číslo 14

10. březen 2014

Milí spoluobčané,
pomalu se s námi loučí paní zima a citlivější lidé uţ určitě cítí závany
jarního vzduchu. Vše začne za chvíli pučet, zelenat se a kvést. Sluníčko a teplo
pomalu probudí i ty nejospalejší zimní tvory k ţivotu. I my lidé budeme pomalu
procitat ze „zimního spánku“, vylezeme na zápraţí domu, vezmeme metličky,
vymeteme chodníčky a posléze kopačky a hrábě a dáme se do našich zahrádek.
Hospodyňky začnout umývat okna a děti vytáhnout kola a jiná vozítka.
Přejeme Vám v tomto předjarním čase hodně pozitivních záţitků z probouzející
se přírody, ať máte dobrou náladu a vše řešíte s úsměvem.
Pohodové jaro Vám přeje redakce zpravodaje
Ing. Yveta Valková
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 21/2014 ze dne 20. 1. 2014
Přítomní: Ing. Lorková Andrea, paní Anna Kretková, paní Blokschová Helena, pan Stacha
Jan, paní Bartoková Jana, Ing. Valková Yveta, Ing.Lasák Ondřej
Omluveni: pan Pěcháček Lukáš, Ing. Stoček Roman
Zapisovatelka jednání je určena paní Marie Drastíková.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Lorková Andrea, Ing. Valková Yveta
Schváleno 7 hlasy
1. Program jednání č. 21/2014.

Schváleno 7 hlasy

2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Usnesení č. 20 z 30.12.2013.
Schváleno 7 hlasy - vzato na vědomí
3. Samostatný vstup Obce Závady do MAS Hlučínsko včetně ročního členského příspěvku
5.000,- Kč.
Schváleno 7 hlasy
4. Rozpočet obce na rok 2014 schodkový se zapojením přebytku z loňského roku.
Schváleno 7 hlasy
5. Rozpočtový výhled na 2014 – 2018.

Schváleno 7 hlasy

6. Pronájem tenisového kurtu – schválení a zveřejnění záměru na pronájem antukového kurtu.
Schváleno 7 hlasy
7. Vodné na rok 2014 ve výši 18,- Kč. Fond rezerv nebude vytvořen, přebytek z vodného z
roku 2013 bude pouţit na opravu vodovodních přípojek na Podlišti.
Schváleno 7 hlasy
8. Kontrolní výbor- usnesení

Bez hlasování - zpráva nebyla dodána

9. Finanční výbor- usnesení. Informace o usnesení ze dne 14.1.2014.

Schváleno 7 hlasy

10. Zaměření chodníku geodety před opravou - Podlišti – geometrické plány a převody.
Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi jednat s majiteli dotčených pozemků, kteří buď
darují nebo prodají část svého pozemku obci a tím se vyřeší sporné hranice vlastnictví
pozemků.
Schváleno 7 hlasy
Zastupitelstvo uloţilo starostovi obce vstoupit v jednání s panem Šamánkem ohledně odkupu
části pozemku na Podlišti na umístění kontejnerů na odvoz skla a plastů.
Schváleno 7 hlasy
11. Provedení vnitřní finanční kontroly za rok 2014 paní Janou Bartokovou.
Schváleno 6 hlasy Zdrţel se 1 - paní Bartoková Jana
12. Výběr zakázek malého rozsahu - oprava chodníku Podlišti a oprava kanalizace včetně
přípojek.Výběr firmy provede finanční výbor, starosta, místostarosta a starosta obce podepíše
smlouvu s vybraným uchazečem.
Schváleno 7 hlasy
13. Schválení Střednědobého plánu sociálních sluţeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na
další plánovací období 2014-2017.
Schváleno 7 hlasy
14. Informace webmastra ohledně stránek www.zavada.cz.
Schváleno 7 hlasy – vzato na vědomí
Zapsala dne 20.1. 2014 Marie Drastíková
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Rozpočet obce Závada na rok 2014
ROZPOČET OBCE ZÁVADA NA ROK 2014
P Ř Í J M Y (v Kč)

částka
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a
funkčních poţitků
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ

§

položka

1000000

1111

80000

1112

110000

1113

1000000

1121

30000

1122

2200000

1211

10000

1341

1000

1343

Odvod loterií

22000

1351

Odvod z výherních hracích přístr.

33000

1355

6000

1361

Daň z nemovitostí

255000

1511

Pitná voda

450000

2310

2111

3000

3111

2111

Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veř. prostr.

Správní poplatky

Příjmy z poskyt.sluţeb
Příjem na dítě MŠ

144000

4121

Pronájem hrobových míst

5000

3632

2111

Pronájem smuteční síně

1000

3632

2132

240000

3722

2111

75000

3725

2324

9000

6171

2111

50000

6171

2132

Příjmy z pronájmu movitých věcí

1000

6171

2133

Přijaté sankční platby

1000

6171

2212

Přijaté nekap.přísp.a náhrady

26000

6171

2324

Ostatní zál. těţebního prům.

1000

2119

2343

Příjmy z úroků

4000

6310

2141

Příjem z pronájmu tenisového kurtu

3000

3412

2132

Příjmy z pronájmu pozemků

1800

3639

2131

Investiční přijaté transfery

672958

4213

Dotace ze SR na výkon státní správy

105000

4112

Ostatní neinves.přijaté transf. ze SR

100000

4116

Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjem za tříděný odpad EKO-KOM
Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí.

Celkem

6639758
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ROZPOČET OBCE ZÁVADA NA ROK 2014
VÝDAJE (v Kč)
částka
Silnice, oprava míst.komunikací

§

položka

1000000

2212

Silnice zimní údržba

80000

2212

5169

Provoz veřejné silniční dopravy

28000

2221

5193

Dopravní obslužnost
Pitná voda

1218958 2310

Prevence znečišťování vody
/poradenství/, kanalizace

15000 2322

Mateřská škola

5169

294000 3111

Školní stravování ZŠ, MŠ

70000 3113

Knihovna

10000 3314

Kronika

10000 3319

Kaple

15000 3326

Kultura

36000 3399

Veřejné osvětlení

115000 3631

Pohřebnictví

174000 3632

Komunální služby a územní rozvoj

161000 3639

Požární ochrana

5321
5021

35000 5512

SDH Závada
Sběr a svoz komunálních odpadů

25000 5512
250000 3722

5222
5169

Sběr a svoz ostatních odpadů
Zastupitelstva obcí

3723
20000
765000 6112

5169

Neinvestiční dotace neziskovým
organizacím

40000 6409

5222

Ostatní neinvestiční dotace
veřejným rozpočtům

32000 6409

5329

TJ SOKOL Závada

25000 3419

5222

Sportovní areál

30000 3412

Péče o vzhled obce a veř.zeleň

110000 3745

Činnost místní správy

1680000 6171

Pojištění majetku obce

18000 6320

Obecné příjmy a výdaje
z fin.operací

60000 6310
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Splátky úvěru

1500000 8124

Platby daní a poplatků SR

30000 6399

5362

7446 6402

5364

744692 5212

5901

Vratka za volby
Nespecifikované rezervy
Celkem

8819096

F I N A N CO V Á N Í

Příjmy

6.639.758,-Kč

8.819.096,- Kč
Výdaje

- 2.179.338,- Kč

Saldo příjmů a výdajů

(zůstatek z roku 2013 položka 8115)

Rozpočet Obce Závada na rok 2014 deficitní (schodkový) se zapojením zůstatku
z roku 2013.
Rozpočet schválen na veřejném zasedání zastupitelstva 20.1.2014.

Zprávy z obecního úřadu
Rok 2013 za námi
1. Zateplení budovy obecního úřadu- dokončení přízemí obecního úřadu
a čerpací stanice les Valy bylo provedeno z vlastních financí.
2. Úprava na místním hřišti a přilehlém okolí. Stavba byla v termínu a v cenové
relaci zhotovena a předána. V této souvislosti obec proúčtovala stavbu z dotace
Programu rozvoje venkova ČR, SZIF. Úprava hrazena z dotace a vlastních
peněz.
3. Z operačního programu Ţivotní prostředí osa 6- Zlepšování stavu přírody
a krajiny byl proveden nový vrt pitné vody na Valech. Vrt byl odvrtán a aţ
do vánoc byla prováděná dlouhodobá čerpací zkouška. Průběţné rozbory kvality
pitné vody jsou naprosto bezproblémové a v letošním roce ještě po výměně
potrubí v čerpací stanici dojde napojení nového vrtu na vodovodní síť. Tímto
bude úplně ukončena éra zásobování obce pitnou vodou. Od tohoto data bude
obec nezávislé zásobována ze tří zdrojů-( dva na Valech, jeden z Bahen)
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Financování a proúčtování bude aţ v letošním roce tj. z vlastních financí
a z dotace SFŢP.
Dlouhodobý zhruba desetiletý proces získání náhradního zdroje pitné vody byl
úspěšně zakončen. Dnes máme 100% jistotu, ţe do obce poteče pitná voda
z jedné, nebo z druhé strany. Dobývání vody v Závadě je sloţitý proces, protoţe
podloţí jsou písková, voda se z nich těţce dostává, nebo v malých mnoţstvích,
popř. i ve špatné kvalitě. Zde platí přímá závislost na mnoţství sráţek v průběhu
roku. Před námi je pořád ještě jedná nejsilnější záloha a to napojení ostravský
vodovod ze Vřesiny. Toto je ale vize do budoucna a pro další zastupitelstva.
Nikdo z nás není schopen předvídat vývoj klimatu v dalších létech a třeba i toto
další napojení obce na ostravský oblastní vodovod bude někdy prioritou
zásobování obce pitnou vodou.
Rok 2014 před námi
Schválením rozpočtu v lednu byly stanoveny priority co se bude stavět
a opravovat. Nové rozpočtové určení daní nám přineslo i navýšení rozpočtu
zhruba o 10 % coţ je velmi dobré a slibné i do dalších let. Tento rok je zároveň
rokem volebním, kde se bude na podzim volit nové zastupitelstvo obce. Nevětší
stavbou letos bude postavit na Podliští nový chodník a opravu všech
vodovodních přípojek na této trase.
Dále bude provedena oprava poškozené kanalizace u paní Lenky Blokschové.
Ceny popelnic a vodné zůstávají na rok 2014 stejné jako v loňském roce.
Cena vodného stejná jako v roce 2013 na 18,- Kč
Z(S)TOHOVEN- jak z toho ven?
Apeluji na váţené pejskaře, kteří venčí vesměs za tmy své miláčky na katastru
obce. Nepříjemné hromádky na chodnících a cestách nás neustále překvapuji a
v noci si tuto vzácnost mnohdy doneseme aţ domu a zdarma. Jiţ jsme v čistotě
předstihli města, kde majitelé jiţ umí výkaly sebrat a vhodit do popelnice, nebo
odpadového koše. Dovolím si tvrdit, ţe daleko větší hromádek je od těchto
pejskařů, zbytek můţe být od zaběhnutých psů. Hotová tragédie je na místním
dětském hřišti, kde je více hromádek neţ dětí. Přitom vstup na kterékoliv hřiště
se psy je zakázán naši vyhláškou. Umělecká skupina ZTOHOVEN se snaţí
změnit umělecký dojem a dějiny v Praze, naši pejskaři přetvářejí umělecký
dojem v Závadě a je jim to úplně jedno, hlavně aby to nebylo doma. Co na to
říká místní vyhláška a proč je část občanů k ostatním tak sobecká?
Váţení „pejskaři“ zvaţte, zda není lepší po psovi uklidit, neţ se pokradmo dívat
zda pejska u jeho nutné potřeby nesleduje někdo z okna a jak se majitel
zachová!!!
Jan Stacha, starosta obce
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Svozy velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů a
elektrozařízení - Závada - před obecním úřadem v roce 2014.
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Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013
Konec roku je v kaţdé oblasti našeho ţivota ve znamení bilancování
dosaţených výsledků a představování výhledů do budoucna do roku
nadcházejícího. A ţe toho ve Sdruţení obcí Hlučínska nebylo málo…..
V roce 2013 totiţ Sdruţení obcí Hlučínska opět realizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm ţijící. Mezi
hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí,
jako např. Bál Hlučínska v Kravařích, Den učitelů v Hlučíně, Setkání
chrámových sborů Hlučínska v Píšti, Setkání schol regionu Hlučínska
ve Strahovicích, Festivaly přeshraniční kultury v Tworkowě a v Hlučíně, setkání
a spolupráce s podnikateli a zemědělci, Darování krve se starosty Hlučínska
a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Sdruţení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným ţadatelům o dotace ať uţ
z evropských nebo národních programů. V letošním roce obdrţelo dotace
na realizaci projektů „Výměnou zkušeností ke zkvalitnění života na Hlučínsku“
(MMR), „Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ (SZIF) a „Projektovým
managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ (MSK).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie to pak byly dotace na projekty "Partnerstvím k poznávání
regionu" a "Na kole bez hranic" (Euroregion Silesia - CZ) v rámci kterých
byly vydány propagační materiály a cyklomapy.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další projekty financované
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská
republika 2007 – 2013, a to „Partnerstvím k propagaci regionu“, v rámci
kterého se SOH i polské gminy prezentovaly na výstavách cestovního ruchu
Regiontour 2013 v Brně (17. - 20. 1. 2013) a GLOB 2013 v Katowicích (22. 24. 3. 2013) a „Festival přeshraniční kultury“, v rámci kterého proběhly dva
festivaly (2. 6. v Tworkowě a 14. 7. v Hlučíně), na kterých se prezentovaly
folklorní soubory z Hlučínska i spolupracujících polských gmin a byl vydán
společný česko-polský zpěvník lidových písní.
Významným projektem pro rozvoj cestovního ruchu je jistě projekt „Českopolský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci
kterého bude vytvořen interaktivní mapový portál ve 4 jazykových mutacích
a aplikace pro chytré telefony.
V létě byla zahájena realizace šestého společného projektu „Hlučínsko a polské
gminy očima malířů a fotografů“ v rámci kterého proběhla fotografická soutěţ
pro veřejnost a byl vytvořen společný česko-polský kalendář s fotografiemi.
V příštím roce nás čekají dva malířské plenéry a výstavy s prezentací
vytvořených obrazů a fotografií.
V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci projektu „Zahrada plná plodů
a radosti“ (SZIF) jehoţ cílem bude prohloubit u obyvatel schopnosti
a dovednosti zahrádkářství.
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V současné době probíhají přípravy realizace projektu „Propagací a výměnou
zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“, jehoţ součástí
bude opět prezentace na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Katowicích
v roce 2014 a dva vzdělávací zájezdy pro představitele SOH a polských gmin.
Věříme, ţe všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu
Hlučínska, spokojenosti obyvatel zde ţijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska
i jeho občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo také na internetové televizi
www.hlucinsko.tv .
Mgr. Lenka Osmančíková

Svozy velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů
a elektrozařízení v roce 2014 před obecním úřadem
5. duben 2014
3 velkoobjemové kontejnery +(Nebezpečné odpady 10-15hod sobota)+
Elektrozařízení jeden kontejner - odvoz v pondělí
23. červenec 2014
středa přistavení ráno 2 kontejnery velkoobjemový odpad+(Nebezpečné
odpady10-17 hod středa) + Elektrozařízení jeden kontejner odvoz ve čtvrtek
12. listopad 2014
středa přistavení ráno 3 kontejnery na velkoobjemové odpady+ (Nebezpečné
odpady10-17 hod středa ) + Elektrozařízení jeden kontejner, odvoz ve čtvrtek
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Události v obci
Čaj o páté
14. února uspořádala kulturní a sociální komise pro své občany společenskou
akci ,,Čaj o páté pro dříve narozené“, kterou navštívilo skoro sedmdesát lidí.
Při příchodu dostala kaţdá ţena petrklíč a muţi štamprličku něčeho ostřejšího.
Vstupenky v hodnotě 50 korun
byly slosovatelné a tak na ně
v tombole čekaly ceny, které
daroval jak Obecní úřad, tak
někteří zastupitelé. Jedním
z návštěvníků byl i pan
Dombek z Bělé, který nejenţe
daroval do tomboly dřevěná
prkénka
a vařečky
vlastní
výroby,
ale
také
spolu
s návštěvníky večírku zpíval
lidové písničky. Pro všechny
bylo připraveno pohoštění
ve formě chlebíčků, zákusků a kávy. K poslechu a k tanci hrál pan Moravec
s dcerou, písničky šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. První
půlhodinku se moc netančilo, ale pak se zábava rozjela, ţe místo do 22. hodin se
hrálo aţ do půlnoci. Mile nás překvapili naší starší spoluobčané, ţe se tak hezky
bavili a vydrţeli do pozdních nočních hodin. Všichni vyjádřili přání tuto akci
opakovat.
Anna Kretková

Co se chystá?
21. března 2014 Prajzská liga her
V pátek 21. Března 2014 od 21hod se na krytém bazénu v Kietrzi, v Polsku (cca
3km od Strahovic) koná Prajzská liga her, pořadatelem je Prajzská ambasáda.
V týmu 5 osob, startovné 300kč/tým. K dispozici sauna, vířivka, občerstvení. Je
moţnost vzít fanoušky.
Přihlášky posílejte do 15.3.2014 na: martin.hiltavsky@seznam.cz, tel: 773 285 011

29. března 2014 Rockový večer
Zveme všechny milovníky dobré zábavy a rockové hudby na náš První rockový
večer dne 29.3.2014 od 20 hod.
Rozinky pořádají tuto akci společně se skupinou B!N!P! (Bijte na poplach…),
která bude hrát ţivou produkci.
Čeká skvělá zábava, dobrá hudba, spousta jídla, pití a čepované pivo.

24. května 2014
Cyklistický závod Bělský okruh - druhý ročník se uskuteční 24.5.2014, více info
na http://www.prajzska.eu/
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Informace organizací a spolků
SDH Závada – hasičské plesy
V sobotu 8. února 2014 se uskutečnil v místním sále společenský hasičský ples.
K tanci a poslechu hrála kapela Blankyt. Na úvod se nám představili René Dihel
a Klára Rumpová, kteří předvedli ukázky latinskoamerických tanců. Poté jiţ
nadešla chvíle hasičů, kteří si připravili scénku na téma „Cesta kolem světa“. Na
parketu jsme tak mohli vidět Skoty, Rusy, také Texas měl své zastoupení,
Jamajka a mnoho dalších. Vše završil Madagascar a domovská Ostrava. Po
večerním losování probíhala výborná taneční zábava aţ do ranních hodin.

Po 14 dnech v pátek 21. února připravili hasiči
ještě jeden ples, i kdyţ s menší účastí.
Maškarní ples byl na téma cesta kolem světa.
Na parketu jsme tak mohli potkat mnoţství
černoušků, tibeťany, skoty, bavory, ale také
skvělé masky příslušníku NASA. Na programu
byla před půlnocí i soutěţ pro pobavení.
K tanci a poslechu hrála hudba Josefa Baďury.
Ing. Ondřej Lasák

SDH Závada – školení první pomoci
Na konci února, konkrétně v pátek 28 v 17 hodin proběhlo v sále školení první
pomoci. Školení bylo zorganizováno pro všechny příchozí zdarma a hlavní
školitel byl Lukáš Dohnálek ze záchranné sluţby Hlučín. Všichni přítomní se
naučili nebo zopakovali nejen teoretické základy zdravotnických znalosti.
Všichni si vyzkoušeli si také na figurínách dospělých i dětí základní první
pomoc masáţ srdce a umělé dýchání. Na konec se rozvinula i diskuze o územní
spádovosti a odvozy do nemocnic. Úplně na závěr jsme si jako hasiči připravili
krátké téma o detektorech plynů. Škoda jen, ţe se školení zúčastnilo velmi málo
občanů. Obzvláště první pomoc by měl umět poskytnout kaţdý z nás.
Ing. Ondřej Lasák
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Ples Rozinek
10. ledna 2014 pořádaly Rozinky jiţ druhý ples. I kdyţ byl tento termín celkem
brzy po Vánocích, ukázalo se, ţe zábavy není nikdy dost a účast byla hojná.
Celým plesem nás provázela kapela Trio Domino, které patří velký dík
za krásnou hudbu a perfektní atmosféru.
A kdo čekal, ţe na plese bude chybět kulturní program, ten se spletl. Večer
na parket nastoupila velká celebrita Iva Pazderková v podání naší nejmladší
členky Barunky Čechákové, která se do své role tak vţila, ţe hostům ukápla ze
smíchu ne jedna slza, moţná by ta naše herečka měla uvaţovat o změně
studijního oboru…
O půlnoci proběhla tradiční tombola, kde první cenou byla velká sada
SodaStream, která svému výherci udělala velkou radost. Velké díky samozřejmě
patří i sponzorům tomboly, kterými byli Valkodoprava, s.r.o. z Dolního
Benešova, Autoservis Menšík a Hanka Kociánová, která upekla krásný
a výborný dort.
Všechny, kterým se letošní ples nehodil do nabitého kalendáře, velmi rádi
uvidíme na našem dalším plese, máte se na co těšit!!!
Dagmar Benková

Informace
Výzva rodičům děti narozených v roce 2013.
Ţádáme rodiče dětí s trvalým pobytem v Obci Závada o nahlášení jména dítěte a
data narození ke slavnostnímu vítání občánků v letošním roce.
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