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Placená inzerce
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Obecní úřad informuje
Poděkování
Děkujeme pořadatelům a partnerům Netradiční pouťové zábavy 2012

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2012
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na 2. pololetí roku 2012, aby tak učinili do 8. 8. 2012 na obecním úřadě v úřední dny.
Poplatek ve výši 230,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31. 7. 2012.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek (dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2010, čl. 7).

Kroje na DOŽÍNKY
Možnost půjčit si kroje na DOŽÍNKY bude od 1. 8. 2012, raději po telefonické
domluvě: 556 856 020, 725 589 089.
Vzhledem k nedostatku místa a k následnému dalšímu chystání hlaste se včas.
Za pochopení děkuje J. Hajdová
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 8/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 7. 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
22.8.2012*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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Dožínkové koláče
Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE, aby vejce,
sušené jablka a hrušky odevzdali do středy 15. 8. 2012 u p. Marty Najzarové č.p. 68.
Děkujeme za jakékoliv množství.
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K zamyšlení
Jsme patrioti „Závišani“? Nebo se z nás stávají stále odcizenější „uživatelé“ obce?
Každý občan, který se cítí být Závišanem, by se tak měl i chovat a měl by být nejen
hrdý, že je ze Závišic, ale chovat se tak, aby pomohl své dědině. Toto krátké zamyšlení
chci věnovat vztahu obyvatel x obec.
Každý z Vás je zvyklý, že obec v zimě vyhrnuje sníh v celé obci, v letních měsících
uklízíme uličky a sečeme trávu prakticky v celé obci. Je to pro občana pohodlné, ale
pro obec velmi zatěžující. V současné době nemáme finance na to, abychom zaměstnávali více lidí než máme a neexistuje už program na podporu od státu v rámci krátkodobých zaměstnání občanů evidovaných na úřadu práce, kteří nám velice v minulosti pomáhali.
Proč o tom píšu je nasnadě. Když se projdete po obci a díváte se kolem sebe, tak
vidíte, že spoustě lidem není jejich okolí lhostejné. V jarních měsících uklidí nejen
svou zahradu, ale i přilehlé prostranství, takzvaně „obecní“, v létě kolem zahrady či
ulice posečou trávu a v zimě odklízejí sníh, za což aktivním občanům velice děkuji.
Na druhou stranu je zde vidět i domy a jejich obyvatele, které nezajímá cokoli co se
děje za jejich plotem či za hranicí pozemku. A tak není problém vidět, že v zahrádce
mají posečeno a kvetoucí květiny, ale za plotem kolem ulice je tráva po pás, kopřivy
a odpadky. Majitel si asi říká – ono to je na obecním tak co – on to někdo uklidí?!
Aniž by si to daný člověk uvědomil, tak se odcizuje nejen sousedům, kteří se pak na ten
nepořádek dívají přes prsty, ale i celé obci. Takový přístup je zarážející a na dědinu se
nehodí.
V Závišicíc jsme zvyklí žít v hezkém prostředí, o které se staráme společně.
Proto prosím ty, kteří se starají o své okolí, aby v tom pokračovali a povzbudili do této
činnosti i ostatní. Ty, kteří na své okolí nehledí, tak žádám o zamyšlení sama nad sebou
a o trochu práce pro obec. Vždyť využívat obec je tak snadné a stěžovat si na to, že
jediný pracovník obce nestihl posekat tam či jinde, je ještě snadnější.

Nejbližší soused je vzdálen 20 sáhů od stavební parcely. Obec je položena
nízko; říčka Cedron (Jezuité, kteří chtěli lid utvrdit v katolické víře, pojmenovali
Kotouč Horou Olivetskou, údolí pod ním údolím Josafat a protékající tam potůček
Sedlničku Cedronem) ji při rozvodnění zaplavuje. Proto se plánuje 6 schodů ke vchodu do školy. Tím bude škola suchá a světlejší.
Náklad na lomový kámen 70 zl konvenční měny, na lavice, stoly, tabule atd. 83 zl
30 kr, odměna paličům cihel za 1000 kusů 12 kr, 1000 cihel stojí 15 zl 4 1/5 kr k.m.
1 sáh dříví 9 zl 45 kr, odměna paliči 30 kr;
Ředitelství Teresiánské rytířské akademie ve Vídni oznámilo 24.10.1846,
že nemá námitek proti stavbě školy za podmínek výše uvedených a dává povolení
k výdeji dříví na pálení cihel. Č.j.2174/46.
Dvorská stavební rada přezkoumala plány a schválila je přípisem ze dne 3/2 1847
č.1715. Pozměnila jen z důvodů mravnostních vchod do druhého záchodu na jiném
místě a upravila fin. náklady.
stavební materiály
1 897 zl 44 kr
řemeslníci
881 zl 38 kr
dovoz a ruční práce
568 zl 47 kr
3 348 zl 9 kr
Jinak usoudila, že stavební místo není nejvhodnější, protože leží v rovině záplav.
Doporučí vybrati jiné. Kdyby to nebylo možné, opatřiti areál školy hrází.
(pokračování příště)

Skautský oddíl Minehawa

Rozhlédněte se kolem sebe a pomozte, kde můžete. Děkuji
Zdeněk Vajda
starosta obce

Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí
bude přerušena dodávka elektrické energie
pro celou obec Závišice
ve čtvrtek 30. 8. 2012 od 7.30 do 14.30 hodin.
2
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

IX.
Jednání se chýlí k závěru
Podkrajský úřad v N. Jičíně sděluje ředitelství Teres. ryt. akademie ve Vídni
9.10.1845 č.1390 :
Dne 10.11.1842 č.2012 jsme vám sdělili, že Závišice chtějí postaviti novou
školu. Proběhla úřední jednání za tím účelem. Podkrajský úřad se postavil proti stavbě s odůvodněním, že bude postavena prostranná škola ve Štramberku. Obec Závišice nebyla spokojena a obrátila se se svou žádostí na nejvyšší místa.
Rozhodnutím dvorské školské komise ve Vídni ze dne 21/6 1845 č. 3555
uznána nutnost postaviti školu v Závišicích. Za těchto okolností nelze činiti dalších
námitek proti stavbě.Žádá se o povolení poříditi rozpočet a jako patron a vrchnost
uvolniti potřebné materiály.
Ředitelství Teresiánské rytířské akademie ve Vídni nařídilo 17.10.1845 opatřiti plány a rozpočet na školu, přiměřenou potřebám obce. /č.1513/.
Obec se rozhodla na místě zhotoviti a vypáliti potřebný počet cihel /Dopis podkraj.úřadu v N.Jičíně 10.1.1846 č.872/. Podle odhadu stavitele Klose má jich býti
80.000.Dne 21.3.1846 žádá hukval.hosp.úřad o sdělení, kolik z toho počtu 80.000 cihel připadá na část hukvaldskou a kolik na novojickou. Dále žádá o zaslání rozpočtu a ujednání mezi obcí a podkraj. úřadem k nahlédnutí pro informaci.

Blahopřání jubilantům
Jana Bajerová
Zdeňka Hyvnarová
Marie Hyvnarová
Václav Jašek

Marta Pustějovská
Drahomíra Lošáková
Magdaléna Michálková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Informace z knihovny
V měsíci srpnu bude knihovna otevřena pouze
ve středu 15. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.
Od září bude opět otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod.

Na internetových stránkách obce Závišice - v sekci Knihovna
http://www.zavisice.cz/knihovna.php
je nově umístěn

ON-LINE KATALOG KNIH,
Rozpočet:
Řemeslníci:

které jsou nabízeny k zapůjčení v naší knihovně.
891 zl 42 kr
- 83 zl 30 kr
808 zl 12 kr.

Materiály: 1897 zl 42 kr
Zdarma stav.
kámen - 70 zl.
1827 zl. 42 kr.

Velké Závišice hukv. strana 55 čísel :
Malé Závišice novoj. strana 46 čísel :
101 čísel:

995 zl 16 ¾ kr
832 zl 25 ½ kr.
1827 zl 42 kr.

Zpráva Teresiánské rytířské akademie ve Vídni ze dne 14. 12. 1846 č. 557 :
Podle zákona přísluší učiteli obývací pokoj, komora, kuchyň, spížka a kůlna
na dříví. Tyto ubikace byly pojaty do plánu. Vzorem tu byly plány pro školu v Rybím
pro 96 dětí. Pro Závišice se plánuje učebna pro 166 dětí. Tak bude postaráno na dlouhá léta jak o byt učitele, tak o učebnu pro rostoucí počet dětí, zvláště když se uváží,
že malé děti na venkově navštěvují školu jen jednou denně; tak je tomu ostatně
i u velkých dětí během léta.
10

Zuzana Masudová

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

21. 8.
18. 9.
Od 30. 7. do 10. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená.
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě.
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Pozvánky

CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁVIŠICE
pořádají

v sobotu 11. srpna od 15.00 hodin
v prostorách Bowlingu v Závišicích

Školní kroužek K+ (kutil)
Milí školáci a kamarádi. Fotografie, kterou pořídil pan M. Friedrich z Nového Jičína,
zachycuje historický okamžik dětí z kroužku K+ (kutil) v roce 2012.
Všem zúčastněným dětem i jejich rodičům za přístup, vstřícnou spolupráci, okamžiky
opravdového prožitého štěstí, dětských úsměvů a radosti děkujeme.
Vedoucí kroužku manželé Jaromír a Ivana Kořenkovi.
(další fotografie budou umístěny do informační tabule ZŠ Závišice)

HOLUBÍ HODY.
Holubáři budou nabízet kromě nadívaných pečených holoubat
také guláš, klobásníky a koláče.
Přijďte si pochutnat
Těší se na vás holubáři
Akce se bude konat i za nepříznivého počasí

Informace od hasičů

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST
U KAPLIČKY V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH
se bude konat v neděli 12. srpna ve 14.30 hodin

Po obřadu je připraveno posezení
při dechové hudbě ZÁVIŠANKA.
Občerstvení zajištěno.
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Mužům se na domácích soutěžích letos dařilo
Muži dokázali zvítězit v obou soutěžích, které naši hasiči v letošním roce pořádali.
Po slavném vítězství 12. května O pohár starosty SDH dokázali totiž porazit všechny
soupeře v novém traťovém rekordu i 21. července v soutěži O pohár obce Závišice.
Úspěchy našich borců na Českém poháru
Na dva závody Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde se utkávají nejlepší
závodníci z celé republiky, vyrazili v červenci 2 naši hasiči a vedli si velmi dobře.
V sobotu 14. 7. v Bludově u Šumperka obsadil Honza Kuběna 27. místo časem 17,79s
a Ondra Kahánek 37. místo časem 17,98s ze 112 závodníků. V sobotu 21. 7. v Horní
Lidči za Vsetínem obsadil Honza Kuběna 17. místo časem 17,68s. Ondrovi Kahánkovi
se tolik nedařilo a časem 21,08s obsadil 55. místo ze 72 závodníků. V celkovém hodnocení Českého poháru po 4 závodech (prvních dvou závodů v Čechách se kluci nezúčastnili) je Honza na 37. místě a Ondra na 86. místě ze 244 závodníků.
Novojičínská liga v požárním útoku
Našim mužům se v letošním ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku daří stále
dobře, když po 6. kole drží pěkné 2. místo v konkurenci nejlepších 12 družstev v okresu.
V průběžném pořadí vedou Kujavy s 65 body, druhé Závišice mají 59 bodů, třetí Mniší
55 bodů, čtvrté Výškovice 54, páté Hukovice 43, šesté Jakubčovice 36 bodů atd.
Všichni místní příznivci požárního sportu věří, že naši borci udrží umístění na stupních
vítězů i po posledním 11. kole ligy, které proběhne 22. září ve Větřkovicích.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
9
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Slavnostní otevření kostela sv. Kateřiny
Římskokatolická farnost Štramberk Vás zve

na slavnostní bohoslužbu konanou v pátek 31. srpna 2012
u příležitosti dokončení rekonstrukce

kostela sv. Kateřiny ve Štramberku
spolufinancované z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, z rozpočtu města Štramberk a obce Závišice a farníky těchto obcí.

Program oslav:
17.00 hod. - Koncert dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína
18.00 hod. - Slavnostní mše svatá celebrovaná Ostravsko - Opavským
biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem
- na poděkování Pánu Bohu za zdárné dokončení oprav kostela

Kostel je pro veřejnost otevřen vždy
v sobotu od 12 do 17 hodin
v neděli od 13 do 18 hodin.
V případě, že kostel nebude v dané době otevřen, můžete zavolat na telefon
604 635 585 a průvodce Vám do 15 minut přijde kostel otevřít.
Na tomto telefonním čísle si můžete předem prohlídku i rezervovat nebo domluvit
prohlídku mimo otvírací dobu.

Další informace o kostele sv. Kateřiny na http://svata-katerina.cz/
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Pozvánky do okolí

Město Štramberk vás zve na koncert
v neděli 19. 8. 2012 od 15.30 hod.
do Národního sadu
Vystoupí jubilující

Sdružení hudebníků Dechového orchestru
města Štramberka
pod vedením Aloise Cigána a Aleše Kuběny
Vstupné dobrovolné
V případě deštivého počasí se koncert ruší

Zahrádkářská organizace v Libhošti
zve všechny milovníky květin
na letní výstavu s tématickým názvem:

„KRÁSA A UŽITEK NAŠICH ZAHRAD“
Výstava se koná v budově libhošťského Fojtství

ve dnech 25. - 26. 8. 2012
v době od 9 - 18 hodin.
Zveme vás všechny na mnoho estetických zážitků
z vystavovaných exponátů.
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