Zpravodaj/červen 2014
660 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI

ZÁVIŠICE

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / Č E F V E N

2 0 1 4 / C E N A

3 K Č

1354 - 2014

Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice

Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

v pondělí 9. 6. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2013
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.

Vítání občánků

V neděli 25. května 2014 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od listopadu 2013 do května 2014:
Jindřich Čuba
Šimon Šablatura
Matyáš Both
Pavel Hanzelka
Jiří Chalupa

Valerie Holubová
Klára Moricová
Kristýna Schillerová
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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 14. 5. 2014
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
386/2014 program 23. zasedání ZO

8-0-0

volí:
387/2014 návrhovou komisi 23. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt a Hana Kuběnová
8-0-0
388/2014 ověřovatele zápisu z 23. zasedání ZO: Pavla Hyklová a Marta Najzarová
8-0-0
schvaluje
389/2014 pořizování audio záznamů ze všech zasedání Zastupitelstva obce Závišice
8-0-0
bere na vědomí
390/2014 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
8-0-0
schvaluje:
391/2014 opravu usnesení č. 380/2014 z 10. 3. 2014: stanovení výše měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 10. 3. 2014,
tj. ode dne schválení (chybně bylo uvedeno zpětně od 1. 3. 2014)
8-0-0
392/2014 směrnici o schvalování účetních závěrek obce Závišice a příspěvkové
organizace obce Závišice v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
393/2014 přijetí finančního daru ve výši 50.000 Kč od RWE Gas Storage, s.r.o.
na vybudování naučné stezky - vyhlídky na Hůrce
8-0-0
394/2014 investici ve výši do 200.000 Kč (včetně daru - viz usnesení č. 393/2014)
do vybudování naučné stezky včetně vyhlídky na Hůrce
8-0-0
395/2014 nákup komunální techniky dle výsledků výběrových řízení:
a) malotraktoru s příslušenstvím od firmy CHLEBIŠ s.r.o. v ceně
do 780.979 Kč včetně DPH
8-0-0
b) jednoosého nosiče nářadí s příslušenstvím od firmy LIPKA HQ s.r.o.
v ceně do 99.341Kč včetně DPH a dokoupení travního mulčovače v ceně
do 10.000 Kč včetně DPH
8-0-0
396/2014 záměr úpravy zahrady za Pohostinstvím U Kremlů ve výši do 50.000 Kč
8-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
397/2014 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.000 Kč
pro Asociaci zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 17. ročníku
Sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých a pověřuje
starostu obce sepsáním smlouvy
8-0-0
398/2014 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 1.000 Kč
pro Školu života Nový Jičín a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy
8-0-0
399/2014 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 8.000 Kč
pro Myslivecké sdružení Závišice a pověřuje starostu obce sepsáním
smlouvy
8-0-0
400/2014 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.000 Kč
pro Český svaz včelařů, o. s. - ZO Kopřivnice a pověřuje starostu obce
sepsáním smlouvy
8-0-0
401/2014 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2014 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
402/2014 aktualizaci záměru výkupů pozemků pod komunikací od č. p. 123 k č. p. 259
do majetku obce Závišice za výkupní cenu dle zpracovaného odhadu
40 Kč/m2, jedná se o pozemky parc. č. 1175/2, 1178/15, 1178/16, 1178/17,
1175/3, 1168/2, 1183/2, 1176/5
8-0-0
stanovuje
403/2014 počet členů Zastupitelstva obce Závišice, který má být zvolen na volební
období 2014-2018, a to 9 zastupitelů
8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce

Sběr elektroodpadu
Někteří z vás možná zaregistrovali, že se z parkoviště naproti kostela ztratil červený kontejner na sběr drobného elektroodpadu. Tento kontejner jsme museli přemístit za budovu ObÚ, kde je hlídán kamerovým
systémem, neboť na parkovišti byl již 2x násilně otevřen a vykraden.
Nejde o vykradení elektroodpadu, ale o to, že po násilném otevření
vznikne škoda, která má mnohem větší hodnotu než všechen elektroodpad zde uložený.
Proto, budete-li chtít tento kontejner využít k odložení elektroodpadu z domácnosti, najdete jej za budovou ObÚ u již známého plechového elektrodomku.
Děkujeme za pochopení
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jsou to 3 – 5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95 - 100%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro na-ši obec Závišice. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat v tzv. E-domku,
který se nachází za budovou obecního úřadu nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde
jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60% českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete

na: http://ekolamp.cz/cz/index.php
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Volby do Evropského parlamentu

konané 23. a 24. května 2014

Výsledky hlasování v obci Závišice

Číslo
strany

Politická strana

Počet
hlasů

Procent

2
4
5
6
7
10
14
16
18
19
20
22
23
24
26
27
32
36
37

Koalice Strana práce, NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
NE Bruselu - Národní demokracie
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Str.zdravého rozumu-NECHCEME EURO-za Evropu svobod.států
Koalice TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Moravané
Česká strana regionů
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Komunistická strana Československa
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Česká pirátská strana
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
(ostatní strany nezískaly žádný hlas)

2
2
52
1
16
14
37
23
4
1
22
3
1
15
1
3
8
1
1

0,96
0,96
25,12
0,48
7,72
6,76
17,87
11,11
1,93
0,48
10,62
1,44
0,48
7,24
0,48
1,44
3,86
0,48
0,48

Počet voličů v seznamu
Počet voličů, kteří hlasovali
Počet platných hlasů
Volební účast

765
208
207
27,19%
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Obec Závišice
vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky
Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace
Starosta obce Závišice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace.
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační schopnosti.
Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
• životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
• čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce),
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu formátu A4),
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitelky/ředitele školy.
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb., v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2014.
Bližší informace a dotazy ohledně příspěvkové organizace na Obecním úřadě Závišice osobně
v úředních dnech, případně telefonicky, tel.556856000
- výroční zprávy a dokumenty týkající se příspěvkové organizace jsou uloženy na Obecním
úřadě Závišice nebo www.zavisice.cz
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Termín podání přihlášek do: 16. června 2014 do 14 hodin
Přihlášky doručte osobně na OÚ Závišice nebo zasílejte doporučeně na adresu:
Obec Závišice
Závišice 115
742 21 Kopřivnice
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – konkurzní řízení ZŠ Závišice
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Údržba pozemků
Sečení a údržba pozemků má svá úskalí po celý rok. Nyní se nacházíme v období
intenzivního růstu všech rostlin a tím i údržba vyžaduje větší nasazení majitelů či
nájemců pozemků.
•
Upozorňujeme majitele pozemků v katastru obce Závišice, že mají povinnost se
o své pozemky starat. Znamená to, že majitelé musí ošetřovat pozemky tak, aby
nedocházelo k růstu plevelných rostlin a jejich následnému šířené do okolí.
Na to pamatují zákony o rostlinolékařské péči, kdy je možné majitelům zaplevelených pozemků uložit pokutu až do výše 30 tis. Kč. U právnických osob je pokuta několikanásobně vyšší. Zpravidla postačí posečení pozemků jednou až dvakrát ročně.
•
Mimo výše uvedenou povinnost se opět po roce vrátím i ke zmínce o sečení.
Člověk je tvor jedinečný a každý z nás je zcela originální stvoření. Proto se každý chováme jinak a i naše potřeby či pohled na okolí se různí, ale myslím si, že
jedno máme společné – všem se nám lépe žije, pokud je naše okolí upravené,
čisté a do jisté míry klidné. Proto nechápu některé občany, kteří mají zahrádku
vysečenou a uklizenou, ale co je za jejich plotem je absolutně nezajímá, ba naopak, ještě si stěžují, že u cesty není posečeno. Pracovníci obce sečou spousty
hektarů po celé obci a prakticky nepřetržitě. Moc by nám pomohlo, kdyby si
každý majitel posekl kolem své zahrádky i ten kousek pozemku, který leží za
plotem.
•
Ale i sečení má své zápory – pokud se seče motorovými sekačkami, tak se dělá
hluk. Proto jsme se vrhli do přípravy takzvané„SEKAČKOVÉ“ vyhlášky, kdy
tato vyhláška omezuje práci s hlučnými stroji a nářadím ve dnech pracovního
klidu, o nedělích a státem uznaných svátcích. Jsme rádi, že se lidé starají o své
zahrady a pozemky, ale je zapotřebí se k této, ve většině případů hlučné práci,
stavět s rozumem. V neděli si chce každý odpočinout a hluk šířící se od sekačky
či motorové pily není to, co bychom chtěli v době nabírání nových sil slyšet.
Proto bude v co nejkratší době připravena k projednání.

Kompostéry
Obec Závišice se zapojila do společné akce DSO Sdružení povodí Sedlnice, kdy občané
měli možnost přihlásit se do tohoto programu na obci. Několik desítek zájemců se přihlásilo a vyslovilo zájem o přidělení kompostéru.
Přidělení kompostérů pro zájemce je součástí složitého administrativního kolotoče
schvalovacích procesů příslušných orgánů, které poskytují finance na tento projekt
v rámci dotačního programu. Bohužel doposud nebyl oznámen výsledek tohoto našeho
záměru poskytovatelem dotace a tudíž nejsme schopni říci přihlášeným občanům, zda
budou kompostéry a kdy budou v případě, že dojde ke schválení naší žádosti o finanční
podporu na tento projekt.
O VÝSLEDKU BUDOU PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCI INFORMOVÁNI !
Zdeněk Vajda, starosta obce Závišice
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Blahopřání jubilantům
Božena Horutová
Renata Pustějovská
Oldřich Burget
Antonín Váňa

Bohuslava Ohnutková
Marta Michálková
Miloslav Jakubec
Jana Janková
Svatoslav Macháček

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Tradiční smažení vaječiny
pořádá
Klub důchodců pro své členy
ve středu 4. 6. 2014 v 16.00 hod.
na zahradě Pohostinství u Kremlů.
Za nepříznivého počasí bude schůzka
v zasedací místnosti ObÚ

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
3. 6.
1. 7.

Pozvánky
MO KDU-ČSL
Vás zve na tradiční
SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENICI
v neděli 8. června 2014 v 15hodin
na zahradě Pohostinství U Kremlů.
K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba ZÁVIŠANKA
Součástí akce bude
PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ na hřišti TJ Závišice
Chléb, vejce, slaninu s sebou
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Český den proti rakovině 14. 5. 2014
Všech 150 ks kytiček se mi podařilo prodat. Děkuji všem, kteří tuto akci podpořili
a květ si zakoupili. Ostatní k této akci bude v příštím zpravodaji.
Jaromíra Hajdová

Sběr PET víček a papíru
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme pořád na obvyklých místech.
Papír pro naši školu dávejte prosím ve dnech, kdy je vyučování nebo kdy funguje
MŠ. Přes sobotu a neděli už to nikdo neschová a když na to prší, tak je to také k ničemu.
Děkuji za pochopení
Jaromíra Hajdová

Kroje na Dožínky
16. 8. budou již XIV. OBECNÍ DOŽÍNKY a při nich oslava 660 let trvání naší obce.
Opět budou nachystány kroje pro malé, větší i dospělé. Je však třeba v předstihu si je
zajistit, nenechávat na poslední chvíli. Kdy bude možnost půjčení, bude upřesněno
v červencovém zpravodaji.
Jaromíra Hajdová, tel.: 556 856 020
725 589 089

Informace z knihovny
Přijmeme

knihovnici obecní knihovny
s nástupem od 1. 9. 2014.
Vhodné jako přivýdělek
pro ženy na mateřské dovolené,
důchodce, studenty.
Bližší informace podá starosta.

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 28. července
pondělí 18. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Připravujeme
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI
12 zastavení na cestě staletími
Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec
VI.
O vzdělávání v Závišicích
V době panování Marie Terezie vrchnost potřebovala vyměřit státní daně z půdy a nechala proto sestavit soupis poddanské půdy.
Za účelem zavedení dokonalé evidence poplatníků daní a evidence daní placené státu, bylo
v celé monarchii, tedy i v Závišicích provedeno roku 1770 očíslování domů. Asi 10 let
po očíslování domů, roku 1781 po zrušení jezuitského řádu získala Malé Závišice Tereziánská rytířská akademie ve Vídni. Ta byla zaměřena na výchovu budoucích důstojníků pěchoty
(později i myslivců).
Nejenom vojáci se vzdělávali, i na malých
obcích toužili lidé po větším vědění. A císařovna Marie Terezie jim vyhověla – v r. 1774
vydala Všeobecný školský řád platný pro české a rakouské země. Znamenalo to zlom v postavení vzdělání ve společnosti. Tento řád totiž
zaváděl povinnou školní docházku pro všechnu
mládež od 6 do 13 let (od r. 1805 do r. 1869 to
bylo od 6 do 12 let). Na vesnicích pak byly
v průběhu dalších desetiletí zřizovány tzv. triviální školy (kromě náboženství se vyučovalo
třem předmětům: čtení, psaní a počtům).
Před vydáním tohoto zákona byla příležitost
ke vzdělání dětí zcela nedostatečná.
Prvním učitelem, pokud se podařilo zjistit,
18: Číslování domů v Závišicích (bez Pasek) byl Ondřej Váňa, který ve svém domku čp. 2
jen v zimě vyučoval. Z jiných pramenů se dovídáme, že se v obci vyučovalo už v roce 1799. Váňův domek čp. 2 se nachází na pravém
břehu říčky Sedlničky a patřil pod panství hukvaldské.
O Ondřeji Váňovi víme, že to byl rolník, který měl určité vědomosti a proto mu občané svěřili vyučování. Vyučoval hlavně náboženství, čtení, psaní a počty a to jenom
v zimních měsících, kdy děti nemusely tolik vypomáhat doma při zemědělských pracích.
Další informace o škole a vyučování se vztahují až k r.1812.
Později otec a syn Markovi vyučovali děti z obou částí obce v domku čp. 76, a to až
do postavení školní budovy r. 1849. Valentin Marek byl úředně ustanoven roku 1814.
V roce 1830 už byly školy i v okolních obcích (v Libhošti, Rybí, Ženklavě, Sedlnicích).
Valentin Marek se narodil 14. 2. 1791 v Závišicích čp. 32 jako syn Jana Marka, rolníka
13
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a Rosiny, dcery Václava Havrlanta. 18. 7. 1835 byl obcí presentován za nástupce svého
otce jeho syn Josef. Ten zemřel 12. 11. 1869.
Jelikož se vyučovalo zatím po chalupách, není divu, že snahou obce bylo postavit
pro školu vlastní budovu. Po dlouholetém úsilí 23. října 1849 byla budova slavnostně
vysvěcena a předána svému účelu. Byt nebyl učitelem
Josefem Markem používán. Obsazen byl až po r. 1870
novým učitelem Josefem Pavelkou, štramberským rodákem, který do Závišic přišel ze školy v Kopřivnici.
Zatímco první závišický učitel Ondřej Váňa neměl
žádnou učitelskou průpravu, druhý učitel Valentin
Marek vykonal zkoušky učitelské způsobilosti r.1815
a jeho syn Josef r.1837. Teprve po roce 1849 se všichni učitelé museli vzdělávat na dvouleté přípravce. 19: Škola z r. 1849
Po zřízení učitelského ústavu v Příboře roku 1875 měli
už učitelé kvalitní odborné učitelské vzdělání (první absolventi vyšli z ústavu roku 1877).
V době nástupu Jos. Pavelky školu navštěvovalo 98 dětí (45 chlapců a 53 dívek).
Nástupce Josefa Pavelky, nadučitel Bohuslav Raška píše o něm v obecní kronice:
Nadučitel Pavelka byl dobrým učitelem. Z jeho školy vyšlo mnoho uvědomělých občanů,
byl velmi přísný jak k dětem, tak i k učitelům. Inspektoři posílali sem volnější učitele, aby
je Pavelka napravoval. Nesnesl odporu občanů ani učitelů, proto často se s občany soudil
a s učiteli přel. Z jeho celé postavy šel strach, byl velký, statný a jeho dlouhé obočí dodávalo mu přísného vzhledu. Jeho nejmilejším mimoškolním zaměstnáním byla honitba,
kterou měl v místě mnoho let najatou. Josef Pavelka se narodil (1845) ve Štramberku
a byl tam též r. 1908 pohřben. Můžeme připomenout, že nadučitel Pavelka nastavil svým
nástupcům laťku pořádně vysoko.
I jeho nástupce Bohuslav Raška byl rozený Štramberák. Narodil se tu 1. ledna 1877
v domku čp. 75, v blízkosti Trúby. Archivní prameny prozradily,
že současný rod Rašků má svou kolébku v blízké Kopřivnici.
V Kopřivnici se rod Rašků proslavil především továrnou na hliněné
zboží, kterou založil roku 1812 Ignác Raška (1768 - 1824), příslušník
zemanské rodiny Rašků, připomínané na čp. 72 již roku 1676.
Bohuslav Raška (* 1877), absolvent učitelského ústavu v Příboře
z r. 1896, dosud působící na škole v Mořkově byl 23. března 1909
ustanoven nadučitelem v Závišicích. Řídil školu až do r. 1937, bydlel
v naturálním bytě ve škole. Na počátku škol. roku 1909/1910 byl počet žáků 181, na konci školního roku pak 162. Třídy byly tři, a jako
dříve byli v nich žáci osmi postupných ročníků.
Z obecní kroniky se dovídáme o životě v obci, potažmo i o škole.
V r. 1911 byla školní budova překryta polévanými taškami.
17. července 1913 byla velká povodeň. Zahrada před školou byla
20: Raška Bohuslav zaplavena, voda sahala do vzdálenosti 2 m od čelní stěny budovy.
Mnoho lidí bydlících blízko řeky se muselo vystěhovat. František Kuběna, který bydlel
vedle školy v čp. 115, si pamatoval podobnou povodeň v r. 1883, kdy voda sahala až půl
metru od prahu školy. Ve školním roce 1913/14 dosáhl počet žáků 163.
14
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Povídání o závišické škole můžeme uzavřít konstatováním, že z ní vycházeli žáci
dobře připraveni pro život. V letech 1909 - 1938 ze Závišic studovalo, případně maturovalo na příborském gymnáziu asi 45 žáků. A mnozí to v životě dotáhli daleko. Jsou
mezi nimi inženýři různých oborů, učitelé, profesoři, ředitelé škol, vojáci z povolání
ve vysokých hodnostech, vysocí úředníci, duchovní, právníci…Dalo by se vyjmenovat
několik významných osobností, jejichž kolébka stála v závišické chalupě.
Snad alespoň jednoho připomenu jmenovitě: JUDr. Václav Hývnar, potomek jednoho z nejstarších rodů, nejen rodnou vesničku, ale celou naši republiku proslavil daleko
za jejími hranicemi. Ocituji jeho vlastní slova z r. 1998: „Pomáhal jsem rodné zemi,
pokud jsem mohl a kraji pod Štramberskou trúbou jsem hanbu neudělal za těch padesát
let exilové pouti…“
A v poválečných letech až do r. 2002 prošlo příborským gymnáziem více než 50
Závišanů. A to nemluvím o jiných školách – průmyslovce, zdravotních či pedagogických apod.
Opusťme nyní na chvíli strohá fakta a podívejme se na tehdejší výchovné problémy,
které jsou zaznamenány ve školní kronice. Koncem školního roku se vždy hodnotilo
chování žáků, případně dávaly pokyny na prázdniny. V r. 1898 dány pokyny „ …ať se
nekoupou nazí, hleďte si zbožnosti, poslušnosti a uctivosti“ . Hodnocení r. 1899:
„Pro nezbedné chování dostalo 5 žáků nižší známky z mravů za velký hluk při odchodu
ze školy a házení kamením.“ Záznam z r. 1900 říká: „Nižší známku z mravů dostali 2
žáci za kouření, 1 žák za výstřednosti, 1 žák za házení kamením, 1 žák za zpustlost
a rozpustilost, 1 žák se dopustil krádeže.“ Před Velikonocemi r. 1902 „žactvu byl dán
přísný zákaz chodit po šlehačce a pít alkohol“.
Do života školy i všech obyvatel obce hluboce zasáhla 1. světová válka, která začala
28. července 1914, kdy Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku.
Školní rok 1914/15 začal 16. září s 213 žáky ve třech třídách, každá měla dvě oddělení.
Během války museli někteří učitelé narukovat do armády.
(pokračování příště)

Kola pro Afriku
Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo,
přineste jej na Technické služby města Příbora
ve dnech
pondělí a středa 8:00 – 11:00
12:00 – 16:30
sobota
8:00 – 12:00
nebo na Obecní úřad Závišice

Sběr kol pokračuje,
z Obecního úřadu Závišice
již bylo odvezeno 16 kol
a další jsou nachystány
k odvozu

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz
15
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Informace od hasičů
ZÁVIŠICE MAJÍ AKADEMICKÉHO MISTRA ČR
Jan Kuběna, student TU – VŠB Ostrava, byl po výborných výkonech v poslední
době nominován do družstva své vysoké školy, které bojovalo mezi 12 vysokými
školami z celé republiky o titul Akademického mistra ČR 2014 v požárním sportu.
Mistrovství proběhlo ve dnech 30.4 – 1.5.2014 na krásném hasičském cvičišti požární stanice v Ostravě-Třebovicích za pěkného slunečného počasí ve všech disciplínách
požárního sportu.
Při slavnostním vyhlášení výsledků si Honza čtyřikrát vystoupil na stupně vítězů
a domů si odvezl bronzovou medaili za požární útok smíšených družstev, stříbro
za štafetu mužů, zlato za požární útok mužů a nakonec zlatou medaili za celkové
vítězství družstva své školy.
Kromě 4 medailí získal se svým družstvem pohár
a titul Akademického mistra ČR 2014.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Tenisová škola
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Zprávy od judistů
Judisté brali opět medaile
Výborného úspěchu na mezinárodní scéně dosáhl Radek Rýpar. Na turnaji
ve francouzském Rouenu porazil ve váze do 42 kg všechny soupeře a odvezl si zaslouženě domů zlatou medaili. Ke zlatu z Francie připojil ještě zlato z Českého poháru družstev starších žáků z Jičína, když úspěšně hájil barvy Moravskoslezského kraje
a během května se potom stačil tento talentovaný starší žák ozdobit titulem Přeborníka Moravskoslezského kraje na turnaji v Ostravě.
Anna Lošáková se rovněž výborně prezentovala na krajském přeboru v Ostravě.
Taky ona neokusila hořkost porážky a přivezla si domů titul. Filip Hanzelka potom
obsadil v Ostravě druhé místo a bral stříbrnou medaili.
Adam Kahánek a David Hyvnar bojovali v Hranicích v 1. lize mužů. Svými výkony
úspěšně podpořili domácí tým Železa Hranice a nakonec jej přivedli k vítězství.

Libor Kahánek
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Placená inzerce
Bowling Závišice pořádá dne 28. 6.
„Závišický guláš košt“
začátek soutěžících v 10.00 hod.
začátek ochutnávky ve 14.00 hod.
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