číslo 7

29. únor 2012

Vážení spoluobčané,
Letošní první vydání Obecního zpravodaje Vám opět přináší informace o dění
v naší obci.
Po prosincovém mírném průběhu zimy jsme si uţili sněhové nadílky a také
třeskutých mrazů. Nyní uţ je ale snad zima téměř za námi!
Rovněţ nám skončila plesová sezóna, která byla letos v Závadě bujná – konaly
se plesy pro dospělé a také tradiční dětský maškarní bál.
Během zimy si většina z nás odpočinula, načerpala síly, a uţ se jistě všichni
těšíme na jarní procházky a práci na zahrádkách.
Pohodový začátek jara Vám přeje
Redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 10/2011 ze dne 29. 12. 2012
1. Program zasedání zastupitelstva obce č. 10/2011.
2. Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2011.

Schváleno 9 hlasy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

3. Cena za svoz popelnic se zvedá z důvodu zákonného zvýšení DPH z 10% na 14%.
Schváleno 9 hlasy. Viz ceník.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2011.

Schváleno 9 hlasy.

5. Usnesení kontrolního výboru č.9/2011 a zároveň schvaluje výběr dodavatele na výměnu
oken - firma WIPLAST. Usnesení finančního výboru aţ do č. 8/2011.
Schváleno 9 hlasy
6. Cena vodného na rok 2012 ve výši 18,- Kč za m3 a vytvoření fondu rezerv ze zisku
za provozování místního vodovodu. Zisk bude pouţít na provedení automatiky čerpacích
stanic, opravy potrubí ve vodojemu popř. na vyhledání nového zdroje pitné vody.
Schváleno 9 hlasy.
7. Věcná reţie na oběd 7,- Kč v ZŠ Bohuslavice od r. 2012. (Původní reţie 6,50 Kč) nárůst
vzhledem k energiím.
Schváleno 9 hlasy.
8. Ţádost p. Markéty Krištofové o zaměstnání a moţnost i jiných uchazečů.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9. Informaci starosty o Tříkrálové sbírce, která se bude konat v sobotu 7.1. 2012 pod vedením
dospělých občanů pana Kretka Libora a pana Dombka Jana a obětavých dětí z naši obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zapsala dne 3.1.2012 Jana Bartoková.

Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2012 ze dne 13. února 2012
1. Pořad jednání zastupitelstva.

Schválen pro - 7

2. Minule usnesení č. 10/2011

Bere na vědomí. Pro- 7

3. Rozpočet obce na rok 2012- schodkový se zapojením přebytku z loňského roku.
Schvaluje pro- 5, proti Ing. Valková , p. Pěcháček
4. Inventury za rok 2011 - schvalujeme inventury majetku obce k 31.12.2011.
Schváleno pro - 7
5. Výroční zpráva o podávání informací.

Schváleno - pro 7

6. Tříkrálová sbírka – poděkování občanům.

Zastupitelstvo bere na vědomí

7. Vnitřní finanční kontrola za rok 2012- provede paní Jana Bartoková.

Schválené pro 7

8. MAS - ţádost o dotaci na hřiště zpracuje a přepracuje ing. Kasparová Schváleno pro 7
9. Výběrové řízení na dodavatelé rekonstrukce obecního úřadu – zadat Ing. Kasparové
Schvaluje pro 5, zdrţel se hlasování Ing. Válková, p Pěcháček
10. Informace o podání ţádosti na dotaci na rekonstrukci obecního úřadu v Závadě na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje – rozvoj a obnova venkova.
Zastupitelstvo bere na vědomí

2

zpravodaj obce Závada

číslo 7, březen 2012

11. Úvěr na rekonstrukci OÚ- pověřuje starostu obce po provedeném výběrovém řízení
na dodavatele stavby jednat s Českou spořitelnou Opava o poskytnutí a celkové výši úvěru.
Předpoklad 3-4 mil. Kč. Konečnou výši propočte a stanoví finanční výbor.
Schvaluje pro 5, proti Ing. Válková, p. Pěcháček
12. Vyhledání nového zdroje pitné vody. Nabídka z Vodní zdroje Holešov
RnDr. Pospíšilíková.
Schváleno - pro 7
13. Termíny konání zasedání zastupitelstva 13.2.2012, 14.5.2012, 24.9.2012, 3.12.2012.
Zastupitelstvo bere vědomí
14. Výtěţek z obecního plesu 11.553,- Kč mínus úhradu za OSU - do příjmu rozpočtu obce.
Schváleno pro - 7
15. Kalkulace nákladů na relace v místním rozhlase a na kopírování.

Schváleno pro 7

16. OKD- podat ţádost o grant na osázení plochy pozemku před hřbitovem se zapojením
rodičů a děti do této akce.
Schváleno pro 7
Zapsala Jana Bartoková.

Zprávy obecního úřadu
Svozy velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů a
elektrozařízení v roce 2012 v Závadě firmou OZO Ostrava.
28. dubna 2012 sobota
3 + N + E 10:00 – 15:00 hod.
11. července 2012 středa
2 + N + E 10:00 – 17:00 hod.
14. listopadu 2012 středa
3 + N + E 10:00 – 17:00 hod.
N – kontejner na nebezpečné odpady- barvy, ředidla, chemikálie,oleje, baterie
E – kontejner na elektrozařízení
3+2+3 – jsou počty kontejnerů na velkoobjemové odpady tří plánovaných svozů
Pokud se musí přidat nějaký kontejner navíc, tak jej platí obec z rozpočtu!
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 dle příslušných termínů. Na sobotní svoz budou mít
dohled zastupitelé obce.
Do kontejnerů těchto svozů nelze ukládat stavební materiály a stavební suť!
Upozorňuji občany, ţe při koupí zboţí do domácnosti (ledničky, pračky, rádia
atd. včetně pneumatik ) je povinen obchodník staré zboţí bezplatně odebrat!
Při koupí nové věci automatický platíme i poplatek za likvidaci. V provozu jsou
modré kontejnery na papír a kartony. Do kontejneru na plasty lze navíc ukládat
konzervy od kompotů, piva a 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
stavební firmy, kolemjedoucí vozidla, aniž by měli pobyt v obci a platili zde

3

zpravodaj obce Závada
číslo 7, březen 2012
za odpady. 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 a to již možná letos.
Obec loni doplácela na tyto svozy navíc, zejména plastů částkou 29.638,- Kč.
Ceny popelnic v roce 2012 se mění z důvodu změny DPH.

Rekonstrukce Obecního úřadu v Závadě

Jan Stacha, starosta

Z důvodu rekonstrukce se nebude od dubna letošního roku pronajímán sál
aţ do kompletního ukončení rekonstrukce.
Jan Stacha, starosta

Události v obci
Živý Betlém
Stejně jako v minulých
letech nacvičil pan Jan Dombek se
závadskými dětmi představení
Ţivý Betlém, které zahráli
na Štědrý den dopoledne. Občané
Závady se sešli v hojném počtu na
místním
dětském
hřišti,
po představení si všichni společně
zazpívali koledy a domů odnesli
Betlémské světlo.

Ing. Andrea Lorková

Tříkrálová sbírka
V rámci Tříkrálové sbírky roku 2012, kterou organizovala Charita Hlučín
ve 25 obcích regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná štědrá částka 1 692 862 Kč.
Z uvedené částky zůstalo Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, coţ
představuje sumu 1 100 360,3 Kč. V Závadě se vybralo 21.179 Kč – díky všem,
kteří přispěli.
Ing. Andrea Lorková
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Obecní bál
Po loňské pauze se v Závadě
opět konal Obecní bál, a to v pátek
13.1.2012.
Před vstupem do sálu uvítal
hosty pan starosta – dámy růţí
a pány štamprlí. K tanci hrála
skupina Unico z Bolatic. O kulturní
vsuvku se postarali dva mladí
třináctiletí tanečníci René Dihel
a Klára
Rumpová
z
Klubu
sportovního tance KD Hlučín, kteří předvedli několik standardních a několik
latinskoamerických tanců. Po půlnoci byla na programu tradiční tombola
s hlavní výhrou domácí pekárny, poté pokračovala zábava do brzkých ranních
hodin.
Ing. Andrea Lorková

Maškarní rej dětí
Kaţdoroční maškarní rej dětí
uspořádalo Sdruţení rodičů při MŠ
Závada v neděli 12.2.2012.
V úvodu předvedly děti
z Mateřské školy své vystoupení, a
poté se uţ celé odpoledne o zábavu
starali dva klauni, kteří zapojili do her
a tance jak děti, tak jejich rodiče.
Na závěr proběhla tombola,
v níţ hlavní výhrou byl dort.
Ing. Andrea Lorková

Co se chystá?
Z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu nejsou plánovány ţádné akce
v sále.
Konání venkovních akcí na hřišti bude zveřejněno dle aktuální situace.

Informace organizací a spolků
Sportovní areál v roce 2011
Tak jako posledních 6 let i letos skončila k 31.10. sezóna antukového
dvorce v Závadě. Ta letošní se od předešlých extrémně nelišila. Viditelným
pokrokem bylo nasazení ochranné sítě a znatelný úbytek kamenů na antuce.
Pod tou sítí se uţ tak daleko nedá asi dohodit. Bývá uţ nedílnou součástí všech
tenisových kurtů a má mimo jiné funkci ochrannou a stínící. V době sečení trávy
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se navíc nedostane na antuku tolik plevele z okolí, proto je dohodnuto s OÚ
nataţení této sítě také ze strany fotbalového hřiště.
Co se týče návštěvnosti tak pro představu byly před loňským deštivým
létem roky, kdy bylo zaplaceno 130 aţ 150 vstupů. V roce 2010 i letos přes 60.
Podle sportovní základny v Závadě (hlavně té tenisové) si myslím, ţe je to
standardní počet, protoţe v sousední Píšti bylo letos zhruba 30 pronajatých
vstupů – info od pronajímatele p. P.Holušy k 4.10.
Ještě v předloňském roce zde trénoval juniory z Píště Pavel Nosiadek
reprezentant TC Hlučín, ale začal studovat vysokou školu a jiţ zde dojíţdět
nemůţe. Ten si byl letos taky zahrát zde v Závadě a byli jsme pochválení
za perfektně upravený povrch, coţ mě velice potěšilo.
K tomu se snaţíme s místním volejbalovým týmem, který zde také
pravidelně trénuje, pozvat kaţdoročně týmy ze sousedních obcí, vţdy začátkem
září na turnaj smíšených druţstev a tím naše sportoviště taky trochu zviditelnit,
letos to bylo jiţ po páté.
Závěrem bych velmi rád poděkoval zaměstnancům OÚ za dokonalou
spolupráci s údrţbou, paní M. Drastíkové za účtování a všem klientům
pravidelným i těm méně pravidelným popřát spoustu příjemných sportovních
záţitků i úspěchů a 1.5.2012 zase na viděnou.
správce Mgr. Jaroslav Habura

Činnost hasičů v lednu a únoru
V sobotu 7. ledna uskutečnil SDH v Závadě pravidelnou výroční valnou
hromadu. Ta se konala u příleţitosti 85 let od zaloţení sboru v sále obecního
úřadu. Všichni členové byli seznámeni s činnosti sboru za uplynulý rok. Poté
byla řada členů oceněna vyznamenáním za svou aktivní práci ve sboru.

V sobotu 4. února uspořádal sbor
tradiční společenský večírek. K tanci
a poslechu hrála kapela BLANKYT.

Během večera proběhlo zábavné
vystoupení, které si připravily dívky
soutěţního druţstva. Toto vystoupení
sklidilo obrovský potlesk.
Večer se
nesmírně vydařil a doufám, ţe se všichni
dobře bavili.
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Aby akcím nebyl konec, tak jsme ještě uspořádali maškarní párty. Ta se
uskutečnila v sobotu 18. února. Akce byla letos tématicky nazvána „zvířecí
říše“. Proto jsme mohli v sále potkat slepičky, kočky, ţábu, krávu, lva,
medvědy, broučky, ţelvičky atd. K tanci nám hrála hudba Josefa Baďury.

Ing. Ondřej Lasák

TJ SOKOL
Máme tady nový rok 2012 a také novou etapu fotbalové sezony
2011/2012. Jak uţ jsme se zmiňovali v předcházejícím čísle zpravodaje, naše
muţstvo se nachází na 8. místě tabulky 4. třídy. Nový rok 2012 nezačal pro celý
Sokol Závada šťastně! Dne 7. ledna nás postihla velká tragedie! Po krátké
a těţké nemoci nás navţdy opustil pan Josef Kocur který u nás hostoval
nedalekých Bohuslavic. Celý Sokol Závada v něm ztratil nejen výborného
hráče, ale především kamaráda, který nám bude všem chybět. Ale ţivot běţí dál
a ten fotbalový se nezastavuje, ani kdyţ se nehrají fotbalové utkání.
Náš Sokol Závada uspořádal dne 28.1.2012 tradiční sportovní ples.
K tanci a poslechu přišla zahrát
kapela pana Josefa Baďury, při které
se přítomni hosté bavili do ranních
hodin. Tímto bychom také chtěli
poděkovat všem sponzorům, ale také
hráčům, kteří přispěli svými cenami
do bohaté tomboly. Poděkování patří
také obecnímu úřadu v Závadě
za pronájem sálu.
Naše muţstvo se připravuje pod vedením trenéra Davida Tomaky
v prostorách haly v Hlučíně. Chceme do prvního mistrovského utkání sehrát
minimálně dvě přátelská utkání na umělce v Hlučíně. Také se snaţíme domluvit
na prodlouţení hostování některých hráčů, kteří mají zájem zůstat hrát v Závadě.
Doufáme, ţe se domluvíme, ale vše záleţí na finančních poţadavcích
mateřských oddílů!!!
Všechny fanoušky zveme na první mistrovské utkání, které naše muţstvo
sehraje 25.3.2012 v Rohově.
Pevně doufáme, ţe minimálně udrţíme osmou pozici v tabulce, ale naším
přáním je posunout se v tabulce ještě o nějaký ten stupínek výše!!!
David Tomaka
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Informace občanům

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimţ je víc neţ 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího
věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Ţivot s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Vyuţijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi
vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených
našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý
novými informacemi a záţitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na:
597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můţete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
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