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Chov drůbeže Závišice (rozcestí ke Štramberku)

PRODEJ
JATEČNÝCH KRŮT

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

Informace a objednávky
na tel. č. 556 856 091, 604 609 915, 602 577 726
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Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
v pondělí 19. 9. 2011 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Připravujeme
V pátek 14. října 2011
se bude konat
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.

Obec Závišice - Kulturní komise připravuje na říjen

výstavu o historii a současnosti obce Závišice.
Prosíme občany a místní organizace, které jsou ochotné zapůjčit své dobové i současné
fotografie a jiné dokumenty, aby je donesli v průběhu měsíce září na obecní úřad nebo
na adresu - Hana Sopuchová, Závišice 118.
Děkuji
předsedkyně kulturní komise
H. Sopuchová

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 9/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 8. 2011, 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
22.9.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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Poděkování organizátorům a sponzorům XXI. OBECNÍCH DOŽÍNEK
V sobotu 13. srpna v odpoledních a večerních hodinách se konaly
XXI. OBECNÍ DOŽÍNKY. Tato naše největší kulturně společenská
akce se koná za velkého úsilí pořadatelů, kteří celou akci připravují
už týdny dopředu a i letos odvedli kus práce na všech postech, kdy se
o vás - hosty postarali i za nepříznivého počasí. Za to všem pořadatelům děkuji.
Taktéž děkuji všem sponzorům, jejichž seznam byl zveřejněn přímo na akci. I díky nim
bylo možné DOŽÍNKY uskutečnit. Velký dík patří i společnosti GURMÁN SEDLNICE,
která dodala masné produkty své vlastní výroby, které zajisté všem přišly vhod. Jejich
prodejnu v Borovci jistě všichni znáte.
Takže ještě jednou veliké poděkování všem.
Zdeněk Vajda
starosta obce

Informace o možném využití prostor po pivnici
v přízemí budovy obecního úřadu
Několik týdnů je v obci známo, že Pivnice u Gošaka skončí provoz k 31. 12. 2011.
Jen v krátkostí zrekapituluji proč.
Již dlouhou dobu si občané a návštěvníci úřadu stěžovali na problémy s provozem
pivnice, na zápach, nečistoty, nehygienické prostředí, hluk, atd. Taktéž nám bylo vytýkáno, že vstup do pivnice a přístup jejích návštěvníků k WC se kříží s přístupem na obecní
úřad a tento společný prostor je přinejmenším nedůstojný.
Hledali jsme řešení, které by bylo schůdné pro obě strany. A snad i našli. Jednali jsme
s provozovatelem pivnice o úplném oddělení provozu pivnice od zbytku budovy, což by
obnášelo jeho investice, ale s tím, že jsme mu nabídli smluvní garanci udržení provozu
pivnice po dobu 10 let s amortizačním odpočtem vstupních nákladů a v případě ukončení
provozu ze strany obce by došlo k úhradě nákladů v poměrné části. Provozovatel do pivnice investovat odmítl, proto obdržel výpověď z prostor dohodou ke konci roku 2011.
Naskýtá se otázka, co dál s prostory zde uvolněnými.
Jedním z možných řešení je přestěhování úřadu do prostor dosavadní pivnice. Tím bychom vyřešili problém s bezbariérovým přístupem do úřadu pro starší občany, případně
pro handicapované návštěvníky úřadu, jak vyžadují předpisy. Obec by tímto ušetřila mimo jiné značný obnos peněz, který by byl nutný k vybudování výtahu do prvního patra.
Prostory v prvním patře by mohly být využity například jako oddělení mateřské školy,
kdy se už několik let potýkáme s nedostatkem míst pro umístění dětí ve školce. Tento
záměr jsme již konzultovali s příslušnými orgány a záměr se zdá být realizovatelný bez
větších problémů, i když k úpravám těchto prostor bude potřeba finančních prostředků.
Tím by došlo k využití celé budovy beze zbytku určitě způsobem potřebným pro další
rozvoj obce a ke spokojenosti občanů.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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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 6. září 2011 od 17.15 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále ZŠ Závišice.
Těšíme se na Vás.

Placená inzerce
Nabízím geodetické práce, zpracování smluv a odhady nemovitostí.
Bližší informace na tel.: 776 751 125 nebo na www.geoexpert.cz
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Pozvánky

s Heidi v Závišicích
Kde - Závišice, tělocvična ZŠ
Kdy - každé pondělí v 18:00,
poprvé 12.9.2011
Vstupné- 60,-, děti do 12 let 30,-, zvýhodněná permanentka 10 lekcí 500,Přijďte se odreagovat a zatančit si, je to pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví,
tak se nebojte a přijďte vyzkoušet!
Variace si ukážeme i pomalu, ať si to každý užije!
www.zumbasheidi.cz
Facebook - Zumba s Heidi
Těším se na Vás
Heidi Steckerová, Zumba instruktorka

1. září - začátek nového školního roku
Ve čtvrtek 1. září bude zahájen nový školní rok.
První ročník začne navštěvovat 10 nových žáků, kteří se na počátky
dlouholeté školní docházky jistě úplně všichni těší. 1. září bude
velkým dnem nejen pro naše malé žáčky, ale i pro novou paní ředitelku. V tento den se žákům školy a jejich rodičům představí paní
Mgr. Dana Hýlová, která ve funkci ředitelky školy nahradila od 1. srpna dosavadní
ředitelku paní Annu Zemanovou.
Přejeme tedy všem školákům co možná nejlepší známky, rodičům hodně trpělivosti
a paní ředitelce přejeme hodné žáky, milé rodiče a dobrý pracovní kolektiv.
Zdeněk Vajda
starosta obce

Pozvánka

Zumba pro děti - ukázková lekce zdarma
Kde- Závišice, tělocvična
Kdy - pondělí 12.9.2011 v 17:00 - 17:45
Zumba pro děti je cvičení speciálně upravené pro děti
- děvčata i chlapce ve věku 4 - 12 let.
Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Vede děti k základním
konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce.
Navíc se u Zumby děti skvěle zabaví.
Pravidelné lekce budou vždy v úterý 16:30–17:15 od 20.9.2011 v tělocvičně
ZŠ - malém sále. Cena bude ve formě kurzovného na 3 měsíce dopředu 400,- Kč.
Hodiny budou připravovány pro děti ve věku 6–12 let. Mohou se přihlásit
i starší nebo mladší děti, záleží, jak se na to budou cítit a jaký bude o kurz zájem.
Aby se ZumbAtomic kurz pro děti v Závišicích otevřel, minimum přihlášených
dětí musí být alespoň 14.
První lekce je taktéž informativní,
prosím rodiče, aby s dětmi případně dorazili také.
Heidi Steckerová, Zumba instruktorka, tel: 733 180 370
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Ohlédnutí za DOŽÍNKAMI

Výzva k výměně řidičských průkazů

Letos jsme vstoupili do třetí desítky našich
OBECNÍCH DOŽÍNEK. Že jsou i přes nepřízeň
počasí zdařilé, svědčí vždy velký počet lidí, kteří
lemují cestu, kterou se krojovaný průvod ubírá, a fotí
a fotí nazdobené bryčky a hlavně děti v krojích.
Letos si tuto podívanou nenechali ujít ani svatební
hosté z Bowlingu, kteří prý něco takového ještě neviděli.
Nás se do průvodu sešlo 64. Z toho 42 dětí a 22
dospělých. Bajerovi jezdí každý rok. Kromě práce
na poli si musí najít čas na přípravu 2 bryček a koní.
Lidka Bajerová se zase stará, aby všichni byli stylově oblečeni a věřte, to všechno není na hodinu, ani
dvě. A když je vidím, že místo posezení na zahradě,
ještě vozí na bryčkách zájemce, hlavně z řad dětí, tak
„smekám klobouk“. Letos jeli s bryčkou i Mutinovi, takže jenom kolem koní se pohybovalo 12 dospělých a 5 dětí.
Děkuji všem, kteří jdou v krojích, chystají koně, bryčky, protože
bez nich by DOŽÍNKY nebyly
takové, jak mají být.
Krojů bylo nachystáno tolik, že
ještě 30 osob by se mohlo nastrojit.
Věřte, že je mi moc líto, jak musím
schovávat nažehlené a hlavně krásně vyšívané košile, historické kroje, které zůstanou nevyzvednuté.
Za mého dětství bylo umění sehnat
pro všechny zájemce kroje. Kdo
neměl to štěstí, ten to i obrečel.
Děkovná mše
Jak se dozvídám z novin, ledaskde slaví také DOŽÍNKY a začínají mši sv. poděkováním za úrodu. U nás byla DĚKOVNÁ MŠE v neděli po DOŽÍNKÁCH.
Opět přinášely děti v krojích květiny, plody polí a zahrad. Kostel byl krásně nazdobený,
akorát chyběl dožínkový věnec. Možná byl mokrý od deště.
Děkuji o. RAFAELOVI a všem, kteří se o tu nádheru postarali.
S křesťanským „PÁN BŮH ZAPLAŤ“

Skautský oddíl Minehawa
Zveme mezi sebe všechna děvčata ve věku od 6-15 let, které chtějí něco zažít,
zahrát si hry, získat nové kamarády a mnoho dalšího. Kromě pravidelných schůzek
chodíme také na různé výpravy, oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, tábor
a na spoustu jiných akcí.
Tak neváhej a přijď v pátek 9. září 2011 na naši

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU.
Sraz bude před obecním úřadem v 15:00 hodin.
Těší se na Tebe skautky

Jaromíra Hajdová
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www.minehawa.skauting.cz
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Blahopřání jubilantům
Anastazie Pustějovská
Jiří Kuběna
Emil Lichnovský
Karel Lichnovský
Božena Hývnarová
Jana Váňová

Ludmila Jurečková
Jiřina Macháčková
Hedvika Hyvnarová
Aleš Bajer
Václav Horák

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců chce touto cestou poděkovat manželům Zemanovým
za pohodové odpoledne s pohoštěním a ukázku historických strojů
a předmětů na jejich usedlosti.
Ve středu 7. září v 16 hod.
se bude konat v zasedací místnosti ObÚ
pravidelná schůzka Klubu důchodců.
Zveme všechny členy.
Účast nutná.
Klub důchodců společně s Kulturní komisí obce pořádá
v sobotu 17. září od 16 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů

JIŘINKOVÉ ODPOLEDNE
O dobrou zábavu se postará soubor
NOVOBĚLSKÉ BABIČKY
Srdečně zveme všechny spoluobčany
všech věkových kategorií.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
6. 9.
4. 10.
8
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník
(pokračování z minulého zpravodaje)

9. Příbor (Josef Adamec)
V době, kdy se Masaryk ucházel o kandidaturu, byl Příbor v rukou "dajčfrajndlichů",
podporovaných klerikály
a konzervativci, ale i některými pokrokáři. Dajčfrajndliši - to byli starosta
Wuschke, jeho příbuzní,
jeden Čech, druhý Němec,
němečtí úředníci v továrnách a místní honorace…
Lékař dr. Fr. Libiger líčí
situaci následovně:
"Pokoušeli jsme se prorazit…, zklamali nás učitelé,
kteří se báli denunciace,
Obr. 22: Náměstí v Příboře
která by mohla mít za následek přeložení na dědinu…Pokrokový živel - to bylo dělnictvo, hlavně sociální demokraté, a pak nezávislá inteligence, která sem přišla odjinud. Radniční klika, za kterou šlo
mnoho domácích lidí, nás špičkovala, že jsme cuzáci v jedněch kalhotách přivandrovalí
a když jsme se u nich prý zmohli na druhé, že se chceme roztahovat. Vidíte je, říkali, holí
se přistěhovali a sotva se trochu opeřili, tak by chtěli všechno předělávat. A my také
chtěli. Byli jsme lidé přišlí ze světa a tohleto prostředí nám bylo těsné.

Proto jsme Masarykovu kandidaturu přivítali a pracovali o jeho zvolení. Kraicz
zpracoval Hrstku, Hrstka byl zase ve styku s prof. Judou, který měl okolo sebe kroužek
pokrokových lidí…Juda sem byl z trestu přeložen rakouskými úřady z Prostějova
po konfliktu pro článek o díle malíře Kupky…
Město bylo proti Masarykovi, v ruce radničních vládců byla i spořitelna, která poskytovala půjčky a tím i ovlivňovala voliče…
Zpráva o Masarykově kandidatuře Příbor vzrušila. Radnici měli ve své moci lidovci…Srdce Wuschkeho a ostatních tlouklo pro Povondru i přes to, že strany lidová
a pokroková uzavřely kompromis pro Masaryka. Příborští lidovci se rozštěpili na dva
směry - jeden pro Masaryka, druhý pro Povondru…"
Rozpoutal se divoký boj. Dr. Libiger dále vypravuje: "…Masarykova řeč na schůzi
šla rázně a pádně, měla rytmus a spád. Řadil k sobě důkazy a fakta, slovo ke slovu,
jako když staví cihly...Když začal, jak se dělá politika, osvětlil to politicky, hospodářsky a kulturně a dohromady to pak dalo, jak se dělá politika správně…
…Ve volbách dostal nejvíc hlasů Povondra. Nebylo se co divit, vždyť Příbor,
Štramberk a Vizovice byly Povondrovy bašty a Příbor býval označován jako ´černý´.
Tady nedaleko, v Novém Jičíně, kaplanoval dnešní ministr Šrámek, nedaleko Příbora
byl kaplanem dnešní olomoucký arcibiskup Prečan a v Příboře kaplanoval Stojan,
pozdější poslanec a olomoucký arcibiskup, který zakládal v kraji politické katolické
Jednoty. Povondrovci měli radost, že to u nich tak dobře dopadlo, ale když přišla zpráva, že valašský mandát vyhrál Masaryk, chodili jako zmácháni", dodal dr. Libiger.

Obr. 24: Starý Příbor
(pokračování příště)

Obr. 23: TGM na příborském náměstí
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