číslo 6

20. prosinec 2011

Příjemné proţití vánočních svátků, do nového
roku hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů
a Boţího poţehnání Vám přeje
zastupitelstvo obce Závada

Vážení spoluobčané,
uteklo to jako voda, loni jste dostali do rukou první číslo Zpravodaje obce
Závada. Doufám, ţe informace, které jste si jeho prostřednictvím přečetli, Vám
byly k uţitku a přispěli k větší informovanosti zvláště u těch občanů, kteří
nemají moţnost přístupu na internet.
Je tady závěr roku a s ním jsou spjaty nejkrásnějšími svátky roku –
Vánoce.
Kaţdá rodina dodrţuje určité tradice a zvyky, které se většinou předávají
z pokolení na pokolení. Mezi nejznámější patří nevstávat od štědrovečerního
stolu, aby se za rok zase všichni sešli. Při chystání štědrovečerní tabule dávat
pod kaţdý talíř šupinu z kapra, aby zajistila hojnost peněz v příštím roce.
Po večeři rozkrojit jablko, a jestli uvidíme hvězdičku, můţeme se těšit na zdraví
a štěstí. Zazpívat si koledy, zapálit purpuru nebo Františka, potom pouštět
lodičky, ať víme, kdo se bude drţet doma a kdo bude cestovat. Známým zvykem
také bylo dát zbytky jídla domácím zvířatům, aby byla zdravá a kosti a drobky
z vánočky zakopat na zahradě a tím si zajistit bohatou úrodu.
Ať jiţ některý z těchto zvyků vyzkoušíte či ne, určitě si kaţdý v tomto
vánočním čase udělá takovou svou malou inventuru, kdy si zhodnotí uplynulý
rok, co se mu povedlo nebo nepovedlo, jaké události ho potkali a jak se s nimi
vyrovnal, vzpomene na své blízké, kteří s ním v této době nemohou být. Někteří
si dávají předsevzetí do nového roku, například, ţe přestanou kouřit, začnou
cvičit, zdravě ţít atd.
Tyto kouzelné a svým způsobem zázračné dny proţijte v ničím nerušené
rodinné pohodě a ať se Vám v novém roce splní všechna tajná přání.
To Vám přeje redakce zpravodaje.
Ing. Yveta Valková

1

zpravodaj obce Závada

číslo 6, prosinec 2011

Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 8/2011 ze dne 26. září 2011
1. Usnesení 7/2011 bez výhrad a podání námitek.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

2. Program jednání 8/2011.

Schváleno 9 hlasy.

3. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s.,(Albreko s.r.o.) na parcele 569/3 rekonstrukce
nadzemního vedení pozemek 569/3.
Schváleno 9 hlasy.
4. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s. (ENPRO Energo) na parcele 569/3 zemní kabel
pro rodinné domky.
Schváleno 9 hlasy.
5. Rekonstrukce obecního úřadu – stanovit další postup pro dokončení rekonstrukce obecního
úřadu.
Neschváleno - 4 hlasy pro, 4 proti, 1 hlas se zdrţel
6. Vyvěšení nabídky na vyuţití prostor po hospůdce na OÚ:
a) výměna oken – schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdrţel
b) vyvěšení záměru o nájmu prostor - schváleno 5 hlasy, 3 hlasy proti, 1 hlas se zdrţel.
7. Ţádost na odkup věcí zařízení hospůdky od slečny Wilpertové - mříţ, 2 ohřívače vody
a 2 zásobníky na papírové ručníky za celkovou částku 5.000,-Kč.
Schváleno 5 hlasy, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdrţeli hlasování.
8. Smlouva o budoucí smlouvě p. Vitásek Norbert uloţení kabelu do země u transformátoru –
napojení parcely 107/9.
Schváleno 9 hlasy.
9. Prodej malotraktoru Vari a vlečky- uloţeno kontrolnímu výboru vybrat zájemce.
Schváleno 9 hlasy.
10. Nabídka ASPI, sbírka zákonů za cenu 4.800,- Kč.

Neschváleno 9 hlasy.

11. Usnesení finančního výboru.

Schváleno 9 hlasy.

12. Usnesení kontrolního výbor.

Neschváleno 4 hlasy pro, 4 proti, 1 hlas se zdrţel.

13. Postup prací na akci „Posílení místního vodovodu – Závada“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
14. Výzva do III.2.1.2 z Programu rozvoje venkova - bod se odkládá na pracovní jednání
s ing. Kasparovou 3.10.2011
Schváleno 9 hlasy.
15. Tašky na separaci odpadu od firmy OZO Ostrava pro naše občany.
Neschváleno – 4 hlasy pro, 4 hlasy proti, 1 hlas se zdrţel.
16. Informaci o budoucí moţnosti vyuţití obvodního lékaře v Bohuslavicích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
17. Vzhled tabule, cyklomapy a broţurky na prezentaci obce. (foto kaple, hřiště, hrádku,
hřbitova, památníku padlých a k tomu letecký snímek se znakem obce a nový text.)
Zpracuje ing. Lorková
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zapsala dne 20.10.2011 Jana Bartoková

Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2011 ze dne 21. listopadu 2011
1. Program jednání č.9/2011.

Schváleno 9 hlasy.

2. Prodej malotraktoru za cenu 8.000,-Kč jedinému zájemci. (viz. příloha.)
Schváleno 9 hlasy.
3. Rekonstrukce OÚ 2011 dle původně schváleného projektu původní návrh s platným
stavebním povolením.
Schváleno – 5 hlasů pro, 3 hlasy proti, 1 hlas se zdrţel
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4. Inventární komise majetku OÚ Závada.
HIK (hlavní inventarizační komise):
Předseda: Jana Bartoková
Členové: Ing. Andrea Lorková, Helena Blokschová,
Anna Kretková
Schváleno - 8 hlasů pro, 1 hlas se zdrţel
DIK 1(dílčí inventarizační komise) - MŠ Závada
Předseda: Ing. Válková
Členové: Anna Kretková, Lukáš Pěcháček Schváleno 9 hlasy.
DIK 2 – JSDH Závada
Předseda: Ing. Ondřej Lasák Členové: Ing. Roman Stoček, Jan Stacha

Schváleno 9 hlasy.

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazku obce Závada.
Příloha směrnice – plán inventur.
Odpisový plán. (Vše viz. přílohy)

Schváleno 9 hlasy.

5. Příspěvek na:

Mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč / dítě školou povinné.
Pečení perníčku ve výši 1.000 Kč
Jarmark ve výši 2.000,- Kč
Schváleno 9 hlasy.

6. Příspěvek na seniory na vánoční balík v hodnotě do 200,-Kč/osoba. Kulturní komise vybere
občany doţívajících se 80 let v roce 2011.
Schváleno 9 hlasy.
7. Příspěvek na hračky do školky ve výši 5.000,- Kč. Zbytek poţadavku školky bude řešeno
v roce 2012.
Schváleno 9 hlasy.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2011 (viz. příloha).

Schváleno 9 hlasy.

9. Rozpočtový výhled do roku 2015 (viz. příloha).

Schváleno 9 hlasy.

10. Ukončení staveb – informace starosty.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

11. Návrh rozpočtu na rok 2012 – zpracování uloţeno finančnímu výboru. Schváleno 9 hlasy.
12. Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu ve výši 1/12 roku 2011/měsíc.
Schváleno 9 hlasy.
13. Dodavatel oken přízemí OÚ- výběr provede kontrolním výbor.

Schváleno 9 hlasy.

14. Krádeţ nafty z hasičského auta- vyjádření policie pachatel neznámý. Uloţena povinnost
veliteli JSDH Závada zabezpečit vozidlo zámkem a kradené pohonné hmoty odepsat z účtu
112.
Schváleno 9 hlasy.
15. Informace na dotaci na rok 2012- vyhledání nového vodního zdroje (asi 80%)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
16. Informace na dotaci OPŢP osa 3, oblast podpory 3.2 (85 %).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
17. Usneseni zastupitelstva obce č.8/20011 bez výhrad a podání námitek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
18. Zajištění stromečku u obecního úřadu.
Schváleno 9 hlasy.
Zapsala dne 25.11.2011 Jana Bartoková.
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Zprávy obecního úřadu
Zpráva starosty obce
V letošním roce byla provedena stavba „Posílení místního vodovodu
Závada“ v hodnotě 2,182 mil. Kč. Tímto novým přivaděčem z lokality Bahna je
zajištěna dodávka pitné vody z nového vrtu kolem hřbitova do stávajícího
vodovodního řádu. Je to obrovská pomoc pro starý vrt z Valu. Od letošního roku
máme poprvé napojen vodovod ze dvou stran. Kolaudace byla provedena
11. listopadu, nyní obec účtuje dotace, která byla z Ministerstva zemědělství
ve výši 1,091 mil. Kč a druhá dotace na tutéţ stavbu byla ve výši 221 tisíc korun
z krajských financí. Fakticky naše obec uhradila letos pouze 40% z celkové ceny
stavby vodovodu. Toto je velká pomoc našemu rozpočtu v době, kdy se
rozpočty všeobecně zmenšují v důsledku krize a různých změn v rozpočtových
pravidlech. Součásti stavby je i malý domeček u hřbitova s parkovištěm, který
vodu před pouţitím upravuje na stanovené parametry a také přidává chlor.
Stavbu prováděla firma Šafrán- stavitel s.r.o., která nám navíc zdarma poloţila
zámkovou dlaţbu na původní parkoviště u hřbitova. Děkuji tímto stavební firmě
za včasné a kvalitní zhotovení díla bez komplikací a prostojů.
Další stavby v hodnotě 1,2 mil. Kč byla II. etapou rekonstrukce obecního
úřadu. Stavby se ujala dle výběrového řízení firma EKOBAU INVEST, která
vybudovala novou sušící věţ pro hasiče, v původní věţi byl vybudován osobní
výtah a byly přemístěny rozvaděče měření elektrického proudu. I tato firma se
zhostila stavebních prací s úspěchem. Výsledek díla ocení hasiči, kteří mají
úplně novou sušící věţ s originálním vrátkem a dále zejména naši občané
postiţení a upoutání na vozíčcích. Ti se nyní dostanou do sálu na kulturní akce
a nebudou jiţ omezování. Na tuto stavbu byla získaná dotace ve výši
0,5 mil. Kč. z krajské dotace programu obnovy venkova. Děkuji společnosti
EKOBAU INVEST za zhotovení díla, čímţ se zaslouţila o část rekonstrukce
OÚ a nejvíce pomohla našim postiţeným spoluobčanům. Úplné dokončení
rekonstrukce obecního úřadu bylo schváleno na posledním zasedání
zastupitelstva obce v listopadu a bude provedena v příštím roce.
Mohu konstatovat, ţe obec letos dostala nad rámec rozpočtu 1,8 mil.
korun a toto se projevilo nejen v těchto hotových stavbách, ale projeví se
i v kladném zůstatku obecního rozpočtu do roku 2012. Některé výsledky práce
zastupitelstva (ţádosti o dotace) se projeví třeba aţ za rok, nebo i déle. Prostě je
třeba mít v zásobě nachystané projekty, zkoušet je podávat i opakovaně a také
i čekat!
Pan Herbert Krupa ukončil dlouholetou práci pro obec a starost o místní
vodovod. Děkuji tímto panu Krupovi za dlouholetou obětavou práci při provozu
a údrţbě místního vodovodu. Novým nástupcem je paní Jana Steffková, která
má obdobné zaměření na vodovody v jejím civilním zaměstnání.
Nemohu opomenout a poděkovat zaměstnancům obce, pracovníkům VPP,
zastupitelům, manţelům Dominikovým a ţenám, které se starají o provoz
a výzdobu kaple, panu Krajíčkovi za údrţbu veřejného osvětlení a rozhlasu,
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spolkům za jejich společenskou a kulturní činnost, pracovnicím školky za péči
o nejmladší ţáky a ostatním, kteří byli ochotní i nezištně přiloţit ruku k dílu.
Co nás čeká v příštím roce - bude pokračovat rekonstrukce obecního
úřadu do konečné podoby dle schválené projektové dokumentace a platného
stavebního povolení. Obecní úřad se na jaře po dobu výstavby přestěhuje
do prostor po bývalé hospůdce. Dokončením rekonstrukce dostane poslední
neopravená budova obce nový vzhled (zhruba jako školka), novou střechu,
přibude celé jedno patro pro potřebu obecního úřadu a knihovny. Nástavbou
obecního úřadu získají všichni občané bezbariérový přístup do místního sálu,
nového obecního úřadu v 3NP a samozřejmě i do plánované knihovny. Co asi
nebude v příštím roce - fasáda a zateplení stávající části budovy obecního úřadu.
Jan Stacha, starosta

Zprávy kulturní a sociální komise
Váţení a milí spoluobčané,
dělí nás krůček od doby, kdy naše domovy prozáří vánoční stromeček
a provoní vůně cukroví a krok k tomu, kdy se budeme loučit s rokem 2011
a vítat rok 2012. Je moji milou povinností seznámit Vás s prací naší sociální
a kulturní komise.
Hned začátkem roku 2011 jsme chtěli pořádat spolu s celým
zastupitelstvem obecní bál. Ten se z důvodu malého zájmu bohuţel
neuskutečnil. V únoru jsme u příleţitosti dvaceti let osamostatnění obce pořádali
setkání bývalých a dodnes ve funkcích setrvávajících zastupitelů. Připravili jsme
pohoštění a společně vzpomínali. Jeden z našich dlouholetých kamarádů, pan
Karel Ryška, uţ není mezi námi. Jeho památku jsme uctili minutou ticha a na
místě jeho věčného odpočinku poloţili kytičku. Musím dodat, ţe toto setkání
bylo celé financováno z vlastních zdrojů a ne z financí obce. Březen byl ve
znamení vítání nových občánků narozených v roce 2010. Kaţdé dítko bylo
obdarováno dárkem a maminka květinou. Celou akci obohatila přednesem básně
ţákyně základní školy Patricie Štefková a všichni ostatní přípitkem popřáli
dětem všeho nejlepšího.
V čase pro věřící nejdůleţitějším – v čase Velikonoc, se nám podařilo
za velké spolupráce se sdruţením „Prajzská ambasáda“ připravit velikonoční
výstavu tradic spolu s našimi sousedy z Polska a okolních vesnic. Tam jsme si
uvědomili, jak blízké jsou si naše národy a jak nás spojila i minulost. Zato patří
náš velký dík panu Hiltavskému z Bělé, který je jedním ze zakladatelů projektu
sbliţování národů. Měsíc květen je nejen překrásný uţ svým názvem, ale i tím,
ţe v tento čas slaví svůj svátek naše drahé maminky. Nezapomínáme a vţdy pro
ně připravujeme oslavu s pohoštěním a kulturním vystoupením našich
nejmenších – dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky Chříbkové. Celé
odpoledne se nese v pohodovém setkání ţen, které si u kávy a skleničky vína
zavzpomínají na minulé časy, na své vlastní maminky a na kamarádky, které uţ
nejsou mezi nimi.
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Přijde čas prázdnin a s tím spojené oslavy zaloţení obce. Spolu s TJ Sokol
Závada, Sborem dobrovolných hasičů a samozřejmě za pomoci zastupitelů obce
jsme zajistili bohatý kulturní program. Přehoupl se čas prázdnin a pomalu se
chýlí k času vánočnímu. Za velkého přispění paní Kretkové a nově vzniklého
sdruţení „Rozinek“ se jako kaţdoročně uskutečnilo pečení a zdobení perníčků.
Nesmíme ale zapomínat i na naše seniory, kteří se uţ nejsou schopni zúčastnit
veřejných akcí a přesto pro nás hodně znamenají. I tito lidé musí vědět, ţe
nejsou sami, ţe o ně stojíme, ţe si váţíme jejich práce a právě v době vánoc jim
to připomínáme návštěvou, drobným dárkem a nejupřímnějším přáním. Toto je
vlastně hlavní smysl naší komise – chceme, aby naši občané věděli, ţe nejsou
jen číslem ve statistice obce, ale ţe jsou součástí našeho ţivota, naší minulosti,
ale také naší budoucnosti. Nezapomínáme ani na naše oslavence. Snaţíme se
o to, abychom vţdy občanům připomněli, ţe jsme tu my pro ně v době, kdy mají
důvod k oslavám, ale i v dobách, kdy mají problém a potřebují pomoc.
Děkuji Vám všem za podporu a důvěru. Jsem Vám vděčna za kaţdou
připomínku, která mne bude motivovat k lepší práci nebo pomůţe někomu
v obci. Zakončím to slovy:
Kdyţ jsi se narodil, plakal jsi a všichni kolem tebe se smáli,
ţij tak, aby kdyţ budeš umírat, ty jediný ses smál a ostatní plakali.
Děkuji Vám za vše a přeji Vám krásné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání v roce 2012.
Za sociální a kulturní komisi: předsedkyně - Lenka Blokschová
členové - Anička Kretková a Jana Bartoková

Události v obci
Pohádkový hrádek
Druhý ročník rodinné divadelní
soutěţe upořádalo sdruţení Prajzská
ambasáda na závadském hrádku v sobotu
24.9. Přesto, ţe se letos nepřihlásili ţádní
soutěţící,
postarali
se
pořadatelé
o zábavu během celého odpoledne –
v úvodu zahráli pohádku o Karkulákovi
a následovaly soutěţe pro malé i velké
účastníky. Nechybělo ani občerstvení a
opékání párků. Děti si mohly zkusit
lezení mezi dvěma lany nad valy.
Po setmění se promítala pohádka.

Ing. Andrea Lorková

Drakiáda
Letos se Drakiáda (nejen) pro děti uskutečnila pod záštitou SDH Závada.
Za krásného podzimního počasí se v neděli 2. října sešly děti spolu s rodiči, aby
společně pouštěly draky. Děti byly hodnoceny ve 2 kategoriích, a to nejhezčí
a nejlépe létající drak. I kdyţ nemohly vyhrát všechny děti, ţádné neodešlo
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s prázdnou. Mimo pouštění draků mohly děti
vyzkoušet ještě další hry. Malovaly křídou draky
na asfalt a jezdily slalom na koloběţkách. Rodiče
si zase uţívali krásnou podzimní neděli se
svařákem, pivem a něčím dobrým k snědku.
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Ing. Ondřej Lasák

Lampionový průvod
Ve čtvrtek 27. 10. pořádalo Sdruţení
rodičů při MŠ Závada jako kaţdoročně
Lampiónový průvod. Děti s rodiči se sešli
na místním hřišti, kde si mohli opéct
párky, občerstvit se buchtou, dětským
punčem,
nebo
svařákem.
Krátce
po setmění, po 18 hodině se vypravil
průvod Závadou a zakončení proběhlo opět
na hřišti. Počasí letos krásně vyšlo, a tak
byla hojná účast.
Ing. Andrea Lorková

Mikuláš v sále
Mikulášské nadělování se v letošním
roce uskutečnilo pod záštitou sboru
dobrovolných hasičů za pomoci obce.
V neděli 4. prosince uspořádal SDH Závada
mikulášskou diskotéku. Děti se nejprve před
příchodem Mikuláše s anděly a čerty snaţily
odreagovat při tančení a soutěţích. Okolo
páté hodiny zazvonil zvoneček a do sálu
přišel Mikuláš i se svou početnou druţinou. Všechny děti pak šly za Mikulášem,
kde po odpovědi na otázku zda byly hodné a po odříkání básničky či zazpívání
písničky dostaly od Mikuláše balíček dobrot.
Ing. Ondřej Lasák

Pečení perníčků
V pondělí 5.12.2011 sál Obecního
úřadu opět po roce provoněla vůně
perníků, proběhlo zde tradiční pečení
perníků
s p.Aničkou
Kretkovou.
A protoţe to bylo v předvečer svátku
Mikuláše, přišly některé děti v maskách
čertíků a andělů. Z připraveného těsta si
děti, i za pomoci rodičů, vykrojily různé
vánoční motivy, a následovalo zdobení
7
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upečených perníčků. Spokojené děti si nejvydařenější kousky odnesly domů,
zbytek perníků se prodával na vánočním jarmarku v sobotu a výtěţek z prodeje
byl určen pro Mateřskou školku v Závadě.
Ing. Andrea Lorková

Vánoční jarmark
V sobotu 10. prosince proběhl v Závadě Vánoční jarmark, který pořádalo
občanské sdruţení Rozinky společně s mateřskou školkou.
Účast návštěvníků byla opravdu hojná. V sále obecního úřadu to vonělo
výborným punčem, perníčky a vánoční atmosféru doplnilo krásné vystoupení
dětí z MŠ, tímto děkujeme i p. učitelkám, které s dětmi toto vystoupení
připravily. Celé odpoledne mohly děti společně s anděly psát dopisy Jeţíškovi
a házet je do připravené schránky.
Všichni návštěvníci tohoto jarmarku
si mohli koupit spoustu vánočních výrobků
a věříme, ţe si kaţdý našel to své.
Přálo nám počasí a tak i venku před
obecním úřadem byla opravdu skvělá
atmosféra, svědčily o tom plně obsazené
stoly, kdy si všichni mohli pochutnat na
domácí zabíjačce, bramborových plackách
a zahřát se punčem. U dětí měly asi největší úspěch ţivé kozy Máša a Dáša, se
kterými venku vesele poskakovaly.
Děkujeme tímto všem, kteří s námi přišli strávit příjemné předvánoční
odpoledne, a uţ teď se těšíme na příští rok.
Přejeme Vám všem šťastné a veselé Vánoce strávené v kruhu těch
nejbliţších a úspěšné vykročení do Nového roku 2012.
Dagmar Benková

Co se chystá?
Ţivý Betlém
Ţivý Betlém v Závadě pod vedením p. Dombka se bude konat 24.12.2011
v 10,30 hod. na dětském hřišti. Horký svařák a čaj bude připraven.
Zveme děti i dospělé k svátečnímu vánočnímu setkání.

Štěpánská zábava
Občanské sdruţení Rozinky pořádá v pondělí 26. prosince Štěpánskou zábavu
od 20 hodin v sále OÚ.

Plesová sezóna
13. 1. 2012
28. 1. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012

Obecní bál
Ples sportovců
Hasičský ples
Maškarní ples hasičů – téma: Zvířecí říše
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Jak uţ to tak bývá tak na konci kaţdého roku se bilancuje, co nám ten rok
přinesl, co vzal a co bychom si v tom novém roce přáli. My všichni v TJ Sokolu
Závada počínaje vedením, hráči a fanoušky si z celého srdce přejeme, abychom
se mohli i nadále setkávat při fotbalových utkáních našeho Sokolu. Abychom se
mohli s vámi radovat z vítězství a poučovat z proher. Za tímto vším se skrývá
spousta práce a dřiny. Jak uţ na hřišti tak i mimo něj. Také se nedá v dnešní
době hrát fotbal, pokud nemáte finanční prostředky!
Touto cestou bych chtěl za celý Sokol Závada poděkovat celému
obecnímu zastupitelstvu Závady v čele s panem starostou. Pak také firmě RW
Reality zastoupena panem Richardem Wozniakem. Protoţe bez jejich finančních
dotací by se registrovaný fotbal v Závadě nehrál.
Teď mi dovolte malé ohlednutí za podzimním účinkováním Sokolu
Závada v A skupině
čtvrté třídy. Naše
muţstvo se nachází
momentálně
na 8. místě se 16
body. Klidný střed
tabulky jsme si
všichni
přáli,
abychom se mohli
v klidu
připravit
o zimní přestávce
na jarní část sezony.
Kádr se průběţně
doplňoval o nové hráče, a proto šla vidět ještě nesehranost, která se projevovala
velkými výkyvy ve výsledcích. Ale poslední dva zápasy uţ ukázali, ţe kostra
týmu je jiţ hotová. Jediné co nás trápí je post brankáře, kterého hledáme jiţ delší
dobu, ale bohuţel je to nedostatkové zboţí na trhu (dalo by se nazvat lidově).
Co se týče hráčů tak přišli Radek Tesarčík, Daniel Gryz, Václav Ritnošík,
Michal Krákora.Všichni tito hráči splnili očekávaní a dohromady nastříleli za
Závadu 18 branek!!! Pevně doufáme, ţe se brankově budou prosazovat i nadále
a ţe i ostatní hráči budou nemalou měrou přispívat k tomu, aby Sokol Závada se
tabulkou prodírala k umístěním co nejvyšším.
Závěrem vás chceme pozvat na tradiční Sportovní ples, který se uskuteční
28.1.2012 v sále obecního úřadu obce Závada. K poslechu a tanci vám bude hrát
skupina Josefa Baďury.
Také nám dovolte, abychom vám všem popřáli krásné a spokojené
Vánoce plné dárků a rodinné pohody. A také všechno nejlepší v novém
roce!!!
výbor TJ Sokol Závada
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Knihovna
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny a také všem občanům klidné a
pohodové proţití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví a štěstí
přeje
Mgr. Lenka Lasáková, knihovnice

Dobrovolní hasiči
Sportovní družstvo SDH
Letošní sezóna byla pro sportovní druţstvo velmi vydařená. Pěkných
úspěchů dosahovalo nejen druţstvo muţů, ale také druţstvo ţen. Druţstva se
zúčastnila celkem 45 soutěţí v celém širokém okolí. Podíváme-li se blíţe
na výsledky, tak druţstvo muţů se umístilo: 5x na prvním, 5x na druhém a 7x
na třetím a druţstvo ţen pak bylo: 6x první, 7x druhé a 6x třetí. Hasiči také
uspořádali tradiční denní a noční soutěţ v Závadě, kde se domácím vcelku
dařilo. Na noční soutěţi skončili muţi 4 a na denní skončili muţi i ţeny shodně
na druhém místě.

Informace SDH
V sobotu 7. ledna 2012 proběhne u příleţitosti 85. let od zaloţení sboru
výroční valná hromada v sále obecního úřadu. Všichni členové jsou srdečně
zváni. Dále jsou v plánu dva plesy, viz informace v plánu akcí. Všichni jste
srdečně zváni.
Výjezdová jednotka obce
Výjezdová jednotka zatím letos nemusela naštěstí moc zasahovat. Přesto
nenechavá nic náhodě a provádí pravidelný výcvik. V rámci výcviku proběhlo
v únoru letošního roku prověřovací cvičení na ZŠ v Dolním Benešově. Hasiči
z Bohuslavic zorganizovali v listopadu taktické cvičení. Jednalo se o nácvik
zásahu na rodinný dům.
V prosinci provedla jednotka na ţádost starosty obce vyčištění kanalizace.
Hasiči přejí všem klidné prožití vánočních svátků a krásný nový rok
Ing. Ondřej Lasák, velitel
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Bohoslužby o svátcích vánočních v naší farnosti
liturgická oslava

den
Sobota
24. 12. 2011

Neděle
25. 12. 2011

Pondělí
26. 12. 2011

Štědrý den

obec

čas

Bělá

22:00 - půlnoční

Závada

13:00 – ţivý 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

Útery
27. 12. 2011

Svátek sv. Jana
Evangelisty

Bělá
Závada

16:30 – mše svatá
18:00 – mše svatá

Středa
28. 12. 2011
Čtvrtek
29. 12. 2011

Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

Bohuslavice

17:00 – mše svatá

Bělá

16:30 - mše svatá

Pátek
30. 12. 2011

Svátek Svaté rodiny
(obnova manţelských
slibů)

Bohuslavice

17:00 - mše svatá

Sobota
31. 12. 2011

Sv. Silvestra

Bělá
Bohuslavice

Neděle
1. 1. 2011

Slavnost Matky Boţí
Panny Marie
Nový rok

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

Bohuslavice
Závada
Bělá

Přeji Vám radostné a pokojné prožití svátků Ježíšova narození
a požehnaný nový rok.
P. Kazimír Buba, farář
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Otevírací doby o vánočních svátcích
Jednota Závada
24.12.2011

7,00 - 10,00 hod.

25.12.2011

zavřeno

26.12.2011

zavřeno

27.12.2011

7,00 - 12,00 hod.

31.12.2011

6,30 - 11,00 hod.

1. 1. 2012

zavřeno

14,00 - 17,00 hod.

hostinec Martin Theuer
24.12.2011

10.00 - 14.00

25.12.2011

9.00 - 12.00

17.00 - ?

26.12.2011

9.00 - 12.00

17.00 - ?

27.12.2011

16.00 - ?

28.12.2011

turnaj v biliáru

31.12.2011

10.30 - 17.00

1.1.2012

9.00 - 12.00

15.00 - ?

17.00 - 22.00

Hostinec Martin Theuer přeje všem zákazníkům a občanům hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví do nového roku 2012.
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