doufáme, že si všichni užili
předvánoční atmosféru a pěkné odpoledne se svými blízkými.
Dagmar Benková

Co se chystá?
Živý Betlém
24. prosince 2012 se již tradičně uskuteční pod vedením pana Dombka Živý
Betlém. Vystoupení začne v 10,30 na dětském hřišti v Závadě. S sebou si
vezměte lucerničky na betlémské světlo. Teplé nápoje na zahřátí jsou zajištěny.

Štěpánská zábava
Občanské sdružení Rozinky pořádá ve středu 26. prosince Štěpánskou zábavu
od 20 hodin v sále OÚ.

Plesová sezóna
18.ledna 2013
2. února 2013
9. února 2013

Ples Rozinek
Ples sportovců
Hasičský ples
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Opět zde máme konec roku a také krásné období vánočních svátků. Je to
také čas bilancování co se nám v uplynulém roce 2012 povedlo a co se také
nezdařilo. Všichni jsme zase o jeden rok starší a nejlépe to všichni vidíme
na našich dětech jak rostou, nastupují poprvé do školky či do školy, rozhodují se
o budoucím zaměstnání či zakládají své rodiny. Tohle je prostě koloběh života
který kolem nás probíhá již celá staletí.
Jsme rádi že náš fotbalový Sokol Závada také svým způsobem patří
do tohoto soukolí a pevně věříme že i nadále bude svou činností připravovat
našim občanům Závady nezapomenutelné okamžiky jak při sportovních kláních
tak při společenských akcích. Jen za zmínku, letošní pořádání oslavy založení
obce a následný sportovní den s fotbalovým utkáním starých gard Bělé
a Závady. Také noční karneval kdy jsme se spolu bavili až do brzkých ranních
hodin. Zapomínat také nesmíme na fotbalové klání našeho mužstva které svými
výkony skvěle reprezentuje naši obec. Také na sklonku roku jsme spolu
s obecním úřadem připravili již tradiční Mikulášskou nadílku která se setkala
s velkým zájmem a proto jsme museli připravit 40! balíčku pro naše ratolesti.
Proto všem kteří se tohoto úkolu zhostili s bravurou patří velký dík.

Ještě než skončí rok 2012 tak připravujeme pro naše hráče ale i fanoušky
a rodinné příslušníky fotbálek který se uskuteční 23.12.2012 v tělocvičně
v Dolním Benešově. Také se chystáme již na tradiční Sportovní ples který se
uskuteční 2.2.2013 v sále obecního úřadu Závada, více informací na již
rozvěšených plakátech. Jako první cenu jsme pro Vás připravili wellness pobyt
pro dvě osoby, a během večera vystoupí se svým hudebním programem skupina
MaLí ŠaKaLi J.H. Byli bychom rádi kdyby jste zavítali opět v hojném počtu
a tím podpořili náš klub do další sezony.
A na závěr našeho ohlédnutí za uplynulým rokem ještě zmínka o našem
působení na fotbalovém trávníku. Naše mužstvo pod vedením trenéra Davida
Tomaky a vedoucím mužstva Aleše Očka se momentálně nachází na krásném
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čtvrtém místě s pouhou ztrátou šesti bodů na první místo!!! A s ještě jedním
velkým úspěchem a to s nedobytnou domácí tvrzí. Doma jsme totiž neokusili co
je to porážka a za to patří také velký dík našim domácím fanouškům kteří nás
každý zápas chodí povzbuzovat. Takovým nejvěrnějším fanouškem který snad
nevynechal jediné utkání byl zvolen a oceněn památeční medailí pan Erich
Bogáček rodák ze Závady momentálně žijící v Bohuslavicích. Za což mu ze
srdce mockrát děkujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. Samozřejmě
nesmíme zapomenout na podporu obecního úřadu v čele s panem starostou
o údržbu hrací plochy, také na našeho mecenáše pana Richarda Wozniaka, který
přispívá svými peněžními dary na chod klubu a v neposlední řadě těm málo
lidem kteří se starají aby ten náš malý klub nezmizel z fotbalové mapy České
Republiky a to jsou Jiří Škroch, Robin Vitásek, Radomír Krištof, Radek Lampa,
David Tomaka, Aleš Očko a kapitán mužstva Jiří Lébl prostě sedm statečných
v Zavadském fotbale. Kteří dohromady udržují klub v chodu i za cenu že
okrádají svůj rodinný život ale bez takových obětí by už tady u nás v Závadě
fotbal neexistoval. Za což jim patří velký dík a hlavně uznání.
Společně Vám přejeme krásné a veselé prožití vánočních svátků a dobré
vykročení do nového roku 2013 spolu s naším fotbalovým klubem TJ Sokol
Závada.
výbor TJ Sokol Závada

Rok Rozinek
Je to již rok, co jsme tady s Vámi! Ano, čas opravdu letí neskutečnou rychlostí
a věřím, že nyní před Vánoci na každého z nás dolehne trocha nostalgie a pocit
chtít si tak trochu zrekapitulovat prožitý rok. My, z Rozinek, jsme si tento rok
opravdu užili naplno a to hlavně díky Vám, občanům, kteří nás na naše akce
vždy přijdete podpořit a pobavit se, věřte, že účast a podpora Vás všech nám
dává neskutečnou sílu a inspiraci pro další práci. Věřím, že i do budoucna nám
to všem společně půjde, jako doposud.
Za sebe bych tímto chtěla poděkovat všem členům Rozinek za pilnou práci
a ochotu ubrat si dost ze svého volného času pro druhé.
A za Rozinky patří také velké díky obci za podporu našeho občanského sdružení
a hasičům za občasnou spolupráci.
Přejeme všem krásné Vánoce, prožité v kruhu nejbližších a hodně zdraví
a spoustu dobré energie do příštího roku
Dagmar Benková
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Knihovna
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny a také všem
občanům klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku 2013 hodně zdraví a štěstí přeje
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice

Dobrovolní hasiči
Jelikož se nekompromisně blíží konec roku, i hasiči hodnotí svou práci.
Na začátku roku jsme uspořádali dva plesy a také připravovali ledovou plochu
na asfaltovém sportovním hřišti. Získali jsme dotaci z obce Závada na nákup
dodávky. Stalo nás mnoho času a úsilí připravit si ji tak, aby dlouho sloužila
potřebám sboru. Dále jsme uspořádali jako každý rok velmi úspěšnou noční a
denní hasičskou soutěž. Nesmíme opomenout reprezentaci obce na 49 soutěžích
v Moravskoslezském kraji. Soutěžní sezónu lze hodnotit jako úspěšnou. Poprvé
jsme letos uspořádali i jiný druh soutěže a to TFA – což je soutěž v simulaci
zásahové činnosti. I tato akce měla pozitivní hodnocení závodníků
a návštěvníků. Nepodařilo se uspořádat drakiádu z důvodu nepříznivého počasí.
V sobotu 29. prosince 2012 se uskuteční v Hasičské zbrojnici v Závadě
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH.
Hasiči přejí všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2013
Ing. Ondřej Lasák, velitel
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Bohoslužby o svátcích vánočních v naší farnosti
den
Pondělí
24. 12. 2012

Útery
25. 12. 2012

Středa
26. 12. 2012

liturgická oslava

Štědrý den

obec

čas

Bělá

22:00 - půlnoční

Závada

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

Bělá

10:00 – mše svatá

Bohuslavice

10:00 - mše svatá

Závada

8:30 – mše svatá

Bělá

10:00 – mše svatá

Bohuslavice

7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá
15:00 - koncert

Závada

8:30 – mše svatá

Bohuslavice

Slavnost Narození
Páně

Svátek sv. Štěpána,
provomučedníka

Čtvrtek
27. 12. 2012

Svátek sv. Jana
Evangelisty

Bělá

16:30 – mše svatá

Pátek
28. 12. 2012
Sobota
29. 12. 2012

Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

Bohuslavice

17:00 – mše svatá

Bohuslavice

7:00 - mše svatá

Bělá

10:00- mše svatá
7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá
8:30 - mše svatá
16:30 – mše svatá
17:00 – mše svatá
10:00- mše svatá
7:00 - mše svatá
10:00 - mše svatá
8:30 - mše svatá

Neděle
30. 12. 2012

Svátek Svaté rodiny
(obnova manželských
slibů)

Pondělí
31. 12. 2012

Sv. Silvestra

Úterý
1. 1. 2013

Slavnost Matky Boží
Panny Marie
Nový rok

Bohuslavice
Závada
Bělá
Bohuslavice
Bělá
Bohuslavice
Závada

Přeji Vám radostné a pokojné prožití svátků Ježíšova narozen
a požehnaný nový rok .
P. Kazimír Buba, farář
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Otevírací doby o vánočních svátcích
Tempo Závada
Neděle

23.12.2012

7.00 – 10.00

Pondělí

24.12.2012

7.00 – 10.00

Úterý

25.12.2012

Zavřeno

Středa

26.12.2012

Zavřeno

Čtvrtek

27.12.2012

7.00 – 12.00

14.00 – 18.00

Pátek

28.12.2012

7.00 – 12.00

14.00 – 18.00

Sobota

29.12.2012

6.30 – 11.00

Neděle

30.12.2012

Zavřeno

Pondělí

31.12.2012

7.00 – 11.00

1.1.2013

Zavřeno

Úterý

hostinec Martin Theuer
Pondělí

24.12.2012

10.00.- 14.00

Úterý

25.12.2012

9.00 - 12.00

17.00 - ?

Středa

26.12.2012

9.00 - 12.00

17.00 - ?

Čtvrtek

27.12.2012

Pátek

28.12.2012

Turnaj v biliáru

14.30 - ?

Sobota

29.12.2012

10.00 - 12.00

16.00 - ?

Neděle

30.12.2012

9.00 - 12.00

16.00 - ?

Pondělí

31.12.2012

10.30 - 17.00

1.1.2013

9.00 - 12.00

Úterý

16.00 - ?

17.00 - ?

Hostinec Martin Theuer přeje všem občanům obce Závada krásné prožití
vánočních svátků a úspěšný Nový rok 2013.
Hostinec Martin Theuer nabízí každou neděli prodej nedělního Blesku a křížovek AHA.

kadeřnictví Barbora
Úterý

18.12.2012

otevřeno

Čtvrtek

20.12.2012

otevřeno

Mezi svátkami pouze po telefonické domluvě na zakázku.
V roce 2013 otevřeno od 3.1.2013.
Zpravodaj obce Závada.
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