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ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

je systematický program cvičení, který pomáhá:
♦
ochránit a upevnit zdraví
♦
rozvíjet tvořivost, radost ze života
♦
předcházet nemocem
♦
překonávat špatné zlozvyky
♦
rozvíjet osobnost
♦
dosáhnout harmonii, vnitřní vyváženost
Žít šťastně a v souladu sám se sebou a se svým okolím je přáním každého člověka.
Toho můžeme dosáhnout harmonizací, těla, mysli a duše.
A jednou z cest je Jóga v denním životě.
Jóga Kopřivnice Vás srdečně zve na zahájení pravidelného cvičení Jógy, které se
uskuteční od 2. září 2008 od 17.00 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále v Závišicích.
Dotazy na tel.č. 556 856 112 (12.00 - 16.00 hod.) - p. Josef Bortel, Závišice 48.
Těšíme se na Vás.

Placená inzerce

Bowling Závišice Vás zve dne 6. 9. 2008 na
- tenisový turnaj smíšených dvojic
(informace o začátku turnaje na bowlingu)

- letní večer s živou hudbou od 19.00 hodin
vstupné 30 Kč (za nepříznivého počasí akce uvnitř)

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 9/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29.8.2008, IČO 600709,
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 23.9.2008*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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Obecní úřad informuje
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 20. 8. 2008
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
203/2008 program 15. zasedání ZO
7-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
204/2008 návrhovou komisi 15. zasedání ZO ve složení: Vlastimil Hajda, Aleš
Kuběna
6-0-1
205/2008 ověřovatele zápisu z 15. zasedání ZO: Hana Kuběnová a Lumír Lošák
6-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
206/2008 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu
starosty obce o činnosti obce
7-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
207/2008 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2008 v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0
208/2008 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01995/2007/RER „Programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2007“, kterým se prodlužuje termín
realizace projektu, za předpokladu schválení tohoto dodatku i Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
7-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
ruší
209/2008 záměr pronajmout nebytový prostor v prvním patře budovy č.p. 115 ,
který byl zveřejněn 15. 10. 2007
7-0-0
schvaluje:
210/2008 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000 Kč
pro Charitu Kopřivnice, která bude použita na pokrytí nákladů na provoz
mimo náklady na mzdy
5-0-2
1
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211/2008

vzhledem k navýšení cen pohonných hmot převedení finančních prostředků z fondu rezerv (tj. zůstatek na účtu sdružených prostředků obcí
bývalého okresu Nový Jičín - fond rezerv spravuje město N. Jičín), kdy
tyto prostředky budou užity na pokrytí ztráty při zajištění ostatní dopravní obslužnosti veřejné přepravy osob
6-0-1

212/ 2008

zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 stejným způsobem
jako dosud, tj. pokrytí prokazatelné ztráty rozpočítáním na každého
občana bývalého okresu Nový Jičín ve stejné výši
6-0-1

213/2008

záměr zakoupení nemovitosti Pohostinství u Kremlů se zahradou a příslušenstvím za cenu 4,5 mil. Kč
6-0-1

Zastupitelstvo po projednání:
pověřuje
214/2008 starostu obce obstaráním návrhu smlouvy a návrhu na financování vlastní koupě a případné rekonstrukce nemovitosti Pohostinství U Kremlů
5-0-2
určuje
215/2008 a pověřuje pracovní skupinu zastupitelů ve složení Vlastimil Hajda,
Marta Najzarová, Libor Kahánek, aby hodnotila nabídky na zpracování
žádostí o dotaci na financování koupě a rekonstrukce nemovitosti
Pohostinství U Kremlů a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy s vítězem výběrového řízení
7-0-0
schvaluje
216/2008
ruší
217/2008

zakoupení 1 kontejneru na separovaný odpad a to na papír ve výši
do 18.000 Kč a tímto včetně výběru dodavatele pověřuje starostu obce
6-0-1
usnesení č. 201/2008 ze dne 18. 6. 2008 týkající se rozšíření veřejného
osvětlení na místní komunikaci pod Holotovou směrem k hlavní silnici
- dle požadavků § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
7-0-0

neschvaluje
218/2008 žádost o rozšíření veřejného osvětlení na místní komunikaci pod Holotovou směrem k hlavní silnici
2-5-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………………
Marta Najzarová
místostarostka obce

……………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce
2
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ZVEME VÁS NA POUŤ V RYBÍ
V neděli 14. září přijede do Rybí nejen pouť, ale i sčítací komisař agentury
Dobrý den z Pelhřimova k zaznamenání rekordu

„Setkání účastníků pouti v bandurách“
K slavnostnímu seřazení nám bude vyhrávat dechová hudba pana Aloise
Cigána – Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberk.

Určitě se dobře pobavíte při:
SČÍTÁNÍ

nožek v bandurách

VYHODNOCENÍ

největší tlapy v bandurách
nejmenších bandůrků

VYLOSOVÁNÍ jedné dámy jednoho pána - v bandurách, brňákách
jednoho dítěteVYHODNOCENÍ účastníka v bandurách z nejvzdálenějšího místa
PŘEDVEDENÍ VÝROBY PAPUČÍ
ČTENÍ PŘÍBĚHU O BANDURÁCH
SOUTĚŽE TANCE V BANDURÁCH

Toto zábavné pouťové odpoledne se uskuteční od 14:30 hod.
v parku u dolní autobusové zastávky za každého počasí.

Každý účastník v bandurách dostane zdarma pivo,
děti a mládež do 18 let colu.

Blahopřání jubilantům
Anastázie Pustějovská
Jiří Kuběna
Božena Hývnarová
Marie Velčovská

Otto Hyvnar
Ludmila Jurečková
Hedvika Hyvnarová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Poděkování
Děkuji všem dětem, jejich rodičům, zkrátka všem, kteří si přišli půjčit kroje. Někteří
vzhledem k počasí si je radši neoblékli, někteří nepřišli. Snad příště bude počasí
příznivější.
Zároveň patří poděkování všem, kteří se zasloužili o výzdobu kostela, kde v neděli
17. 8. byla sloužena mše svatá „DĚKOVNÁ“ za úrodu, za asistence dětí v krojích.
Všem, kteří se postarali o toto důstojné zakončení DOŽÍNEK vyslovuji křesťanské
„ PÁNBŮH ZAPLAŤ“.
Jaromíra Hajdová

Branný závod
VI. ročník branného závodu se bude konat v sobotu 20. září 2008.
Prezentace: v 13.00 hodin na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce.
Občerstvení, možnost i opékání vlastních špekáčků.
Zveme všechny děti i rodiče!

Připravujeme
V pátek 17. října 2008 se bude konat sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.
Další informace v říjnovém zpravodaji.

Na setkání zveme všechny, ať v bandurách nebo bez nich.

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).
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Historie obce
NADUČITEL JOSEF PAVELKA
Ve dříve uveřejněném článku bylo pojednáno o prvních učitelích zdejší školy.
Co bylo dále ? Školní kronika uvádí:
„...Po třiatřicetiletém zdárném působení zemřel roku 1869 učitel Josef Marek .... O místo učitelské úmrtím Josefa Marka uprázdněné se ucházeli: Teofil Foukala, učitel z Hůrky a Josef Pavelka, podučitel v Kopřivnici. Josef Pavelka byl zastupitelstvem obce v sezení konaném dne 27.12.1869 jakožto učitel v Závěšicích jednohlasně zvolen, k potvrzení prezentován a následkem toho dekretem vydaným vysoko
císařsko-královským místodržitelstvím v Brně dne 10.1.1870 jakožto učitel
v Závěšicích s ročním služným 210 zlatých rakouské měny ustanoven.“
Do Závěšic přesídlil pak 1.února 1870, zdejší občané mu přijeli vstříc až do
Kopřivnice. Při vstupu do školní budovy byl uvítán obecním zastupitelstvem a štramberským kooperátorem P. Františkem Klosem. Školní budova byla přízemní, kromě
jedné třídy tam byl i malý byt pro učitele. Josef Pavelka se narodil roku 1845 ve
Štramberku a zemřel 1908 v Závěšicích. V r. 1873 se oženil s dcerou místního mlynáře Bönische.
Poněvadž jeho předchůdce Josef Marek ve školním bytě nebydlel a chodil do
nové školní budovy jen učit, nepožadoval po obecním zastupitelstvu údržbu budovy ani dodělání bytu. Po 20 letech provozu školy byly však už prohnilé podlahy, nevyhovující lavice, chatrná kamna, nepoužívaný byt neměl sporák, chyběly učební
pomůcky apod. Vše bylo nutno uvést do pořádku. Školu s jednou třídou tehdy navštěvovalo 98 dětí, z nich 45 chlapců. Nový učitel tak měl mnoho práce.
Josef Pavelka pro školu hodně vykonal. V roce 1872 byla pořízena do učebny
nová kamna a do bytu sporák. Též byly zakoupeny vyučovací pomůcky (obrazy pro
názorné vyučování). Část nákladů uhradil Pavelka z vlastních prostředků. Měl i různé
potíže. V r.1873 žádal o opravu plotu kolem školní zahrádky a dostal se tak do sporu
se starostou Josefem Váňou, což skončilo tím, že „... starosta musil se vzdáti svého
úřadu“. V roce 1874 pak za starosty Josefa Šimíčka odmítlo zastupitelstvo obce
pořídit do třídy novou podlahu a nové lavice. Teprve po jednání na okresním
hejtmanství toho bylo dosaženo. Škola za jeho působení měla dobrou úroveň, takže
ve škol.roce 1880/81 ji navštívili i studenti posledního ročníku příborského Učitelského ústavu se dvěma profesory. S výukou a znalostmi žáků byli spokojeni.
Ve škol. roce 1881/82 bylo ve škole celkem 145 žáků, všichni v jedné třídě, a
proto Josef Pavelka požádal o rozšíření jednotřídní školy na dvoutřídní. Místní školní
rada vedená Josefem Michálkem z čp.24 ho v tom plně podporovala. Povoleno to
bylo v r.1882, už pro školní rok 1882/83. Současně bylo povoleno přijmout dalšího
učitele a zahájit stavební úpravy školní budovy jejím rozšířením a zvýšením na jedno
poschodí.
26.října 1884 byla rozšířená školní budova slavnostně vysvěcena štramberským
farářem P.Josefem Nehudkem a následující den se v ní začalo vyučovat ve dvou třídách při stavu 160 žáků. Josef Pavelka se stal nadučitelem a dalším učitelem byl jmenován Alois Šťastný z Hájova.
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Nadučitel Josef Pavelka byl též aktivním činitelem při vzniku závišického
hasičského sboru v r.1894. Jako první popsal dějiny obce v knize Moravské Kravařsko vydané v r.1898. Obecní kronikář Bohuslav Raška o něm píše: „ Nadučitel
Josef Pavelka byl dobrým učitelem. Z jeho školy vyšlo mnoho uvědomělých občanů, byl velmi přísným jak k dětem tak i k učitelům. “
Zemřel po krátké nemoci 28.listopadu 1908. Jeho pohřbu na hřbitově ve
Štramberku se zúčastnilo značné množství lidí, pohřební sbory zazpívali studenti
Učitelského ústavu v Příboře.
Dodnes najdeme na štramberském hřbitově jeho opuštěný hrob s uraženým
sloupem a nápisem, že zde spí svůj věčný sen nadučitel Josef Pavelka 1845-1908.
Budiž čest jeho světlé památce!
Mgr.Lubomír Busek

Odpolední kurzy anglického jazyka
Kurzy začínají od 15. září 2008 v Základní škole Závišice a to 1x týdně 2 vyučovací
hodiny.
Pondělí 18.30 - 20.00 hod. začátečníci
Úterý 17.00 - 18.30 hod. mírně pokročilí 2
Úterý 18.30 - 20.00 hod. mírně pokročilí 1
Kurz je celoroční tj. 36 týdnů, platba je pololetní 2.450 Kč/pololetí.
Pro bližší informace volejte 731 609 017.

Mladí hasiči překonávají rekordy
Dva krásné poháry ze dvou soutěží přivezli naši vynikající starší žáci v srpnu
ze soutěží v požárním sportu.
Na soutěži v požárním útoku v Petřvaldíku vybojovali za deště pohár za 2. místo
ze 7 družstev, když časem 13,21 s překonali svůj tři týdny starý obecní rekord z domácí
soutěže.
Přímo fantastického úspěchu dosáhli na soutěži v požárním útoku O středomoravský
pohár mládeže v krásném areálu zámeckého parku v Dřevohosticích za účasti nejlepších
kolektivů z okresů Přerov, Kroměříž, Zlín, Vsetín, Nový Jičín a Ústí nad Orlicí. Po vynikajícím výkonu vybojovali pohár za 1. místo z 15 družstev a časem 12,90 s opět
překonali dva týdny starý rekord.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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