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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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Obecní úřad informuje
Den otevřených dveří budovy obecního úřadu a budovy ZŠ
Na konci měsíce srpna byly dokončeny rozsáhlé stavební úpravy budovy č. p. 115,
ve které nyní sídlí v přízemí obecní úřad, knihovna a ordinace praktického lékaře
a v 1. patře druhé kompletní oddělení mateřské školy pro 15 dětí, klubovna skautů
a zasedací místnost.
Změně užívání celé budovy předcházelo:
- zdění a bourání nenosných zdí, opravy a výměny elektroinstalací a svítidel,
rozvodů teplé i studené vody, výměna části systému ústředního topení, opravy
podlah a omítek, obkladů a dlažeb
- vybudování nájezdové rampy pro bezbariérový přístup do budovy a dlažby
před vchodem do budovy
- úpravy prostor po pivnici
- přestěhování úřadu do prostor po pivnici
- úpravy prostor skautské klubovny (bývalé pošty) na ordinaci lékaře
- stěhování knihovny do přízemí
- přestavba a vybavení sociálních zařízení v obou patrech budovy
- úpravy prostor pro školku a klubovnu skautů v 1. patře budovy
- elektronické a mechanické zabezpečení budovy
- rozdělení budovy na požární úseky protipožárními dveřmi a instalace protipožárních čidel a nouzového osvětlení
Všechny tyto úpravy za nemalé finanční prostředky byly prvním větším zásahem
a investicí do bývalého „Domu služeb“ od jeho zprovoznění v 80. letech minulého
století.
Úpravami jsme navíc získali bezbariérový přístup na obecní úřad, do ordinace lékaře
a do knihovny.
Tímto děkuji rodičům dětí a brigádníkům, kteří se podíleli na náročném stěhování
v budově.

Na výsledek snažení se můžete přijít podívat
ve středu 12. září v 16 hodin.
Sraz zájemců před budovou úřadu.
Po prohlídce budovy ObÚ bude následovat prohlídka budovy ZŠ.
Zdeněk Vajda
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Školní okénko

Judistické soustředění ve Velkých Karlovicích

Naše škola se mění

O prázdninách se judisté zúčastnili letního čtrnáctidenního soustředění ve Velkých
Karlovicích Léskovém. Díky judistickému tréninku a náročné fyzické přípravě načerpali dostatek sil a dobrou formu a už se těší na první podzimní závody. Součástí
judistické přípravy bylo i zdokonalování výkonnostních stupňů – KYU.
Po absolvování přísných zkoušek se mohou nyní pyšnit z vyššího pásku tito judisté:

Stojíme na prahu nového školního roku, který naší škole přinese řadu změn.
Čtyřtřídní základní škola se mění na pětitřídní, takže závišičtí školáci mohou v naší
škole absolvovat celý první stupeň. V budově obecního úřadu vzniklo detašované
pracoviště mateřské školy s kapacitou 15 dětí, kde bude umístěna třída předškoláků.
Základní školu bude v nadcházejícím školním roce navštěvovat celkem 48 žáků,
mateřskou školu celkem 42 dětí.
Pracovníci školy a brigádníci z řad ochotných rodičů část prázdnin věnovali
nejen přípravě nových prostor pro děti, ale i renovaci a zkrášlování původních tříd.
Škola posílila svůj pedagogický kolektiv o paní učitelku Mgr. Ivanu Kysilkovou, která bude třídní učitelkou čtvrtého a pátého ročníku. Prvňáčky bude učit
Mgr. Dana Hýlová a žáky druhého a třetího ročníku paní učitelka Jana Novotná.
V mateřské škole bude v nově zřízené třídě předškolních dětí pracovat
Bc. Kateřina Krutílková, v odpoledních hodinách nově přijatá paní učitelka Mgr.
Zuzana Masudová, která bude v mateřské škole vykonávat zároveň funkci školnice.
Ve třídě pro děti mladšího a středního věku budou pracovat paní učitelky Kateřina
Kuběnová a Mgr. Kateřina Kovářová.
Z nastalých změn máme radost a doufáme, že se dětem v naší „nové škole“
bude líbit.

5. KYU – žlutý pásek:
Radim HANZELKA
Anna LOŠÁKOVÁ
Jan SCOTTO
Adam SOCHA
4. KYU – oranžový pásek:
Adam KOTOUČEK
Filip HANZELKA
3. KYU – zelený pásek:
David HYVNAR

Blahopřejeme!
Pozvánka

Rodiče a všechny občany Závišic srdečně zveme na Den otevřených dveří, který
proběhne dne 12. září. Sraz zájemců o prohlídku školních prostor bude v 16 hod.
před budovou obecního úřadu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

je systematický program cvičení, který pomáhá:
♦
ochránit a upevnit zdraví
♦
rozvíjet tvořivost, radost ze života
♦
předcházet nemocem
♦
překonávat špatné zlozvyky
♦
rozvíjet osobnost
♦
dosáhnout harmonii, vnitřní vyváženost

foto z oddělení MŠ v budově ObÚ
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Žít šťastně a v souladu sám se sebou a se svým okolím je přáním každého člověka.
Toho můžeme dosáhnout harmonizací, těla, mysli a duše.
A jednou z cest je Jóga v denním životě.
Jóga Kopřivnice Vás srdečně zve na zahájení pravidelného cvičení Jógy, které se
uskuteční od 4. září 2012 od 17.15 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále ZŠ Závišice.
Těšíme se na Vás.
11
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

X.
Dne 8. 5. 1847 se konala na místě, vyhlédnutém pro stavbu školy, úřední komise. Zjistila, že není lepšího místa v obci, které by bylo lépe chráněno proti záplavám. Ale velmi by se pomohlo, kdyby se se základy couvlo asi 10 sáhů zpět na pozemek, sousední, vyvýšený, Josefa Šimíčka. Ten prohlásil, že je ochoten za náhradu
stejné výměry místo na školu odstoupiti ve výměře 30 sáhů čtverečních.
Dále bylo dohodnuto, že potok proti škole bude obcí Malé i Velké Závišice
z obou stran zregulován.
Změna stavebního místa přinesla také úspory v rozpočtu :
materiál 1 865 zl 14 kr
řemeslníci
843 zl 38 kr
povozy, děl.
540 zl 37 kr
3 249 zl 29 kr konv. měny
Za těchto podmínek dalo Ředitelství Ter. ryt. akademie ve Vídni povolení
k provedení školy 19.3.1847 č.550/H.
Dne 29.4.1847 bylo licitační jednání
o 9. hod. dop. na zadání různých řemeslnických prací na panství novojickém.
Vyrozumění rozesláno stavitelům:
Chytilovi, Klosovi, Hudetzovi, a Böhmovi z N. Jičína, dále sousedním úřadům
na St. Jičíně, Val. Meziříčí, v Krásně,
Lešně, Jeseníku, Kunvaldu, Hukovicích,
Bartošovicích, Sedlnici, Příboře, Hukvaldech a Frenštátě.
Při licitaci také rozhodnuto pokrýt
střechu školy šifrem z lomu v Hranicích.
Školu vylicitoval stavitel Klos.
V příštím týdnu se má začít se stavbou. Tak se oznamuje 22.5.1847 úřadu
na Hukvaldy.
Za zapůjčení a opotřebování rekvisit
ke stavbě zaplaceno staviteli Ignácu Klo14: Pravděpodobný půdorys školy
sovi 11.6.1847 24 zl 25 kr konv. měny.
Dne 31.7.1848 hlásí Ignác Klos, stavitel, podkrajskému úřadu v N.Jičíně, že
stavba školy je hotova.
(pokračování příště)
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Semafor v centru obce
Již od počátku letošních prázdnin je ve zkušebním provozu zpomalovací semafor v centru obce. Tento je zde umístěn z důvodu zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Samozřejmě se najdou chybičky v jeho nastavení, ale vše bude po zkušebním provozu
vyladěno.
Problém toto zařízení bude způsobovat řidičům, kteří nebudou respektovat předpisy a jezdit rychle.
Výhoda je to především pro chodce, kdy při stále se zvyšujícím počtu dětí v ZŠ a MŠ,
je bez tohoto zařízení přecházení přes silnici nebezpečné.

Rekonstrukce silnice II/482 Kopřivnice - Nový Jičín
V průběhu prázdnin se konečně rozeběhla dlouho očekávaná
rekonstrukce hlavní silnice z Kopřivnice do Nového Jičína.
Rekonstrukce probíhá postupně v délce 8 km, kdy se ve většině
případů jedná o rekonstrukci včetně podkladních vrstev.
Tato úprava by měla být dokončena v druhé polovině října.
Zdeněk Vajda

Připravujeme
Branný závod
v sobotu 15. září 2012
na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce.
Doprovodný program - vystoupení složek záchranného systému.
Zveme všechny děti i rodiče!
Bližší informace prostřednictvím SMS a na plakátech.

V pátek 12. října 2012
se bude konat
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.
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XXII. OBECNÍ DOŽÍNKY jsou za námi
Děkuji všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
„XXII. OBECNÍCH DOŽÍNEK“, účinkujícím za jejich vystoupení a všem sponzorům
za podporu této akce.
Zdeněk Vajda
Jako jiné roky i letos bylo nachystáno krojů, že by ještě
dost dětí i dospělých si mohlo přijít půjčit. To by se ale
muselo chtít. I tak se nás sešlo 77 (30 děvčat, 24 chlapců a
23 dospělých). Paní Lidka Bajerová kromě jiné práce doma, zajišťuje kroje ode mne všem, kteří chystají koně,
bryčky. Letos jich potřebovala 11 včetně dětí. Že si Bajerovi s Kupčíkovými neoddechnou ani o DOŽÍNKÁCH
víme všichni, vždyť se mnozí z nás nechali od nich povozit. Málokdo ví, že dožínkový věnec chystá vždy pan Zdeněk Both. A to není též jednoduchá záležitost.
Těm všem vyslovuji „velký dík“, vždyť bez vás a krojovaných, by to nebyly DOŽÍNKY. Letos šli v krojích i rodiče některých dětí a byla
to krása. Vždyť kroj jindy, to bylo něco svátečního, to neměl každý. V kroji se chodilo o svátcích a DOŽÍNKY mezi ně patřily.
Děkovná mše za úrodu
V neděli po DOŽÍNKÁCH jsme se s dětmi v krojích sešli na DĚKOVNÉ MŠI
za úrodu v našem kostele. Všem, kteří krásně vyzdobili kostel, přinesli a připravili
co bylo třeba, těm všem „PÁN BŮH ZAPLAŤ. Bez vaší pomoci by to nebylo.
Určitě si mnozí všimli, že v kostele byli i někteří muzikanti STRAŇANKY i s panem
kapelníkem Houštěm. Bylo to milé překvapení.
Jaromíra Hajdová

Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na chvíli zastavila a bilancovala uplynulé období svého působení v oblasti kultury naší obce. V minulých deseti letech jsem pracovala v kulturní
komisi obce Závišice, nejdříve osm let jako členka pod vedením pana Lumíra Lošáka, poslední dva roky jako její předseda. Po celou dobu jsme se všichni snažili, abychom Vás svými akcemi zaujali, potěšili a mnohokrát i pobavili. Doufám, že se nám
to podařilo. Chtěla bych všem, kteří se podíleli na přípravách akcí poděkovat, především pak členům kulturní komise – manželům Jarolímovým, Pavlu Boháčovi, Daně
Hývnarové, manželům Kořenkovým, Aleši Jadrníčkovi a Lumíru Sopuchovi. Přeji
novému předsedovi kulturní komise hodně štěstí v jeho nelehké práci, pevné nervy,
trpělivost a spoustu obětavých rukou.
Hana Sopuchová
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Ekolamp nabízí ekologické a ekonomicky výhodné řešení
EKOLAMP se stará o více než 4 400 sběrných míst po celé republice. Malá sběrná
nádoba, kam lze odnést vysloužilou nefunkční zářivku je k dispozici na úřadech, prodejnách elektro či jiných veřejně dostupných místech. Dalším řešením jsou sběrné
dvory, které provozují města či obce.
Obec Závišice má malou sběrnou nádobu umístněnou v tzv. E-domku, který se nachází za budovou obecního úřadu a je otevřen v pondělí a pátek v době od 13-17 hod.
E-domek je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
„Další možností jak se může občan Závišic ekologicky zbavit vysloužilých zářivek je
nejbližší maloobchodní prodejna, kde mu ochotně vysloužilý zdroj při nákupu nového bezplatně odeberou“,dodává Radoslav Chmela.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena
tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./
ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění
zbytkových odpadů.
Více informací na www.ekolamp.cz

Pozvánka

Honební společenstvo Závišice - Štramberk
zve na jednání Valné hromady,
která se koná dne 14. 9. 2012 v 17.00 hod.
v restauraci u Kremlů v Závišicích
Ing. František Bajer
Honební starosta
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Ekologické chování se vyplácí
Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady
obce
Chybí obci peníze na školu, nové zdravotnické středisko, opravu chodníku nebo na
odvoz komunálního odpadu? Nemalou část obecního rozpočtu lze ušetřit díky spolupráci s kolektivními systémy zabývajícími se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení. V případě světelných zdrojů, tedy (kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED zdrojů), to je společnost EKOLAMP. Ta se bezplatně a recyklaci vysloužilého světelného zařízení postará.
Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost postarat se o komunální odpad. Zejména
zajistit jeho sběr, svoz, třídění a likvidaci. Zároveň se od obcí očekává předcházení
vzniku zbytečných odpadů. V komunálním odpadu zbytečně končí vysloužilé elektrozažízení, které je možné recyklovat.
Na skládkách zbytečně končí toxická rtuť
Podle analýzy společnosti EKOLAMP domácnosti vyhazují do komunálního odpadu zhruba 66 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů:
lineálních a kompaktních zářivek, výbojek nebo LED světelných zdrojů. „Na skládkách tak každoročně zbytečně končí více než tisíc tun směsi skla, plastů a kovů.
Přitom 85 procent těchto materiálů lze snadno recyklovat,“ říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP.
Nerecyklované úsporné zářivky navíc představují značnou ekologickou zátěž. Obsahují totiž nepatrné množství – do 5 mg – toxické rtuti, která však ve velkých objemech představuje značné zdravotní riziko. Zejména voda je v ohrožení, 1mg může
znečistit až 20 000 litrů vody. „Pokud se ročně nedostane ke zpracování přibližně
75 kilogramů rtuti z neodevzdaných světelných zdrojů, je jasně vidět obrovské
potenciální ohrožení živnotního prostředí,“ dodává Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti EKOLAMP domácnosti uvádějí, že recyklují neuvěřitelných 83 procent úsporných zářivek. Skutečnost je ale jiná. Praxe totiž ukazuje, že
ke zpracování odevzdají jen asi třetinu.
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Blahopřání jubilantům
Zdeňka Šimíčková
Anastazie Pustějovská
Ludmila Jurečková
Jiří Kuběna
Teodora Šustalová
Emil Lichnovský
Božena Hývnarová
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Bezplatné dárcovství krve
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárcům krve, kteří dovršili
počet 80 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Jsme potěšeni, že mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM je
i občan Závišic

pan Pepík Kuběna.
Touto cestou panu Kuběnovi jménem obce děkuji za jeho hluboce lidský postoj pomáhat neznámým lidem.
Zdeněk Vajda

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se bude konat

ve středu 5. září v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Zveme všechny členy
Účast nutná
Klub důchodců společně s Kulturní komisí obce pořádá
v sobotu 15. září od 16 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů

JIŘINKOVÉ ODPOLEDNE
O dobrou zábavu se postará DJ PAUL - DOCTOR
Srdečně zveme všechny spoluobčany

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

18. 9.
5
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Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou konat
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského
průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 10. října 2012 do 16 hodin,
- žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Závišice nejpozději do 5. října 2012.
Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, Obecní úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
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