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Pozvánka

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

Valašská rally 2009 se uskuteční ve dnech 27. a 28. března.
Rychlostní zkouška v blízkém okolí Závišic proběhne v sobotu 28. 3. na cestách kolem Libotína a přehrady s dojezdem u „zátočiny“ na hranici našeho katastru– příjezd
od Sv. Kateřiny. Více informací naleznete na www.valasskarally.com

Placená inzerce
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 30. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce Závišice na rok 2009.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci IX. Obecního bálu a těm,
kteří přispěli finančními prostředky nebo věnovali ceny do tomboly.

Nebytové prostory v 1. patře budovy Obecního úřadu Závišice

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 27. 2. 2009, IČO 600709,
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Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*
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Mnozí občané vědí, že již byl ukončen provoz CAFÉ BARU v prvním patře budovy ObÚ Závišice a to po několikaletých tahanicích a sporech mezi obcí Závišice a nájemkyní. Již téměř před dvěma lety zastupitelstvo rozhodlo o tom, že v těchto prostorách nebude restaurace a žádné podobné zařízení, tudíž jsme tehdy vydali záměr pronajmout tento prostor k jinému druhu podnikání, ale nikdo nereagoval.
Po zvážení jsme nyní z těchto prostor začali budovat společenskou místnost, která bude sloužit jak pro potřeby úřadu, tak pro dobrovolné spolky z obce, jako například
Klub důchodců; zvažujeme i možnost tyto prostory pronajímat na rodinné oslavy. Bude zde umístěno i několik počítačů s připojením na internet, které budou k dispozici
Klubu důchodců, případně skautům.
Abychom mohli tuto místnost provozovat tímto způsobem, museli jsme ji nechat
alespoň vymalovat. Po konzultaci s malířem byl doporučen nástřik drsné omítky odstranit, jelikož na mnoha místech nedržel a po navlhčení nástřikem barvy by tato omítka opadala a práce by to byla zbytečná a totéž platí o kazetovém stropu. Pracovníci
obce tedy odstranili starý nástřik omítky na původní omítku a stavební firma provedla
její opravu včetně přímého vstupu z úřadu. Předpoklad úplného dokončení je v průběhu měsíce března.
Věřím, že tato místnost bude využívána k prospěchu především občanů obce.
Zdeněk Vajda
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Blahopřání jubilantům
Ludmila Pustějovská
Josef Pustějovský

Bohuslav Pustějovský
Ivan Babinec
Marie Honešová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Informace od hasičů
Výjezd k požáru
V neděli 1. 2. 2009 ve 23,36 hodin byl našim hasičům vyhlášen poplach. Z operačního
střediska Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku byla dálkově spuštěna siréna na budově školy. Osm hasičů s požárním vozidlem vyjelo k požáru mysliveckého
posedu v lese za autoservisem v obci Rybí. Spolu s naší jednotkou zasahovali u požáru
profesionální hasiči z Nového Jičína se 3 vozidly. Po splnění úkolů se naši hasiči vrátili v 00,20 hodin v pořádku do hasičské zbrojnice.

Klub důchodců

Další schůzka Klubu důchodců se uskuteční
ve středu 11. března 2009 v 16 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Klub důchodců pořádá
ve středu 25. března 2009 v 16 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Zveme řidiče nejen z řad důchodců!
Vstupné 20,-Kč

Pozvánky

přednáškaPozvánky
s videoprojekcí

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Závišice děkuje všem sponzorům z řad místních podnikatelů, příznivců a našich členů, jejichž seznam je uveřejněn ve skříňce SDH vedle obchodu, za věcné dary a finanční prostředky do tomboly na letošním Hasičském končinovém plese. Výtěžek z velmi bohaté tomboly bude věnován na celoroční činnost našich
úspěšných mladých hasičů.
Kolektiv mladých hasičů
Hasiči by velmi rádi přivítali další místní děti, které by měly zájem stát se mladými
hasiči, pro doplnění žákovských kolektivů. Zájemci ve věku 6 - 15 let se mohou přijít
podívat i se svými rodiči na pravidelné tréninkové schůzky mladých hasičů, přes zimní
období každou sobotu od 14,00 hodin v tělocvičně a od jara do podzimu každý pátek
od 17,00 hodin na cvičišti U Kremlů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Začátek letního času

Cesta k Józe
Program připravený především pro zájemce
o kurzy cvičení jógy a účastníky těchto
cvičení, který by měl přiblížit význam
a úlohu této starodávné nauky.
Na přednášku Vás zve organizace
Jóga v denním životě Kopřivnice
v úterý 10. března 2009 od 18:00 hodin
na Obecním úřadu v Závišicích
(zasedací místnost). Vstup volný.
Provázet budou
Pavel Janoštík a Josef Bortel
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V neděli 29. března 2009 začíná letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.

Výprodej kalendářů
Na obecním úřadě si můžete zakoupit 2 druhy kalendářů na rok 2009.
Kalendáře obsahují fotografie obce Závišice a dalších vítězných obcí z krajských
kol soutěže Vesnice roku 2007. Cena za: stolní kalendář 5,-Kč
nástěnný
10,-Kč.
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Hasiči upozorňují

Kulturní komise při ObÚ Závišice
zve všechny milovníky dobré zábavy

na operetu,
kterou zkomponoval Hervé (Florimond Ronger),

MAM‘ZELLE NITOUCHE
Představení v podání divadelního souboru Divadlo Pod věží ze Štramberka
se uskuteční v pátek 6. 3. 2009 v 18 hodin v sále Pohostinství U Kremlu.
Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při jarních pracích na zahrádkách a polích, ale i neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Pokud
pálení nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby
se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště,
pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a
hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby bylo pod neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení
tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč. Rovněž
chceme připomenout, že po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Rodiče bychom chtěli upozornit nato, že jsou ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm a kde se ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, by
si děti rozdělávaly oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000,-- Kč. Pokud jde o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí
apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je
oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může
být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Každý, kdo se pohybuje v přírodě byl
se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod. a v případě zpozorování ohně nebo kouře ihned informovat
operační středisko hasičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 112. I přes
pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů
různých ve sdělovacích prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto způsobeným požárům, které bohužel často končí tragicky s velkými materiálními škodami
a v nejhorších případech ztrátou lidského života.
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Režie: Josef Marek
Účinkují:
Josef Hrček, Ing. Dana Marková, Valérie Malíková, Ing. Jan Socha,
Věra Juračáková, MUDr. Mořic Jurečka, PhDr. Anna Hrčková,
taneční soubor pod vedením Dagmar Jurákové a další
Vstupné 50,-Kč, děti zdarma

Kulturní komise při ObÚ Závišice a Komorní orchestr Kopřivnice
si Vás dovolují pozvat na

JARNÍ KONCERT
v sobotu 14. března 2009 v 17 hodin
v sále Pohostinství U Kremlu.
Na programu jsou skladby známých autorů (J. Haydna, J. Myslivečka,
L. van Beethovena, Ch. de Bériota, J. Suka, E. Griega).
Sóla na housle: J. Sochová, H. Gold, K. Hasserová
Koncert diriguje Petr Lichnovský, posluchač JAMU v Brně
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na vaši účast a společné chvíle strávené s krásnou hudbou
Komorní orchestr Kopřivnice
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Historie obce

E - Box
ekologické a ekonomické řešení sběru drobných elektrozařízení

STALO SE PŘED 70 LETY

1.část

Ohlédnutí do historie v případě kulatých výročí znamená připomenout si též
doby pro náš národ tragické. Takovou dobou byl podzim roku 1938, kdy byla naše
republika po necelých 20 letech své existence okradena o pohraniční oblasti vnucenou nacistickou okupací a též březen roku 1939, od něhož uplyne letos 70 let.
Zatímco okupace našeho pohraničí v roce 1938 umožnila též vznik autonomních
vlád na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a odstoupení části jižního Slovenska Maďarsku, březen roku 1939 znamenal završení procesu úplného rozbití Československa podle Hitlerových plánů.
Připomeňme si, aspoň krátce, nejpodstatnější události, které postihly okupované území a tím i náš region už v r. 1938, tedy ještě v době existence zbytku naší
republiky.
20. listopadu 1938 byly podepsány dohody o nové státní hranici mezi Německem a zbytkem Československa a zároveň byl vydán zákon o sjednocení okupovaného území s nacistickou třetí říší čili s Německem. Nepomohla ani práce delimitační komise, jejímž členem byl i větřkovický rodák gen. Bruno Sklenovský snažící se zabránit připojení českých obcí do okupovaného pásma. Ano, Závišice se
staly v r.1938 též součástí státu nazývajícího se zpupně Velkoněmecká říše.
Kde vedla od října r. 1938 hranice ? Bylo to mezi Bludovicemi a Hodslavicemi, Ženklavou a Veřovicemi, Štramberkem a Lichnovem, Drnholcem a Vlčovicemi, Příborem a Hájovem. Za ni se už bez propustky vydané německými úřady
nesmělo. Na hranicích již od října 1938 byly ozbrojené německé hlídky.
Kdo měl za hranicí příbuzné, začal mít problémy s jejich návštěvou.. Zaměstnanci závodu Tatra z těch obcí museli mít propustky, aby mohli do práce. Železniční trať do Veřovic končila štramberským nádražím.
České střední školy byly v okupovaném území zrušeny. Týkalo se to příborského
a novojičínského reálného gymnázia a příborského učitelského ústavu. Studenti
posledních tříd gymnázia dokončovali studium v r.1939 většinou ve Frenštátě, kde
byla shodou okolností 1.září 1938 otevřena první třída gymnázia, které bylo ihned
rozšířeno. Mnozí studenti nižších tříd studovali i maturovali ve Valašském Meziříčí . To se týkalo i studentů ze Závišic. Pro Čechy nebyla ani možnost se něčemu
vyučit. Po skončení povinné školní docházky mohli hoši i dívky pracovat jen jako
pomocné síly , zvláště v zemědělství u německých sedláků. V obcích, jako Závišice, byly osmitřídní obecné školy, české měšťanské školy ve městech byly postupně
rušeny. Občané si museli zvykat, že úředním jazykem je němčina, že patříme
do Německa, kde je nejvyšším pánem Adolf Hitler, jehož podobizny musely být
na úřadech i ve školách.
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Obec Závišice se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost se ho
zdarma zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn

v budově Obecního úřadu Závišice
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

patří:

Do E-boxu
drobné elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony, MP3 přehrávače, discmany,
kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektr. hračky,…

nepatří:

Do E-boxu
- úsporné žárovky, zářivky, výbojky, akumulátory (možno odevzdat při sběru
nebezpečného odpadu)
- baterie (možno odevzdat v místní prodejně Jednota)

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž
většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu,
který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno
k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
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Základní škola

Mapka části našeho okresu s vyznačením nové hranice

Ve čtrvtek 5. února se konal zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo 9 dětí
z toho 5 chlapců a 4 dívky.
Nedělní odpoledne 22. února patřilo dětem. V sále U Kremlu se konal dětský maškarní
ples. Děti si zatančily, zasoutěžily a měly možnost vyhrát v bohaté tombole spoustu
pěkných cen. Všem, kteří do tomboly přispěli, DĚKUJEME.

Sběr papíru stále pokračuje.

Skautské okénko
Skautský maškarní ples
Skautský maškarní ples proběhl v neděli 1. února v sále
Katolického domu v Kopřivnici. Děti se oblékly do různých
kostýmů, a tak bylo možnost spatřit různé postavy
z večerníčků a pohádek. Program byl zpestřen tanečním
vystoupením kopřivnických skautek a pro děti byla připravena řada zajímavých soutěží a her. Samozřejmě nechyběla
ani bohatá tombola.

Hrubá čára = hranice zbytku republiky a pak protektorátu v našem okolí.
Čárkovaně = české obce.
Nový Jičín, Žilina Bludovice, Životice, Ženklava = obce s převahou Němců.

SAWERSDORF
Kreis Neutitschein
Reg. bez. : Troppau

Tabule označující začátek obce.
Kreis = okres Reg.Bez. = správní oblast
Neutitschein = Nový Jičín ; Troppau = Opava

Co nás čeká

Mgr. Lubomír Busek

Jarní chalupa
Jako každý rok pojedeme o jarních prázdninách na jarní chalupu, která se uskuteční
od 6. - 10.3.2009 v obci Pstruží na chalupě Orlí Hnízdo.
Akce proběhne spolu se skauty z Mořkova a Štramberku.

Vyrábění kuřátek
V sobotu 28.března 2008 se sejdeme v zasedací místnosti na OÚ Závišice, abychom
vyrobily kuřátka na prodej v rámci akce Velikonoční skautské kuřátko.
Sraz ve 13:30 v zasedací místnosti, návrat okolo 18hod.
S sebou tvořivou náladu a taky maminku, babičky, tety, kamarádky…

Na měsíc duben připravujeme už po několikáté
Velikonoční skautské kuřátko.
Akce se uskuteční v týdnu před velikonočními svátky a výtěžek bude
zaslán na celostátní sbírku „Pomozte dětem“.
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Školní okénko
Mateřská škola
Únor jsme začali chřipkovými prázdninami, po nichž jsme vstoupili rovnou do světa
pohádek a zlatým klíčkem jsme otevřeli bránu světa, kde všechno šťastně skončí.
Děti si vyrobily perníkovou chaloupku i s ježibabou, která byla vystavena v MŠ
a upekly si domácí perníček.
Taky nás navštívilo divadélko v podání p. Taraby ze Zašové s pohádkou „O Popelce“.
Přichystali jsme si zámeckou hostinu, která končila ovocným pohárem. Aby hostina
na zámku byla slavnostní, zhotovily si děti látkové ubrousky zdobené textilními fixy,
hodování končilo tancováním. Celý projektový program „Od pohádky ke karnevalu“
končil maškarním rejděním v sále „U Kremlu“.
A samozřejmě jsme si užívali sněhánků a stavěli sněhuláky Huláky (ti nakukovali
k nám do okýnka a učili se s námi), kterým jsme oblékli červenou a modrou kombinézku.
Všem Závišanům přejeme, aby si dosyta užívali sněhování, neboť i když je zataženo
a chumelí, můžeme mít krásný den.
p. učitelky Katka a Jana
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