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Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

ve středu 17. 6. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2014
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje,
že z důvodu práce na vedení vysokého napětí
bude přerušena dodávka elektrické energie
ve čtvrtek 18. 6. 2015 v době 7.15-16.15 hod.
pro celou obec Závišice.
V tento den bude Obecní úřad Závišice uzavřen.

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 13. července
pondělí 10. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Otevření vyhlídky v Závišicích
Letošní rok se nese ve stínu velkého loňského výročí, kdy jsme slavili 660 let od první
písemné zmínky o našich Závišicích. Letos je to 25 let, co jsme se znovu osamostatnili
a odtrhli od Kopřivnice, kde jsme byli předchozím režimem zařazeni jako místní část.
Nejen proto se snažíme, abychom oslavovali na kulturních a společenských akcích, ale
chceme k tomuto výročí přispět i různými „nepovinnými“ stavbami.
Jedním takovým dílem je vyhlídka pana JUDr. Václava Hyvnara. Tu jsme za přítomnosti potomků, rodinných příslušníků, skautů a spousty hostů v pátek 22. května 2015
slavnostně otevřeli. Děkujeme za tak velkou účast
a také děkujeme panu Janu Hyvnarovi, který se podílel
na občerstvení při slavnostním otevření. Tato sice nevysoká stavba přesto poskytuje za hezkého počasí nádherný rozhled po krajině, kde je možné vidět mimo okolní
obce, města a kopce, které známe i vzdálenější místa
od Ostravy, Lysé Hory, Radhoště až po Velký Javorník.
Prostě potěšení pro oko i duši.
Tato vyhlídka je součástí turistické naučné stezky
kolem obce, která
bude mít několik zastavení a její součástí jsou krytá
a nekrytá posezení, která již nyní můžete kolem obce
a částečně v obci vidět. Samozřejmostí budou odpadkové koše a hlavně informační tabulky, které se budou
věnovat různým známým i neznámým informacím
o přírodě, okolí Závišic a historii obce.
Věřím, že vyhlídka a celá tato trasa bude dlouhá léta
sloužit všem dobrým lidem bez větší újmy na vzhledu
posezení, dřevěných doplňků či staveb.

Regulace hlučných činností
Od loňského roku platí v Závišicích již mnohokrát zmiňovaná tzv. „SEKAČKOVÁ
VYHLÁŠKA“. Tato vyhláška omezuje hlučné činnosti a zakazuje je o svátcích a nedělích.
Za hlučné činnosti se považují například: používání motorových pil, sekaček, křovinořezů,
okružních pil (cirkulárek), sbíjecích kladiv, brusek, hoblovek a podobných zařízení.
Jelikož se stále docela běžně objevují lidé, kteří tuto vyhlášku nerespektují, udělali jsme
vstřícný krok a to, že jsme roznesli po celé obci letáčky s upozorněním na toto omezení.
V případě porušování obecně závazných předpisů hrozí bloková pokuta až několik tisíc
korun a v tom horším případě i správní řízení u přestupkové komise, kde je pokuta
od 2000 Kč výše.
Věřím, že se nám společnými silami podaří udržet klid a pohodu v obci a nebudeme muset
řešit tyto přestupky.
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Zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží a služeb
Každou chvíli se v Závišicích objevují různí prodejci čehokoli. Od hrnců, oblečení,
peřin až po nové telefonní tarify, nové smlouvy s všemožnými dodavateli plynu,
elektřiny a podobně.
Od 6. června 2015 nabývá účinnosti Nařízení obce Závišice č. 1/2015 - Tržní řád,
dle kterého již takovýto „obchod“ v Závišicích není možný - PODOMNÍ PRODEJ JE
ZAKÁZÁN.
Tento zákaz jsme vydali na základě stížností občanů a na základě dotazníkového šetření, kdy názor, že nechtějí podomní prodej v Závišicích, vyjádřili občané na doručených
anketních lístcích.
Pokud se objeví jakýkoliv podomní prodejce, nemeškejte a informujte nás na úřadě,
případně můžete informovat POLICII ČR.
Abychom informovali i případné podomní prodejce o tomto zákazu, budou na několika místech v obci umístěny informační cedule.
Zdeněk Vajda

Jednota Závišice informuje

Po delší odmlce je opět možné objednat
v naší prodejně granule pro slepice.

Připomínáme, že i letos můžete učinit objednávky zboží
na blížící se pouť v naší obci:
- chlebíčky, obložené mísy, saláty, koláčky, pečivo, tvaroh,
mořkovské klobásy a další dobroty dle Vaší poptávky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
kolektiv prodejny
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Blahopřání jubilantům
Miloslav Jakubec
Božena Horutová
Renata Pustějovská

Bohuslava Ohnutková
Marta Michálková
Jana Najzarová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Tradiční smažení vaječiny
pořádá
Klub důchodců pro své členy
ve středu 3. 6. 2015 v 16.00 hod.
na zahradě Pohostinství u Kremlů.
Poděkování
Chci poděkovat dětem a paní učitelce z MŠ za hezké a milé vystoupení,
kterým nám zpestřily naši schůzku ke Dni matek.
Děkuji
Jana Janková

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
2. 6.
30. 6.

Český den proti rakovině
Na podporu výzkumu a léčby rakoviny se mi v naší obci podařilo prodat
154 kytičky měsíčku zahradního. Prodejem jsem vybrala 5.740 Kč, takže
průměr na 1 kytičku je 36 Kč.
Díky všem, kteří mne v prodeji podpořili a pomohli takto užitečné věci.
Jaromíra Hajdová
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25 let
samostatnosti
obce Závišice
1990– 2015

Pozvánka na zájezd
19. červen 2015
Odjezd ve 6.30
od ObÚ Závišice
První cíl:
Zámek Lysice
se nachází západně od Boskovic

Druhý cíl:
Arboretum Šmelcovna,
místní část Boskovic, výsadby
okrasných dřevin a květin,
možnost zakoupení rostlin

Cíl třetí: Pivovar Černá hora
exkurze a následná ochutnávka
piva

Cíl poslední:
Hostinec u Havlů
společná večeře

V pátek 19.6.2015 pořádá obec Závišice
poznávací zájezd po krásách naší vlasti :
1)
Státní zámek Lysice
2)
Arboretum Šmelcovna
3)
Pivovar Černá hora
4)
Společná večeře v Dolanech u Olomouce
V ceně doprava, vstupy, společná večeře.
Zájemci se mohou hlásit na ObÚ do 8.6.
Cena 500,- Kč / osoba
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Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách
učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana
životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační
program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní
systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje
dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky,
malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již
za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní
zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné
množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom
všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru,
plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál
EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné
bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní
úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom
všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru
zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají
se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných
dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech a institucích, ale i v řadě
firem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek
znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz
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Obec Závišice si Vás dovoluje pozvat na

GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

„ZÁVIŠICKÝ GULÁŠ KOŠT“
Kdy: 27.6.201
27.6.2015
.6.2015
Kde: ZAHRADA
V kolik: OD

ZA POHOSTINSTVÍM
POHOSTINSTVÍM U KREMLŮ
KREML

13.
13.30 HODIN

Ochutnávka, hodnocení a prodej gulášů
Soutěž o nejlepší guláš a nejlepšího gulášmistra
K příjemnému posezení zahraje DJ Mirek Rešl
Přichystány soutěže pro děti.
Vstupné 30Kč (děti do 15 let zdarma)

Akce se koná za každého počasí

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Připravujeme
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Květen v naší mateřince byl měsíc oslavy Dne matek, na který jsme
si připravili vystoupení na besídku pro maminky, děti předvedly
pásmo básní, písní a tanečků, které se jim moc povedlo. Rozdaly
maminkám dárečky. Také jsme vystupovali pro důchodce a věříme,
že i toto vystoupení se líbilo.
Protože příroda přímo láká k objevování a trávení času v ní, zařadili jsme
delší vycházky a učení v přírodě a to v nejbližším okolí. Byli jsme si prohlídnout krásnou novou vyhlídku, popsali jsme si, co z ní vidíme. Objevujeme
život v přírodě a to také pomocí vzdělávacích programů pro mateřské školy
a jedním z nich byl environmentální program – Na návštěvě v mraveništi,
který nám představila paní Lenka Bakalová.
Děti ze třídy Soviček přivítaly nového obyvatele naší třídy a to želvičku
Lentilku Sovičku I., kterou nám darovala paní Ewa Michálková, za což jí patří
velký dík všech našich dětí. Sovičky podnikly velký pěší výlet do blízkého
okolí, na němž navštívily Puntík, odkud šly na Libotín, kde poobědvaly, koupily
si sladkou dobrotu a vyřádily se na hřišti a putovaly zpět do školičky.
V červnu nás čeká výlet do Hranic na Moravě, kde se zúčastníme
Dnů pozemního vojska. Sovičky budou pasovány na školáky a přenocují
ve školce.
Bohdana Jarolímová
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Oznámení o omezení provozu mateřské školy
Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem
bude Mateřská škola Závišice
uzavřena v době letních prázdnin v termínu
od 13. 7. 2015 do 14. 8. 2015.
Mgr., Bc. Šárka Chalupová
ŠKOLA
Ve čtvrtek 7. května jsme společně oslavili Den matek v sále pohostinství U Kremlů.
Děti si pro své maminky připravily pásmo básní, písní a tanečních vystoupení. Na závěr
pak předaly svým maminkám drobné dárečky.
V pátek 15. května jsme se rozhodli, že přespíme ve škole. Děti se v 18:00 hodin sešly
ve škole, připravily si své spaní a poté pro ně byl připraven program na školní zahradě,
kde také všichni ochutnávali dobroty, které jim připravily jejich maminky. Po setmění
na ně čekala stezka odvahy na půdu školy, na kterou se vydaly jen ty nejstatečnější děti.
Nakonec i ti bojácnější se v doprovodu kamaráda této stezky zúčastnili. Večer pak probíhal v duchu stolních her. Druhý den ráno všechny děti
opouštěly školu s úsměvem na tváři a učitelé unavení.
Ve středu 20. května k nám do školy přijel opět Dráček
Hasík. Děti si během hodinového povídání s ním zopakovaly
důležitá telefonní čísla, dozvěděly se jak správně hasit hořícího kamaráda, co říct do telefonu při oznamování požáru,
havárie, nehody a spoustu dalších zajímavých informací.
Ve čtvrtek 21. května jsme se zúčastnili turnaje "Lubinská
střela" ve vybíjené v Lubině. Turnaje se
zúčastnila družstva z Lubiny, Lichnova
a Mnišího. Po výborném výkonu našeho
družstva jsme skončili na krásném
2. místě.
Teď máme před sebou poslední měsíc
školy, kdy se budou uzavírat známky
a věříme, že všechny děti odejdou
s úsměvem a krásným vysvědčením.
Také se rozloučíme s letošními páťáky
a budeme pasovat prvňáčky na čtenáře.

Aleš Jarolím
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ
3
Není divu, že lid i na mravích zdivočel – scházeli učitelé i školy a duchovní správa
byla spojena s nepředstavitelnými potížemi – jeden kněz musel zastávat několik osiřelých far.
Tak tomu bylo i ve Štramberku. Nový katolický farář Valentin Ignác
Allberti (1626 – 1634) měl za povinnost pečovat o věřící v těchto obcích: Štramberk,
Závišice, Libhošť, Rybí, Hostašovice, Hodslavice, Mořkov, Veřovice a Ženklava.
Pro jednoho kněze to byl úkol nadlidský, spojený s opravdovým nasazením vlastního
zdraví i života. 2)
Po hladu a morech klesl na Moravě počet obyvatelstva ze dvou miliónů na půl
milionu, města byla zbavena zámožnějších lidí, obchod a řemesla poklesly, některé
druhy řemesel zcela vymizely. Také dřívější umělost a dovednost řemeslníků poklesly
na dlouhou dobu.
Štramberk v porovnání s jinými městy v průběhu třicetileté války na počtu obyvatelstva mnoho neutrpěl – s výjimkou už vzpomenutého roku 1624 – protože byl poměrně chráněn svými hradbami a zalesněnými kopci.
V roce 1657 měl 55 usedlých, v roce 1676 53 usedlých
obyvatel, před válkou, v roce 1620 tu bylo 57 usedlých
obyvatel. 3)
Hrůzy třicetileté války tak otřásly lidmi, že český
sněm se 28. května 1654 usnesl na tom, že české země
budou ctít sv. Josefa jako zemského patrona vedle
sv. Václava jako zvláštního ochránce míru a pokoje.
Obr.4: Záběr 30leté války
V pokojném období po míru vestfálském byl
roku 1650 důkladně opraven štramberský kostelík sv. Bartoloměje (za farou). Stalo se
tak za faráře Melichara Wobsy. Tento farář dne 3. října 1645 uzavřel s obcí, zvláště pak
s šenkovním bratrstvem, úmluvu, že o nedělích a svátcích bude mít mši svatou
ve farním kostele ve Štramberku. Do té doby byly bohoslužby střídavě ve Štramberku,
Libhošti, Mořkově či jinde a Štramberští museli pak se svým farářem daleko pod hory:
do Veřovic, jindy do Hodslavic, Mořkova či Libhoště. Od roku 1645 byly bohoslužby
vždy ve Štramberku, který se tak stal každou neděli jakýmsi střediskem jak duchovním
tak hospodářským, neboť po bohoslužbách se vyřídilo mnoho záležitostí týkajících se
řemesla i obchodu. Za odměnu dávalo šenkovní bratrstvo panu faráři půl vědra piva
– dolívku do plného vědra si pan farář koupil. Melichar Wobsa byl rodem Lužický Srb
z Kamence a je ve Štramberku pochován pod podlahou starého kostela za farou.4)
2) Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška. Nyní uloženy
v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín.
3) Turek, Adolf: Národnostní poměry v 16. a 17. století. In Slezský sborník 1958. Č. 1, 3.
4) Baar, Martin: Kronika. Opis laskavě zapůjčil P. B. J., viz pozn 2)
Pokračování příště
Josef Adamec
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Informace od hasičů
Na podzim loňského roku jsme podali návrh na udělení nejvyššího hasičského
vyznamenání pro člena našeho hasičského sboru Ivana Babince za jeho celoživotní
obětavou práci, kterého se ale nedožil.
Proto mu byl titul Zasloužilý hasič v centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi
udělen dne 6.května 2015 In memoriam.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny spoluobčany na
VI. ročník soutěže O POHÁR STAROSTY SDH
a zároveň I. kolo Novojičínské ligy
za účasti družstev mužů a žen z celého okresu
v sobotu 6. června ve 13,00 hodin na cvičišti U Kremlů
Přijďte povzbudit naše hasiče k obhajobě loňského vítězství
Občerstvení zajištěno

K zamyšlení
Jak mnozí víte, travnatá plocha vedle zahrady U Kremlů, kterou využívají místní
dobrovolní hasiči k sportovním účelům, je vybavena překážkami pro nácvik požárních
disciplín.
Za hezkého počasí se právě na těchto překážkách objevují převážně místní děti, které
doprovázejí své rodiče na příjemném posezení na zahradě. Chtěl bych touto cestou
upozornit rodiče, aby si dávali na své ratolesti pozor! Tyto překážky nejsou prolézačky
či jiné atrakce určené dětem na hraní!
Rovněž bych chtěl připomenout, že cvičiště není smetiště! A to, co si dítko s sebou
přinese, ať si také odnese. Odpadkových košů je k tomuto účelu na zahradě umístěno
víc než dost. Odmala všichni učíme děti pořádku, tak se to prosím snažme dodržovat
nejen doma!
Na plotě u kádě na vodu je pověšena cedule s nápisem „zákaz vstupu na požární
náčiní“ a i to, že pozemek, na kterém se cvičiště nachází, je soukromý!
Prosím tedy všechny občany, rodiče a děti, aby toto respektovali.
Za SDH Závišice i družstva požárního sportu Tomáš Both
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Filip Hanzelka získal titul krajského přeborníka
První květnovou sobotu se v Českém Těšíně uskutečnil krajský přebor starších žáků
v judo. Závišický Filip Hanzelka odjížděl na toto klání ve velmi obtížné pozici. O pomyslnou korunku moravskoslezského šmpióna usilovali ve váze do 46 kg hned tři
žhaví kandidáti. Vedle závišického judisty to byli Luděk Kubíček a Daniel
Šimek, oba z oddílu SKP Frýdek Místek. Této trojici více než úspěšně sekundovali ještě Filip Szkwara z Baníku Karviná a Dominik Pelikán z Baníku
Ostrava. Filip Hanzelka si ale jel svoji ligu. Pelikána porazil před časovým
limitem chvatem ouči gari a Szkwaru vyřadil z bojů o titul bleskově nasazeným škrcením. V následném zápase s favoritem této kategorie Luďkem
Kubíčkem panovaly obavy, protože bilance vzájemných zápasů vyznívala
jednoznačně pro borce z SKP Frýdek Místek. Hanzelka se ale nedal unést počátečním
divokým tempem a útoky ze strany Kubíčka. Pečlivě bránil a chystal si svůj útok.
Ten přišel po úvodní smršti, kdy soupeř trochu odpočíval. Závišický judista použil oblíbený chvat o goši a bylo z toho vítězství na ippon. Poslední soupeř, který mu stál v cestě
za titulem, byl Daniel Šimek. S tímto judistou se potkávají každý týden na společných
trénincích a ví o sobě téměř všechno. Podle toho taky vypadal jejich vzájemný zápas.
Ani jeden z nich nemohl překvapit svého protivníka ničím novým, a tak když těsně
před koncem byl Šimek napomínán trestem za pasivitu, bylo o vítězi rozhodnuto. Konečnou situaci potom ještě zdramatizoval Filip Szkwara, když porazil Kubíčka a stanul nečekaně na stupních vítězů vedle Hanzelky a Šimka na třetím místě. Filip Hanzelka tak rozšířil letošní počet závišických krajských titulů na čtyři a po zásluze se zařadil do závišického klubu krajských šampiónů po bok k Adamu Kahánkovi, Davidu Hyvnarovi a Radku
Rýparovi.
V sobotu 16.května bojovali závišičtí judisté na dvou frontách. Na prestižním turnaji
starších žáků USK cup Praha se představili Filip Hanzelka a Anna Lošáková. Ta se
v kategorii do 57 kg ukázala po měsíční pauze zaviněné zraněním a hned to opadlo
na jedničku. Obě soupeřky zdolala jako zkušená judistka na ippon, vystoupala zaslouženě
na nejvyšší příčku stupňů vítězů a z hlavního města si odvezla ceny za první místo. Filip
Hanzelka se ve své váhové kategorii do 46 kg setkal se všemi účastníky, které potkává
v seriálu závodů Českého poháru. V náročných zápasech si vedl se střídavými úspěchy.

Libor Kahánek
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Tenisová škola pro školáky
20.7. – 24.7. 2015
27.7. – 31.7. 2015
3.8.- 7.8.2015
24.- 28.8.2015
otevřeny budou pouze obsazené týdny

trenér: pan Jiří Lešinský
cena: 200,- až 300,- Kč
záleží na počtu dětí, cena za 5 hod. pondělí-pátek

čas: 8.00 – 12.00
děti budou rozřazeny do skupin podle úrovně hry

ida.bartonova@seznam.cz

Placená inzerce
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Placená inzerce

Klempířství, pokrývačství
JAROSLAV NEVRLÝ, RYBÍ 354
nabízí a provádí:
práce klempířské i pokrývačské, natěračské
a izolaci střech (lepenkových),
drobné opravy
Volejte po 18. hod. tel.: 704 429 464
Závišan-zpravodaj obce Závišice
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