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Obecní úřad informuje
Nabídka občanům
V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě,
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci obce přímo na pozemku zájemce.

Očkování psů
V úterý 24. dubna 2012 proběhne očkování psů:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.30 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.45 - 17.00 hod.
Paseky - u kravína
17.15 - 17.45 hod.
Cena 100,- Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Sběr biologicky rozložitelného odpadu
Vývoz BRO bude v tomto roce zahájen v týdnu od 16. dubna 2012

Sběr kovového odpadu
Sbor dobrovolných hasičů v Závišicích provede sběr kovového odpadu v obci.
Žádáme občany, aby chystali kovový odpad k cestě až v den svozu, který proběhne
následovně:
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 3. 2012, 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
23.4.2012*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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1) ve středu 11. 4. 2012 od 16.00 hod. od hasičské zbrojnice po Drahách, Paseky,
Hřbitovní cesta, kostková cesta,
2) ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 16.00 hod. z dolního konce po hlavní cestě na horní konec,
cesta pod Hůrkou z horního na dolní konec.
1
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 13. dubna 2012.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest
a jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Maminky
přijďte za námi na

CVIČENÍ S DĚTMI
Zatančíme, zařádíme, pokecáme a hlavně se seznámíme.
Pro děti ve věku 0 - 4 roky.
Kde: ve školní tělocvičně
Kdy: každý čtvrtek od 9.30 - 10.30 hod.

Placená inzerce

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 13. dubna 2012.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet, azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
pneumatiky
(odevzdat prodejci nebo
ve sběrném dvoře)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2012,
případně občanský průkaz.
2
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Druhý mladší žák Jakub Gajdušek bojoval
ve váze do 55 kg. Propracoval se až do semifinálových bojů. Tady v prvním utkání prohrál
s bohumínským Bronislavem Iwanuszkem, ale
chuť si spravil v následném zápase. Zde porazil
Martina Olšoka z Baníku Karviná, což mu vyneslo bronzovou medaili a třetí pozici na stupních vítězů.
Třetí závišický žák, tentokrát starší, byl Zleva: Lukáš Vaculík, Radek Rýpar
Lukáš Vaculík. Mezi borci do 66 kg sice rozhoa Jakub Gajdušek
dující utkání s celkovým vítězem Martinem
Hanákem z Bohumína prohrál, ale v celkovém hodnocení skončil s bronzovou medailí
na třetím místě.

Závišičtí judisté dovezli medaile
Více než 300 judistů z Čech, Moravy, Slovenska
a Polska se sjelo první březnovou sobotu do Frýdku
Místku Dobré, aby bojovalo o medaile na Mistrovství
Euroregionu Beskydy. Závišické barvy zde dobře hájili
dva mladí judisté v kategorii benjamínků a mladších
žáků.
Nejprve se představil mezi mladšími benjamínky
ve váze do 34 kg Filip Hanzelka. Ze své poloviny pavouka se skvělým výkonem probíjel kupředu. Nejprve
zvítězil nad Patrikem Hřebavkou z Baníku Ostrava
Zleva: Radek Rýpar
a následně pak zdolal bohumínského Michaela Iwaa Filip Hanzelka
nuszka. Když v semifinále porazil Lukáše Pavlicu
z Baníku Ostrava, stanul jako vítěz své poloviny pavouka ve finále. Tady na něj čekal
domácí Luděk Kubíček. Ve vyrovnaném finálovém souboji využil Kubíček v polovině
utkání nástupu závišického judisty a kontroval na ippon. Po přesvědčivém výkonu
z celého vystoupení na turnaji si tak Filip Hanzelka odvezl z Frýdku Místku Dobré zaslouženě stříbrnou medaili za 2. místo.
V kategorii mladších žáků bojoval na místním tatami ve váze do 34 kg Radek Rýpar.
Podobně jako jeho mladší kolega rozjel turnaj ve své skupině na jedničku. Na úvod porazil havířovského Michaela Kupku a v boji o semifinále zdolal Nikolaje Tokára
z Baníku Ostrava. Tady ale narazil na výborného Slováka Denise Štuklétiho z TJ Sokola
Prievidza. Nádherný souboj, kde měl sice optickou převahu Rýpar, skončil v normálním
čase pro oba borce bez bodového ohodnocení a tudíž neznal vítěze. V nastavení, v tzv.
„golden skore“, sice závišický mladší žák tlačil na soupeře, ale jednomu z útoků se Slovák šikovně vyhnul a protichvatem si zapsal bodové ohodnocení juko. To mu zajistilo
vítězství, postup do finále a Radka Rýpala odsunulo do bojů o 3. místo. Tady si pak
zkušeně pohlídal vítězství nad ostravským Proškem a nakonec bral z Frýdku Místku
Dobré bronzovou medaili.
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E-domek
Sběr velkých elektrozařízení
Vysloužilá elektrozařízení můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice.
Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
elektronické nářadí a nástroje
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, rádiomagnetofony,...)
hračky, vybavení pro volný čas a sport
akumulátory
Do E-domku můžete dále odevzdávat:

- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku

nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky
3
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E-box
Sběr malých elektrozařízení
Vysloužilá malá elektrozařízení můžete vhodit
do nádoby k tomu určené, tzv. E-boxu, který je umístěn

za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice

patří:

Do E-boxu
- drobná elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony,
MP3 přehrávače, discmany, kamery, fotoaparáty, DVD
přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektrické
hračky,…
- baterie, akumulátory (vhazujte do oddělené části E-boxu
nad vhozovým otvorem)

nepatří:

Do E-boxu
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)

Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“
V sobotu 24.3.2011 pořádala komise životního prostředí 2. ročník turnaje
Člověče, nezlob se. Titul obhajoval Kamil Sendler. Ze šestnácti soutěžících byli
nejlepší na prvním místě Lumír Sopuch, druhá Jana Sendlerová a třetí Kamil Sendler.
Děkuji sponzorům Vladimíru Řihákovi, Karlu Horutovi a také všem zúčastněným
za krásné odpoledne.
Za komisi Petr Heralt

Blahopřejeme úspěšným judistům!
Adam Kahánek je přeborníkem Moravskoslezského kraje
Netradičně ve středu odpoledne se 7. března
sjeli dorostenci, junioři a muži, aby bojovali
o tituly a medaile na přeborech Moravskoslezského kraje v judu. Závišické dvoučlenné družstvo opět výborně reprezentovalo svoji obec
a mateřský oddíl.
Spanilou jízdou nenechal Adam Kahánek
nikoho na pochybách, komu má náležet titul
v mužské kategorii ve váze do 66 kg. V prvním
zápase hodil na ippon už za 20 sekund bohumínského Petra Durčáka. Následně po dobré
práci na zemi upáčil Jiřího Svobodu z Baníku
Ostrava. Další soupeř Tomáš Kozma z Baníku
Zleva: David Hyvnar a Adam Kahánek
Karviná prohrál ze závišickým judistou na dobře připravený a skvěle načasovaný chvat sode
curi comi goši a poslední zápas s opavským Danielem Tatarinem ukončil Kahánek už
po první minutě držením. Součet čtyř vítězství za plný počet bodů v konečné tabulce
znamenal, že se Adam Kahánek stal v mužské kategorii do 66 kg přeborníkem Moravskoslezského kraje pro rok 2012.
Mezi dorostenci ve váze nad 90 kg bojoval David Hyvnar. V zápase o zlato se střetl
s Jakubem Králem z Baníku Ostrava. V této váhové kategorii, kde mají borci více než
90 kilo, byl závišický dorostenec se svými 96 kily spíše drobeček. Král, který stabilně
bojuje o nejvyšší medailové posty na republikové úrovni, jej předčil jak zkušenostmi,
tak i váhově. Nepřipustil žádné zaváhání, rozhodl o titulu pro sebe a Hyvnara nechal
na stupních vítězů těsně pod vrcholem se stříbrnou medailí.

Tři medaile pro závišické judo
Trojlístek závišických žáků se vydal v sobotu 17. března do sousedství v okresu, aby
se zúčastnil turnaje s názvem Malá cena města Studénky. Dařilo se jim a všichni přivezli medaile.
V kategorii mladších žáků do 34 kg potvrdil roli favorita Radek Rýpar. Nejprve vyhrál svou skupinu, když mu na štítě zůstali Filip Loter z Českého Těšína, Jan Cigan
z Baníku Ostrava a Jakub Křístek z Karviné. Pak si v semifinále poradil s domácím Vojtěchem Matulíkem. Ve finále se znovu utkal s baníkovským Janem Ciganem. Ani tady
v souboji o zlato závišický mladší žák nezaváhal a ze Studénky si zaslouženě odvezl
zlatou medaili.

4
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Učitel Valentin Marek

Narodil se 14.2.1791 v Závišicích čp.32
jako syn Jana Marka, rolníka a Rosiny, dcery
Václava Havrlanta.
Oženil se 13.9. 1812 jako domkář a učitel čp. 76 s Klárou, dcerou Václava Macháčka, výměnkáře.
Zkoušky učitelské způsobilosti složil
v Olomouci dne 10.9.1815. Učitelem v Závišicích byl ustanoven dekretem okresního školdozorce novojičínského dto Šenov r. 1814.
„Velmi obratný, pilný, bezvadný učitel.“
Roku 1821 měl v prvém oddělení 35 dětí,
11: Čp. 32 v pozdější době
v druhém 17 dětí. Do nedělní opakovací školy
chodilo 42 dětí.
Vyučoval ve vlastním domě. Třída byla světlá dosti, ale úzká. Jinak v dobrém stavu.
Od obce dostával pouze 3 sáhy dříví na otop. Málo.
Zemřel 15.1.1835 ve věku 44 let na vodnatelnost.
Obec o něm napsala v žádosti o jmenování nástupce: „Je naděje, že bude věrným
následovníkem svého v Pánu zesnulého otce, o naši obec velmi zasloužilého, který si
získal lásku a důvěru dětí.“
Učitel Josef Marek
Narodil se 17. ledna 1817 jako syn Valentina Marka, učitele a jeho manželky
Kláry, rodem Macháčkové.
Nabyl praxe po boku svého otce učitele; vysvědčení učitelské bylo mu vydáno
12.5. 1837: dobrý prospěch.
„Od dob úmrtí svého otce vyučoval ke spokojenosti představených i celé obce.
Je naděje, že bude věrným následovníkem svého v Pánu zesnulého, o naši obec velmi
zasloužilého otce, který si získal lásku a důvěru dětí.“ /Vyjádření obce./ Č.j.657 4/9 1850.
Jako zkoušený učitelský pomocník oddán 6. 6. 1837 s Kateřinou, dcerou Petra
Hyvnara, rolníka a Kateřiny, rodem Macháčkové.
Presentován obcí 18.7. 1835 za nástupce svého otce.
Zemřel 12.11.1869 v Závišicích čp.7
na dnu ve věku 52 let. Pochoval ho závišický 12: Čp. 7. Dnes dvojdomek 7, 8
rodák P. Vincenc Marek, kaplan, jeho vlastní
syn.
(pokračování příště)
16

Blahopřání jubilantům
Vladimír Socha
Jaromír Michálek

Kristina Pustaiová
Jiří Lošák

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá

ve středu 4. dubna od 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Vstupné pro členy klubu i ostatní občany 20,- Kč
Schůzka Klubu důchodců
se bude konat

ve středu 18. dubna od 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá

v pátek 27. dubna
zájezd.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Radomila Michálka.
Cena zájezdu: 250,- Kč
Trasa: Bartošovice - Záchranná stanice živočichů
Kunín - zámek
Nový Jičín - návštěvnické centrum - expozice kloboučnictví
- oběd
Hodslavice - památník Fr. Palackého
- opravený kostel sv. Ondřeje

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

17. 4.
22. 5.
5
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Pozvánky

Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

Obec Závišice pořádá pro své občany
poznávací zájezd, který uskuteční

IV.

v pátek 4. května.

VALENTIN MAREK A JOSEF MAREK
Rybníkářství Pohořelice - exkurze
Skalica (Slovensko) - historické památky

Skalický trdelník - exkurze

Ochutnávka vína ve sklípku

Společná večeře

Odjezd: v 5.30 hodin od obecního úřadu
Cena zájezdu: 500 Kč (doprava, pojištění, vstupné, ochutnávka vína,
trdelník, večeře)
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 23. 4. 2012.

6

09: Asi tak to vypadalo ve škole
Další informace o škole a vyučování se vztahují až k r. 1812. Josef Pavelka
ve zmíněném článku pokračuje:
Od roku 1812 vyučoval opět ve svém domku Valentin Marek. Učil hlavně náboženství, vedle toho čísti, psáti a počítati, v době od listopadu do konce dubna. Školné
obnášelo na ¼ roku za dítě od rolníka 11 grošů, od zahradníka 7 grošů, od domkáře
4 groše. Zemřel roku 1835. Po něm následoval jeho syn Josef Marek /od r.1835 – 1869/
a Josef Pavelka od r.1869, který tu jakožto nadučitel
dosud působí….“ O Josefu Pavelkovi bude řeč později.
První učitelé v Závišicích byli:
Ondřej Váňa 1777-1848, Valentin Marek 1791-1835,
Josef Marek 1817-1869.
Vedlejší příjmy učitele byly – citujme kroniku: na krmáš
dostával z každého gruntu po 1 koláči a na koledu 9 vajec. Sypaného dostával měrku žita a ovsa z každého gruntu selského.“
Otec a syn Markovi vyučovali děti z obou částí
obce v domku čp. 76, a to až do postavení školní budovy
r. 1849.
Tolik se můžeme dočíst o počátcích vyučování
v Závišicích. Podle údajů z r. 1898 lze za počátek organizovaného vyučování považovat rok 1812, Valentin Marek byl úředně ustanoven roku 1814. V roce 1830 už byly
školy i v okolních obcích (v Libhošti, Rybí, Ženklavě,
10: Čp. 76
Sedlnicích).

15

Zpravodaj /duben 2012

Zpravodaj/duben 2012

Rozšíření naší základní a mateřské školy

Již dlouhou dobu slýcháte, že připravujeme rozšíření výuky na základní škole
o 5. ročník, dále rozšíření mateřské školy do prostor budovy obecního úřadu, stěhování úřadu a knihovny do přízemí této budovy atd.
Výše je to v kostce popsané, ale ve skutečnosti se jedná o daleko složitější proces
ke každé z těchto připravovaných akcí.
Jako první proběhne v blízké době úprava přízemí pro vznik přístupnějších prostor
pro návštěvníky úřadu. V tomto ohledu již běží přípravné práce a zahájili jsme stavební úpravy. Vznikne prostor pro jednání s občany, zasedací místnost s kanceláří
starosty a malá kuchyňka.
Další bude stěhování knihovny do přízemí a to do prostor ordinace a čekárny s tím,
že zde vznikne menší čekárna pro pacienty a ordinace bude zřejmě namísto stávající
klubovny skautů (bývalá pošta).
Jde především o to, aby byly v přízemí budovy všechny potřebné součásti úřadu
a občanům byl ulehčen přístup bez schodů.

V neděli 22. dubna v 17 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů
vystoupí Divadelní soubor Pod věží ze Štramberka
s operetou R. Piskáčka

Perly panny Serafínky.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni. MO KDU - ČSL.

V prvním patře budovy vznikne starší oddělení MŠ pro 15 dětí s kompletním servisem, dále zde bude klubovna skautů a zůstane velká zasedací místnost.
Provoz bude započat zahájením nového školního roku.
V budově školy bude z prostor ZŠ v prvním patře odstěhováno starší oddělení mateřské školy do budovy úřadu a do uvolněné třídy bude umístěn pátý ročník, čímž dojde
ke vzniku uceleného prvního stupně základního vzdělávání.
I když jsou s tímto rozšířením služeb spojené náklady ze strany obce, bude toto přínosem pro občany, protože budou mít dostupnější úřad nebo knihovnu a pro rodiče
malých dětí tímto krokem dojde k prodloužení času, kdy mohou děti vyzrát takříkajíc
doma, než budou vrženy do víru velkých škol v Kopřivnici.
Dle informací z besedy rodičů, pedagogických pracovníků a školní psycholožky,
která se konala 27. 3., je toto přínosem především pro děti.
Věřím, že se nám společně vše podaří dotáhnout ke zdárnému konci a bude
v Závišicích zase o něco lépe.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás pozvat na akci DEN ZEMĚ, která se uskuteční
v pátek 20.4.2012. Sraz všech, kterým není lhostejný vzhled naší
obce a jejího okolí je v 16.00 hodin před Obecním úřadem Závišice.
Akce se uskuteční ve spolupráci skautského oddílu Minehawa, komise
životního prostředí, ZŠ a MŠ. Po úklidu opékání buřtů na zahradě
U Kremlů. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá.
Za komisi životního prostředí Petr Heralt
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Obec Závišice zve děti i dospělé na

Ani zpěváci pěveckého sborečku nezaháleli. Připravovali jarní program,
se kterým vystoupili na vernisáži velikonoční výstavy na obecním úřadě.

VÝSTAVU PANENEK V HÁČKOVANÝCH ŠATECH
- modely v různých dobových stylech
(např. gotika, renesance, baroko, rokoko, současnost, nevěsty aj.)

v neděli 15. dubna od 9.00 hod. do 19.00 hod.
v přísálí Pohostinství U Kremlů
Modely si můžete i zakoupit
Vstupné dobrovolné

http://hackovanysvet.wgz.cz/
Od 15 hodin v průběhu Jarního koncertu bude výstava přerušena.

Jaro je v plném proudu, a tak Vám přejeme
veselé Velikonoce a hodně slunečných dnů.
Mgr. Dana Hýlová

Beseda na téma 5. ročník ZŠ v Závišicích
Dne 27. 3. pořádala obec Závišice společně se základní školou besedu na téma
5. ročník ano či ne.
Hlavním hostem diskuse byla Mgr. Helena Pýchová z Pedagogicko-psychologické
poradny. Toto téma zaujalo nejen rodiče současných čtvrťáků, ale také rodiče dětí nižších ročníků. Protože diskuse byla velmi pestrá a řeklo se mnohé, připomínáme hlavní
argumenty pro zřízení 5. ročníku ze strany paní Pýchové a základní školy:
∗
dítě odchází po ukončení celého 1. stupně
∗
dítě přestupující po skončení 5. ročníku je zralejší a samostatnější než dítě přestupující po 4. ročníku, takže dítě lépe zvládá dojíždění a je odolnější vůči
sociálně patologickým jevům jako je šikanování, zneužívání návykových látek
a podobně
∗
děti odcházející po 4. ročníku čeká dvojí adaptace: nové prostředí a kolektiv
v 5. ročníku a změna systému vyučování v 6. ročníku. Na mnoha školách
i změna kolektivu, protože dochází ke slučování tříd nebo zřizování specializovaných tříd.
za kolektiv učitelek ZŠ a MŠ
Kateřina Kovářová
8
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Školní okénko
Jarní sluníčko se směje za oknem, vzbuzuje dobrou náladu a chuť do života.
Rozloučením se zimou byla pro děti návštěva musherů, kteří je poučili a prakticky
jim předvedli, jak provádějí výcvik psí smečky a hlavně děti svezli psím spřežením.
Původně plánované vynášení Moreny muselo být z důvodu nepříznivého
počasí odloženo. Nicméně velikonoční dílny v prostorách školy zdárně proběhly.
Děti s rodiči si mohli odnést domů hezkou jarní výzdobu v podobě tradičních velikonočních kraslic a dalších výrobků.
Březen ve škole byl měsícem kreativity a tvůrčího zanícení. Na výkresech
dětí se objevovaly veselé jarní barvičky, sluníčka, květiny, zvířata a v neposlední
řadě i velikonoční kraslice. Žáci školy tvořili v nově zřízeném výtvarném ateliéru
a měli plné ruce práce, protože chystali svá výtvarná dílka na místní velikonoční výstavu a zároveň na výtvarnou soutěž Malovaná písnička.

Žehnání polím a zahrádkám
Člověk vnímá přírodu a všechny její dary v pohledu na Boha stvořitele a dárce.
Zakouší vděčnost i odpovědnost, aby správně zacházel s těmito dary a spolupracoval
s Bohem na jejich rozvíjení. V době přicházejícího jara, kdy příroda a celé dílo stvoření se začíná probouzet, si chceme vyprosit dar Božího požehnání, aby naše úsilí
obdělávat půdu a sklízet její plody bylo k Boží oslavě a nám k užitku. Dnes, kdy je
příroda ohrožena lidským přístupem, ignorujícím řád Stvořitele jsou tato žehnání
potřebná.
V neděli 29. dubna 2012 budeme společně prosit, aby Bůh, zdroj všeho dobra,
dal zdar práci našich rukou a my se mohli radovat z jeho darů. Od 14 hodin budeme
projíždět naší vesnici a přinášet vám požehnání. Srdečně vás zveme k účasti u vašich
obydlí. Trasa: od kostela k hasičské zbrojnici,
pak zpět na Hývnarův statek, záhumenní cestou
přes Holotu k Žerdíkům, poté zpět až
k Vojkůvkům, pak po hlavní cestě okolo hospody přes padol na Paseky, poté kolem rybníka
návrat ke kostelu.
Pro zájemce budou připraveny křížky pro přenesení požehnání na zahrádku, pole atd.
12
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Stavění máje
Psal se rok 1422, kdy za postavení máje dostal hoch
odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje
a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním
soudem na pražském hradě a dne 23.června 1422 byla
slavená svatba (knižní archiv České tradice).
Od tohoto data se každoročně v podvečer 30. dubna
vypravují mládenci do lesa, aby usekli co nejvyšší
strom, ze kterého vznikne májka. Strom se oklestí
a vršek se ozdobí věncem. Po postavení se pak celou
noc musí bedlivě hlídat, protože chasa z okolních obcí si
dělá zálusk na její podříznutí, což je pak velká ostuda.
Mnoho z Vás si jistě ještě pamatuje tuto tradici a nejeden z Vás určitě zažil ve své obci stavění máje. Dnes se
bohužel pomalu vytrácejí tyto tradice z povědomí lidí.
Zrušení povinné vojenské služby tomu jen napomohlo.
Ale to neplatí o naší obci, kde tato tradice přečkala
a každý rok chlapci daného ročníku, kteří by v dřívějších časech narukovali, staví máj a tím dávají svým děvčatům a všem v obci najevo,
že se této tradice nechtějí jen tak vzdát.

Obec Závišice společně s letošními „odvedenci“
Vás tímto srdečně zvou na

STAVĚNÍ MÁJE
v pondělí 30. dubna v 16.30 hod.
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů.
Občerstvení zajištěno (guláš, pivo, opékání špekáčků)
Podpořme letošní rekruty ročníku 1994 a postavme májku společně

Přejeme všem “odvedencům“, ať jejich píli děvčata patřičně ocení a třeba polibkem
dají najevo, že je to ten pravý.
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