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3 K Č

Obecní úřad informuje
Připravujeme
Obec Závišice ve spolupráci s mladými hudebníky ze Závišic a skautským oddílem
připravují na středu 19. 12. 2012 Vánoční koncert, Živý betlém a Vánoční jarmark.
Prosíme zájemce z řad občanů, kteří by chtěli na tomto jarmarku prodávat své výrobky
nejen s vánoční tematikou, aby se do 30. 11. 2012 přihlásili na obecním úřadě z důvodu
rezervace prodejních stánků.

Pozvánka
Obec Závišice a Komise životního prostředí pořádá
v sobotu 3. 11. 2012 ve 14.00 hodin
na Bowlingu v Závišicích
3. 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 1. 11. 2012.
Sponzoři: Horuta K.,Štihel J., Řihák V.
Startovné 20 Kč (v ceně občerstvení)

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 11/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 10. 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
2311.2012*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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Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO
Poslední vývoz BRO v tomto roce bude proveden dle plánu
ve středu 28. listopadu,
v případě nepříznivého počasí bude ukončen dříve, o čemž budete informováni.
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 22. 10. 2012
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
232/2012 program 13. zasedání ZO
7-0-0
volí:
233/2012 návrhovou komisi 13. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt, Marta Najzarová
7-0-0
234/2012 ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZO: Mgr. Aleš Jarolím a Hana Kuběnová
7-0-0
bere na vědomí:
235/2012 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0
schvaluje
236/2012 vytvoření 3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na pozici
dělník pro čištění obce
7-0-0
bere na vědomí:
237/2012 petici občanů ohledně dopravní situace na „Pasekách“ a:
a) schvaluje rozšíření dopravního značení „Obec“ a „Konec obce“ v lokalitě
„U Paličky“ ve směru do Závišic, ve směru do Kopřivnice a ve směru
do Příbora
b) schvaluje záměr vybudování přechodu pro chodce v oblasti autobusových
zastávek v lokalitě „U Paličky“ a pověřuje starostu obce přípravou projektu v roce 2013
c) pověřuje starostu obce prověřením možnosti vybudování chodníkového
tělesa podél silnice II/482 v lokalitě „U Paličky“ a dopravní situace v této
lokalitě jako takové, o čemž bude písemně informovat zástupce petičního
výboru
8-0-0
schvaluje:
238/2012 vydání stolních kalendářů na rok 2013 v ceně max. 10.000,- Kč, předpokládaný náklad 150 ks a pověřuje zastupitele dodáním fotografií z akcí 8-0-0
239/2012 a) sloučení komise pro práci s dětmi a mládeží s kulturní komisí a schvaluje
Mgr. Aleše Jarolíma jako předsedu kulturní komise
b) Ing. Zdeňka Pecha jako předsedu komise pro rozvoj obce s účinností
od 1. 10. 2012
c) zřízení komise pro spolupráci obce Závišice s dobrovolnými sdruženími
a spolky a schvaluje Mgr. Danu Hývnarovou jako předsedkyni této komise
8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
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Závišičtí judisté úspěšní doma i na Slovensku
Úspěšně zahájili závišičtí judisté druhou polovinu letošní sezóny. První říjnovou
sobotu se zúčastnili 9. ročníku mezinárodního turnaje GRAND PRIX JUDO v Povážské Bystrici.
Mezi benjamínky se ve váhové kategorii do 34 kg
představil Filip Hanzelka. Těsně po doléčeném zranění ruky dokázal, že je zpět ve výborné formě.
Ze své části pavouka se propracoval přes Slováka
Erika Ristaka a Tomáše Zacharovského až do semifinále. Tady narazil na zlínského Jana Němečka
a za minutu se vítězstvím na ippon zaslouženě dostal do finále. Ve vyrovnaném utkání sice podlehl
Dominiku Miksimu z Polné, ale celkový dojem
a druhé místo na stupních vítězů je výbornou vizitkou závišického benjamínka. V kategorii do 34 kg
v mladších žácích bojoval na slovenském tatami
Radek Rýpar. Nenechal se zahanbit mladším oddílovým kolegou, a taky on si vedl velmi dobře.
Od prvních zápasů se probíjel vítězně. Nejprve
Zleva: Filip Hanzelka a Radek Rýpar přes Slováka Petera Manka, potom porazil domácího Samuela Jankova a dostal se až do semifinále.
Tady se pak vítězstvím nad Adrianem Sellem z Arkadie Galanta propracoval k finálovému boji o zlato. Bohužel, stejně jako Filipu Hanzelkovi, mu chyběl k celkovému
vítězství jenom malý krůček. S Markem Kousalem prohrál těsně na juko a nakonec si
v silné konkurenci odvezl z Povážské Bystrice cenné trofeje za druhé místo.
V září měli na Slovensku turnaj i muži. Josef Babiář a Adam Kahánek bojovali
na 28. ročníku mezinárodního turnaje SNP v Banské Bystrici. Konkurence ale byla více
než hrozivá. Čtrnáct států z celé Evropy se svými olympijskými reprezentanty. Jen namátkou česká špička v čele s Lukášem Krpálkem nebo výborní Slováci s jejich jedničkou Milanem Randlem. Josef Babiář ve váze do 73 kg moc šancí nedostal a byl vyřazen
Polákem Jatowttem. Adam Kahánek se utkal s borci v kategorii do 66 kg. Ze své části
pavouka se po výborném výkonu probil až do čtvrtfinále. Tady mu vystavil stopku slovenský reprezentant a pozdější celkový vítěz Matěj Poliak. V celkovém hodnocení to
pak znamenalo solidní sedmou pozici.
Na domácí půdě se v září ještě představili mladí judisté na turnaji o pohár primátora
ve Frýdku Místku. Radek Rýpar tady obsadil 1. místo, benjanínek Adam Socha 3. pozici a Filip Hanzelka skončil těsně pod stupni vítězů. Poslední zářijovou sobotu se pak
opět blýsknul perfektním výkonem Radek Rýpar. Na Velké ceně Ostravy nepřipustil
žádné pochyby o své kulminující formě. Ve váze do 34 kg zdolal každého soupeře
před časovým limitem na ippon a zaslouženě si odvezl z krajské metropole zlatou medaili.
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Další úspěchy našich judistů
Radek Rýpar bronzový v Českém poháru
Kvalifikační body na Přebor České republiky mladších žáků se pokoušel získat
Radek Rýpar na posledním turnaji Českého poháru v sobotu 20. října
v Teplicích. Náročná cesta na sever Čech nezanechala na závišickém
žákovi žádné stopy únavy. Ve váze do 34 kg si v pavouku poradil nejprve s ústeckým Tomášem Kaulfusem. Chvatem uči mata provedeným
na ippon postoupil do druhého kola. Tady zvítězil už za jednu minutu
na držení nad Matějem Burešem z VTŽ Chomutov. O postup do semifinále bojoval v následném zápase s teplickým Janem Řádou. Ve vyrovnaném utkání, kde žádný ze soupeřů nebodoval ani na yuko, přiřkli rozhodčí těsnou výhru na praporky domácímu Řádovi. V opravách pak
Radek Rýpar porazil na ippon Otakara Rezlera ze Semil, a když zdolal
dvěma wazari domácího Tomáše Kremlu, přiblížil se k zápasu o bronz. S jihlavským
Martinem Štolbou nejprve bodoval na yuko a nakonec úspěšným držením kesa gatame
dotáhl boj do vítězného konce. Třetím místem si závišický mladší žák zajistil postup
na listopadový přebor České republiky, který se letos uskuteční v Ostravě.

Filip Hanzelka vybojoval ve Štramberku zlato
Sedmička závišických judistů se vydala v sobotu 20. října do sousedního Štramberku na turnaj benjamínků. Šestici začínajících benjamínků, kteří přišli sbírat zkušenosti,
doplnil zkušený Filip Hanzelka. Když se od těch nejmladších očekávalo seznámení
s atmosférou závodů, od ostříleného Hanzelky se předpokládal boj o čelní pozice. Svoji roli favorita beze zbytku splnil. Základní skupinu přesvědčivě vyhrál, když na svém
štítě nechal nejprve Jana Walicu ze Stonavy, pak
Jana Petrželu z Frýdku Místku a nakonec i Michala Pekaře ze Sigmy Olomouc. V semifinále
se utkal s druhým ze skupiny „A“ s Matyášem
Fuskem z SKP Ostrava. Ani tady závišický benjamínek nezaváhal a dobře provedeným chvatem
tai otoši si otevřel cestu do finále. Zde se znovu
střetl s olomouckým Pekařem, který vyhrál druhý semifinálový souboj. Podobně jako v základní skupině ani ve finále nedal Pekařovi šanci.
Opět zvítězil a odkázal jej na druhou pozici.
Zleva: Filip Hanzelka, Tereza Gajdušková
Sám si pak vystoupal na nejvyšší místo stupňů
a Mikoláš Bartoň
vítězů pro zlatou medaili.
Mezi nejmladšími benjamínky se blýsknul dobrým výkonem Mikoláš Bartoň. Ve skupině do 39, 6 kg dokázal porazit Antonína Frelicha z Femaxu Hranice, což mu vyneslo
výborné druhé místo. Ostatní benjamínci na své zkušenější soupeře nestačili, i když
mnohokrát byli od vítězství velmi blízko. Tereza Gajdušková skončila třetí, Kateřina
Honešová čtvrtá a Anna Lošáková pátá. Mezi chlapci obsadil Vojtěch Honeš sedmou a
Adam Socha osmou pozici.
12

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2012.
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah.
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php
3
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Blahopřání jubilantům
Ludmila Gajdušková
Jan Galia

Jarmila Lípová
Ludmila Kuběnová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se bude konat

ve středu 7. listopadu 2012 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Děkuji panu J. Kořenkovi za zajímavou přednášku
„O trestné činnosti páchané na seniorech“,
kterou nám přednesl na minulé schůzce.
Jana Janková

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

13. 11.
11. 12.
Sběr plastových víček z PET lahví pokračuje
Plastová víčka z PET lahví sbírá a následně posílá nemocné Lucince na léčbu
ZŠ Sv. Zdislavy v Kopřivnici. Ke sběru se připojily obce Bordovice, Lichnov. Sběr
víček probíhá i v Rybí a Mořkově.
U nás mohou víčka odevzdávat děti ve škole a ve školce, ve skautu. Důchodci
mohou nosit na své schůzky.
Já už jsem předala paní Lidce Bajerové 2 pytle víček, které se v obci nashromáždily. Víčka se mohou dát p. Lidce Bajerové i u kostela, ta je předá na místo určení,
vždyť na škole pracuje.
Ne všechny děti se narodí zdravé, proto by nám jejich osud neměl být lhostejný.
Za ty, ke kterým nebyl osud příznivý, vám děkuje
Jaromíra Hajdová
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Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak
umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti
hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy
bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se
v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou
jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru,
který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič
by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění
nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru
obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let
lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno.
Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu
pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte
v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby
a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických
událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují
mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste
se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
11
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Vítání občánků
V neděli 28. října 2012 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od června do září 2012:

V kategorii nad 30 let pak byl nejlepší Luboš Hodura z SDH Hukovice-3:28,71,
druhý Ondřej Fabián-3:34,71a třetí Stanislav Fabík z SDH Větřkovice-3:40,09.
Závišičtí hasiči se v této kategorii umístili na 4. místě Roman Baďura 4:11,23,
7. místo Vítězslav Bár 4:26,23.
To, že trať nebyla nikterak lehká, se přesvědčilo několik závodníků, kteří museli svůj
výkon ukončit z důvodu chybějících sil.
Velký obdiv si zaslouží obě závodnice, které se postavily na start stejně náročné trati
jak muži. První startující za vydatné podpory přihlížejících trať dokončila, druhá pak
dokázala zdolat zhruba třetinu trati a zastavil ji až výstup po schodišti ve školní budově.
Velký dík patří organizátorům za velmi zdařilý závod a celkovou organizaci.
Kompletní výsledky jsou možné k nahlédnutí na vývěsce SDH Závišice a nebo
na www stránkách http://sdh-zavisice.webnode.cz/
Roman Číp

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků
a silvestrovských oslav
V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často z hořlavých
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny
jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené
v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se
svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí.
V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky
musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce.
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Matyáš Bortel
Eliška Mutinová
Ladislav Bajer
Marie a Max Jandovi
Michal Gajdušek
Tomáš Lichnovský

Kniha o Závišicích

Obec Závišice vydala publikaci
Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě
za dotovanou cenu 200,- Kč.

Pozvánka
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
V E V Ě K U 0 - 4 ROKY.
Kdy: od října do května každý pátek
(kromě státních svátků a školních prázdnin)
od 9.30 - 10.30 hod.
Kde: v místní tělocvičně
S sebou: přezůvky (cvičky), pití
Těším se na vás
Eva Jašková
5
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Školní okénko
Bezpečně nejen do školy
Houstnoucí doprava, zvyšující se rizika dopravní ch nehod a v tom ti nejohroženější - naše děti. Jak je chránit před nebezpečím, které jim hrozí na silnicích, jak
předcházet jejich zranění?
Nejlepším způsobem je prevence. Dětem nestačí pořídit kvalitní autosedačku,
přilbu na kolo a oblečení s reflexními nášivkami, přestože tyto pasivní bezpečnostní
prvky jsou důležité. Prioritní je jejich výchova
k bezpečnému a ukázněnému chování v dopravě,
k předvídavosti a vzájemné ohleduplnosti.
K praktickému výcviku chodců a cyklistů
slouží dopravní hřiště. Naše škola navštívila tato hřiště
v Kopřivnici i v Příboře. Žáky ještě čeká teoretická část
dopravní výchovy ve škole a potom plánujeme další
návštěvu dopravního hřiště. Hru na dopravu děti berou
velice vážně, respektují dopravní předpisy i značky, učí
se správným návykům a uvědomují si rizika, která jim mohou hrozit. Lze říci, že výuka na dopravním hřišti představuje praktické uplatnění a procvičení vědomostí žáků
v praxi, neboli, že je v ní jde o sepětí školy se životem.
Děti a příroda
Naše škola se zaměřuje na oblast ekologické výchovy, neboli environmentální výchovy. Jejím cílem je pěstovat v dětech vztah k místu, kde žijí, učit je vážit si
přírodního a kulturního bohatství obce, regionu a posléze celé planety, poznávat přírodní zákonitosti a přírodu chránit.
Environmentální výchova se prolíná veškerým děním ve škole, všemi předměty. Zároveň připravujeme aktivity, které jsou přímo na tuto oblast zaměřeny.
V měsíci září a říjnu jsme absolvovali dvě terénní exkurze – první na rozhlednu
na Bílé hoře, druhou na rybníky v Albrechtičkách, kde žáci poznávali chráněnou krajinnou oblast Poodří.

Navštívili jsme i Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích, kde jsme viděli
ptactvo našeho regionu a seznámili jsme se s tím, jak se lidé starají o poraněná či ohrožená zvířata. Ve spolupráci s touto Stanicí jsme realizovali i interaktivní pořad Ptáci
v lesích, na loukách a u vody, v němž se děti dozvěděly řadu zajímavostí o životě ptactva. Připravujeme další pořad, a to o životě šelem.
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III. ročník Železného hasiče obce Závišice
vyhráli Radek Váňa a Luboš Hodura
V sobotu 13. 10. 2012 se v areálu základní školy a kostela v Závišicích konal
III. ročník Železného hasiče obce Závišice.

Na start závodu se postavilo celkem 53 hasičů a dvě hasičky. Start byl stanoven
na 13. hodinu, což při celkovém počtu závodníků dávalo naději, že se z části bude jednat o noční soutěž. Nakonec tomu tak nebylo a i poslední startující se vypravil na náročnou a netradiční trať ještě před setměním.
Trať sestávala z tažení dvou B hadic, na kterých byly připevněny dvě pneumatiky
z osobního automobilu, na vzdálenost cca 50 m, pokračovalo se přesunem kola
z nakladače pomocí kladiva na danou vzdálenost 5 m. U této disciplíny byla možnost
výběru kladiva ze třech druhů. Velké, větší a největší. Tato disciplína byla dosti fyzicky náročná, protože i po dost velké ráně kladivem se pneumatika pohnula jen o velmi
malou vzdálenost. Po přesunutí pneumatiky za vyznačenou metu následovalo smotání
deseti metrové B hadice, vběhnutí do školní budovy kde závodníky čekal výběh
do třetího patra. Aby to ale nebylo tak jednoduché, při výběhu měl závodník v každé
ruce 15 kg vážící barel s vodou. Navíc se barely musely jak vynést nahoru tak i snést
dolů. Pokračovalo se výběhem z budovy, spojením čtyřech půlspojek na hadicích C,
překonání bariéry, přesun pneumatiky z nákladního automobilu pomocí překlopování.
Jako poslední disciplína bylo zapojení dvou C proudů na rozdělovač a napojení dvou
proudnic na hadice C a jejich roztažení. Pak už čekal na závodníky jen co nejrychlejší
běh do cíle.
S nástrahami trati se nejlépe v kategorii do 30 let vypořádal Radek Váňa z SDH Lubina-Větřkovice s časem 2:51,64, jen s těsným náskokem před Martinem Kolibou
z HZSP Letiště Mošnov s časem 2:52,41 a třetím Martinem Janušem z SDH Halenkov
s časem 3:03,06. S domácích borců se umístili na 7. místě Ondřej Číp s časem 3:24,43
dále pak 9. místo Mojmír Pala 3:33,93, 11. místo Štěpán Vavřík 3:39,27, 15. místo Jan
Kuběna 3:49,09, 17. místo Roman Číp 3:52,22, 24. místo Tomáš Both 4:14,36.
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
XII.
I učitelé přibývají
Přístavbu školy projektoval a zednické práce prováděl stavitel Kašpar Karlseder
z Příbora. V té době už pečovala o potřeby školy místní školní rada, která s nadučitelem
Pavelkou organizovala stavbu (zajišťování materiálu, zadávání
menších zakázek atd.). Předsedou této místní školní rady
v r.1884 byl Josef Michálek z čp. 24, členy pak byli P. Josef
Nehudek, farář ze Štramberka, Josef Hyvnar, starosta obce,
František Kuběna, obuvník a nadučitel Josef Pavelka. Až do r.
1869 měl dozor nad školami římskokatolická církev, na vesnicích představovaná farářem farnosti. Od r. 1869 byl zaveden
dozor občanský (okresní školdozorci – inspektoři) a ustaveny
15: Škola po opravě
místní, okresní a zemské školní rady.
Jak už bylo zmíněno, od r. 1882 byla zřízena druhá třída, což si vyžádalo dalšího učitele. Byl jím ustanoven čekatel učitelství, absolvent příborského učitelského ústavu založeného r.1875, Alois Šťastný, který začal vyučovat v září 1883. Učitel Josef
Pavelka se pak stal nadučitelem.
Ve škol. roce 1884/85 již bylo ve škole 160 dětí a ve škol.roce 1893/94 to bylo
180 dětí. Třídy již svou velikostí nedostačovaly. Žádost o povolení další třídy (třetí)
byla sice podána r.1893, ale vyřízena až v r.1897. V přízemí školní budovy byl pak
zrušen malý byt pro učitele a obecní kancelář a zbouráním příčky se tak získal prostor
pro třetí třídu.
Ve škol. roce 1897/98 byl učitelský sbor tvořen těmito učiteli: Josef Pavelka,
nad-učitel, Jan Urban, učitel, Rudolf Přívětivý, učitel, P. Pavel Kvasnička katecheta,
Josefa Kosová, industriální učitelka. Místní školní radu tvořili: Čeněk Bortel, rolník,
předseda, Josef Pustějovský, kovář, Vilém Hanke, mlynář, Josef Pavelka, nadučitel.
Starostou obce byl Josef Pustějovský, kovář.
Během působení nadučitele Pavelky (1870-1908) se na škole vystřídalo asi
15 učitelů pocházejících z okol-ních obcí, po roce 1883
asi všichni byli absolventy příborského učitelského ústavu.
Školu už navštěvoval pravidelně okresní školní dozorce
jako kontrolní orgán. Např. 1. 6. 1898 navštívil školu
okresní školdozorce (inspektor) Josef Mňuk. Od ledna
1894 se začalo vyučovat ženským ručním pracím. Tento
předmět vyučovaly tzv., industriální učitelky, první byla
dcera Josefa Pavelky. Školní rok vždy začínal i končil mší
16: Škola roku 1900
svatou, která se konala ve Štramberku za účasti žáků i učitelů ze Závišic.
15. dubna 1898 bylo na učitelské poradě usneseno založiti místní učitelskou
knihovnu. Každý učitel přispíval měsíčně 40 krejcary rakouskými.
Osudy školy však pokračovaly i ve století dvacátém. Tož zas za rok…
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V měsíci říjnu jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří na skládce v areálu
firmy ASOMPO, a.s. v Životicích u N. Jičína, kde se ekologicky likviduje i odpad
z naší obce.
Součástí ochrany přírody, ke které děti vedeme, je i třídění
odpadů a sběr odpadových surovin. Budeme moc rádi, když
nás podpoříte ve sběru starého papíru. Sbírání plastových
lahví už skončilo, ale budeme pokračovat ve sbírání plastových uzávěrů PET lahví. Tento sběr byl původně ukončen
z důvodu pro školu nevýhodných podmínek odběratelské
firmy. Nyní budeme plastové uzávěry sbírat na podporu nemocné holčičky Lucinky a invalidních lidí v sanatoriu Hrabyně. Opět budeme rádi, když nám pomůžete a plastové vršky
budete sbírat s námi.
Za vaši pomoc děkujeme
Mgr. Dana Hýlová

Připravujeme
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