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

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
ve středu 28. 3. 2012 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: projednání rozpočtu obce Závišice na r. 2012.

Nová podoba internetových stránek obce

www.zavisice.cz

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 2. 2012, IČO 00600709,
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Připravujeme
V pátek 13. dubna 2012 se bude konat
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.
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Chodník - co je to chodník?

Filip Hanzelka vybojoval v Karviné zlato

Citace z Wikipedie
„Chodník je část pozemní komunikace nebo samostatná pozemní komunikace, která
slouží chodcům k přesunu po délce komunikace. Chodníkem zpravidla bývají vybaveny místní komunikace, případně průjezdní úseky silnic, v zastavěných částech obcí,
a to buď po jedné nebo po obou stranách.
Chodník bývá oproti vozovce zvýšen a od vozovky je chodník oddělen obrubníkem,
pásem zpravidla kamenných dílů ve výškové úrovni chodníku.“
Tolik citace.
Chodníky jsou určeny pro bezpečný pohyb chodců a chodci tím neomezují řidiče projíždějící obcí - takže chodníky jsou přínos pro všechny!!! Navíc pohyb po silnici
v místě, kde je chodník je porušování vyhlášky atd…..
Proč o tom píšeme.
Určitě znáte situaci v Závišicích. Chodníků už je několik, podél hlavní silnice
(Kopřivnice - Nový Jičín), ale i podél silnice od hasičárny ve směru na Borovec.
Kupodivu si toho asi ne všichni chodci všimli, neboť stále spousta z nich chodí po cestě mimo chodníky a to nejen v zimním období.

Skvěle se uvedl na prvním turnaji letošní sezóny závišický benjamínek Filip Hanzelka. Na Valentýnském turnaji
v Karviné 11. února 2012 nenašel ve své váze do 32 kg žádného přemožitele. Po vynikajícím výkonu zdolal nejdříve
Jakuba Przybylu ze Stonavy na ippon a v boji o zlato nedal
šanci domácímu Danielu Hušákovi. Za minutu jej hodil
rychlým tai otoši rovněž na ippon. Jako vítěznou trofej
přebral na stupních vítězů kromě diplomu a zlaté medaile
ještě speciální odměnu pro vítěze-japonskou katanu.
Dobře zapracoval i junior Ondřej Číp, který si na kvalifikačním turnaji Českého poháru v Ostravě připsal důležité
body za výborné 5. místo mezi juniory ve váze do 90 kg.

Placená inzerce

Zřejmě nejhorší situace je od centra
obce k hasičárně. I zde je chodník,
i když letitý a ve špatném stavu, ale
chodit se po něm dá celoročně. V této
oblasti chodí „pěšáci“ po opačné straně cesty ve směru na zastávku a to
stále, i když je na cestě sníh. Copak
jste tak neopatrní, že hazardujete
s vlastním zdravím!!!!
Nehledě na následné stíhání řidiče,
který by se do průšvihu dostal díky
neopatrnosti chodce, který má být
na chodníku!!!!!!!
Všimněte si, kdo zde chodí a hazarduje se zdravím - jsou to lidé různého věku, ale hlavně mládež a děti.
Apeluji na všechny, aby chodili po chodníku, pokud to jde. Upozorněte na to i své známé a kamarády. Je to jen pár slov, ale mohou být prospěšné.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Statistika

V matrice oddaných se dočteme, že v r. 1804 se manželkou Ondřeje Váně
stala o tři roky mladší Juliana Hývnarová a mezi jejich několika dětmi (Jan, Klára,
Ignác, Rozálie, Aloisie) se objevuje František nar. 1818. Ten se v r. 1841 (16/2) oženil s Rozálií Janotkovou. Z jejich početných potomků vzpomeneme alespoň dva:
syna Františka nar. 1847 a dceru Františku nar. 1852 – vnuky Ondřeje Váně. Ondřej
Váňa, učitel, zemřel sedmdesátiletý v revolučním roce 1848, vnučka Františka se
narodila až čtyři roky po dědové smrti.
Snad se v některém z dalších číslech dostaneme k vnukům Ondřeje Váně, nyní
zůstaneme u školy a učitelů.
O Ondřeji Váňovi víme, že to byl rolník, který měl určité vědomosti a proto mu občané svěřili vyučování. Vyučoval hlavně náboženství, čtení, psaní a počty a to jenom
v zimních měsících, kdy děti nemusely tolik vypomáhat doma při zemědělských pracích. Tuto informaci potvrzuje článek ve vlastivědném sborníku MORAVSKÉ KRAVAŘSKO, vydaném v Příboře roku 1898. Na str. 329 je příspěvek jednoho z autorů
publikace, nadučitele ve škole v Závišicích Josefa Pavelky v tomto znění:
Již ke konci minulého století (18.) se v obci vyučovalo. Prvním učitelem, pokud
lze zvěděti, by Ondřej Váňa, který ve svém domku čp. 2 jen v zimě vyučoval a od každého dítěte měl dostati 2 patáky /po 1 ½ kr/.

Počet obyvatel Závišic
muži

ženy

celkem
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911

- se narodili

2

5

7

- zemřeli

4

3

7

- se přistěhovali (trvalý pobyt)
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- se odstěhovali (trvalý pobyt)

7

4
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0 - 17 let
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18 - 96 let

369

369
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k 31. 12. 2010
v průběhu roku 2011:

(pokračování příště)

Věkové složení, počet mužů a žen,
průměrný věk - k 31. 12. 2011

Pozvánka

TJ Závišice o.s.
zve všechny své členy
na VÝROČNÍ

VALNOU HROMADU,

která se bude konat
v pátek 16. 3. 2012 v 17.30 hodin
v restauraci BOWLING Závišice
Občerstvení zajištěno
Zve výbor TJ
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Věkové složení celkem
Věkové složení ženy

průměr
18
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Věkové složení muži
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Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky recyklaci.
Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné
důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je
opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat do E-domku,
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice nebo v obchodě při nákupu
nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy,
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána zářivek.
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na http://www.ekolamp.cz/
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

III.
POČÁTKY ŠKOLY V ZÁVIŠICÍCH
ONDŘEJ VÁŇA
Určitě stojí za připomenutí, že i Vladimír Michálek, Václav Hývnar byl žákem
závišické školy – stejně jako mnoho dalších významných rodáků a osobností ze Závišic. Dá se říct, že ze závišické školy vycházeli žáci dobře připraveni pro život.
V letech 1909 – 1938 ze Závišic studovalo, případně maturovalo na příborském gymnáziu asi 45 žáků. A mnozí to v životě dotáhli daleko. Jsou mezi nimi inženýři různých oborů, učitelé, profesoři, ředitelé škol, vojáci z povolání ve vysokých hodnostech, vysocí úředníci, duchovní, právníci….
A v poválečných letech až do r. 2002 prošlo příborským gymnáziem dalších více
než 50 žáků ze Závišic. A to nemluvím o jiných školách – průmyslovce, zdravotních
či pedagogických apod.
Císařovna Marie Terezie v roce 1774 vydala Všeobecný školský řád platný pro české a rakouské země. Znamenalo to zlom
v postavení vzdělání ve společnosti. Tento řád totiž zaváděl
povinnou školní docházku pro všechnu mládež od 6 do 13 let
(od r. 1805 do r. 1869 to bylo od 6 do 12 let). Na vesnicích
pak byly v průběhu dalších desetiletí zřizovány tzv. triviální
školy (kromě náboženství se vyučovalo třem předmětům:
čtení, psaní a počtům). Před vydáním tohoto zákona byla pří08: Císařovna
ležitost ke vzdělání dětí zcela nedostatečná.
Marie Terezie
Traduje se, že část obce Závišice patřící k panství
hukvaldskému měla v domku čp. 2 svého učitele již několik let před tím, než druhá
část obce. Prvním učitelem, pokud se podařilo zjistit, byl Ondřej Váňa, který ve svém
domku čp. 2 jen v zimě vyučoval. Z jiných pramenů se dovídáme, že se v obci vyučovalo už v r. 1799. Váňův domek čp. 2 se nachází na pravém břehu říčky Sedlničky
a patřil pod panství hukvaldské (původní statek byl dávno zbourán, foto se nedochovalo).
Rod Váňů patří v Závišicích mezi ty nejstarší. Daly by se dohledat stopy
k dávným předkům Ondřeje Váně – závišické matriky zaznamenaly, že už v r. 1691
se zde narodil Pavel, syn Václava Váně. Ale pojďme k našemu učiteli Ondřejovi.
Jeho dědeček Josef, nar. 1712 – byl o 5 let starší než výše vzpomenutá císařovna Marie Terezie - se v roce 1743 oženil se stejně starou Annou Michálkovou. Jejich syn
Jan nar. 1746 († 1800) se v roce 1768 oženil s Kateřinou Hanzelkovou z Rybí (1737
– 1797). Jsou známy jejich děti: Rosina 1769, Martin *+1772, Anna *+ 1775 ,
Josef *+1776, Ondřej * 1777 + 1848, Kateřina *+ 1782. Jan se po smrti manželky
Kateřiny oženil po druhé v r. 1797 s Annou Dostálovou z Albrechtiček.
17
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Blahopřání jubilantům
Marie Honešová
František Macháček

Marie Matzková
Bohuslav Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců
se bude konat

ve středu 7. března 2012 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Přednášku „O historii Závišic“
přednese p. Josef Adamec
Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
13. 3.

Připravujeme
Obec Závišice připravuje zájezd,
který se bude konat v pátek 4. května 2012.
Program:
- Rybářství Pohořelice a.s.- exkurze
- Skalica (Slovensko) - prohlídka historických památek
- exkurze - výroba Skalického trdelníku
- ochutnávka vína ve sklípku
Bližší informace v dubnovém zpravodaji

Začátek letního času

(zdroj: výňatek ze zprávy
OOP ČR Kopřivnice)

16

V neděli 25. března 2012 začíná letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
5
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Pozvánky

Komise životního prostředí pořádá

v sobotu 24. 3. 2012 ve 14.00 hodin
na Bowlingu v Závišicích

2. turnaj 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 21. 3. 2012 do 17.00 hodin.
Sponzor: Bowling - Karel Horuta
Vladimír Řihák
Startovné 20 Kč (v ceně občerstvení)
6
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Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Povinná výměna řidičských průkazů

8
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Bezpečné jaro
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu
často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být
za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena
sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho 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, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo 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 ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek
na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru
v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je
umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou 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.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení
pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné
výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
12
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Školní okénko
Mateřská škola
Pohádkový měsíc nám už utekl. Proč pohádkový? No přece proto, že celá
školička žila přípravou na maškarní rejdění. Školka se proměnila v pohádkový zámek,
ve kterém se stalo mnoho zajímavých a zábavných věcí. Kromě toho, že tam usnula
Růženka na sto let, tak tam čarovali kouzelníci, Koblížek utekl zvířátkům a dokonce
jsme našli „doopravdickou“ perníkovou chaloupku.
V polovině února prošly děti z předškolního oddělení první životní zkouškou
a to zápisem do první třídy, který se všem dětem líbil.
A vám milí Závišané přejeme spoustu energie k jarnímu úklidu a jak říká
klasik: „Všechno s mírou a s úsměvem“.
p. učitelky MŠ
Pozvánka:
Od 13. března bude na místním bowlingu
výstava výtvarných prací dětí z MŠ

O přírodě je nejlepší učit se v přírodě aneb poděkování myslivcům
Zimní les, stopy zvěře, krmelec, myslivecké trofeje, opravdová kulovnice i zajímavé vyprávění - to vše bylo náplní naší
besedy s myslivci spojené s vycházkou do zimního lesa.
Poznatky o lese, jeho obyvatelích
a o péči člověka o zvěř v zimě dětem rozšířili a doplnili členové
místního mysliveckého sdružení pánové Pavelka, Najvar a Najzar,
kterým tímto upřímně děkujeme.
Děti si odnesly hezké zážitky
a nezapomněly ani na zvířátka. Přinesly jim do krmelce plno
dobrot – mrkve, jablíčka, suchý chleba i trošku sena.
p. učitelky ZŠ

Základní škola
Sedm klíčů pro štěstí
aneb
Jak se stal zápis do 1. třídy pohádkou
Čtvrtek 9. února byl důležitý pro našich 14 předškoláků. V tento den se konal
zápis do 1. třídy. Ve škole už na děti čekali jejich velcí kamarádi školáci, kteří jim zazpívali pohádkové písničky.
Paní ředitelka všechny přivítala a požádala děti o pomoc: „Představte si, že
zlý černokněžník zamknul princeznu do nejvyšší věže na sedm zámků a celé království
je proto zahaleno smutkem. Je potřeba splnit sedm úkolů a za každý splněný úkol získáte jeden klíč.“
První úkol - namalovat sami sebe - byl pro děti jednoduchý, ale hned ten druhý - šněrování a vázání bot - dokázal některé děti trošku potrápit. Potom nám všem děti ukázaly,
že poznat barvy na interaktivní tabuli je pro ně hračka. Také počítat umí všichni a klíče
rychle přibývaly. Ve vysoké věži je tma a každá věc má svůj stín. Je důležité najít ten
správný, protože nemusí vše vypadat tak, jak by se mohlo zdát, ale šikovné děti se nenechaly zmást. Složit pohádkovou mozaiku by mohlo být pořádným oříškem. Možná
ano, ale děti ji dokázaly složit rychlostí blesku. Při splnění posledního úkolu děti spolupracovaly s rodiči a společně vytvořili plošnou loutku.
Předškoláci nakonec hravě splnili všechny úkoly a mohli odemknout sedm zámků
od dveří vysoké věže a vysvobodit princeznu. A proč by také ne, vždyť svou chytrostí,
šikovností a krásnou dětskou bezprostředností získali všech sedm klíčů. Pro štěstí.
Jarka Štihelová
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě zápisu a umožnili
dětem a rodičům strávit krásné a pohádkové odpoledne.
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Dětský maškarní ples
V uplynulém měsíci jsme prožili veselou plesovou atmosféru, která neminula ani
děti naší základní a mateřské školy. Po vypjatém maratonu vytváření a shánění karnevalových kostýmů nadešlo očekávané odpoledne, kterého se už děti nemohly dočkat.
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici se postaral o příjemnou atmosféru plnou her, soutěží
a pohádek. Zapomenout bychom neměli také na výborné vystoupení dětských tanečních souborů. Zlatým hřebem karnevalu byla samozřejmě tombola, o kterou se postarali
rodiče, ZŠ a MŠ a také různí sponzoři, kterým děkujeme. Pochutnali jsme si na všech
různých dobrotách, které prodávaly naše paní učitelky.
Touto cestou bychom tedy chtěli poděkovat všem, kteří se postarali o příjemné odpoledne plné zážitků a odměn pro naše děti.
Jediné, čeho bychom příště chtěli více? Snad jen kyslík pro naše plíce!!!
rodiče
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