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Placená inzerce

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / Z Á Ř Í
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3 K Č

Obecní úřad informuje
Poděkování
Děkuji všem pořadatelům
a dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci
KREMLFESTU, POUŤOVÉ
ZÁBAVY A DOŽÍNEK,
účinkujícím za jejich vystoupení,
sponzorům za podporu těchto
akcí a všem, kteří materiálně
přispěli na dožínkové koláče.
Zdeněk Vajda

Poplatek za odpad na 2. pol. 2013 - termín splatnosti 30. 9. 2013
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2013
ve výši 245,-Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 2013.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 9/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 8. 2013, 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
23. 9. 2013*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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Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 7. 8. 2013
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
305/2013 program 19. zasedání ZO

7-0-0

volí:
306/2013 návrhovou komisi 19. zasedání ZO ve složení: Mgr. Aleš Jarolím
a Mgr. Dana Hývnarová

7-0-0

307/2013 ověřovatele zápisu z 19. zasedání ZO: Marta Najzarová a Petr Heralt 7-0-0

schvaluje:
308/2013 přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu
Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Zateplení kulturního domu v Závišicích č. p. 201“ dle rozhodnutí
č. 13150633-SFŽP v max. výši 715.570 Kč (viz příloha)
7-0-0

309/2013 zpracování výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení kulturního
domu v Závišicích č. p. 201“ společností INNOVA Int. s.r.o. a pověřuje
zastupitele jako členy hodnotící a dozorové komise celé akce provedením
hodnocení nabídek a výběrem dodavatele zateplení
6-0-1

310/2013 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2013 v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0

.…………………
Ladislav Lípový
místostarosta obce

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
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 3. září 2013 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.

Ve čtvrtek 19.9. v 16.00h
se bude v Závišicích
v zasedací místnosti obecního úřadu konat

KURZ
ŠITÁ SPIRÁLA
HERRINGBONE

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

Informace a závazné přihlášky

EwaMichalkova@seznam.cz nebo
na tel: 733 315 655
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Zdá se, že Choltičtí se zde udrželi i počátkem neklidné druhé třetiny 15. století,
kdy sousední štramberské panství vlastnil agresivní Vilém Puklice z Pozořic
a ze Štramberka. V polovině 15. století probíhaly intenzivní boje husitských posádek,
zejména z Oder, s místními katolickými odpůrci husitství a později spory a bojůvky
neklidné pohusitské šlechty zastoupené zde především Bočkem a Vilémem Puklicí.
Ti drželi hrad Štramberk přímo nad Tamovicemi.
V poříčí Sedlničky vrcholila klidná a dlouhá držba souvislého majetkového
pásu na levém břehu řeky panem Mikulášem z Choltic v poslední čtvrtině 14. století
až v první čtvrtině století patnáctého (1372 - 1426). Respekt k jeho zboží dokládá
i listina pana Lacka z roku 1411. Úsilí o povznesení a stabilizaci državy předpokládalo i vlastní kostel, který by malé dominium vyvázal z duchovní i hospodářské vazby
na držitele novojičínského, štramberského nebo biskupského zboží.

17) Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha 1985, str. 216 - 217.
18) Tamtéž, str. 307.
19) Polišenský, J.: Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960, str. 12.
20) Petráň, J.: cd.str. 307 - 309.
21) Opisy starých kronik, soukromý majetek laskavě zapůjčil P. B. Juroška.
(pokračování příště)

Pozvánky
TJ Závišice pořádá
v sobotu 14. 9. 2013 na místním hřišti
utkání v malé kopané hráčů nad 40 let

PRAVÝ - LEVÝ
Zúčastnit se může každý, kdo splňuje uvedenou věkovou hranici a dovolí mu to
tělesná schránka

Začátek utkání: 15:00 hodin
Sraz hráčů, rozdělení do družstev: 14:30 hodin
Hrací doba bude upravena podle počtu hráčů a jejich fyzických možností
Občerstvení zajištěno
Zve TJ Závišice

XXIII. OBECNÍ DOŽÍNKY jsou za námi
I letos bylo nachystáno dost krojů. Zapůjčeny byly 74 kroje, oblékly by se ještě
další děti. Snad přijdou příště. Není to nic světoborného. Vše je nachystané, jen přijít,
vyzkoušet a pak vrátit. Dětí do krojů je
v obci dost. A že je zájem jen o krojované
vidíme každý rok jak jde průvod, co stojí
lidí kolem a fotí. Letos se nás krojovaných sešlo 74. Z toho 28 dospělých, z dětí
19 chlapců a 27 děvčat. Že kroje, bryčky,
věnec k dožínkám patří víme všichni.
Bez toho by tato akce nebyla tak populární a dávno by skončila. K tomu patří
i krojovaná kapela STRAŇANKA. V minulé době, kterou já pamatuji, bylo nejsvátečnější oblečení kroj. Ten k takové akci patřil a patří.
Proto vyslovuji velký dík Bajerovým, kteří ještě celé odpoledne vozí zájemce
místo oddechu. Co je práce než se to všechno nachystá, vědí dobře jen oni. Též pan
Both nemá lehkou práci, než zhotoví věnec, letos obzvlášť. Proto přijměte všichni
velký dík za to, že DOŽÍNKY děláme takové, jaké mají být. Široko daleko taková
akce není a jestli je, nedá se s naší srovnat. A že byl i pan starosta s paní v kroji, tak
to byla ta správná atmosféra.

Děkovná mše za úrodu
V neděli po DOŽÍNKÁCH jsme se sešli v kostele na děkovné mši. Opět děti
v krojích přinášely dary polí a zahrad. Vám všem, kteří jste se na této kráse spolu
s O. Vladimírem podíleli „PÁN BŮH ZAPLAŤ“.
Že taková daleko pěknější krojovaná „děkovná mše“ probíhá poslední neděli
v srpnu u „ ANTONÍNKA“ nad Blatnicí mnozí ví, protože tam jezdí pravidelně.
I letos tam jeli Lichnovští reprezentovat naše kroje.
Také mnozí nevědí, že poutní místo založil P. ŠURÁNEK (rodák z Uh. Ostrohu),
který byl po odebrání státního souhlasu k výkonu kněžské služby pracovně nasazen
do Štramberka a k nám do kostela chodil tajně sloužit mše.
Jaromíra Hajdová

Sběr PET víček a papíru
Z novin 5 plus 2 se dovídáme, jak jsou potřebné vršky z PET lahví od mléka a džusů.
Proto budeme opět pokračovat ve sběru pro Nikolku z Rybí a dávat na určená místa
(škola, kostel, ObÚ Rybí).
Ve sběru papíru pro naši školu budeme také pokračovat.
Papír, prosím, odkládejte ke dveřím z boční strany prodejny Jednota.
Jaromíra Hajdová
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Blahopřání jubilantům
Zdeněk Gajdušek
Anastazie Pustějovská
Emil Lichnovský
Božena Hývnarová

Otto Hyvnar
Ludmila Jurečková
Zdeněk Quarda

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 18. 9. 2013 v 16 hodin
v zasedací místnosti ObÚ

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

24. 9.
22. 10.
Skautský oddíl Minehawa

4

Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
IX
Intenzivní kolonizační činnost v podhorské oblasti Beskyd vedla ke vzniku většiny
zdejších osad s půdorysem lesních lánových vsí už okolo roku 1300. 17)
Poněvadž město Nový Jičín, jako hospodářské středisko panství Starý Jičín, stálo
už r. 1293, došlo patrně ke kolonizaci lánových lesních vsí na horním toku Jičínky,
ať už z panství Starý Jičín nebo Štramberk, nejpozději v prvé třetině 14. století. 18)
Zřejmě si při kolonizování rozsáhlých zalesněných oblastí pod Beskydami dravěji
počínali majitelé jičínského panství či zeměpán, kteří překročili hranici stanovenou
na říčce Sedlničce. Patrně se opírali o intenzivní osídlení v prostoru vrchu Kotouče
s hrádkem na Jurově kameni a v blízkosti vysadili ves Ženklavu a Veřovice. Opěrným
bodem této kolonizační expanze se stal hrad Štramberk. Přímo pod ním, při říčce Sedlničce, pak mohla nejspíš už někdy v této době vzniknout nevelká kolonizační osada
Tamovice. Zdá se, že se rozkládala kolem kostela, zhruba paprskovitě rozprostřena
před jeho západním a jihozápadním průčelím na vysoké terase nad říčkou.
O osadě se ze 13. až 15. století nedochovaly skoro žádné zprávy. Pozoruhodný je
údaj knihy manského soudu olomouckého biskupství z r.1367. U soudu se projednávala
pře o ves Závišice. Vznášel na ni nárok nejmenovaný syn jakéhosi Tamchina. Pravděpodobné časové zařazení onoho Tamchina a značná podobnost jeho jména s názvem Tamovice podporuje možnou
úvahu o případném ztotožnění Tamchina nebo jeho předka stejného jména s prvým vlastníkem osady.
Je skutečností, že k tamovickému kostelu vždy patřily Závišice. Bude snad ku prospěchu věci sledovat dějiny Tamovic přes historii Závišic. Od roku 1372 vystupuje
v listinách vydávaných pány z Kravař ve Fulneku a v Novém Jičíně pan Mikuláš z Choltic. Choltičtí byli shodného rodového znamení jako Kravařové. Jistě v souladu
s jejich zájmy, a možná i s jejich přičiněním, držel pan
Mikuláš (snad jako "chudší příbuzný" pánů z Kravař)
hraniční majetky novojičínského dominia při řece Sedlničce, mj. i levobřežní díl Závišic, který se objevuje
i v Mikulášově šlechtickém titulu z roku 1401 (Nicolaus
de Choltic alias de Zawisicz). 19) Zdá se, že mu patřily
i Tamovice ležící výše po proudu. Právě nerušené držbě
Dominium Choltických
méně významného kravařského příbuzného by nasvědčovalo mlčení archivních pramenů o těchto majetcích ve druhé polovině 14. a počátkem
15. století. 20)
Snad i z těchto důvodů nejsou ani Závišice, ani Tamovice jmenovány v listině,
kterou Lacek I. z Kravař pustil právo na odúmrť v roce 1411 vsím na panství štramberském.21)
11
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Školní okénko
Vítáme vás ve škole
Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok. Potěšující zprávou je, že své
žáčky letos přivítáme ve škole vonící novotou a čistotou, protože celá školní budova
byla o prázdninách vymalována.

Na konci června jsme se rozloučili s naší milou paní učitelkou Janou Novotnou, která
odešla do zaslouženého důchodu. Namísto ní nastoupil pan učitel Mgr. Aleš Jarolím.
Personální změna proběhla i v mateřské škole, kde pí. učitelku Byrtusovou vystřídá
Mgr. Eva Bačová. Oběma novým kolegům přejeme hodně uspokojení z práce s dětmi
a našim žáčkům to, aby škola pro ně byla místem radostného setkávání, kde se každý
den dozvědí a naučí něco nového.

Poděkování
Děti i rodiče se těší na prázdniny, kdy jim ubudou běžné denní povinnosti a starosti
a kdy se vzájemně mohou těšit ze vzájemné blízkosti a společně stráveného času.
Z dlouholeté práce s dětmi však zároveň vím, že zorganizovat dětem volný čas tak,
aby se dobře bavily smysluplnými činnostmi není vždy jednoduché. Možná právě
o prázdninách si někteří rodiče uvědomí, že „hrát si s dětmi“ je mnohdy psychicky
náročnou činností.
Proto chci poděkovat všem vedoucím kroužků, kteří v loňském školním roce obětavě
připravovali pro děti zajímavý volnočasový program – p. Liboru Kahánkovi, který se
věnoval výuce angličtiny, manželům Ivaně a Jaromíru Kořenkovým, kteří vedli kroužek Kutil, pí. učitelkám Janě Novotné a Ivaně Kysilkové, které vedly sportovní hry
i slečně Kateřině Šmahlíkové, která děti zasvěcovala do tajů počítačové gramotnosti.
O docházku do kroužků mají děti v naší škole velký zájem. Doufám proto, že nám
vedoucí kroužků „zůstanou věrní“ a že se nám opět bude dařit vzájemná spolupráce.
Mgr. Dana Hýlová
10

5

Zpravodaj/září 2013

Zpravodaj/září 2013

Nový portál Pečuj doma podporuje domácí pečující
Diakonie ČCE zahájila v srpnu provoz bezplatné telefonické poradny v rámci rozsáhlého projektu na podporu rodinných pečujících PEČUJ DOMA.
Projekt je svého druhu v českém prostředí ojedinělý, probíhá celostátně a dlouhodobě
od ledna t. r. pod oficiálním názvem „Pomáháme pečovat“.
Cílem projektu je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří se starají zejména o seniory, prostřednictvím propojených informačních, poradenských a vzdělávacích
činností.
Každý z nás se ocitl v životě v situaci, na kterou nebyl dost připravený: nemoc rodičů,
prarodičů… Jak se postarat o příbuzného, který je nyní doma z nemocnice a my musíme
do práce? Tyto a podobné otazníky řeší nejnovější vzdělávací projekt Diakonie ČCE.
Podle ředitele Diakonie ČCE Davida Šourka je u nás domácí pečování rozšířeno více,
než bychom čekali: „V ČR je podle neoficiálních údajů 200 000 lidí pečujících dlouhodobě a dalších 200 000 pečuje krátkodobě. K poskytování dobré péče potřebují přirozeně i sami pečující podporu, kterou se jim snažíme jako velká organizace s celostátní
působností nabídnout“.
Pro nejširší veřejnost byl v červenci spuštěn nový webový portál www.pecujdoma.cz,
který nabízí aktuální informace, rady a návody pro pečování a ošetřování. Uživatelé tu
mají možnost využít elektronické poradenství či se inspirovat zdejší moderovanou diskusí, stahovat si konkrétní návody, vzory smluv a postupy pro sociálně právní úkony
a podobně. V nabídce jsou rovněž Pokyny pro začínající pečovatele, tedy výčet stěžejních kroků a úkonů pro ty, kdo se rozhodli postarat o své blízké v domácím prostředí
a jsou začátečníky.
Od pondělí 5. srpna dále Diakonie zprovoznila bezplatnou poradenskou linku tel. č.
800 915 915, kde jsou pečovatelům k dispozici zkušení odborníci, a to v pracovních
dnech od 9 do 17 hodin. Na podzim vyjdou tři příručky – Rady ošetřovatelské, Rady
sociálně právní a Rady pro komunikaci, včetně DVD s 15 instruktážními videi pro domácí pečování.
V návaznosti na kurzy proběhlé v prvém pololetí je do konce roku 2013 nyní připravena
další série kurzů pro veřejnost, které se budou konat v Břeclavi, Valašském Meziříčí,
Jablonci nad Nisou, Pardubicích, Brně a v Praze. „Je potěšující vidět, že se vzdělávání
účastní i mladí lidé, například dívky, které mají zkušenost jako au pair ze zahraničí
a chtějí dále o někoho pečovat, ať už ve vlastní rodině nebo třeba v blízkém okolí,“ říká
manažerka projektu Olga Mutlová.
Kurzy představí účastníkům sociálně právní a psychologické minimum, potřebné základy ošetřovatelství i praktický nácvik stěžejní domácí péče.
Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Vendula Kodetová
6
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Občanská poradna rozšiřuje své služby

Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální poradenství zejména
v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•

Problematika zadlužování občanů
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
Občansko-soudní řízení a jeho alternativy
Rodina a mezilidské vztahy
Ochrana spotřebitele
Občanskoprávní vztahy
Bydlení
Trestněprávní problematika, aj.

Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem zájemců o službu, které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů v potřebném časovém horizontu
uspokojit. S účinností od 1.8.2013 proto poradna své služby rozšířila a poskytuje je
občanům v těchto termínech:

Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: 556 709 403)
ÚT: 9:00 – 12:00
ST: 9:00 – 12:00
ČT: 9:00 – 12:00

13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

(jen pro objednané)
(bez objednání)
(jen pro objednané)

Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265,
tel.: 556 879 634)
PO: 9:00 – 12:00
ÚT: 9:00 – 12:00
ČT: 9:00 – 12:00

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

(bez objednání)
(jen pro objednané)
(jen pro objednané)

Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí, tel. 556 709 403)
ST: 9:00 – 12:00 (bez objednání)

13:00 – 17:00

(jen pro objednané)

Mgr. Richard Pešat
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
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