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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice zve občany
na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v úterý 8. listopadu 2011 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ.
Program zasedání je zveřejněn
na úřední desce a na www.zavisice.cz (úřední deska).

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO
Poslední vývoz BRO v tomto roce bude ve středu 30. listopadu.

Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí
bude přerušena dodávka elektřiny
pro celou obec Závišice
ve čtvrtek 10. listopadu 2011 od 7.30 do 15.30 hodin.

Kostel sv. Kateřiny
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 11/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 10. 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
23.11.2011*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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Česká televize uvede v rámci
dokumentárního cyklu „Ztracené adresy“
díl o Tamovicích,
který bude vysílán na programu ČT 2
v neděli 20. 11. 2011 v 15.00 hodin.
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ČEZ - Okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2011.
Pokud nebude dodržen tento termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Bližší informace na úřední desce a na www.zavisice.cz (úřední deska).

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
1. 11.
29. 11.

Poděkování
Dne 14. a 15. října 2011 se konala výstava „Historie a současnost obce Závišice“,
kterou zahájilo vystoupení žáků naší základní školy. Připomněla nám dny minulé
i současné, zavzpomínali jsme si na významné okamžiky naší obce a uvědomili si,
jak moc se vše kolem nás změnilo. Zhlédnout staré i současné fotografie přišli jak
mladí, tak především starší občané.
Děkuji všem, kteří přispěli svými fotografiemi a jinými předměty a podpořili tak
tuto akci. Také bych chtěla poděkovat dětem i pedagogickému sboru naší mateřské
a základní školy. Pohled dětských očí na věci kolem nás je vždy pestrý a inspirativní.
Za kulturní komisi H. Sopuchová
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Placená inzerce

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

Blahopřání jubilantům
Vladislav Dárek

Jarmila Lípová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá pro své členy
ve středu 9. 11. 2011 od 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ
KRMÁŠOVÉ POSEZENÍ.
Přijďte se pobavit.

Jiřinkové odpoledne - poděkování Klubu důchodců
Vážená paní Janková,
byla jsem pověřena „ Novobělskými babičkami „ abych Vám, ale i ostatním, kteří se
podíleli na našem příjemném a milém přijetí u Vás v Závišicích ještě jednou srdečně
poděkovala. Váš bezprostřední přístup nás opravdu potěšil.
Byl to opět jeden z hezkých dnů při našem vystoupení. Uchvátila nás ale i vaše výzdoba v sále a spontánní smysl pro zábavu všech přítomných. Je vidět, že se umíte
srdečně pobavit a to je v našem věku velmi důležité.
Přejeme Vám všem hodně, hodně zdraví, dobré spokojenosti a radosti z každého
prožitého dne.
Vám osobně, ale i spoluorganizátorům skládám hold za to, jak se seniorům věnujete.
Ještě jednou moc a moc za všechny děkuje
Růžena Mertová
Ostrava – Nová Bělá

Restaurace Fojtství v Rybí
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 17., 18., 19. a 20. 11. 2011.
K příjemnému posezení Vám v sobotu 19. 11. 2011 od 19.00 hod.
zahrají MATULOVCI
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Pozvánky
Dvě stříbra ze Štramberka

POZVÁNKA NA KONCERT
SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ DECHOVÉHO
ORCHESTRU MĚSTA ŠTRAMBERKA,
který se uskuteční

V NEDĚLI 13. LISTOPADU 2011 V 15.00 HODIN
v sále Pohostinství „U KREMLŮ“ v ZÁVIŠICÍCH.
V programu vystoupí skupina orientálního tance HAREEM z Kopřivnice.
Všichni jste srdečně vítáni.
Dobrovolné vstupné bude věnováno občanskému sdružení
ZÁBLESK - Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí.

V sobotu 22. října 2011 se sešli ve štramberské tělocvičně judistické naděje z Moravy
a Slovenska, aby se utkali v bojích o medaile na zdejším tatami. Oddíl JUDO Závišice
vyslal na tento turnaj dva benjamínky. V kategorii do 30,5 kg se nejprve představil
Filip Hanzelka. Hned v úvodním zápase se prosadil přes Jana Franka ze Stonavy.
V následném utkání s Ondřejem Hráčkem z Baníku Ostrava rovněž neponechal nic
náhodě a svůj útočný styl dokázal proměnit ve druhé vítězství. Ve svém třetím vystoupení pak zdolal ostravského Ondřeje Trojana a o prvním místě tak musel rozhodnout
duel se zatím rovněž neporaženým Adamem Andruškem z SKP Ostrava. Po první minutě byl stav nerozhodný a nikdo ani malou výhodou nepřiklonil misku vah na svou
stranu. Pak nastoupil Hanzelka chvatem o soto gari, ale soupeř akci zachytil a kontroval stejným chvatem. Po krátkém přetahování dokázal zkušenější Andruško dotáhnout
svůj kontr do vítězného konce a bral za to zlatou, Filip Hanzelka pak stříbrnou medaili.
Mezi judisty s větší hmotností zápasil ve váze do 48 kg druhý závišický benjamínek
Jakub Gajdušek. Taky on si vedl dobře. Nejprve vyhrál s frýdecko-místeckým Adrianem Hurtou, a potom se v zápase s Tomášem Urbančíkem z Baníku Karviná blýsknul
nádherně provedenou seoi nagou na ippon. Toto vítězství jej posunulo k rozhodujícímu
zápasu o celkové vítězství s Bronislavem Iwanuškem z Bohumína. Tady ale závišický
benjamínek nenašel recept na Iwanuškovu zkušenost a druhým místem se přidal
k oddílovému kolegovi Filipu Hanzelkovi s další stříbrnou medailí.

MO Českého červeného kříže v Závišicích svolává
na středu 16. 11. 2011
ČLENSKOU SCHŮZI,
která se bude konat v 16.30 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Účast nutná

Pouťová mše sv. ke cti sv. Kateřiny
bude sloužena

ve čtvrtek 17. 11. 2011 v 10.30 hod.
u kostela sv. Kateřiny ve Štramberku.
Zleva: Filip Hanzelka a Jakub Gajdušek se stříbrnými medailemi ze Štramberka.
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Zápasy hokejového týmu Závišic v listopadu
Hokejové zápasy se budou konat:
v neděli 6. 11. ve 12.30 hod. se Staříčem,
v neděli 13. 11. v 17.45 hod. s Palkovicemi.
Hraje se na zimním stadionu v Kopřivnici.

Připravujeme
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
MATE SKÁ ŠKOLA ZÁVIŠICE
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ ZÁVIŠICE

Další úspěchy závišických judistů
Úspěšný zářijový víkend závišických judistů
Bohatý program měli závišičtí judisté poslední zářijový víkend. V sobotu nejprve
bojovali na ostravském tatami, kde se o nejlepší umístění snažila trojice mladých
talentů. V kategorii mladších žáků ve váze do 30 kg se uvedl bezchybným výkonem
Radek Rýpar. Suverénně porazil na ippon jak Buštu z Orlové, tak i ostravského Proška a získal zaslouženě zlatou medaili. Další mladší žák Mikuláš Plánka měl ve váze
do 42 kg smůlu. V jednom ze soubojů si poranil rameno, a i když bral nakonec bronzovou medaili, do dalších zápasů už nemohl nastoupit. Poslední želízko v ohni byl
benjamínek Filip Hanzelka (34 kg). Ten si hned v prvním zápase odnesl cenný skalp
vítězstvím nad krajskou jedničkou Ondřejem Labským z Ostravy. I další duel byl
pro závišického benjamínka vítězný. Tentokrát porazil Adama Andrušáka z SKP
Ostrava. Jeho skvělé účinkování nakonec přibrzdil pozdější vítěz frýdecko-místecký
Kubíček. Filip Hanzelka se nakonec po vydařeném výkonu mohl pyšnit bronzovou
medailí.
Hned následující den v neděli hostila tělocvična v Dobré judisty na turnaji o pohár
primátora Frýdku-Místku. Úspěšné medailisty ze sobotního ostravského klání Radka
Rýpara a Filipa Hanzelku doplnili dva benjamínci Jakub Gajdušek a Antonín Kořenek. Souboje zahájila kategorie benjamínků. Ve váze do 42 kg se ve vynikající formě
ukázal Jakub Gajdušek. Skvěle plnil taktické pokyny a třemi výhrami se dostal
v pavouku až do finále. I tady pokračoval ve výborném výkonu, a když dokázal porazit i zkušeného Hrepa, vystoupal si na stupně vítězů pro zlatou medaili. Dalším dvěma benjamínkům se tentokrát nedařilo. Filip Hanzelka, který si připsal na své konto
jednu výhru a Antonín Kořenek bez vyhraného zápasu se shodně umístili na devátých místech. Na svůj zlatý úspěch z Ostravy chtěl navázat mladší žák Radek Rýpar.
Svoji úlohu měl ale těžkou, protože se tentokrát utkal se soupeři v těžší kategorii do
34 kg. Nakonec měl v zápasech průměrnou bilanci. Se čtyřmi soupeři z tabulky zaznamenal shodně dvě výhry a dvě prohry a v konečné bilanci to znamenalo 3. místo.
Bonzovou medailí tak zkompletoval víkendovou sbírku závišických judistů z Ostravy
a Frýdku-Místku na 5 medailí.
12

KDY: v 17.00 hod. před školou
PROGRAM:

- PŘÍJEZD MIKULÁŠE
- ROZSVÍCENÍ STROMU
- HUDBA K POSLECHU
- NA ZÁVĚR POHÁDKA
- MIKULÁŠ PŘIVEZE
DĚTEM Z MÍSTNÍ MŠ A ZŠ
BALÍČKY

SPONZOR: BOWLING - KAREL HORUTA

Komise životního prostředí ve spolupráci s obcí Závišice pořádá
v sobotu 3. 12. 2011 ve 14.00 hodin
na Bowlingu v Závišicích

1. ročník turnaje pro dospělé ve hře

„Člověče nezlob se“
Přihlásit se můžete na obecním úřadě, tel. 556 856 000
nebo u pana Heralta, tel. 604 407 568.
Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2011 do 15.00 hodin.
Sponzor: Bowling - Karel Horuta
5
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Připravujeme
MO KDU-ČSL v Závišicích připravuje

na neděli 4. 12. 2011 v 16.00 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů

pohádku „Byl jednou jeden drak“
v podání Divadelního souboru Pod věží ze Štramberka.

On sám v dopise z 2. 12. 1998 mj. vzpomíná „…jsem předsedou České kulturní
zahrady přes 30 let. Postaral jsem se o to, abychom v ní měli pomníky J. A. Komenského a T. G. Masaryka. To byla moje odpověď na tvrzení pražského komunistického režimu o zrádných emigrantech. Já se osobně považuji za exulanta, proto ta první socha
byl J. A. Komenský…“
Václav Hývnar po roce 1989 několikrát navštívil svou starou vlast. Naposled v létě
1999, kdy v rodných Závišicích oslavil svou zlatou svatbu. Asi o rok a půl později
přišla do Závišic smutná zpráva: „Na Velký pátek, dne 13. dubna 2001, zesnul nečekaně ve věku nedožitých 79 let náš drahý manžel a otec, přítel mnohých, pan Václav Hývnar, bývalý tajemník starostů města Clevelandu Ralpha J. Perka a George V. Voinoviche a dlouholetý redaktor česko-slovenského deníku Nový svět.“
Václav Hývnar dostal během svého života za svoji práci pro dobro druhých četná vyznamenání, ale nejbližší jeho srdci byla vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, které mu
v roce 1991 udělil za zásluhy pro Církev papež
Jan Pavel II. a řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva udělený
prezidentem České republiky Václavem
Havlem v roce 1998. Potěšila ho také rehabilitace, když mu Karlova univerzita v Praze udělila doktorát práv v roce 1991….
…Václav Hývnar byl bývalým předsedou
Národního svazu českých katolíků v Americe Obr. 31: Vyznamenání od prezidenta
Václava Havla
a předsedou Distriktního svazu v Clevelandu,
předsedou České kulturní zahrady, členem Krajanského výboru, České síně Karlín,
Sokola Greater Cleveland, Českého guildu Domova sv. Rodiny pro nemocné rakovinou, Čs. Orla, České katolické jednoty a mnoha jiných spolků. Byl také členem
Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici a Muzejní a vlastivědné společnosti
ve Frenštátě p. Radh.
Závěrem můžeme ocitovat jeho vlastní slova z roku 1998: „Pomáhal jsem rodné
zemi pokud jsem mohl a kraji pod Štramberskou trúbou jsem hanbu neudělal za těch
padesát let exilové pouti…“
PRAMENY:
Adamec Josef: Stále na nás hledí. Kopřivnice 2002
Adamec Josef: Stále na nás hledí? Kopřivnice 2004
Adamec Josef:TGM Odlesk osobnosti. Kopřivnice 2007
Obrázky: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 archiv Lub. Buska
Ostatní : archiv Jos. Adamce

(pokračování příště)
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…“ Komenského socha byla postavena z podnětu nás exulantů, kteří uprchli
z Československa po komunistickém puči v únoru 1948…“, vzpomínal Václav Hývnar,
předseda České kulturní zahrady a dodává: „…z podnětu nás exulantů byla pořízena
a odhalena i socha prezidenta T. G. Masaryka. Bylo to v době,
kdy se v ČSR odstraňovaly Masarykovy pomníky a jeho spisy
byly na indexu rudých pohlavárů. Slavnostní řečník, český
šlechtic a univerzitní profesor J. František Schwarzenberg
případně poznamenal: ´není to náhoda, že jsme Masarykův
pomník postavili do stínu Lípy svobody, kterou tu v roce 1939
zasadil prezident Eduard Beneš…´“.
Na tomto místě si zaslouží vděčnou vzpomínku i JUDr.
Václav Hývnar. Narodil se v r. 1922 v Závišicích, v rodině starého selského rodu s více než třistaletou tradicí. Jeho táta byl
nejen starostou obce, ale i zemským poslancem.
Po Únoru 1948 byl student právnické fakulty Václav Hývnar,
jako mnoho jiných studentů, vyloučen ze studia.
Obr. 28: Pomník TGM O „vyakčnění“ se přičinil tehdejší předseda marxisticky orientov Clevelandu vaného studentstva, všemocný vůdce tzv. Akčního výboru Jiří
Pelikán, v šedesátých letech šéf Čs. Televize a po r. 1968 exulant v Římě. Tam vydával
„Listy“ a stal se členem Evropského parlamentu. Po vyloučení byl Václav Hývnar několik měsíců zavřen. Při první příležitosti odešel „přes kopečky“. Po krátkém pobytu
v bavorských uprchlických táborech se dostal do Paříže, oženil se s Mílou roz. Svobodovou, bez jejíž celoživotní láskyplné a chápající spolupráce by později nedokázal to,
co skutečně za leta exilu dokázal. O Vánocích roku 1951 se usadil v Clevelandu.
Po třech letech nalezl práci v redakci „Nového světa“. Během redaktorování v deníku „Nový svět“ v sobě objevil zděděnou touhu sloužit veřejně občanům prostřednictvím politiky. V Clevelandu se dostal do funkce starostova tajemníka a poradce v etnických otázkách. Po zvolení předsedou staré tradiční organizace Svazu českých katolíků
se jeho vliv ještě zvýšil. I za nového starosty G. Vojnoviče v r. 1987, jehož manželka
byla českého původu, měl Václav Hývnar na starosti místní etnické problémy a znovu
pomáhal našim lidem, aby se uplatnili v obecní a státní správě. Nakonec se stal předsedou Národního svazu českých katolíků v Americe.

Školní okénko
Mateřská škola
A je tu barevný podzim. Nejen venku v přírodě, ale i ve školce se vše rozzářilo
v podzimních barvách. Děti se oblékly do barevných kostýmů a spoustou her, zábavy
a prožitků se učily vše co je kolem nás.
Taky tvořivé odpoledne bylo ve znamení barev. Rodiče s dětmi
vyráběli různé Podzimníčky, Dyňáčky a vkusné dekorace
z přírodního materiálu, který si posbírali na vycházkách v našem
okolí. Mohli jste je zhlédnout na výstavě „Historie a současnost
obce Závišice“.
V říjnu naši školku navštívilo divadélko s pohádkou „Kašpárkovo
dobrodružství“.
A na závěr ještě pozvánka na uspávání broučků s názvem
„Ferdovo putování za mňamkou“,
které bude 10. listopadu v 17 hodin.
….a jedno přání všem:
„Lidičky, nevěšte svoje hlavičky, že sluníčka nám ubývá, teď přichází
jiná zábava. Čas s knížkou marný není, vždyť večery v jeho znění, dává
nám báječné uklidnění.“
p. učitelky z MŠ

Základní škola a Mateřská škola Závišice,
příspěvková organizace, Závišice 110, 742 21 Kopřivnice
přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy
s nástupem od 1. ledna 2012.
V případě zájmu o tuto pracovní pozici
zašlete svůj strukturovaný životopis
na adresu školy do 25. 11. 2011.

Obr. 29: „Zlatí“ manželé Hývnarovi
10

Obr. 30: Václav Hývnar
7
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Základní škola

S chutí do školy
Mírně povystrkuje jazýček, krouží kličku, odtah – vida, první, ještě trochu
kostrbaté e je na světě. „Povedlo se mi?“
V dětských očích se zračí úsilí a radost z prvních úspěchů. Přestože pracuji s dětmi
již dlouho, vždy s úžasem pozoruji přerod hravého dítěte v zodpovědného školáka.
Vstup do první třídy je pro dítě významným vývojovým mezníkem. V předškolním věku se účastní činností, protože ho zaujmou a protože chce. Prvňáček se ve
škole učit musí. Za první rok školní docházky se naučí číst a psát všechna písmena
abecedy, spojovat je do slabik, slov a vět. Na konci školního roku již zvládne přečíst
krátkou pohádku. V matematice sčítá, odčítá a porovnává čísla do dvaceti.
Na učitelkách první třídy je otvírat dětem svět poznání tak, aby den ve škole
nebyl pro žáčky úmorným drilem, ale naopak velkým intelektuálním dobrodružstvím.
Zda se to alespoň trochu daří, poznají rodiče snadno podle toho, zda dítě vstává s
bolením bříška a nechutí jít do školy, nebo naopak se těší na zážitky, které ho ve škole čekají, na kamarády a třeba i na paní učitelku.
Současná práce v naší škole je postavena principech Školy podporující zdraví. Žákům vytváříme bezpečné prostředí, v němž se žádné dítě nesmí cítit ohroženo
špatnými známkami, kde vnímá sociální oporu učitelů ve svých dětských radostech i
problémech. Žádné z dětí nesmí být odstrčeno stranou kolektivu vrstevníků či ohrožováno šikanou.
Výhodou malotřídní školy je vytváření věkově smíšených skupin žáků ve
třídách. Tento stav umožňuje přirozeným způsobem vést děti k vzájemné spolupráci,
k pomoci starších dětí mladším, schopnějších méně úspěšným. Vytváříme tak nesoutěživé prostředí, podporujeme samostatnost, iniciativu a zodpovědnost žáků. Cílem
známkování není děti „roztřídit“ podle výkonnosti, ale dovést je k tomu, aby na základě svých vloh dosáhly v učení co nejlepších výsledků.
Pro děti je nesmírně povzbuzující, když učitelka umí v pravou chvíli vyzvednout i drobný pokrok nebo úspěch. V případě nezdaru je zapotřebí vyjádření
důvěry a přesvědčení, že neúspěch je pouze momentálním stavem, který se může
rychle změnit.
U žáků respektujeme jejich individuální tempo práce. U klasického frontálního vyučování se všechny děti ve třídě učí stejným tempem. Vede to k tomu, že
rychlejší žáci se nudí, zatímco vnucené tempo u pomalejších dětí vede ke zvyšování
jejich pocitu námahy a obtížnosti práce. V naší škole máme pro schopnější žáky připravenu práci navíc, zatímco děti pomalejší necháváme v klidu pracovat.
Informační exploze posledních let přináší potřebu neustálého přehodnocování představ o tom, co by měli žáci znát a umět, aby nabídnutý výběr korespondoval s
potřebami přítomnosti a zároveň je připravil pro budoucnost. Proto usilujeme o to,
aby naši žáci chápali informace ve vzájemných souvislostech a kromě školní látky si
osvojovali i kompetence potřebné pro život ve společnosti.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka školy
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11. Socha TGM v americkém Clevelandu (Josef Adamec)
Americké město Cleveland, ležící ve státě Ohio na jezeře Erie je po Chicagu největším střediskem amerických Čechů a Slováků. Českou komunitu tvoří většinou potomci vystěhovalců z jižních Čech, emigranti z valašského kraje zase osídlovali Texas.

Obr. 26: Americké město Cleveland
I když v posledních desetiletích schází příliv mladé krve, krajanská komunita stále
udržuje rušný spolkový a národní život.
Mezi nejznámější patří jednota Sokol s více než 500 členy, vlastní dechovkou, divadelním odborem, družstvem odbíjené i bohatou knihovnou. Starší ženy vyrábějí
knedlíky, štrůdl i vánočky ve velkém a vydělávají tak na údržbu sokolovny…
Čeští katolíci měli svého výrazného představitele v Msgr. Oldřichu Zlámalovi,
rodáku z Kokor u Přerova. Byl osobním přítelem Masarykova rodiny a prezident
Masaryk mu udělil řád Bílého lva za zásluhy o zřízení Česko-slovenské republiky.
Před lety tu byly kvetoucí české farnosti – P. Marie Lurdské, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Václava a sv. Rodiny. Dnes již české bohoslužby nejsou, žádný z mladších
kněží nemluví česky, ale národní povědomí zůstává a svátek patrona Země české –
sv. Václava – se slaví velmi okázale.
Jedinečnou zvláštností Clevelandu jsou jeho Kulturní zahrady. Každá národnostní
skupina zde má svoji zahradu, jež má být viditelným symbolem jejího kulturního
a národního dědictví. Česká kulturní zahrada byla slavnostně otevřena v roce 1935
a rozlohou i úpravou patří k největším a nejkrásnějším. Je ve formě polokruhu, zeleň okrasných keřů
a stromů se ladně snoubí s kamennou krásou soch
velikánů českého národa. Bronzové busty zdobí
Českou kulturní zahradu: Otec národa František
Palacký, tvůrce české národní opery Bedřich Smetana, autorka ´Babičky´ Božena Němcová, zakladatel
Sokola Miroslav Tyrš, duchovní vůdce chodského
kraje Jindřich Šimon Baar, autor Novosvětské symfonie Antonín Dvořák, vždy neohrožený Karel
Obr. 27: Česká část Kulturních Havlíček Borovský, slavný vědec, lékař Jan Evangezahrad v Clevelandu
lista Purkyně. Uprostřed zeleně se majestátně tyčí
socha ´učitele národů´ Jana Amose Komenského, první jeho pomník na americké pev.
nině. Byl slavnostně odhalen 1. června 1958.
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