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Obecní úřad informuje
Prázdniny
Výuka ve škole skončila, školka ještě pár dnů bude v provozu pro naše nejmenší
občánky a všichni se těšíme na volné dny, ať už strávené v pohodě doma, v zahraničí
nebo někde v krásných místech naší vlasti.
Všem přeji klidné prožití prázdnin a dovolených, bez úrazu a zbytečných stresů.
Zdeněk Vajda, starosta

Počet dětí se v Závišicích zvyšuje
Oproti předpokladům a celorepublikovému trendu, se v Závišicích počet dětí naštěstí
pořád zvyšuje. Máme z toho radost, ale i starost. Starost proto, že máme naplněnou
kapacitu mateřinky a taky počet žáků základní školy nám rok od roku roste. Abychom
mohli zajistit kvalitní vyučování pro všechny děti ve všech
pěti ročnících, rozhodli jsme se, že v průběhu prázdnin zbudujeme v podkroví školy pro děti učebnu, tak aby měly dostatečné prostory k nabývání vědomostí a to už od září následujícího
školního roku. Celá investice bude hrazena z rozpočtu obce
Závišice, protože dotační tituly na akci naší velikosti nejsou
vypsány. Abychom mohli o dotaci žádat, musela by být investice do rozšíření nad 2 mil. Kč. Po vyhodnocení nabídek stavebních firem se cena této stavby vejde do 1,5 mil. Kč.
Věřím, že se po dokončení stavby zúčastníte dne otevřených dveří, který pro všechny
připravíme ve spolupráci se zaměstnanci školy.
Zdeněk Vajda, starosta

Tašky na tříděný odpad
Občané, kteří ještě nemají tašky na tříděný odpad,
si je mohou vyzvednout na obecním úřadě.
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Svěcení polí, luk a zahrad
V neděli 26. 4. 2015 jako každý rok jsme mohli prožít Svěcení polí, luk a zahrad.
Byl to krásný den, kdy všechno kvetlo. Byli jsme rádi, že nás občané
zase radostně vítají po roce. Také bylo krásné, že lidé chtějí ten posvěcený křížek na svůj pozemek či zahradu. Prostě takové putování vesnicí je
úžasné sblížení nás Závišanů. Hudbě to hrálo skvěle jako vždycky a Otec
Vladimír měl na každé zastávce individuální a citlivý přístup při předávání požehnání. Kdo jakkoliv přispěl k této akci tak všem moc děkujeme
a na příští rok, když Bůh dá, se těší Jiří Bajer

Poutní bohoslužby v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích
Neděle 5. 7. 2015
10:10 hod. - slavnostní poutní mše svatá
14:30 hod. - svátostné požehnání

Připravujeme
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST
U KAPLIČKY
V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH
se bude konat
v neděli 9. srpna 2015

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.

Kroje na Dožínky
Srpen se blíží a s ním i naše už XXV. DOŽÍNKY.
Opět nabízím k zapůjčení kroje, kdo by měl zájem, prosím o předběžnou
domluvu. Vzhledem k nedostatku místa nemohu nachystat vše co mám,
musím chystat po částech.
Půjčovat se začne začátkem srpna. Po telefonické domluvě i poslední
týden v červenci.
Prosím, nenechávejte nic na poslední dny, potom to nestíhám.
Díky za pochopení
Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089
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Blahopřání jubilantům
Marie Dárková
Bohumír Pustka
Václav Najzar
Metoděj Lichnovský

Věra Hývnarová
Jarmila Macháčková
Eva Michálková
Milan Konvička

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V červnu 2015 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Marie a Josef Matzkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá

ve středu 15. 7. 2015
výlet do Štramberka.
Vláček „Štramberáček“ nás odveze

v 8.00 hod. od Obecního úřadu Závišice.
Po Štramberku nás provede
a o jeho historii povypráví pan Adamec.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
30. 6.
4. 8.
25. 8.

Od 13. 7. do 24. 7. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená,
zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc červen se v naší školičce nesl v duchu oslav a výletů. Hned
na začátku jsme oslavili Den dětí soutěžemi a hledáním pokladu
na naší školní zahradě. Každý si domů donesl malý dárek. Vrabečci se
proměnili v indiány a plnili indiánské zkoušky. Sovičky se pilně připravovaly na pasování na školáky.
Podnikli jsme výlet do Hranic na Moravě na Hranické dny bez hranic, kde
jsme viděli několik ukázek tamního vojenského praporu. Dokonce jsme viděli
jak přistává a vzlétá bojový vrtulník a byl to teda pořádný hukot.
25. 6. jsme slavnostně pasovali naše předškoláky na školáky, děti musely
složit zkoušky, které nebyly vůbec jednoduché, ale všichni to zvládli na jedničku. Po slavnostním ceremoniálu, kterého byl přítomen také král první třídy
jsme si šli opéct buřty ke Kremlům. Pak se děti rozloučily s rodiči a vydali se
na přenocování do školky, kde pro ně byl připraven vzdělávací program
Tajemství noci a čekala je také stezka odvahy. No a protože Sovičky přespávaly ve školce, Vrabečkové si vymysleli Pyžámkový den, aby si to ve školce
v pyžámku taky užili.
Chtěla bych za celý tým mateřské školy popřát všem dětem krásné prázdniny, budoucím školákům hodně úspěchů v první třídě a dalším školním životě.
Bohdana Jarolímová

Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin:
Mateřská škola bude uzavřena od 13. 7. do 14. 8. 2015
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ŠKOLA
Měsíc červen je ve škole ve znamení závěrečných aktivit, hodnocení a bilancování.
Naši žáci napnuli všechny své síly, aby se na vysvědčení zaskvělo co nejvíce jedniček,
proběhly závěrečné písemky a zkoušení. Toto náročné školní období bylo zpříjemňováno těmito aktivitami:
Ve středu 3. 6. k nám do školy přijel opět Dráček Hasík. Děti si během hodinového
povídání s ním prohlédly a naučily se zacházet s hasicím přístrojem, vyzkoušely si
hasičský oblek atd..
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i závěrečné focení, kterého se letos ujala
paní Jarolímová.
V pátek 12. 6. proběhlo v Novém Jičíně 4. kolo novojičínské ligy základek
v miniházené. Naši borci z 5. ročníku opět zabodovali a tento turnaj zaslouženě vyhráli.
Neztratili se ani žáci 4. ročníku, kteří na tomto závěrečném turnaji skončili na velmi
pěkném 3. místě.
Od středy 17. 6. do pátku 19. 6. jsme byli na školním výletě. Domovem se nám stalo
koupaliště Příbor. Společně jsme tady prožili krásné tři dny, které byly vyplněné
spoustou zajímavých her a soutěží. I když nám počasí zrovna moc nepřálo, všichni jsme
si školní výlet pěkně užili.
Pondělí 22. 6. jsme si zpestřili opékáním špekáčků, které nám darovali naši myslivci
za sběr kaštanů a žaludů. Všem nám moc chutnaly. Děkujeme.
Ve čtvrtek 25. 6. nám na svém cvičišti předvedli své umění zdejší hasiči. Tato ukázka
byla současně i náborem dětí do zdejšího SDH. Všem se tato ukázka moc líbila.
Děkujeme.
V pátek 26.6. jsme se se školní družinou vydali na výlet do lanového centra Tarzánie
v Trojanovicích. I přes počáteční obavy některých dětí, jsme nakonec všichni lanové
trasy zvládli a užili jsme si příjemnou atmosféru.
Slavnostním ukončením školního roku bylo rozloučení s páťáky a pasování prvňáčků
na čtenáře, které proběhlo v pátek 26. 6. v hostinci U Kremlů.
V úterý 30. 6. bylo dětem slavnostně rozdáno vysvědčení a školní rok jsme společně
zakončili již tradičním zmrzlinovým pohárem pana starosty v pohostinství U Kremlů.
Všem občanům Závišic přejeme krásné, klidné a slunečné léto plné příjemných zážitků
a v září zase na shledanou.

Aleš Jarolím
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli
ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo
v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je
symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému
jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život
chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům
- i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou
i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí
drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách,
ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem,
a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše
služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života
Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)
STROM ŽIVOTA
Máchova 619/30, Nový Jičín
Tel.: 00420 736 142 245
Email: info@zivotastrom.cz
Web: www.zivotastrom.cz
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ
4
Sotva se Morava trochu zotavila z nejhorších ran, které utrpěla za třicetileté války,
objevily se nové nepokoje. Na počátku šedesátých let narůstalo nebezpečí tureckých
útoků do nitra habsburské monarchie.
Roku 1663 vtrhli i na Moravu a poplenili
velkou část uhersko – hradišťského a brněnského kraje. Obyvatelstvo prchalo
do hor a lesů, města a hradby byly o překot
opevňovány. I novojický hejtman vyslal
na štramberský hrad 80 mužů k obraně
města a všech, kteří se tam hodlali utéct.
Jelikož však měly venkovské osady tuto
posádku vydržovat a válečné výdaje platit,
některé se proti vrchnosti vzbouřily. Jejich
hněv a odpor však byl brzy přemožen
a některé rebelanty uvěznili ve vězení
Obr.5: Pokus o rekonstrukci hradu
v hradní věži.
V době největšího nebezpečí se osvědčili jako srdnatí obhájci moravští Valaši, kteří
opouštěli rodinné krby, vypravili se na uherské hranice, nadělali záseky a obsadili průsmyky. Nepodařilo se však sveřepé nepřátele brzy ze země vypudit, teprve později je
porazil císařský vojevůdce hrabě Montekuoli roku 1664 u kláštera sv. Gotharda
v Uhrách. Pak byl ve Vašváru sjednán mír na 20 let.
Po vašvárském míru chtěl císař Leopold uherskou
zemi těsněji připoutat k zemím rakouským. Uhři se obávali o své výsady a svobody, vzbouřili se a začali podnikat vpády na Moravu. Proto bylo na sněmu v roce 1678
odhlasováno, aby se na hranicích moravsko – uherských
zřídily náspy a postavila se stálá zemská hotovost 1 600
mužů pěších a 500 dragounů. Hotovost měla být dobře
vycvičena a dostávat čekací žold, v době nebezpečí
dvojnásobně veliký. K povinnostem vrchnosti patřilo
dávat každému muži komisárek a potřebné množství
střelného prachu. Též bylo rozhodnuto, aby v případě
nebezpečí a vpádu nepřítele byly na horách a kopcích
zapáleny ohně a tak další kraje varovány před hrozícím
nebezpečím.

Obr.6: Leopold I.
Pokračování příště
Josef Adamec
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Informace z hasičského sportu
SDH Závišice opět nejlepší v okrese
Dalšího velkého úspěchu dosáhlo družstvo mužů na okresní soutěži v požárním sportu,
která proběhla v sobotu 30.5.2015 na stadiónu v Novém Jičíně.
Po výborných výkonech vybojovali s přehledem 1.místo a odvezli si domů krásný pohár.
Obhájili tak vítězství z loňského roku a podruhé v řadě postoupili na krajskou soutěž.
V soutěži jednotlivců vybojoval Ondra Kahánek v osobním rekordu časem 16,96 s
1.místo, Honza Kuběna časem 17,43 s obsadil 2.místo ze 40 závodníků.
SDH Závišice vícemistrem Moravskoslezského kraje v požárním sportu
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši muži na krajské soutěži v požárním sportu, která proběhla ve dnech 13.-14.6.2015 za horkého počasí na atletickém stadiónu v Přerově.
V nabité konkurenci vybojovali nečekaně celkové 2.místo a domů si odvezli dva poháry
a každý stříbrnou medaili.
V soutěži jednotlivců vybojoval 2.místo Honza Kuběna časem 16,94 s, Ondra Kahánek
obsadil časem 17,29 s 7.místo ze 75 závodníků.
O největší úspěch v novodobé historii našeho Sboru se zasloužilo družstvo složené
se šesti našich hasičů, dvou hasičů z Mniší a dvou hasičů z Lubiny.
Naši hasiči jedou na Mistrovství ČR v požárním sportu
Výbornými výkony na závodech Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami se probojovala dvojice našich borců k účasti na Mistrovství ČR v požárním sportu 2015.
Ondra Kahánek a Honza Kuběna nás budou reprezentovat v sobotu 27.6.2015 na atletickém stadiónu v Trutnově v konkurenci nejlepších hasičů z celé republiky.
Novojičínská liga HVP 2015 v požárním útoku
Letošní 6. ročník Novojičínské ligy HVP v požárním útoku má za sebou už 4 kola a našim borcům se zatím daří dobře, když v průběžném hodnocení drží 1.místo v konkurenci
nejlepších 13 družstev okresu.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ

SDH Závišice zve všechny spoluobčany na 18.ročník soutěže O pohár obce Závišice
v sobotu 18.7.2015 od 11,00 hod soutěž mužů a od 13,00 hod soutěž žáků
Přijďte povzbudit naše velké i malé hasiče, občerstvení zajištěno
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Zprávy od judistů
ČP Chomutov: Lošáková zlatá, Rýpar stříbrný
Další cenný úspěch si připsali na své konto mladí závišičtí judisté. V sobotu 13. června
se zúčastnili dalšího kola prestižního celorepublikového turnaje Českého poháru
v Chomutově. Anna Lošáková se v kategorii mladších žaček nad 57 kg předvedla jako
zkušená bojovnice. V tabulce této váhové skupiny si po suverénním
výkonu poradila nejprve s Dominikou Petrákovou z Rumburku, potom
bodovala na ippon bočním chvatem harai goši s Anežkou Fišerovou
taky z Rumburku a předposlední soupeřku táborskou Elišku Albertovou
udržela na zemi. Jediná Barbora Ondroušková z Hranic, která byla do té
doby rovněž bez porážky, mohla závišickou naději připravit o celkové
prvenství. Leč, nestalo se. Lošáková si nepřipustila žádné problémy. Ondrouškovou hodila už za minutu chvatem tao toši na ippon a zpod Krušných hor si po zásluze přivezla
zlatou medaili. Radek Rýpar se pral o čelní umístění mezi dorostenci ve váze do 50 kg.
Závišický judista se ukázal na tatami po měsíční pauze zaviněné zraněním kotníku, ale
jeho výkon neztratil nic na původní kvalitě. Sebejistým způsobem se probil až do semifinále, kde jej čekal horký favorit této kategorie Radomír Musil z Prahy Vršovic. Hned
na začátku zápasu využil Rýpar nepozornosti soupeře, zaútočil na jeho chybně zvednutou nohu a chvatem de aši harai si otevřel cestu do finále. Tady se utkal s litoměřickým
Janem Svobodou, a i když s ním měl letos závišický judista aktivní bilanci, tentokrát si
vítězství pohlídal borec z Litoměřic. Radek Rýpar si nakonec po jeho boku vystoupal
na stupně vítězů pro zaslouženou stříbrnou medaili. Poslední ze závišické výpravy
v Chomutově byl starší žák Filip Hanzelka. V pavouku hned na začátku narazil na favority turnaje a jak benešovský Novák, tak Mravec z Brna mu přes jeho bojovný výkon
vystavili do dalších bojů stopku.
Závišický pohár zůstal doma
V neděli 14. června pořádal oddíl závišického juda na domácí půdě turnaj benjamínků
a malých mini benjamínků pod názvem Závišický pohár. Více než šedesát začínajících
judistů z našeho kraje, ale i například z Olomouce, z Hranic nebo z Prostějova se utkalo
nejen o medaile, ale taky o poháry pro tři nejúspěšnější družstva.
Cenný zlatý kov pro závišické barvy vybojovali v benjamíncích Jan
Štihel a Max Bartoň, v kategorii mini pak Ema Olajošová, Jan
Michálek a Jan Socha. Stříbrnou medailí se pak ozdobili Adam
Socha, Markéta Čapková, Matyáš Peroutík, Leon Socha a Tomáš
Horák mezi staršími a Jakub Štihel, Daniel Jahn, Daniel Socha
a Markéta Suchánková v mini benjamíncích. Na třetí příčku stupňů vítězů si pro medaili
bronzového lesku přišli benjamínci David Musil, Tobiáš Bartoň, Daniela Suchánková
a Jiří Šeděnka, za mini potom Marek Čapka. Všichni tito mladí borci měli nakonec zásluhu na tom, že jejich tým obsadil první místo v soutěži družstev a Závišický pohár tak
zůstal na domácí půdě.
Dvoukolový duel mimo pořadí pak na závěr absolvovali sourozenci Lichnovští. Na skutečném turnaji si na vlastní kůži mohli vyzkoušet atmosféru bojů na tatami. První místo
Libor Kahánek
obsadila Kateřina před svým bratrem Tomášem.
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Zpravodaj/červenec 2015

Poplatek za odpad na 2. pol. 2015 - termín splatnosti 30. 9. 2015
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2015
je splatný
do 30. 9. 2015.

Sběr PET víček a papíru
Nikolce do Rybí jsme odvezli 2 pytle víček. Opět absolvovala léčbu v Klimkovicích.
V době kdy bude zavřena školka, nechte víčka doma. Jinak je odevzdejte ve školce
nebo na OÚ.
Sběr papíru trvá nadále.
Jaromíra Hajdová

Placená inzerce
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