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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 13. června 2012 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlavní bod programu:
projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2011.

Vítání občánků
Sociální komise obce Závišice pořádá

v neděli 17. června 2012 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic,
kteří se narodili v období od srpna 2011.

Připravujeme

Obec Závišice
připravuje tradiční
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 6/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 6. 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
22.6.2012*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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POUŤOVOU ZÁBAVU
ve čtvrtek 5. července 2012 od 20 hodin
na zahradě Pohostinství U Kremlů
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Povinná výměna řidičských průkazů
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Veřejná beseda o dopravní situaci v obci Závišice
Dne 14. května tohoto roku se konala v zasedací místnosti našeho úřadu veřejná
beseda o dopravní situaci v obci, kdy starosta obce nejdříve informoval o investicích
za posledních 10 let a poté proběhla diskuse k tématu. Diskuse byla barvitá, zajímavá. Z diskuse si zastupitelé odnesli mnoho podnětů a informací z pohledu občanů,
neboť každý občan má na situaci v obci jiný pohled. Níže si můžete přečíst stručný
zápis z tohoto jednání a porovnat názory spoluobčanů se svými názory. Některé poznámky, které zde zazněly již byly zpracovány a bylo využito postřehu občanů
k provedení nápravy situace.
ZÁPIS
z besedy s občany „O dopravní situaci v obci“
konané 14. 5. 2012
Přítomni: Všichni členové zastupitelstva
Zástupci občanů dle prezenční listiny
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil besedu.
Poté přednesl zprávu, co všechno bylo v obci uděláno za období 2003 - dosud:
Celková dopravní situace v obci odpovídá tomu, jak se obec v minulosti rozrůstala, jak
navazovaly postupně potřeby občanů jak na pěší pohyb tak na zvyšující se množství
dopravních prostředků různých druhů.
Nikdy nedokážeme vybudovat, vystavět nebo zrekonstruovat vše tak, aby byli všichni
spokojeni, ale postupně se snažíme vykonávat potřebné kroky dle toho co je priorita
a na co máme finanční prostředky.
Nicméně shrnu investiční akce, týkající se dopravy v obci, které se zde provedly
od r. 2003 do současnosti, nebudu zmiňovat zimní a letní údržbu a podobné průběžné
záležitosti, které však ročně stojí v současných cenách asi 150.000 Kč.
V tomto období byly provedeny opravy nebo vybudovány např :
- místní komunikace na „Pasekách“ u kravína 343.000 Kč, od Bajerů po dům č.p. 94
71.000 Kč
- zpomalovací prahy 20.000 Kč
- dopravní značení „zóna 30“ a „obec Závišice“ 24.000 Kč
- oprava lávky pro pěší na „horním konci“ 107.000 Kč
- odvodňovací žlaby přes a kolem silnic u Busků , u Poláchů a do „Padola“ v celkové
částce (46,5 + 46,5 + 84 ) 177.000 Kč
- autobusové zastávky „U mostu“ a na „Pasekách“- u Bajerů a „U Paličky“ v celkové
částce (882 + 662 + 995) 2.539.000 Kč
- přechod pro chodce u autobusové zastávky „U mostu“ 120.000 Kč
- most na „dolním konci“ 1.350.000 Kč
- most v „centru“ u prodejny Jednota 4.250.000 Kč
- chodníky na „dolním konci“ 1.033.000 Kč
- chodník na „horním konci“ od statku po konec obce směr Rybí 1.178.000 Kč
- chodník pod „Pískovnou“ 1.506.000 Kč
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Placená inzerce

E
x
t
e
r
i
é
r
y

Jindřich Sova

tel.: 605 078 748
e-mail: jindrich.sova@email.cz
www.jindrich-sova.cz

· obklady — dlažba — obklady umělým kamenem
· sádrokartony
· malby — nátěry — nátěry fasád
· zednické práce
· plovoucí podlahy
· zateplování budov
· dřevěné stropy (podlahy) — kazetové stropy
· rekonstrukce bytových jader

Interiéry
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Zprávy ze závišického juda
Za minulé období se závišičtí judisté zúčastnili tří turnajů. 24.4. na Slezském poháru v Opavě vybojoval Radek Rýpar bronzovou medaili a Filip Hanzelka skončil těsně
pod stupni vítězů, když prohrál ve finálovém bloku zápas o třetí místo.
Za čtrnáct dnů pak ve Velké ceně města Ostravy si Radek Rýpar o jedno místo polepšil a skončil na pěkném 2. místě. Jeho kolegové Filip Hanzelka a Jakub Gajdušek
předvedli dobré bojovné výkony, ale oběma to stačilo jen na smolné bramborové medaile.
V posledním účinkování 19.5. na Májovém turnaji v Českém Těšíně si spravili chuť
jak Radek Rýpar, tak i Filip Hanzelka, ani jeden z nich nenašel u polských hranic přemožitele, neokusil hořkost porážky a po zásluze si oba přivezli domů zlaté medaile.

Vezmeme-li jen zmíněné akce, které jsou již hotové, tak jsme za posledních 10 let
do dopravní infrastruktury v obci investovali přibližně 13.000.000 Kč. Bez přidělených
dotací by realizace těchto staveb z rozpočtu obce nebyla možná.
Dále máme v letošním roce rozpracované:
- oprava děr v komunikacích 65.000 Kč
- výstavba přechodu pro chodce se semafory a zpomalovacím zařízením před školou
650.000 Kč včetně projektu
Připraven je projekt za 95.000 Kč na 3 chodníky: od autobusové zastávky k mostu
u hasičárny, od mostu u hasičárny po č.p. 64 a od kostela na „dolní konec“ - tam je
předpoklad investice podle projektu asi 3.000.000 Kč.
Dále se nám podařilo prosadit rekonstrukci mostu u Bajerů na křižovatce Rybí
a Štramberk, která proběhla v roce 2011 a rekonstrukci mostu u hasičské zbrojnice
z roku 2010. Obě tyto akce financoval Moravskoslezský kraj.
S krajem ještě máme rozpracován zákaz vjezdu do celé oblasti pro nákladní automobily nad 12 t mimo dopravní obsluhu - zákaz vjezdu těmto vozidlům by měl být na sjezdu v „Sirkových“, dále v „Borovci“, v Příboře na „Točně“ a v Kopřivnici na kruhové
křižovatce u muzea. V tomto směru je to podmíněno souhlasy zastupitelstev okolních
obcí a především města Kopřivnice a Nový Jičín.
Další dobrá informace je, že se snad konečně bude v letošním roce provádět oprava
komunikace č. II/482 Nový Jičín - Kopřivnice, kdy podle informací které mám, by se
mělo v červnu předávat staveniště, ale začátek rekonstrukce není zatím určen.
Poté starosta obce otevřel diskusi:
Dotaz: p. Libor Janda se dotázal v jakém stavu je příprava kanalizace v naší obci s ohledem na možnost zásahů do komunikací.
Odpověď starosty: Příští týden proběhne společná schůzka se starostkou obce Rybí
jak bude postupováno dále v problému čištění odpadních vod

Filip Hanzelka a Radek Rýpar se zlatými medailemi z Českého Těšína

JUDO Závišice zve všechny příznivce tohoto sportu
na historicky první judistický turnaj v naší obci.
V neděli 10. června se ve školní tělocvičně
předvedou ti úplně nejmenší benjamínci na jejich prvním turnaji.

20

Dotaz: p. Staroň vznesl dotaz k plánované opravě silnice č. II/482 Rybí - Kopřivnice
- jak dlouho bude oprava probíhat a zda jsou plánovány nějaké objízdné trasy
Odpověď starosty: Finanční prostředky určené na opravu této cesty musí být proinvestovány do 06/2013, oprava by snad měla začít ještě letos, ohledně objížděk starosta
není informován
Připomínka: p. Ulrichová navrhla namalovat přechod pro chodce u lávky - je tam
zvýšený pohyb chodců od autobusové zastávky
Odpověď starosty: bere na vědomí
Připomínka: p. Bartoňová připomněla už několikrát zmiňovaný (i v Závišanu) pohyb
chodců mimo chodníky
Odpověď starosty: bere na vědomí
5
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Dotaz: p. Gajdušková se ptala, kdy budou provedeny opravy výtluků na cestě
od hřbitova směrem k Padolu
Odpověď starosty: Oprava začne tuto středu 16.5.2012, budou provedeny opravy
nejhorších výtluků až k p. Heraltovi

sportovce, kteří svou pílí něčeho dosáhli a nemusí to být jenom judisté. Okolo nás je
jich spoustu, vezměme si například „kluka z naší vesnice“ Tomáše Fleischmanna, čeho
dosáhl a jak se dokázal poprat s nepříjemnou nemocí.

Dotaz: p. Pavel Boháč se zajímal, zda probíhá nějaká finanční výpomoc při opravách
cest (např. kolem jejich domu), kdy dochází k poškozování cest zemědělskou technikou, těžkou mechanizací plynařů
Odpověď starosty: Finanční kompenzace se řeší pouze při viditelném a prokazatelném poškození cesty
Dotaz: p. Otto Hyvnar se přidává k předchozí připomínce a dodává, aby se nečekalo
s opravami až se cesta úplně rozbije, ale opravovalo se průběžně. Oznámil také, že
kolem p. Hyklové je příčně prasklý asfalt na cestě a navrhuje co nejrychlejší opravu.
Dále navrhl umístění zrcadla na křižovatce u obchodu
Odpověď starosty: Bere na vědomí a bude se řešit
Dotaz: p. Pavel Váňa se zeptal na možnost posunutí zastávky u obchodu, je zde nově
namalované šrafování, a tím se zmenšil prostor pro parkování aut, a tím i prostor
pro zastávku.
Odpověď starosty: Otázka zastávky byla už projednávána s vedením Veolie, pravděpodobně dojde k jejímu úplnému zrušení, protože pro výstup občanů je minimálně
využívána
Dotaz: p. Pavla Lichnovského zajímalo, zda je statistika kolik pokut bylo uděleno
za rychlou jízdu a jak často probíhají kontroly policie
Odpověď starosty: Měření rychlosti probíhalo v pátek 11.5.2012
Dotaz: p. Pavel Boháč dal návrh na instalaci dodatkové tabulky nebo dopravní značky „Pozor chodci“ v místech zatáčky u Vojkůvků, je tam zvýšený pohyb chodců
( i dětí ), chybí zde chodník
Odpověď starosty: Uděláme co půjde, výhledově je v plánu příští rok příprava projektu na výstavbu chodníku v této lokalitě
Dotaz: p. Rostislav Michálek navrhl umístit zrcadla na křižovatce u Slováčků
a u Kuběnů (u hřbitova), zároveň se ptal na opravu cesty kolem Matulů
Odpověď starosty: Na opravu cesty bychom mohli dostat zdarma recyklát při opravě
cesty Rybí-Kopřivnice
Dotaz: p. Otto Hyvnar - zda by nešel zapůjčit zpomalovací semafor, který je ve Studénce
Odpověď starosty: Tyto semafory budou vybudovány i u nás (přechod pro chodce
u školy) s opačným systémem - stále červená, při rychlosti do 50 km/hod se rozsvítí
zelená
6

5. Vím, že máš přítelkyni, tak se mi naskýtá otázka, jak Ti toleruje tento sport
nebo ba naopak Tě v něm podporuje?
Musím říct, že jak v rodině, tak u přítelkyně nacházím plnou maximální podporu,
za což všem děkuji.
6. Který Tvůj úspěch je pro Tebe nejcennější?
Asi nejcennější je pro mě titul mistra České republiky a všechny medaile z těchto mistrovství a celkové vítězství v seriálu GRAND PRIX v Polsku.
7. Ve které kategorii teď bojuješ a jaké vlastně jsou?
Letos startuji poprvé jen za muže ve váhové kategorii do 66 kg. V judu máme věkové
kategorie rozděleny od nejmladších na benjamínky, mladší žáky, starší žáky, dorostence, juniory a muže. Tyto kategorie jsou pak členěny do vah. V mužské kategorii jsou to
60, 66, 73, 81, 90, 100 a 100 kg plus.
8. Chodíš ještě do školy nebo už vyděláváš?
Letos jsem maturoval a po prázdninách se chystám studovat Vyšší odbornou školu
v Kopřivnici.
9. Jaký je Tvůj největší cíl, kterého bys chtěl dosáhnout?
Chtěl bych se prosadit v mužské kategorii, ale bude to velice těžké. Konkurence je
opravdu velká a to, co se dařilo v žácích, dorostu i v juniorech bude těžká řehole.
10. Chtěl bys touto cestou někomu poděkovat nebo pozdravit?
Můj dík za podporu patří naší obci, TJ i SOU v Kopřivnici, kteří mi umožnili trénovat,
účastnit se závodů a soustředění a samozřejmě mé rodině a blízkým. A chtěl bych ještě
poděkovat a pozdravit všechny, kteří mi fandí a drží palce.
11. Co bys vzkázal mladým začínajícím judistům?
Judo je nádherný sport, který široce rozvíjí nejenom sílu, rychlost, postřeh a obratnost,
ale podporuje i logické myšlení a taktické uvažování a dodá člověku patřičné sebevědomí. Začínajícím judistům bych chtěl vzkázat, že všichni mají otevřené dveře a že
záleží jen na nich, jak se budou snažit. A opravdu si myslíte, že Jágr nebo Sáblíková
trénují jen dvakrát týdně po 1,5 hodiny a jsou tam kde jsou? Přeji všem, ať se jim daří
a hodně štěstí na tatami!
Děkuji Ti za krátký rozhovor, který jsi nám poskytl a trošku přiblížil judo jako takové. Závěrem mi dovol, abych Ti jménem občanů Závišic popřál hodně sportovních
úspěchů a nejen těch sportovních.
Ladislav Lípový
místostarosta obce
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Okénko závišických sportovců
Dovolte mi, abych Vám dnes představil dalšího z řady borců, který hájí barvy
Závišic a přiblížil trošku blíže sport, který má v naší obci velkou popularitu - JUDO

Adam Kahánek
Krátký výčet dosavadních největších úspěchu :
2005 3. místo MČR
2006 1. místo MČR, vítěz seriálu GRAND PRIX POLSKO
2008 2. místo MČR, vítěz seriálu GRAND PRIX ČR
2009 Přeborník Moravskoslezského kraje
2010 3. místo MČR, vítěz mezinárodního mistrovství Gminy
Skaryszewa Polsko
2011 Vítěz seriálu GRAND PRIX ČR
2012 Přeborník Moravskoslezského kraje
Dovol mi, abych Tě přivítal a poděkoval, že sis našel chvíli ke krátkému rozhovoru
pro naše čtenáře. Začnu hned první otázkou.
1. Děláš judo odmala nebo až později?
Ahoj a dobrý den všem čtenářům. Do juda jsem začal chodit od devíti let, protože
tehdy byl vlastně tento oddíl v Závišicích založen. Říká se, že s judem je možno začít
v každém věku, ale pro závodní účely je dobré začít od první třídy, tedy asi od sedmi
let.
2. Ve kterém klubu jsi působil a za který klub nyní bojuješ?
Od začátku jsem stále v domácím mateřském oddílu, ale na hostování jsem vystřídal
už několik klubů. Zúčastnil jsem se různých turnajů například za Baník Ostrava, SKP
Frýdek Místek, Femax Hranice, Judo club Olomouc a v současné době startuji v 1. lize
mužů za oddíl Železo Hranice.

Dotaz: p. Staroň - zda se na silnici č. II/482 Rybí-Kopřivnice počítá s pásem pro cyklisty. Připomněl, že až bude vybudována dálnice Příbor-Bělotín zruší se sjezdy
v Borovci a Rybí
Odpověď starosty: Určitě ne, ohledně stezek pro cyklisty podniká kroky i starostka
Rybí
Dotaz: p. Hana Kuběnová dává návrh na urgentní opravu cesty kolem p. Adély Dvořákové
Odpověď starosty: Uděláme co půjde.
Dotaz: p. Dana Hývnarová - návrh na umístění dopravní značky “Dej přednost v jízdě“
na výjezdu ze slepé ulice od Kremlů na cestu vedoucí k novému mostu
Odpověď starosty: Tato značka už je připravena k umístění.
Dotaz: p. Pavel Boháč - zda se počítá s umístěním lávky na místě bývalého mostu
(u Pohostinství U Kremlů).
Odpověď starosty: Po opravě koryta Sedlničky se uvidí, v každém případě bude
se schody.
Zapsala: Dana Hývnarová

Rekonstrukce věže hasičské zbrojnice
V měsíci květnu jsme nechali zrekonstruovat věž hasičské zbrojnice. Ta již byla
letitá a její stav tomu odpovídal. Rekonstrukci provedla firma pana Josefa Tůmy
a věž se nyní blýská novotou.
Věřím, že nyní tento charakteristický prvek hasičárny zůstane němým svědkem
okolo běžícího života bez ostrých výjezdů naší zásahové jednotky.
Zdeněk Vajda

3. Kolikrát týdně trénuješ a kolik máš do měsíce turnajů?
Judistický trénink mám dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek v Závišicích, který doplňuji podle vytíženosti ještě v úterý ve Frýdku Místku nebo v Hranicích a ve středu
v Ostravě. K tomu mám ráno před školou běh a odpoledne posiluji v závišickém fitcentru. Co se týká turnajů, tak v současné době, kdy startuji za muže, je turnajů méně
než v žákovských kategoriích. Teď je to v průměru tak jeden, až dva za měsíc, ale jako
žák jsem měl více než 50 turnajů za rok.
4. Máš nějaký svůj vzor?
Vzor jako jeden takový určitý nemám, ale vždycky jsem fandil a obdivoval takové
18
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Blahopřání jubilantům

Sběr vysloužilých elektrozařízení

Božena Horutová
Anna Mizeráková
Vladimír Gillar

František Gajdušek
Marta Michálková
Jaroslav Gajdušek

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců děkuje dětem z MŠ
i paní učitelce Kuběnové a paní učitelce Kovářové
za krásné a milé vystoupení,
kterým nám zpestřily setkání ke Dni matek.

Tradiční smažení vaječiny
uspořádá Klub důchodců pro své členy
ve středu 6. 6. 2012 v 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů.
Materiál na vaječinu vezměte s sebou. Chléb nemusíte.
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v přísálí pohostinství.

Poděkování
Ve středu 16. května proběhl DEN PROTI RAKOVINĚ.
V tento den se prodává květ měsíčku zahradního za cenu 20 Kč a více.
I my jsme se k této akci připojili a za 38 ks prodaných květů jsme
zaslali organizaci LIGA PROTI RAKOVINĚ 1160 Kč.
Všem, kterým není osud nemocných rakovinou lhostejný, děkuji.
Zrovna tak MŠ a ZŠ v Závišicích je tak trochu i naše škola, vždyť tam chodí naše
vnoučata. Proto i my důchodci se připojujeme dle možností a pomáháme našim dětem
ve sběru papíru, pet lahví a víček od nich. Všechny tyto věci odevzdáváme ve škole
A snad tímto pomáháme dobré věci.
Jaromíra Hajdová
8

17

Zpravodaj/červen 2012

Zpravodaj /červen 2012

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že
vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla,
i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další
možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání do tzv. E-domku,
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice. Obsluha ji od Vás zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím
našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami
do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití 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
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až
90% materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
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/

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

19. 6. a 17. 7.
Z důvodu stavebních úprav v budově obecního úřadu
může být termín 19. 6. přesunut,
o čemž budete informováni sms zprávou.

Kroje na DOŽÍNKY
Čas rychle běží, co nevidět budou prázdniny, dovolené, ale i naše XXII. Obecní dožínky.
Proto dávám včas na vědomí, že opět budou k zapůjčení kroje pro malé i velké zájemce.
Bližší informace budou v následujících zpravodajích.
Jaromíra Hajdová
556 856 020, 725 589 089

Maminky dostaly krásný dárek
Sál je zaplněn do posledního místa rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími hosty.
Za oponou stoupá nervozita, občas vykoukne nějaké dítko a rozhlíží se po hledišti.
A pak nadejte ta slavnostní chvíle. Pásmo písniček, přednesů, hraných scének s námětem pohádek v podání všech dětí, které navštěvují naši školku a školu. Kdo by očekával „krátké“ vystoupení je mile
překvapen. Nemýlím-li se, celé představení, které bylo věnováno
především maminkám k jejich svátku, trvalo téměř hodinu a půl.
Všem, které se na jeho aranžmá a realizaci podíleli, patří obrovský
dík za krásný zážitek. Potlesk, který provázel jednotlivé bloky i závěrečný aplaus svědčí o tom, že za paní ředitelkou, jejím kolektivem,
a také našimi dětmi, zůstal kus práce.
Ještě jednou díky a mnoho sil při kompozici dalších představení.
Za spokojené rodiče Pavel Boháč
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Kresba dětí ze závišické školky doputovala až na velitelství
letecké základny v americkém Barksdale

Proto bylo svoláno představenstvo obce, aby se vyslovilo jak ve věci konkurence tak v záležitosti učitelského platu.
Prohlášení přítomných zástupců obce :
Co se týče stavby školy, zavazujeme se jak v přítomné stavbě školy, tak do
budoucna k jejímu udržování a opravování.
a/ stavební místo je na gruntě čp.58; za to obec dá majiteli v náhradu stejně veliký
kus pole ze svého;
b/ poskytne obec povozy a ruční práci, jak je dle stávajících směrnic povinna;
c/ naláme a přiveze na svůj náklad potřebný stavební kámen;
d/ opatří vnitřní zařízení školy: lavice, stoly, katedra, tabule a vůbec vše ostatní, aniž
bude co obec požadovati od vrchnosti nebo patrona;
S tímto prohlášením souhlasí též hukvaldská strana obce.
(pokračování příště)

Plukovník Jonathan Ellis, velitel 307th Bomb Wing, USAF, Barksdale AFB, převzal
ve své kanceláři během březnové návštěvy zástupců organizátorů Dnů NATO
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky vzácný dárek v podobě
velkoformátové kresby. Tu vytvořily děti z mateřské školky po svém návratu
z exkurze do areálu akce vloni v září. Bombardér B-52, který byl hlavním lákadlem
a je jednou z dominant kresby, přiletěl právě z AFB Barksdale.
Kresba se stala také jedním z motivů promo kampaně letošního ročníku.

Pavel Boháč
10

Oslava sv. Floriána
I když v kalendáři není jméno Florián, hasiči velmi dobře vědí, že 4. 5. je den umučení
jejich patrona svatého Floriána, který je pro ně ochránce v nebezpečí ohně. Svatý Florián byl 4. května roku 304 shozen s přivázaným mlýnským
kamenem do řeky Enže v Rakousku. Byl potrestán za to, že
se pokusil osvobodit 40 uvězněných křesťanů a u výslechu se
nechtěl zřeknout své víry. Svatý Florián byl zahuben vodou,
tak jako vodou hasíme oheň, a tak je považován za patrona
profesí souvisejících s ohněm. Obvykle je vyobrazen
v oblečení římského důstojníka s mečem a korouhví, jak
vylévá vodu z vědra na hořící dům. Svatý Florián se narodil
ve 3. století a i my v 21. století si připomínáme tuto osobnost. Dne 6. 5. se u nás v Závišicích konala slavnostní mše
svatá za dobrovolné hasiče, kterých je asi 150. Chceme poděkovat Otci Pawlu Grodkovi za krásnou mši sv. a za to, že
svou bezprostředností vyvolal úsměvy ve tvářích všech zúčastněných. A že to v uniformách hasičům sluší, o tom není
pochyb. Vážíme si všech hasičů a jejich práce, při které obětují svůj volný čas. Pěkné je, že přišli i ti, kteří do kostela
běžně nechodí, protože si uvědomují, že je to významný den. Mše sv. byla slavena
za všechny dobrovolné hasiče i za ty, kteří nemohli přijít. Vždyť víme, že lidský život
je to nejcennější, co máme, a hasiči dávají při záchraně druhých v sázku i svůj vlastní
život. A proto jsme při mši svaté upřímně prosili za Boží ochranu při jejich dobrovolné
a těžké službě.
L. Bajerová
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

Školní okénko

VII.

Nabídka pracovních pozic

Jednání pokračovalo dále.
2/7 1842 se konala krajská komise v Závišicích o 9. h. dopoledne ve smyslu nařízení
kraj. úřadu ze dne 25/6 1842 č. 5325.

Základní škola a Mateřská škola Závišice,
příspěvková organizace, Závišice 110, 742 21 Kopřivnice

20/7 1842 sděluje kraj.úřad: jestliže je naléhavá nutnost zaříditi ve smyslu zákona
školu, nutno projednati :
1./ konkurenci všech podle zákona povinných přispěti;
2./ aby obec platila učitele nikoliv paušálem, nýbrž dle skutečného počtu dětí, tím se
plat učitele zlepší;
Proto se ukládá podkrajskému úřadu v N. Jičíně, aby v tom smyslu jednal
s vrchností, patronem, obcí a výsledek oznámil. /Č.j.11791/.

přijme kvalifikovanou učitelku 1. stupně základní školy
s nástupem od 1. září 2012.

Jednání v roce 1842

10/11 1842 sděluje podkrajský, že se nám nehodlá zavázati k žádné konkurenci, dokud mu to nebude poručeno nadřízeným úřadem. Počet dětí teprve nedávno přestoupil 100.
Dne 17/11 1842 sděluje ředitelství Tereziánského panství rytířské akademie ve Vídni: Protože se nedá prokázati naprostá nutnost postaviti školu v Závišicích, ať se
podkrajský úřad novojičínský brání stavbě přiměřenými důvody.
Prosper Hušák, ředitel.
Stav žactva 21/12 1842 :
Závišice :
školou povinných: chl. 59, dív. 47, celkem 106
školu navštěvuje: chl. 59, dív 47, celkem 106
pilně navštěvuje
106
Nedělní škola: chlapců 44, dívek 45.

V případě zájmu o tuto pracovní pozici
zašlete svůj strukturovaný životopis
na adresu školy do 15. června 2012.

Základní škola a Mateřská škola Závišice,
příspěvková organizace

přijme školnici mateřské školy
s nástupem od 27. 8. 2012.
Jedná se o práci na plný úvazek, směny jsou dělené.
Zájemkyně zveme k přijímacímu pohovoru
ve středu 20. června 2012 v době od 13 do 15 hodin.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Protokol
sepsaný v úřední kanceláři v N. Jičíně dne 22. prosince 1842.
Přítomní: Frant. Telčík, úřední zástupce
Josef Leitel, aktuar
Petr Hyvnar, rolník, představený obce
Josef Šimíček, Petr Šimíček, deputirovaní.
Krajský úřad v Hranicích nařídil 20. 9. 1842 šetření, je-li ta škola opravdu
nutná; pak je nutná zákonná konkurence všech příslušných stran. Také se nemá učiteli platit paušál, není to v duchu zákona; tím se zlepší dotace učitele.
14

Oznamuji, že na základě dohody ředitelství školy s Obecním úřadem Závišice
bude Mateřská škola v Závišicích v době letních prázdnin uzavřena v době

od 16. července do 24. srpna 2012.
V době uzavření mateřské školy budou probíhat přípravné práce související s otevřením
nových prostor MŠ na obecním úřadě.
V souladu se zkrácením doby pobytu dětí v mateřské škole se snižuje i úplata
za předškolní vzdělávání. Za měsíc červenec zaplatí rodiče dětí s celodenní docházkou
celkem 210 Kč. Za celodenní docházku v srpnu rodiče zaplatí 76 Kč.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka
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Opravy kostela sv. Kateřiny
V roce 2010 skončila příprava projektové dokumentace a za pomocí pracovníků ostravsko-opavského biskupství byly zajištěny finanční prostředky prostřednictvím Evropských fondů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v celkové výši projektových nákladů 5 177 378,67 Kč. Po této náročné přípravné fázi
následovalo dne 1. února 2011 výběrové řízení, jehož se zúčastnilo 5 firem. Byla
vybrána tesařská firma ze Vsetína TESLICE.CZ, která splnila veškeré zadávací podmínky a cenu, za kterou nabídli kostel opravit 3 488 186 Kč. Po podepsání smlouvy
s vítěznou firmou došlo v květnu 2011 k předání kostela (staveniště).
Práce na kostele se dotkly každého zákoutí i okolí kostela. Během loňského
roku byl proveden archeologický průzkum, během kterého byly odhaleny
cenné historické nálezy.
Téměř každý týden probíhají
v úterý kontrolní dny, kterých se
účastní vedoucí stavby a řada odborníků ze strany památkové péče, archeologů, pracovníků ministeria s.r.o.
(biskupství), dodavatelských firem,
zástupci farnosti a stavební dozor.
I těmto všem patří poděkování,
za skvělou spolupráci na tomto Božím
díle.
Chci poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílí
na opravě kostela sv. Kateřiny. Podařilo se nám získat finanční prostředky
jak ze sbírek, které v naší farnosti
pravidelně provádíme, benefičních
koncertů, tak od sponzorů, např. obec
Závišice, město Štramberk, RWE
Transgas s.r.o.
Dokončovací práce na kostele sv. Kateřiny proběhly před Štramberskou poutí. Firma Teslice.cz doladila poslední nedostatky a předala
stavbu. Nyní je potřeba ji zkolaudovat a udělat závěrečné vyúčtování. Musím podotknout, že odvedli veliký kus práce a taky velmi kvalitně. Za to jim patří upřímné
poděkování. Během oprav jsme museli řešit problémy, které se vyskytovaly překvapivě často. Je to ponaučení pro příští stavební akce, kde je důležité mít kvalitně zpracovaný projekt. Na opravě se podílely i jiné firmy, které měla firma Teslice jako subdodavatele.
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Dále byl dokončen archeologický průzkum v interiéru kostela a dokončuje se
průzkum kostnice (pod oratoří). Údajně jde o jednu z nejzachovalejších kostnic
u takovýchto staveb.
Podrobné výsledky o archeologickém průzkumu budou k dispozici nejdříve začátkem
příštího roku.
V okolí kostela proběhlo kácení stromů, úprava terénu a úklid. V současnosti
probíhají natěračské práce (podlaha, oratoř a kúr) a oprava zábradlí kúru. Do opravy
oltáře se pustil p. Josef Hrček. Opravu hřbitovní zdi a schodiště vede p. Augustin
Hykel.
Bude potřeba dokončit úklid pozemků kolem kostela,udělat chodník před vstupem na hřbitov, vyrobit cyklostojany, obstarat lavičky, nástěnky, propagační materiály
a samozřejmě úklid kostela. To vše je potřeba zvládnout do konce června 2012, protože
od 1. července 2012 jsme se zavázali kostel zpřístupnit veřejnosti a provozovat jeho
otevření po dobu pěti let. Na brigádách pomáhali zástupci rodin ze Štramberka, Závišic
a Rybí (Buzkovi, Dostálovi, Hyklovi, Bárovi, Schenvajsovi, Juračákovi, Davidovi,
Šmajsrovi, Petrášovi, Monsportovi, Šenkovi, Kvitovi, Váňovi, Hrčkovi, Švondrkovi,
Gerykovi, Markovi, Sykalovi – Bajerovi, Najzarovi, Kuběnovi, Lichnovští – Kvitovi
a jiní). Poděkování patří pracovníkům biskupství p. Ing. Dagmar Jiskrové a p. Ing. Mgr.
Miroslavu Přikrylovi, kteří celou stavbu zajišťovali po technické a projektové stránce.
Dále p. Ing. Milanu Mičánikovi, který měl na starosti stavební dozor.
Vám všem, kteří jste pochopili důležitost této obnovy a podpořili jste nás fyzicky, finančně a duchovně, upřímně Pán Bůh zaplať. Taková rozsáhlá oprava se dělá
jednou za 100 až 150 let a musím říct, že obdivuji naše předky, že dokázali kostel udržovat. My dnes s novými technickými prostředky to děláme s obtížemi, z důvodu nedostatku času. Je potřeba zvážit co je pro nás v životě jednou za sto let důležitější…
Obracím se na Vás s prosbou o výpomoc. Musíme zajistit otevření kostela
min. osm dní v měsíci, tj. soboty a neděle celoročně. Kostel musí být otevřen celoročně, od 1.1. do 31.12. min. 8 dnů v měsíci. Máte-li někdo zájem se zúčastnit schůzky
ohledně provozu kostela anebo máte nějaký návrh, prosím, ozvěte se. Taktéž budu velmi rád, když se najde někdo, kdo nám s otevíráním a provozováním kostela jakkoliv
pomůže.
Slavnostní otevření kostela sv. Kateřiny je předběžně domluveno na pátek
31. srpna 2012 odpoledne.
Dotazy a návrhy volejte a pište: Michal Dostál, tel. 552309254,
mobil: 603562087,
email: michal.drevenka@seznam.cz.
Při letošní poutní mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2012
bude konána sbírka na podporu oprav kostela sv. Kateřiny.
Autor: Michal Dostál (upraveno)
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