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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice zve občany
na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 9. června 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu:
projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2009

Poděkování hasičům a dobrovolníkům

Další informace o trasách na http://www.zavisice.cz/

(Novinky a aktuální informace)

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 6/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 6. 2010, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.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
23.6.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
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V neděli 16. května vpodvečer opět zahrozila Sedlnička povodní a není se co divit, prší už několik týdnů pouze s malými přestávkami.
Naštěstí tentokrát došlo k rozlití Sedlničky jen na komunikace a nedosahovala takových průtoků jako loni. Ale i tak byly zaplaveny sklepy, zahrady a také obytné prostory jednoho domu, to však bylo spojeno
se stékáním vod z okolních polí a luk.
Každopádně chci poděkovat našim hasičům, kteří opět pracovali v celé obci jak při
rozlitém toku Sedlničky, tak při následných
čisticích pracích i v nočních hodinách. Poděkování zaslouží i dobrovolníci a pracovníci
obce, kteří se podíleli na plnění pytlů
s pískem a pomáhali při potřebných pracích
u svých rodin či známých bydlících v blízkosti potoka.
Voda nám nehrozí jen ze Sedlničky, ale i z jejich přítoků, třeba na „Drahách“,
také z polí, lesů a luk, kdy dochází k erozi půdy a podmáčení domů či hospodářských budov i na místech jindy „suchých“.
Děkuji za pomoc a přeji nám všem, aby se tyto situace opakovaly co možná
nejméně.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Volby do PS PČR

Bára Lichnovská mistryní ČR juniorek ve vzpírání !
Dalšího úspěchu dosáhla vzpěračka ASK Tatra Kopřivnice Bára Lichnovská ze Závišic.
Na mistrovství ČR, které se konalo 9. 5. 2010 v Praze získala zlato v kategorii juniorek
do 23 let výkonem 53 kg v trhu a 78 kg v nadhozu. Zároveň se tímto výkonem umístila
na 2. místě v mistrovství ČR žen a na 3. místě v mezinárodním mistrovství ČR žen.
GRATULUJEME!

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané 28. a 29. května 2010

Pozvánka

Výsledky hlasování v Závišicích
Číslo
strany

Politická strana

Počet
hlasů

Procent

26
9
4
17
15
13
6
21
12
20
24
18
1
23
14

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Věci veřejné
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
TOP 09
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Komunistická strana Čech a Moravy
Suverenita-blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Moravané
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
OBČANÉ.CZ
Česká pirátská strana
STOP
(ostatní strany nezískaly žádný hlas)

129
112
77
71
56
27
24
12
7
4
4
3
2
2
1

24,29
21,09
14,5
13,37
10,54
5,08
4,51
2,25
1,31
0,75
0,75
0,56
0,37
0,37
0,18

Počet voličů, kteří hlasovali
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

538
531
7

Počet voličů v obci celkem
Počet voličů, kteří hlasovali
Volební účast

702
538
76,63%

TJ Závišice
TJ Závišice pořádá
ve dnech 1. - 2. 7. a 7. - 9. 7. 2010
PRÁZDNINOVOU TENISOVOU ŠKOLU MLÁDEŽE.
Přihlášky do 25. 6. 2010 na tel. 556 856 076
nebo osobně Ing. Milan Gilar.
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Hasičský záchranný sbor Nový Jičín
Prázdniny, dovolená … myslíte i na rizika?
Prázdniny, dovolená … děti i dospělí si chtějí co nejvíce užít odpočinku a letních
radovánek. Ale ani v tomto období bychom neměli zapomínat na možná rizika a dbát
na základní pravidla bezpečného chování doma i v přírodě.
O prázdninách musíme věnovat zvýšenou pozornost i našim dětem. Nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Při odchodu z domu nesmí zapomenout
klíče, ověřit si, zda jsou vypnuty všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná
konvice, televize apod.) a zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Pro děti i pro dospělé platí bez rozdílu zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je
oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Samozřejmě zde zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy
upozornit a varovat je před nimi.
Ale i my, dospělí, si často neuvědomujeme různá nebezpečí. Ponechání dítěte nebo
zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo
dokonce životem. Rovněž plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je
následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících
bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a
dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami, kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
Obezřetnosti není nikdy dost!
Šťastné prožití léta přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín
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Blahopřání jubilantům
Marta Michálková
Jana Najzarová
Josef Lípový

Božena Horutová
Drahomíra Kuběnová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá ve středu 16. června 2010 zájezd.
Odjezd: 7.30 hod. od Obecního úřadu Závišice, předpokládaný návrat: v 17.00 hod.
Program: Frenštát p/R. - Pohankový mlýn J. Šmajstrly
Kozlovice - Pivovar - oběd, Obecná škola, mlýn
Cena: člen klubu 50 Kč, nečlen klubu 80 Kč
Zájemci hlaste se u p. Radomila Michálka, tel. 724 503 190
Další schůzka Klubu důchodců se bude konat
ve středu 23. června 2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat:
ve středu 9. 6. 2010 od 13.00 hodin,
v úterý 13. 7. 2010 od 8.00 hodin.

Pozvánka
Kulturní dům Kopřivnice pořádá
ve čtvrtek 24. června 2010 od 19.00 hodin

divadelní představení „Třikrát život“.
Hrají: Simona Stašová, Veronika Gajerová, Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml.
Vstupné: 190,- Kč důchodci, ZTP, děti do 140 cm
220,- Kč ostatní
Doprava zajištěna zdarma (při účasti 15 osob)
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 18. května.
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Školní okénko
Základní škola
Dne 9. května děti MŠ a žáci ZŠ vystoupili s připraveným programem pro své maminky
ke Dni matek.
V úterý 11. května žáci 3. a 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře.
Po zopakování základních pravidel silničního provozu žáci vyplnili test.
Všichni žáci 4. ročníku získali průkaz cyklisty. Své teoretické vědomosti si
pak prakticky vyzkoušeli při jízdě na kole.
Mateřská škola
První májové dny byly pro naše děti plné práce. Nacvičovaly program
pro svátek maminek. V pracovních dílnách dětské prstíčky pilně stříhaly,
nalepovaly ozdobné košíčky, do nichž každé mamince vložily živou orchidej. Ne méně práce bylo při zhotovení přáníčka, kde děti vybíraly a nalepovaly drahokam pro svou maminku. Přípravy vyvrcholily 9. května v sále Pohostinství
U Kremlu, kde děti vystoupily se svým programem.
Na vycházce jsme dětem vysvětlily, proč se staví májka. Pod zelenou májkou jsme si
s chutí zazpívali a zahráli jarní hry. Na další májové vycházce jsme zanesli zpět do potůčku „náš“ blatouch, který nám celé týdny zdobil vchod do naší školičky. Zazpívali
jsme mu písničku „Co to zvoní, co to cinká na tom našem rybníčku“.
Uvařili a ochutnali jsme léčivý čajík z mladých kopřiv. Z pampelišek jsme
si uvařili med, který jsme zmlsali na svačince. Na májový zelený týden jsme si
připravovali pomazánky se zeleným májovým sypaníčkem“ (petrželka, pažitka, pórek, jarní cibulka).
Také jsme se slavnostně oblékli a jeli do Štramberka na divadelní představení
„Štěně“.
Konec školního roku se blíží
Je červen, poslední měsíc školního roku 2009/2010. Červen je vždy měsícem očekávání jak ze strany rodičů, tak ze strany dětí, jakže to v tom školním roce dopadne.
Samozřejmě je krásné, když jsou studijní či školní výsledky na té nejvyšší úrovni, ale
někdy to prostě nejde lépe a výsledky jsou v maximálních možnostech dítěte. Není každému dáno, aby byl vzorným žákem, ale určitě má i jiné klady, které zase nemá nikdo
jiný. A pokud se někomu z žáků či studentů letošní rok opravdu nepodařil, tak se hold
bude snažit i o prázdninách a snad se vše obrátí k lepšímu.
Vysvědčení je závěrem školního roku, ale mnohdy i posledním dnem, kdy vidíte své
spolužáky ve škole naposled, neboť půjdou za štěstím na různé školy a do různých měst.
Ale má to i veselejší stránku a to tu, že začnou letní prázdniny. Do těchto krásných dlouhých dnů Vám přeji hezčí počasí než dosud, příjemnou zábavu a přežijte vše bez zbytečných úrazů a zlobení rodičů.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Nejstarší doklady o snaze vybudovat v Závišicích kostel
V posledních dnech roku 1868, 28. prosince se sešlo představenstvo obce ve složení:
Josef Lichnovský, burmistr, Josef Lošák, radní, Vendelín Hanzelka, Josef Šimíček,
Jan Hyvnar, Vincenc Hyvnar, František Váňa, František Pustějovský, František Michálek, Josef Marek – členové obecního výboru a usnesli se zaslat knížecí arcibiskupské konsistoři v Olomouci tuto žádost:
Obec Závišická, patřící k faře Štramberské v děkanství Novojičínském, míní jí
patřící kostel filiální sv. Kateřiny se hřbitovem a se vším jeho příslušenstvím i se všemi v němž až dosud obvyklými řádnými bohoslužbami, který se nyní nachází v Tamovicích, západně pod Štramberkem, přenésti do Závišic, vlastně v obci postaviti nový
kostel.
K tomuto zamýšlenému přenesení čili novopostavení jest povolení nejvelebnějšího
nejosvícenějšího kníže-arcibiskupa potřebno, o kteréžto nejmilostivější udělení v nejhlubší uctivosti nížepsané obecní zastupitelstvo ve jménu celé obce nejponíženěji
prosí a osměluje se při tom prosbu následovně podporovati.
1./ Jest tento obci Závišické patřící kostel i se hřbitovem tři čtvrti hodiny cesty
od obce vzdálen a zvláště zimního času pro zdejší obyvatele tak nepřístupný, že často
pro veliké množství sněhu ani k službám Božím tím méně s mrtvým tělem tam se dostati
lze, a to ještě ne obyčejnou cestou, nýbrž cestou, která vede od Závišic do Štramberka,
čímž se ale cesta velmi prodlouží, t akže pro takovou vzdálenost slabší obyvatelé ani
k službám Božím tam se dostati nemohou, a tedy na ten způsob kostel tento ve své nynější vzdálenosti malý užitek obci poskytuje.
2./ Stojí jmenovaný kostel skoro o samotě v poli , tedy příslušenství kostelní , totiž
šatstvo, nářadí a ostatní ozdoba ani ve dne ani v noci před zlými lidmi není jisté;
a proto pro jeho vzdálenost od obce není možné opatřiti jej noční stráží; proto již několikrát znamenitě oloupen byl.
3./ Jest na nadřečeném kostele celý krov i s povalem tak chatrný, že každou chvíli
spadnutí jeho k obávání jest, a nejen celý krov a všecko, co se tam z dřeva vynachází,
docela zpráchnivělé jest, nýbrž i zdi na mnohých místech již sesutím hrozí, z čehož
patrno, jak velikých výloh by oprava kostela toho vyžadovala, takže by se za ty
na opravu tuto vynaložené peníze z větší části nový kostel v obci vystaviti mohl, který
by však obyvatelům k mnohem většímu užitku sloužil nežli dosavadní. Rozváživše, že by
se přenesením kostela do středu obce zdejším obyvatelům velká příležitost k pobožnosti
poskytla, nabýváme srdce k této opětované žádosti nejuctivější: Vaše nejosvícenější
knížecí arcib. milost jsouce vždy hotova k vyvedení každého dobrého a nábožného
úmyslu dle sil dopomoci, račiž ve své vysoké moudrosti obci závišické povolení k přenesení filiálního kostela sv. Kateřiny se hřbitovem a se vším k němu patřícím příslušenstvím i se všemi až posavad v něm odbývanými bohoslužbami z Tamovic do Závišic
k novovystavení v středu obce nejmilostivěji udělil.
Podepsán vlastní rukou Josef Lichnovský, burmistr
(pokračování příště)
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Historie obce

Z ARCHIVU LUBOMÍRA BUSKA
Dlouhá léta se Luba zajímal o historii, především svých domovských Závišic.
Jako kolegové naladěni na stejnou frekvenci proseděli jsme spolu mnoho hodin
(nejen) v archivu nad zajímavými dokumenty, které minulost přibližovaly a dávaly jí
skutečné obrysy. A hlavně z šera dávných časů vystupovaly postavy, které měly konkrétní jména. A on je dovedl přiřadit ke konkrétním chalupám a mnohdy došel až
k dnešním jejich potomkům. Radoval se z každého takového objevu a dovedl o něm
poutavě vykládat. Jeho záběr byl velmi široký, zájmy všestranné. Mnoho ze svých
badatelských nálezů svěřil stránkám Závišana, mnohé měl ještě připraveny.
Zamyslí-li se občas někdo nad minulostí, nebo dávnými ději, o nichž kdysi slyšel,
asi si uvědomí, jak mlhavé jsou naše znalosti o minulosti všeobecně, ale i o minulosti
dávných obyvatel našeho kraje, významných rodů, o jejich snahách, vzestupu i pádu.
Snad každý dovede povědět něco o životě svých rodičů, možná prarodičů a to je většinou všechno. A tady je náš dluh dávnějším předkům, mimo jiné i za to, že jsme
dnes platnými občany své vesnice. Bez jejich píle a úsilí by Závišice nebyly takové,
v jakých dnes žijeme.
Lidská paměť obvykle nemá dlouhého trvání, je chabá. Díky písemným záznamům – archivním dokladům – se však mnohé události uchovaly v paměti do dnešních dnů a věřme, že se uchovají i pro příští generace. Do řady dávných kronikářů se
tak postavil i Luba Busek. Díky jeho mravenčí badatelské práci můžeme nahlížet
do minulosti, která i v Závišicích zanechala patrné i zajímavé stopy.
Rozradostněn mi jednou vykládal, že myšlenkou
postavení kostela v obci se zabývalo několik generací
zdejších občanů. Občanům Závišic od nepaměti sloužil kostel sv. Kateřiny se hřbitovem vzdáleným asi
2,5 km jižním směrem. Dle místního ústního podání
už při postavení školy (roku 1849) zatoužili občané
i po novém kostele a později též po novém hřbitově.
Tato tužba vznikla nejen z důvodu obtížné cesty
ke kostelu sv. Kateřiny, ale i proto, že kostel byl velmi
zchátralý a byly by problémy s jeho údržbou. Avšak
teprve v posledních letech 19. století nabyla tato myšMgr. Lubomír Busek
lenka určitějších forem. Podívejme se, jak se celá věc
vyvíjela už od 2. poloviny 19. století .
Vím, že už v červencovém čísle roku 2008 věnoval tomuto tématu stručnou pozornost. Pro ty, kteří už zmíněné číslo nemají, nebo zapomněli jeho obsah, ale i
pro čtenáře, kteří chtějí uchovat (možná i pro potomky) ucelené rozsáhlejší povídání
o snaze zbudovat v obci vlastní kostel, bude sloužit rozsáhlejší povídání, které Luba
Busek zpracoval.
Tož trochu zalistujeme v jeho poznámkách a občas nahlédneme, co chtěl svým
spoluobčanům sdělit.
Josef Adamec
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Skautský oddíl Minehawa
Skautské středisko Kopřivnice Vás zve na

Dudlík 2010
Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek putuje vždy na konto dětí. Letošní ročník
je šancí pro tříletého Viktorka, který trpí vývojovou vadou, a potenciální výtěžek bude
použit na konzultace s odborníky ze zahraničí a zajištění pomocného asistenta ve škole,
díky němuž by se Viktor mohl zapojit do běžného školního života.
Akce se uskuteční 13. června 2010 v 14:00 hodin v parku u Katolického domu,
za nepříznivého počasí bude přesunuta do sálu Katolického domu. Těšit se můžete
na zajímavé vystoupení skautských družin, zahraje kapela Tatroska, Kousky housky
a LiThr. Na celé odpoledne je pro veřejnost nachystán zábavný program, občerstvení
i hrací koutek pro děti.
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