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Adam Kahánek dovezl zlato z Německa
Skvěle vyšel vstup do druhé poloviny sezóny závišickému judistovi Adamu Kahánkovi.
Na mezinárodním turnaji v německém Bautzenu dokázal zúročit náročnou letní přípravu
a opět patřil k nejlepším. V konkurenci borců z Polska, Rakouska, Maďarska, Čech a
Německa měl těžký los. V jeho části pavouku se probojoval až do semifinále, kde na něj
čekali loňský medailista Němec Florian Sus a jeho kolega z ASV Olesnitz Andreas
Maschke. Oba Němce nakonec zdolal před časovým limitem a zajistil si účast ve finále.
Boj o nejcennější kov pak byl českou záležitostí. V duelu Bukovský vs. Kahánek nepřipustil závišický judista žádné pochybnosti a už za 30 sekund ukázkovým chvatem kata
guruma určil vítěze. Z krásného, historického Bautzenu si tak zaslouženě odvezl zlatou
medaili.
Radek Rýpar ve Frýdku-Místku zlatý
V neděli 14. 9. 2008 se konal ve Frýdku Místku mezinárodní turnaj O pohár primátorky
města. V konkurenci judistů z Čech, Polska a Slovenska se pokusila prosadit i čtveřice
závišických benjamínků. Výborným výkonem se zde blýsknul Radek Rýpar. V kategorii
benjamínků do 22 kg dokázal všechna svá utkání vyhrát na ipon a nakonec vystoupal se
zlatou medailí na nejvyšší příčku stupňů vítězů. Dobře si vedl i Mikuláš Plánka (32 kg ),
nebojácným výkonem se propracoval až k bojům o medaile, tady ale nešťastně prohrál
a skončil těsně pod stupni vítězů. Radimu Pospěchovi se tentokrát nedařilo a skončil
v poli poražených. Ondřej Matula se hned v prvním zápase zranil, což pro něj znamenal
rovněž konec nadějí na dobré umístění.
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Obecní úřad informuje
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 11.9.2008
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
219/2008 program 16. zasedání ZO
7-0-0
(1 nepřítomen)
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
220/2008 návrhovou komisi 16. zasedání ZO ve složení: Libor Kahánek, Marta
Najzarová
5-0-2
(1 nepřítomen)
221/2008

ověřovatele zápisu z 16. zasedání ZO: Michal Bortel, Aleš Kuběna
5-0-2
(1 nepřítomen)

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
222/2008 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty a místostarostky o činnosti obce
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
223/2008 uzavření smlouvy mezi obcí Závišice a Českou spořitelnou a.s. o úvěru
ve výši 4.5 mil. Kč a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
Adam Kahánek a Radek Rýpar
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 10/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.9.2008, 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 23.10.2008*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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224/2008 uzavření kupní smlouvy mezi obcí Závišice a Naděždou Boorovou,
na základě které obec kupuje „Pohostinství U Kremlu“: dům č.p. 201
s příslušenstvím na pozemku p.č. 199 a pozemky p.č. 199, 201, 202, 203,
204, 205 s příslušenstvím, jako jsou vedlejší stavby bufetových stánků,
bufetu I. na pozemku p.č. 201 a bufetu II. na pozemku p.č. 202, dále sál,
kuchyň, sociální zázemí, přípojky vody, kanalizace, žumpa, septik, zpevněné plochy, oplocení, vrátka a vrata, venkovní stoly a lávky, kotelna
a malý sklep a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
dle dohodnutých podmínek - v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
1
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225/2008

zveřejnění záměru pronajmout „Pohostinství U Kremlu“

6-0-2

226/2008

pracovní skupinu ve složení M. Bortel, V. Hajda, H. Kuběnová, M. Najzarová, A.Kuběna, L. Lošák, L. Kahánek, ing. V. Jalůvka a Z. Vajda,
která bude mít za úkol stanovení podmínek pronájmu, hodnocení nabídek
zájemců o pronájem „Pohostinství U Kremlu“ včetně výběru nájemce
a též provede inventuru předmětné nemovitosti a movitých věcí
7-0-1

227/2008

zajištění financování provozu „Pohostinství U Kremlu“ se zahradou
a příslušenstvím z rozpočtu obce
8-0-0

228/2008

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Závišice a ČEZ
Distribuce a.s. na umístění elektrické přípojky „NN“ na pozemku parc.č.
168 ve vlastnictví obce a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0

229/2008

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi obcí
Závišice a Moravskoslezským krajem o darování části pozemku parc. č.
545/1 do vlastnictví obce - jedná se o pozemek zabraný pro výstavbu
chodníku u autobusové zastávky „U mostu“ a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
7-0-1

230/2008

záměr opravy střechy budovy ObÚ č.p. 115 v nutné míře a hodnocením
nabídek na provedení opravy včetně výběru firmy pověřuje výše jmenovanou pracovní skupinu
8-0-0

231/2008 úpravu rozpočtu obce Závišice č.3 na rok 2008 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………………
………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce
Nové kalendáře
Na obecním úřadě si můžete zakoupit 2 druhy kalendářů na nový rok 2009.
Kalendáře obsahují fotografie obce Závišice a dalších vítězných obcí z krajských
kol loňské soutěže Vesnice roku. Cena za: stolní kalendář 30,-Kč
nástěnný
40,-Kč.
Nadále jsou v prodeji: mapa-Závišice
pohlednice-Závišice (2druhy)
turistická známka-Závišice
2

30,- Kč
6,- Kč
30,- Kč.

I. ročník Závišického pedálu
Tělovýchovná jednota Závišice ve spolupráci s Obcí Závišice a provozovateli restaurace
"Bowling" a restaurace "U Gošaka" uspořádala dne 13.září 2008 první ročník rekreační
cykloturistické akce "Závišický pedál". Pedál nebyl závod, ale akce pro rekreační cyklisty. Pro účastníky bylo připraveno 5 tras různé délky a náročnosti. Každý cyklista si mohl
vybrat podle svých možností a schopností trasu, která mu nejlépe vyhovovala. U startu
obdržel mapku trasy s délkou, výškovým převýšením a stručným popisem trasy, upomínkový předmět - nálepku s logem Závišického pedálu a mohl se vydat na trasu. Již
před devátou hodinou přijížděli první účastníci akce, kterých se do 13.30 hodin, kdy byla
ukončena prezentace, nakonec dostavilo 310. Nejmladší účastník, jednoletý chlapec, absolvoval trasu ve vozíku za jízdním kolem. Nejstaršímu účastníku bylo 81 let.
Po dojezdu do cíle bylo připraveno bohaté občerstvení, slosovatelné startovné
a vystoupení zpěváka Elvise Presley revival.
Přes studené počasí a nepříjemný vítr překonala účast očekávaný předpoklad. Na akci
přijeli cyklisté z blízkého okolí, ale například i z Ostravy. Úspěšný první ročník by se tak
mohl stát základem nové tradice, která může významně zviditelnit obec v očích široké
cyklistické veřejnosti, protože cyklistika momentálně frčí a je nejrozšířenějším rekreačním sportem v Čechách. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli s organizací akce nebo se podíleli na jejím sponzoringu.
předseda TJ Závišice Ing. Milan Gilar

Další medaile pro závišické judisty
Brněnský pohár: Adam Kahánek bronzový a zlatý
V sobotu 20. 9. 2008 hostila jihomoravská metropole judisty z Čech, Polska, Rakouska
a Slovenska na XVII. ročníku Brněnského poháru. Ozdobou tohoto klání byla účast
našich i slovenských olympioniků z Pekingu. Obzvláště pozorně byl sledován výkon
našeho Jaroslava Ježka ve váze do 73 kg. Ten nezklamal a suverénním výkonem obsadil
1. místo. V takto silné konkurenci se neztratili ani závišičtí judisté. Své kvality opět dokázal dorostenec Adam Kahánek. Ten si vzal na svá bedra těžký úkol, když si ve váze
do 60 kg troufl obsadit jak dorosteneckou, tak i mužskou kategorii.V obou ale podal
perfektní výkon a v každé vybojoval medaili! Nejprve v dorostencích prošel hladce až
do finále, kde si poradil s pražským Štěpánem Vaněčkem a radoval se ze zlaté medaile.
V mužích se pak dostal až do semifinále, kde jej Stefan Moser z Rakouska poslal do
oprav. Tady pak nezaváhal, porazil výborného Rusa Gasimova Sabuchi, startujícího
za Liberec a bral tak vynikající bronzovou medaili. Druhý závišický dorostenec Radek
Honč nastoupil poprvé po přestávce zaviněné zraněním. Předvedl dobrý, bojovný výkon, ale jeden vítězný zápas bohužel na lepší umístění nestačil. V mužích pak bojovali
Josef Babiář a Ondra Kahánek. Ti si na svá konta taky připsali po jednom vítězství, což
bylo v silné konkurenci na přední místa málo.
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Informace od hasičů

Sběr nadměrného odpadu

Prevence v topném období
Doba dovolených a začátek školního roku máme už dávno za sebou a opět nám nastal
podzim. Období chladu, nepříjemných plískanic, kdy se snažíme v našich domovech
vytvořit teplo. Období, které je každým rokem doprovázeno zvýšeným požárním nebezpečím. Malé rady:
1) pravidelné čištění a kontrola komínů, kouřovodů a tepelných spotřebičů,
2) kontrola plynových spotřebičů, funkčnost hlavních a dílčích uzávěrů a pravidelná
kontrola těsností rozvodů plynu,
3) skladování tuhých paliv a hořlavých kapalin.
Pokud jste ještě neudělali žádné kroky v těchto bodech, tak je třeba to napravit.
Také byste neměli zapomenout na přísný zákaz pálení biologického odpadu, který
v obci platí od 1/2004.
Na závěr pár kontaktů k bodu 1):

Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 17. října 2008.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.

Rostislav Petřek
Vložkování a opravy komínů
Práce s plošinou 27 m
Žerotínova 14
741 01 Nový Jičín
tel./fax: 556 709 878

Kominictví Petr a Rudolf Pavlát
Autorizované měření spalin
Revize a vložkování komínů
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: 777 940 440; 777 333 639
tel./fax 556 836 203
e-mail: KOMINSERVIS@CENTRUM.CZ
Vítězslav Bár
preventista SDH Závišice

Další úspěchy hasičů na soutěžích
Dalších sedm krásných pohárů přivezli naši hasiči v září ze soutěží v požárním sportu.
Muži obsadili 13. místo ze 17 družstev na soutěži v Kopřivnici. Na noční soutěži
na Hukvaldech obsadili 19. místo z 26 družstev. Na soutěži ve Větřkovicích obsadili
9. místo z 13 družstev.
Dorostenci, kteří v září zahájili svou činnost, obsadili na mužské soutěži v Kopřivnici
8. místo ze 17 družstev a na mužské soutěži ve Větřkovicích 6. místo z 13 družstev.
Mladší žáci vybojovali pohár za 3. místo ze 6 družstev na soutěži v Kopřivnici.
Na soutěži v Bítově obsadili 7. místo z 11 družstev.
Starší žáci obsadili po vlastní chybě až 5. místo ze 13 družstev na Velké ceně okresu
Přerov v Radslavicích. Na Krajském poháru v Těškovicích vybojovali pohár za 3. místo
ze 6 nejlepších družstev Moravskoslezského kraje. Na soutěži v Kopřivnici vybojovali
pohár za 1. místo z 5 družstev. Na soutěži v Bítově vybojovali pohár za 1. místo
ze 12 družstev. Na noční soutěži v Oprechticích vybojovali pohár za 3. místo z 15 družstev. Na soutěži v Lubojatech vybojovali pohár za 1. místo z 11 družstev.
Dalšího fantastického úspěchu dosáhli na soutěži Moravskoslezské ligy v Brušperku,
když v požárním útoku časem 13,05 s vybojovali pohár za 1. místo z 9 nejlepších družstev této ligy.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot např.pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest a
jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 17. října 2008.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
horní konec - naproti domu p.V.Horákové
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
televizory, ledničky
zářivky, baterie, akumulátory
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet,azbest
obaly obsah. nebezpeč.látky
jiné chemikálie

NE

pneumatiky
(odevzdat prodejci nebo
ve sběrném dvoře)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2008,
případně občanský průkaz.
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Oznámení

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá majitele a uživatele pozemků ke kácení
a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení
v termínu od 1. října do 15. listopadu 2008.
Pokud nebude dodržen tento termín, okleštění dřevin provede společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o.
Bližší informace na úřední desce obce Závišice.

Volby

Skautky
Hvězda
Byl konec prázdnin a my ho strávily společně s našimi světluškami a s nováčky na myslivecké chatě. Několik dní jsme si prožily v duchu různých lidových pohádek - braly
jsme perníček z Perníkové chaloupky a utíkaly před dědkem, který ji hlídal, zachraňovaly jsme Šípkovou princeznu, cvičily s Bobem a Bobkem, křísily Kohoutka, pomáhaly
Popelce,... Když jsme zrovna nebyly v pohádce hrály jsme v lese hry, koupaly se, jezdily na koních, kreslily "neviditelné" obrázky, zpívaly,.. Každý večer jsme shlédly několik večerníčků a pak šupky do spacáčku, který byl v týpí, kde většina dětí spala. Sluníčko i hvězdičky a dobrá nálada nás provázely až do konce, kdy jsme se domluvily
na první skautské schůzce a každý odcházel domů s pocitem těšení se na další akci :-)
Velké poděkování patří Mysliveckému sdružení Závišice za půjčení chaty.

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
se budou konat ve dnech:
pátek 17. října 2008 od 14.00 - 22.00 hod.
sobota 18. října 2008 od 8.00 - 14.00 hod.
V obci bude zřízen jeden volební okrsek, místem konání voleb bude zasedací
místnost Obecního úřadu v Závišicích č. p. 115.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Neučiní-li tak, hlasování mu nebude umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena - tj. v Závišicích. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Obálky s hlasovacími lístky budou obsahovat informace o způsobu hlasování.
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
4

Skautky mezi sebe zvou děvčata, které chtějí něco zažít, zahrát si hry, poznat nové
kamarády, naučit se nové věci a mnoho dalšího. Kromě pravidelných schůzek během
týdne se můžete těšit na různé výpravy, oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, spousty
tradičních akcí a především na celoroční hru (téma je zatím překvapení). Klubovnu
máme v přízemí Obecního úřadu Závišice.
Web: http://www.zavisice.skauting.cz/ - zde najdete fotky, plánované akce, rozpis
schůzek a mnoho dalšího.
Náš oddíl se skládá z dívčích družin - dvě jsou ze Závišic a dvě ze Štramberku,
vůdkyně oddílu je Alžběta Najzarová (tel.:739804090, mail: naj.betka@seznam.cz).
Družina Srneček (děvčata 6-10let) bude mívat schůzky každé úterý od 16:00 do 18:00
pod vedením rádkyně Hermi (Petra Vojkůvková tel.:731730867,
mail: vojkuvkova.petra@seznam.cz).
Družina Delfínků (děvčata 10-14let) se bude scházet každé čtvrtky od 16:00 do 18:00
s rádkyní Myšíkem (Zuzana Hývnarová tel.:739824723,
mail: zuzanka.hyvnarova@seznam.cz).
13

Zpravodaj/ říjen 2008

Zpravodaj / říjen 2008

Skautské okénko

Blahopřání jubilantům

Skauti
Letošní prázdniny byly pro skautskou družinu Šamanů docela úspěšné.
Podařilo se zorganizovat druhý skautský tábor, který se konal ve dnech 2.- 9. srpna
ve Valašské Polance. Mladí skauti si prověřili své dovednosti při nejrůznějších hrách
v přírodě. Jednou z hlavních byla celotáborová hra, ve které skauti získávali dolary
za splněné úkoly a soutěže. Za tyto peníze si mohli koupit pozemky. Vyhrálo to družstvo, které si zakoupilo nejvíce pozemků a dovedlo s nimi úspěšně obchodovat. Letošního tábora se zúčastnilo také několik dětí, které nejsou skauty. Doufáme, že se jim
líbilo a přidají se k nám i příští rok, třeba už jako skauti. Slavnostním zakončením našeho tábora byl táborák, u kterého složili slib noví skauti a vlčata.
Všem, kteří se na přípravě a chodu tábora podíleli, patří upřímné „díky“.
K pohodové náladě tábora přispěli nejen vedoucí, ale také ochota některých lidí pomoci
s táborovou přípravou. Tímto by chtěla družina Šamanů poděkovat panu Klowersovi
a všem rodičům za přepravu na místo tábora a obci Závišice za sponzorský dar, kterým
jsme mohli ocenit bojovnost jednotlivých skautů.
Vůdce družiny Šamanů
Lumír Sopuch

Václav Havrlant
Libuše Lichnovská

František Macháček

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Branný závod
Kulturní komise obce pořádá v sobotu 11. října 2008
VI. ročník branného závodu.
Prezentace: ve 13.00 hodin na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce.
Doprovodný program: vystoupení skupiny historického šermu.
Občerstvení, možnost opékání vlastních špekáčků.
Zveme všechny děti i rodiče!

Zájezd do divadla
Kulturní komise obce pořádá v sobotu 18. října 2008
zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě
na muzikál Sugar (Někdo to rád horké).
Odjezd v 17.45 hod. od obecního úřadu.
Vstupné 170 Kč, studenti a senioři 85 Kč.
Zájemci hlaste se do 10. října na obecním úřadě.

Lampiónový průvod
Kulturní komise obce pořádá v pondělí 27. října 2008
v předvečer 90. výročí vzniku samostatného československého státu (28. 10. 1918)
lampiónový průvod se slavnostním setkáním u pomníku padlých.
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA.
Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice.
Na závěr bude připraven ohňostroj.
12
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Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 8. října 2008 od 19.15 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlavním bodem programu bude projednání pronájmu Pohostinství U Kremlu.

Cvičení maminek s dětmi
Každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin
opět probíhá v tělocvičně Základní školy v Závišicích
cvičení maminek s dětmi ve věku 1 - 4 roky.
Přezůvky s sebou.

Školní okénko
Základní škola
Základní škola zahájila školní rok 2008/2009 dne 1. září. Slavnostního zahájení
se zúčastnil také pan starosta, který pozval všechny děti na zmrzlinový pohár.
Do první třídy nastoupilo 10 nových školáků:
5 chlapců :
Gajdušek Jakub, Kořenek Antonín, Matula Adam,
Neuwirth Jaroslav, Pustějovský Adam;
a 5 děvčat:
Klowersová Anna, Lichnovská Nikola, Lichnovská Žaneta,
Michálková Zuzana, Procházková Taťána.
V první a druhé třídě jsme zahájili výuku podle nového školního vzdělávacího programu.
16. září pro nás Občanské sdružení Hájenka – středisko ekologické výchovy, pod vedením paní Marie Janečkové, připravilo podrobné seznámení s životem včel pod názvem
Včelí království.
26. září se dva žáci z každého ročníku zúčastnili sportovní soutěže – atletický víceboj,
na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. Žákyně Kateřina Adamská se ve své kategorii - žákyň 4. ročníku – umístila na velmi pěkném druhém místě.
30. září byl pro všechny žáky ZŠ a MŠ připraven hudební program, který se uskutečnil
v prostorách budovy školy. Děti se aktivně zapojily do programu, který se jim velmi
líbil.
Mateřská škola
„Kdo jsou kamarádi? Lidé, co se mají rádi.“ Toto téma vládlo v naší MŠ první týden. Úspěšně jsme společně s novými dětmi zvládli nápor nástupu do MŠ a první
slzičky při loučení s mámou.
V projektovém týdnu „Pozor cesta není místo na hraní“ jsme si prohlédli autoopravnu, kde děti pozorovaly, jak se léčí autíčka.
V posledním týdnu jsme navštívili švestkovou babičku, která nám upekla švestkový
koláč, který děti s velkou chutí spořádaly.
Připravujeme návštěvu divadelního představení a účast na dopravním hřišti
ve Štramberku.
p. učitelky MŠ
6
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Historie obce

Klub seniorů

Jaroslav Novobilský – významný rodák

Klub seniorů v Závišicích pořádá další setkání
ve čtvrtek 9. října 2008 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Mezi významné rodáky naší obce patří i odborný učitel Jaroslav Novobilský.
Narodil se 14.října 1903 v Závišicích rodičům Ludvíku a Anně Novobilským v čp. 85
a letos tedy uplyne od té doby 105 let.
Jaroslav Novobilský si zaslouží naší pozornosti, neboť celý jeho život byl příkladem houževnatosti, poctivosti a vlastenectví. Po vystudování příborského učitelského ústavu vyučoval v Rybí, ve Větřkovicích, v Libhošti a v Mniší.
Pak vykonal odborné zkoušky a od r.1927 vyučoval na české měšťanské škole
v Melči u Opavy. Tato obec byla v té době převážně německá, a když se stal v r.1931
ředitelem tamější měšťanské, obecné a mateřské školy, dal si za cíl postavení budovy
pro všechny tři české školy, které sloužily i žákům z okolních obcí. Doposud tyto školy neměly vlastní budovu, učilo se mnohdy na nevhodných místech (ve skleníku,
v hospodě, v bývalé garáži apod.). České školy v německém prostředí mívaly svízelné
podmínky. Po značném úsilí (např. na žádost Němců, kteří budovu pro českou školu
nechtěli, byla otázka stavby dokonce posuzována u Mezinárodního soudního dvora
v Haagu) se mu dílo podařilo a nová budova byla otevřena a vysvěcena 7.června 1936.
Nesla název Masarykova obecná a měšťanská škola.
Jaroslav Novobilský byl velmi činný i ve veřejném životě. Konal přednášky
v okolních obcích, podílel se na ochotnických divadelních představeních, pracoval
i ve společenských organizacích. Po německé okupaci v r.1938 musel opustit Melč
a uchýlil se k rodičům do Závišic.Když se dověděl, že i Závišice budou patřit do okupačního pásma (čeští učitelé z německých obcí byli sledováni gestapem), musel opustit
i rodnou obec a nakonec se stal v r.1939 ředitelem měšťanské školy v Pňovicích u Litovle (v protektorátě se o jejich dřívější působení tolik nezajímali), kde se ihned zapojil do protinacistického odbojového hnutí a stal se krajským vedoucím odbojové skupiny. Gestapo ho zatklo 23. října 1941 a převezlo do vazby v Olomouci, odkud byl
převezen do Brna, tam odsouzen k trestu smrti a odvezen do koncentračního tábora
v Mauthausenu. Tam byl rozsudek vykonán 7. května 1942, kdy byl Jaroslav Novobilský zastřelen spolu s ostatními ve skupině 72 osob.
Jeho jméno je uvedeno na pamětních deskách na Moravském náměstí v Brně
(oběti okupace-učitelé Země moravskoslezské), v Základní škole v Melči a ve vestibulu Masarykova gymnázia v Příboře, dále je uvedeno na pomnících v Pňovicích,
v Hrabyni a v Závišicích, na rodinném náhrobku na místním hřbitově a též v publikaci
Daň krve moravskoslezských škol 1939-1945.
Budiž čest jeho památce !
Mgr.Lubomír Busek
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Zakoupení Pohostinství U Kremlu
Již před několika lety se obec Závišice pokoušela zakoupit objekt Pohostinství
U Kremlu s výletní zahradou, ale tehdy z toho sešlo. Nyní nám bylo opět nabídnuto
koupit tento objekt. K zakoupení došlo a mrzí nás, že se najdou lidé, kteří teď kritizují,
že se tak stalo. Tento objekt jsme koupili z důvodu zachování kulturního dění v obci,
neboť obec nemá možnost pořádat kulturní akce, např. plesy, divadla, koncerty v jiných
vyhovujících prostorách. A jak vyplynulo i z dotazníků, které obdržely všechny domácnosti, tuto koupi považovalo za nutné, potřebné či vhodné 96,5 % občanů ze všech vrácených dotazníků (143 ks). Tímto zároveň děkuji občanům za připomínky, náměty
a ochotu vyplnit a odevzdat tento dotazník.
Co plánujeme s touto už naší nemovitostí?
Nyní probíhá výběrové řízení na nájemce a souběžně provádíme nejnutnější opravy tak,
aby objekt odpovídal hygienickým předpisům, abychom mohli co nejdříve obnovit provoz ke spokojenosti místních i přespolních.
Věříme, že se nám vše podaří a že do budoucna získáme finanční prostředky na celkovou rekonstrukci celého areálu s tím, že zde vzniknou i nové aktivity a ještě více se oživí společenský a kulturní život obce.
Zdeněk Vajda
starosta obce

Výzva
Vyzýváme pořadatele a občany, kteří si již objednali pro svou akci prostory
Pohostinství U Kremlu (sál, přisálí), aby termín konání akce odsouhlasili
s novým majitelem, tj. obec Závišice. Učiňte tak na Obecním úřadě Závišice
nebo telefonicky, tel. 556 856 000.
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Statistika silničního provozu v Závišicích
Dobrovolný svazek obcí Sdružení povodí Sedlnice, jehož je obec Závišice členem,
zakoupil zařízení pro měření a zobrazení rychlosti vozidel (tzv. radar).
Umístění v jednotlivých obcích se řídí rozpisem, naší obci bylo zapůjčeno na 14 dnů
v měsíci srpnu a z měření byla pořízena tato statistika provozu:

Provoz sauny od 2. října 2008
Čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.
Pátek 17.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31. 12. 2008 skončí platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003.
U těchto občanských průkazů rozhoduje doba vydání, ne datum platnosti uvedený v OP.
Platnost těchto občanských průkazů končí 31. 12. 2008.

O vydání nového občanského průkazu žádejte nejpozději do 30. 11. 2008 na Městském
úřadě Kopřivnice, odbor správní, 4. podlaží.
K výměně je třeba předložit 1 průkazovou fotografii a občanský průkaz, jemuž končí
platnost. Výměna občanských průkazů je bezplatná.
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu OP je přestupkem, za který může
být udělena pokuta až do výše 10.000,-Kč.
Doporučujeme občanům, aby o nový doklad požádali s předstihem tak, aby v době,
než se vyřídí jejich žádost, měli možnost v případě potřeby prokázat svou totožnost
původním dokladem. Pokud bude žádost podána po skončení platnosti občanského
průkazu, tento bude občanovi odebrán a obdrží pouze potvrzení o občanském průkazu.
Tento doklad neslouží k prokazování totožnosti.
Výměna se nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 1936, pokud u nich nedošlo
ke změně, při níž je nutno si požádat o nový občanský průkaz (např. změna rodinného
stavu, bydliště).
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou platné do doby uvedené v dokladu.

Oznámení
Ukončení letního času

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. plánuje v průběhu listopadu
letošního roku zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu
u autobusové zástávky v Závišicích.
Ke zrušení dojde z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel.

V neděli 26. října 2008 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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