Zpravodaj/prosinec 2012

Zpravodaj prosinec 2012

Placená inzerce

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

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
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Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2013 Vám přeje
Zdeněk Vajda
starosta obce

Obec Závišice Vás zve na
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
k přivítání nového roku 2013
v úterý 1. 1. 2013 od 16 hodin
před obecním úřadem

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 12/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 11. 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
14. 12. 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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s ohňostrojem,
novoročním koncertem STK - učitelský kvartet
a tradičním svařákem
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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 12. prosince 2012 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce
a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php
Hlavní body programu:
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2013
- obecně závazná vyhláška obce (odpady)

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012.
V nutných případech volejte 728 365 615 (Z. Vajda).

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce otevřena
naposledy v pondělí 17. 12. 2012.

Vývoz popelnic
Poslední letošní vývoz popelnic proběhne
v pátek 28. 12. 2012.

Zpravodaj/leden 2013 bude v prodeji od 3. 1. 2013.
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Poslední nejpočetnější skupina nejmladších benjamínků zápasila v Bohumíně.
Tvořilo ji šest chlapců a tři dívky. Prali se skvěle a v konkurenci starších borců dokázali
mnozí vystoupat i na stupně vítězů. Kateřině Honešové v kategorii do 35 kg namíchal
pořadatel do tabulky dva chlapce. Tato neobvyklá situace ale závišickou judistku nezaskočila. Prala se výborně, oba soupeře porazila na ippon a z Bohumína si odváží zlatou
medaili. Podobně suverénně si vedl i Adam Socha ve váze do 29 kg. Do Bohumína
přijel s odhodláním odčinit nevydařený turnaj ve Štramberku a tentokrát mu vyšlo,
na co sáhl. Svoji tabulku vyhrál bez zaváhání a do semifinále postoupil z prvního místa.
Zde jej čekal druhý z tabulky „B“ Alex
Huryta z SKP Frýdek Místek. Tady Adam
Socha pokračoval ve spanilé jízdě a nechal
Hutyru na svém štítě. V boji o zlato pak
svedl bitvu s Tadeášem Binarem ze Slezanu
Opava, ale ani on nedokázal závišický rychlík zastavit. Na stupních vítězů si pak zaslouženě přebral zlatou medaili. Anna
Lošáková měla ve váze do 40 kg jednoho
chlapce, domácího Davida Kraskowského.
Toho porazila na ippon, a když potom prohrála s opavskou Pavlou Novákovou, bylo
z toho druhé místo a stříbrná medaile. Zajímavou tabulku vytvořila kategorie do 25 kg.
Mezi pěti judisty bojovali hned tři závišičtí
benjamínci, dvojčata Bartoňovi, Tobiáš
a Max a Vojtěch Honeš. V bratrovražedné
a oddílové bitvě nakonec rozhodlo, že všichni v tabulce porazili ostravského Kožušníka,
ale všichni prohráli s Davidem Boháčkem
Závišičtí benjamínci z Bohumína
z Baníku Ostrava. Po konečných propočtech
s opičákem-maskotem turnaje
bral Boháček zlato a závišičtí druhé, třetí
a čtvrté místo v pořadí Bartoň Max, Bartoň
Tobiáš a Vojtěch Honeš. Další dívkou do něžného trojlístku byla Tereza Gajdušková.
Utkala se se soupeřkami ve váze do 30 kg a po vítězství nad Alexandrou Kokešovou
z Baníku Ostrava jí připadla za třetí místo bronzová medaile. Velice těžkou sobotu měl
Mikoláš Bartoň. V kategorii do 38 kg narazil na suverény letošní sezóny dvojčata
Vosáhlovy. Jejich zkušenosti se naplno projevily už v základních skupinách. Závišického benjamínka odsunuli na nepostupovou pozici a sami se ve finále podělili o zlato
a stříbro. Poslední zástupce závišického juda byl Tadeáš Labounek. Ve váze do 29 kg
po pěkném boji porazil Slováka Martina Jarabicu ze Žiliny, ale tato výhra pro něj znamenala jen třetí místo v základní skupině, těsně za prvními dvěma postupujícími.
Sečteno a podtrženo sobota byla pro závišické judisty velice úspěšná. Z turnajů
z různých míst naší republiky přivezli ve všech kategoriích celkem 11 medailí!
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Medailová žeň závišických judistů
Úspěšnou sobotu zažili o martinském víkendu závišičtí judisté. Rozjeli se na čtyři
turnaje do různých koutů naší republiky a všude byli úspěšní!
Nejdále vyjel Adam Kahánek. Zúčastnil se 45. ročníku mezinárodní Velké ceny města Jičína mužů. Ve váze do 66 kg nenašel
na severovýchodě Čech přemožitele. K cestě za celkovým vítězstvím zdolal nejprve ve čtvrtfinále libereckého Jana Parmu a v semifinále Michala Kubiše z Brna. Ve finále se pak utkal s neporaženým Matějem Sedmidubským z USK Praha. Vyrovnaný boj se
v základním čase nerozhodl a muselo přijít prodloužení, tzv.
„golden skóre“. Asi po 30 sekundách si na okraji tatami připravil
Adam Kahánek svůj oblíbený chvat sode curi comi goši a rozhodl,
že tato technika byla vítězná. Zaslouženě si tak odváží z Jičína trofeje za první místo.
Do Brna na turnaj družstev dorostenců odjel David Hyvnar. Bojoval za tým Železo
Hranice, který posílil v kategorii nad 90 kg. Svými dvěma vyhranými zápasy a jednou
remízou významně posunul své družstvo k bronzovému stupínku.
Na Valašsko do Vsetína se vydal trojlístek závišických žáků a benjamínků. Všichni
se zde ukázali ve velmi dobrém
světle a podali perfektní výkony.
Radek Rýpar v mladších žácích
do 34 kg skvěle ovládl svoji tabulku. Na ippon zdolal postupně
domácího Bořivoje Felcmana
kontrachvatem tani otoši, Erika
Vnuka ze Slavie Žilina chvatem
ogoši, Janáse Petra z Veselí technikou tai otoši a holešovského
Pohančeníka udržel na lopatkách
předepsaných 25 sekund. Výborný výkon Radka Rýpara oceněný
zlatou medailí nenechal v klidu
dalšího mladšího žáka Jakuba
Gajduška. Ten ve váze do 55 kg Zleva: Radek Rýpar, Filip Hanzelka, Jakub Gajdušek
zažil malé sportovní drama se
šťastným koncem. Situace se v jeho tabulce vyvinula tak, že všichni tři účastníci této
kategorie měli po jednom vítězství a vzájemná utkání mezi sebou o vítězi nerozhodla.
Došlo tedy k málo vídanému rozhodnutí, kdy museli být všichni závodníci rozváženi.
Závišický Jakub Gajdušek měl nejmenší hmotnost, a tím si ve váze do 55 kg zajistil
první místo na stupních vítězů. Úspěšným žákům dobře sekundoval i benjamínek Filip
Hanzelka. V tabulce váhy do 35 kg se třemi vyhranými zápasy dostal na výborné druhé
místo a stříbrem tak zkompletoval úspěšnou sbírku medailí závišické valašské mise.
18

Sauna
Provoz sauny
bude letos ukončen 14. 12. 2012.

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.

Kalendář na rok 2013
Připravujeme stolní kalendář na rok 2013 s fotografiemi pořízenými v Závišicích.
O možnosti zakoupení Vás budeme informovat prostřednictvím SMS zprávy.

Prodejna Jednota Závišice oznamuje
Přijímáme objednávky na vánoční kapry, pečivo, koláčky, knedlíky, maso, lahůdkové
zboží (chlebíčky, dortové aspiky, saláty, kuřecí a masové rolády, apod.), listové těsto
a další zboží.
Mimo to mohou děti nosit svá přání pro Ježíška do schránky v místním obchodě.
Jana Sendlerová a kolektiv
3
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Informace z obce

SDH Závišice

Úprava Sedlničky
Po několika letech jednání se nám podařilo prosadit úpravu koryta potoka. Vlastní
stavba již byla zahájena a dokončena by měla být na podzim 2013. Není to projekt
či investice obce, ale investorem stavby je Povodí Odry, státní podnik a vlastní stavbu provádí společnost Lesostavby Frýdek Místek a.s.
V první fázi dochází ke kácení stromů podél koryta potoka, kdy se nám po místních
šetřeních podařilo významně snížit počet stromů, které měly být odstraněny.

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 22. 12. 2012 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na závěr bude videoprojekce z našich akcí a hasičský guláš.

Následně bude upraveno koryto v úseku od Velčovského mlýna až po nový most
u obchodu. Další úsek je od lávky u autobusové zastávky po točnu autobusů na horním konci.

TJ Závišice
V rámci této úpravy bude zpevněn levý i pravý břeh lomovým kamenem, dojde
k vyčištění a prohloubení koryta a zpevnění koryta příčnými prahy. Koryto bude mít
i nadále lichoběžníkový tvar. Nebude stavěna žádná zídka, jak je po obci slyšet.
Břehy budou zpevněny patkou v korytě a vyloženy po břehu do 3 metrů.
Příčné prahy budou vyloženy lomovým kamenem se snížením středu koryta.
Věříme, že budeme trpěliví a sneseme problémy se stavbou spojené až do jejího dokončení včetně náhradní výsadby zeleně.

Paseky a doprava

EVERTON Závišice na výborném 2. místě KLMK
Fotbalisté TJ Závišice se umístili v uplynulém ročníku II. ligy malé kopané na výborném 2. místě. Za vítězným týmem Dallas 54 zaostali pouze o 3 body. Nejlepším
závišickým střelcem soutěže byl Dalibor Gajdušek se 7 góly. Druhé
místo je opravňovalo k účasti v baráži o postup do I. ligy, která se
uskutečnila v Kopřivnici dne 20. 10. 2012. V baráži zvítězili v utkání
s SD Kopřivnice 2:0, další dvě utkání skončila porážkami, s týmem
KVS těsně 0:1 a týmem Trapess devils 2:4. V barážové tabulce tak
obsadili konečné třetí místo a zůstali krůček od postupu do I. ligy.
Děkujeme všem hráčům za výborné výkony a přejeme hodně úspěchů v dalším
ročníku soutěže.
Konečná tabulka II. ligy :

Jak již bylo veřejnosti oznámeno a projednáváno na zasedání zastupitelstva, snažíme
se společně s občany Pasek hledat řešení ohledně zvýšení bezpečnosti dopravy a to
především v oblasti u Paličky.
Jako první a zásadní změna je, že celá oblast je již ohraničena dopravními značkami
počátek a konec obce. Takže je zde omezena rychlost na 50 km/hod. S tímto omezením souhlasily všechny orgány a to Policie ČR - Dopravní inspektorát, Správa silnic
a povolení vydal odbor dopravy MÚ Kopřivnice.

Pořadí
Záp.
1 Dallas 54
12
2 Everton Závišice
12
3 SD Kopřivnice
12
4 Baník Štramberk
12
5 SG Palermo
12
6 PERUN Kopřivnice 12
7 Stará Garda DT
12

+
10
9
5
5
4
4
1

0
1
1
2
1
2
1
0

Na dalších krocích ohledně zvyšování bezpečnosti budeme pracovat výhledově.
Zdeněk Vajda
4
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1
2
5
6
6
7
11

Skóre
37:17
36:19
32:28
25:20
28:30
29:39
15:49

Body
31
28
17
16
14
13
3
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Plesová sezóna bezpečně

Statistika počtu vozidel projíždějících
po silnici II/482 v katastru obce Závišice

Prvé měsíce každého roku jsou ve znamení plesů a velkých společenských zábav.
Organizátoři těchto akcí by neměli zapomínat na to, že mají určité povinnosti, které
jim vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají předpisy a které se s vyšším počtem
účastníků přiměřeně zvyšují. Takovéto akce se mohou konat jen ve stavbách, které
jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování
a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén).
Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy
nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají
a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů
jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje
č. 4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní
požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním
hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané
akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím
zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem
a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními
k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových
východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním
hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
16
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Pozvánky

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
o Vánocích 2012
Mše sv. se budou konat:
24. 12. 2012 na Štědrý den
20.00 hod.
25. 12. 2012 na Boží hod vánoční 10.00 hod.
26. 12. 2012 na sv. Štěpána
10.00 hod.
31. 12. 2012 na Silvestra
16.30 hod.
1. 1. 2013 na Nový rok
10.00 hod.

Skautský oddíl Minehawa
Betlémské světlo
Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční plamínek
Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským
delegacím z celé Evropy. V České republice putuje nejprve do Brna,
odkud je rozvezou vlaky po republice.
Pokud si přejete mít Betlémské světlo doma, můžete se zapsat
do formuláře v místním kostele, případně zaslat svou adresu na e-mail:
vojkuvkova.petra@seznam.cz. Přineseme Vám ho domů dopoledne na Štědrý den.

6

Jak jste si opatřil tak velké peníze a kolik stála stavba?
Když padlo rozhodnutí o stavbě bylo na hotovosti 189 000 korun. Při soupisu
za krátkou dobu se upsalo darů 60 000 Kč, na mzdách, práci a dodávkách a materiálu
asi 50 tisíc korun. Celkem stavba bez vnitřního zařízení stálo okrouhle 350 000 korun.
Vnitřní zařízení věnovali štědří jedinci,takže nám zůstane nyní dluh asi kolem 30 000Kč.
Hodiny jsme si opatřili z podílu honebního, jehož se zřekli občané v tento prospěch, zvony zase z pozůstalosti jedné dívky apod. Subvenci jsme dostali pořídku – např. několik
stromů na stožáry, jež však musíme prodat a stržené peníze odevzdat správě lesů patřící
ministerstvu školství a národní osvěty.
Co vás vedlo k tomu, že jste kostel zasvětili slovanským apoštolům?
Zdálo se nám, že úcta není taková, jakou by si tito naši Otcové zasluhovali.
Proto můj návrh byl všemi občany jednomyslně a nadšeně přijat. Také arcibiskupská
konsistoř přijala jej s povděkem. Bylo to opravdové a hluboké přesvědčení náboženské
a národní, jež nás vedlo k tomuto rozhodnutí.
Kdo se o stavbu nejvíce zasloužil?
Tu musím říci, že se všichni občané zasloužili ze všech sil, aby kostel byl postaven a zaplacen – od dělníka a domkáře až po zámožného sedláka. A všichni občané nadšeně skládali peníze, pracovali, vozili atd. Dokonce jedna osoba věnovala svou celoroční
chudinskou podporu. Jen ve dvou staveních ničeho na kostel nedali. Je však samozřejmé,
že nejvíce se zasloužila stavební správa. Také pan architekt Šálek a mistr Köhler mají lví
podíl na tomto výsledku. O panu radovi ze Štramberka ani nemluvím – to je samozřejmé.
Co můžete jako starosta říct o svých občanech? A co jim vzkážete v tak slavný
den vaší obce?
Mohu o nich upřímně říct jen samou chválu. Ve všem jsem se na ně mohl spolehnout. Být v čele takové obce je opravdu radost. Nemusím vám snad také nic jiného
o nich říci, než co se mě tázal předseda okresního soudu: ´Cože to tam máte za občany,
že se vůbec nesoudí?´. Nechť Závišané zůstanou takovými, jako byli doposud. Jako jsou
Závišice poslední v abecedě, mohou být v životě
národa prvními. Cítím se opravdu povinen jim
ze srdce poděkovat a přát jim, aby jim Pán Bůh vše
hojně odplatil.
Myslím, že nebylo (a asi není) mnoho takových obcí, o nichž by starosta mohl pronést takový
úsudek. A bylo (nebo je) mnoho takových pravých
starostů jako ten závišický? Ani v rozhovoru se novinářům nepřiznal, že bez něho by kostel nestál
Interiér nového kostela
a neskvěl by se takovou nádherou. Byl to v podstatě
on, který svým slovem, prací, jednáním vždy a všude budil nadšení pro tuto věc. I duchovní správce má na všem stejný podíl a s plným nadšením dosáhl toho, co si předsevzal jako farář při svém příchodu na Štramberk.
I dnešní generace Závišanů může být na své předky hrdá a svou obec dále zvelebovat.
Josef Adamec
A v dalších číslech Zpravodaje se ohlédneme do minulosti kostelíka sv. Kateřiny.
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Historie obce - Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Snad nebude na škodu, vrátíme- li se ve vzpomínkách do poloviny třicátých let
20. století. Tenkrát zářil novotou závišický kostel, na nějž bylo i ve Zpravodaji už několikrát vzpomínáno. Ale jednu, trochu osobní vzpomínku si přesto ještě dovolím připojit.
Je uchována v okresním archivu, kde ji uložil P. Bohuslav Juroška, štramberský rodák.
Spolu s ním nahlédneme do novin ze dne 22. září 1935 – zachoval se jenom článek,
nedá se ale určit ani autor článku ani název novin.
Dočteme se, že malá obec Závišice, čítající ani ne 200 čísel popisných, právě
světí svůj nový kostel. Článek pokračuje: „…Ten, kdo spatří tento nový Dům Páně, je
nadšen a přímo okouzlen jeho vzhledem a krásou. Je to katedrála na vesnici. Obzvláště
vnitřek svým slohem a vhodnou moderní linií navrženou architektem Šálkem z Brna
a hlavně výzdobou podle jedinečných návrhů pravého mistra církevní malby – akademického malíře Jano Köhlera, působí dojmem, který povznáší duši k výšinám. Je to
symfonie mramoru, barvy, lesku a třpytu, která pěje hymny slávy Boží…“
Na tehdejší dobu se opravdu nejednalo o jednoduchou a obyčejnou záležitost. Zvlášť uvážime-li, kolik obětí, námahy a lásky bylo zapotřebí k této stavbě. Stavbě
sice neveliké rozměrově, ale pro takovou obec úplně dostačující, ale stavbě nádherné v provedení a zařízení. Tak
velkého činu není schopna každá obec, to dokáže jen obec,
v níž žijí poctiví, snaživí a uvědomělí občané, navíc vedeKostelní výbor
ni zkušenými a zdatnými představiteli.
Duší všech příprav a prací byl bezesporu starosta obce, zemský poslanec Jan
Hývnar spolu se štramberským farářem, konsistorním radou P. Janem Hrubým. Redaktor
blíže neurčených novin položil starostovi Janu Hývnarovi několik otázek:
Jak to pane starosto, že jste se odvážil v tak těžkých dobách ke stavbě tak nádherného kostela? Co vás vedlo k takové práci?
Víte dobře, že musíme chodit dost daleko přes pole do kostela ve Štramberku
nebo Příboru a o svátcích do kostela sv. Kateřiny. Ten je však již tak zchátralý, že nevyhovuje konání služeb Božích. Byla to upřímná zbožnost, která živila jediné přání našich
občanů: mít v obci vlastní chrám Páně a která je nadchla přímo k obdivuhodné obětavosti a ochotě. A pokud mne
se týká - pravím Vám to
jen soukromě, neboť to
se nehodí dát do novin –
(toto prozrazení nám pan
Faksimile článku
starosta jistě promine),
plnil jsem svůj slib vůči Bohu, který jsem mu dal, když jsem byl na italské frontě. Tenkrát jsem mu slíbil, že vykonám něco velkého, vysvobodí-li mne ze smrti války. Když
jsem se vrátil, pojal jsem úmysl pracovat na uskutečnění stavby kostela a splnění tohoto
jsem považoval za splnění slibu Bohu daného. Všechny politické práce a cíle jsem pokládal za vedlejší a za jediný cíl jsem pokládal tento závazek. Neřekl jsem to ještě nikomu,
ani panu farářovi – a také vy si to nechejte pro sebe.
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KULTURNÍ KOMISE
OBCE ZÁVIŠICE
A SKAUTSKÝ ODDÍL MINEHAWA

Vás zvou

ve středu 19 prosince 2012
od 17.00 hodin :
ŽIVÝ BETLÉM
v podání skautů
na zahradě Pohostinství U Kremlů

VÁNOČNÍ JARMARK
za doprovodu vánočních koled
DECHOVÉ HUDBY ZÁVIŠANKY
na zahradě Pohostinství U Kremlů
- domácí speciality
- svařák a jiné pochutiny
- vánoční dekorace

VÁNOČNÍ KONCERT
v sále Pohostinství U Kremlů v 18.00 h.
- DECHOVÁ HUDBA BOROVANKA
- MLADÍ HUDEBNÍCI
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Jak na zářivky nejen ve školách
Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
s živou hudbou
v úterý 25. 12. 2012 od 20.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!

Ekologická výchova ve školách je investicí do našich dětí, která by se měla projevit
v lepší péči o naše životní prostředí ze strany budoucích generací. Dozví se školáci
v rámci této výchovy i to, jak naložit s nefunkční zářivkou?
Současné základní školy věnují velkou pozornost otázkám ochrany životního prostředí a učí naše děti, jak šetřit přírodní zdroje či jak pečovat o krajinu. K dětem se tak
dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec
možné se v tom všem dnes jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady - sbírá
se vše od papíru, plastů, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů
například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten také zřídil na svých webových stránkách
www.ekolamp.cz speciální sekci pro děti a mládež, která se i prostřednictvím jednoduchých textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky potřebnou problematiku
srozumitelně vyložit.

Turnaj ve hře Člověče nezlob se
V sobotu 3. 11. 2012 se uskutečnil druhý ročník turnaje v Člověče nezlob se.
Z 24 hráčů vyšli 4 finalisté:
1. místo - Petr Heralt, 2. místo - Jiří Wanke, 3. místo - Jan Sendler,
4. místo - Jarka Štihelová.
Poděkování patří sponzorům: Karel Horuta, Jiří Štihel, Vladimír Řihák.

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přirozenou formou speciální
problematiku zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky na jedné
straně šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, je jejich zpětný odběr organizován odděleně skrze sběrné dvory, obchody, mobilní svozy apod. Při recyklaci je
navíc kolem 85% materiálu z nefunkčních zářivek opět použito ve výrobě.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Komise životního prostředí děkuje všem hráčům za krásné sobotní odpoledne
a v příštím roce se těší na další napínavé souboje.
Za komisi životního prostředí
Kamil Sendler

8

13

Zpravodaj prosinec 2012

Zpravodaj/prosinec 2012

Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se bude konat
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo 25. a 26. ledna ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku
18 let (pro 2. kolo i občan, který alespoň druhý den konání 2. kola volby prezidenta
dosáhl věku 18 let).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
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) nebo předpokládá, že bude
krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo bude krátkodobě pobývat v zahraničí,
může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 9. 1. 2013 (pro 2. kolo volby do 23. 1. 2013),
- žádostí v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky, doručenou ObÚ Závišice do 4. 1. 2013 (pro 2. kolo volby do 18. 1. 2013).
Obecní úřad pak nejdříve 27. 12. 2012 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 na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, 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).
Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič, který bude chtít volit a v době volby prezidenta bude dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, věznici a jiných obdobných ústavech a zařízeních, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů osobu stojící v čele příslušného zařízení, která nejpozději 7. 1. 2013 (pro 2. kolo volby 21. 1. 2013) předá údaje
k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné
volební schránky.
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Blahopřání jubilantům
Jarmila Baďurová
Josef Najvar
Vlastimila Jurečková

Pavel Váňa
Rudolf Baďura
Josef Macháček
Jindřich Maliňák

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců se uskuteční

ve středu 5. 12. 2012 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Na schůzce přednese p. Kovářová přednášku O procvičování paměti.
Klub důchodců Závišice
pořádá pro své členy
v pátek 28. 12. 2012 v 16.00 hod.
na Bowlingu
„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Dobrá nálada jistě nebude chybět.

Klub důchodců přeje všem občanům hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2013!
Zveme mezi nás nové členy. Na každého se moc těšíme!
Chci poděkovat p. Adamcovi za zajímavou a poučnou přednášku o historii Závišic,
která se uskutečnila na poslední schůzce.
Také chci poděkovat p. starostovi Z. Vajdovi za zajištění videoprojekce na přednášce.
Jana Janková

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

11. 12.
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Školní okénko
Mateřská škola
V měsíci listopadu se děti ve školce opět nenudily. Měly zodpovědný úkol,
a to uspat broučky v přírodě. Vše proběhlo na podvečerní akci nazvané: „Cestičkou
do Ferdovy postýlky“.
Nejdřív si byly děti se svými rodiči vyrobit ve školce lucerničku.
Za týden jsme se opět všichni sešli, abychom našli pro broučky tu
správnou cestičku. Víly Můrka (Terka Nováková) a Hůrka
(Karolínka Matzková) nám rozsvítily lucerničky kouzelným
světýlkem, abychom nezabloudili. Cestou jsme zdolávali spoustu
úkolů, o které se postarali mladí závišané a těm všem patří náš dík.
Na závěr ještě všechny děti uspaly svého broučka z papíru
v ořechové skořápce pod listí v okolí školky a pak už jsme si popřáli: „ Dobrou noc“.
O občerstvení se postaraly paní učitelky a paní uklízečky z mateřské školky a Švestková
babička. Věříme, že všem chutnalo a zase za rok se na této již tradiční akci všichni rádi
sejdeme.
Po této akci dále navazovalo v rámci ŠVP uspávání zvířátek a zamykání lesa
i studánek zlatým klíčkem.

Základní škola
Srdečně vás zveme na muzikál O Sněhurce
Přichází doba adventní, děti se těší na příchod Mikuláše a Ježíška a v skrytu
duše se trošku obávají, jestli jsou čerti jenom v pohádkách.
Měsíc listopad je ve škole trošku hektický. Je třeba zvládnout co nejvíce
učiva, protože v prosinci se mysl žáčků zaobírá spíše nadcházejícími Vánocemi než
písmenky a násobilkou. Zároveň je zapotřebí připravit program na vánoční besídku,
aby se všem divákům co nejvíce líbil.
Letos vás chceme všechny pozvat na muzikál O Sněhurce a sedmi trpaslících. Děti už zvládly její hudební část, teď se učí pohybu na jevišti, malují kulisy
a připravují si potřebné rekvizity. V muzikálu vystoupí všichni žáci školy, někteří
jako zpěváci, jiní budou tančit a hrát. Úryvek pohádky jsme již předvedli na setkání
seniorů, v prosinci budeme muzikál hrát pro děti z naší mateřské školy a pro žáky
ze základních škol v Rybí a v Lubině. A samozřejmě pro občany Závišic.
Tímto vás všechny srdečně zveme. Držte nám palce, ať se nám představení
podaří!
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

V pátek 7. 12. 2012 od 17 hodin
pořádáme ve spolupráci s obcí Závišice a místními dobrovolníky
před místní školou

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s příjezdem Mikuláše.

Srdečně zveme všechny občany obce

V programu zahrají členové Dechového orchestru města Štramberk,
občerstvení zajistí místní Bowling Horuta
a na závěr bude pro děti krátká pohádka v podání manželů Jarolímových.

v pátek 14. prosince v 15:30 hodin

Děkujeme p. Jiřímu Lošákovi st. za sponzorský dar.
Tato akce je určena pro širokou veřejnost,
přijďte se proto podívat a nasát příjemnou adventní náladu.

Tak šťastné a veselé
přejí
p. učitelky z MŠ - 3 Katky
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Muzikál o Sněhurce
a Vánoční jarmark v hostinci U Kremlů
Těšíme se na hezké předvánoční chvíle s Vámi.
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