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Zpravodaj/ červen  2007  

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 6/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.5.2007, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 25.6.2007*Distribuce v  místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Město Nový Jičín a Pojišťovna Generali, oblastní kancelář Nový Jičín, ve spolupráci 
s Agenturou PhDr. Vítězslava Černocha, Mořkov, Soukromou střední podnikatelskou 
a textilní školou v Novém Jičíně, Novojičínským sdružením podnikatelů a Rádiem Čas, 
Vás zvou na 

VIII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA 
spojený s Moravskou poutí Rádia ČAS, 

 
který se koná v sobotu 16. 6. a v neděli 17. 6. 2007 na Zimním stadionu Nový Jičín 
a jeho okolí, denně od 9.00 - 17.00 hodin. 
 
Nabídka a prodej zboží, výrobků a služeb z regionů Novojičínsko - Valašsko - Lašsko. 
V letošním roce proběhne navíc v sobotu 16. 6. 2007 Okresní soutěž v požárním sportu. 
Tradiční doprovodný program: ochutnávky piva, vína, minerálky, uzenářských a mléč-
ných výrobků aj., a dále tombola (slosování bezplatných anketních lístků), pro děti ská-
kací hrad, soutěže o ceny aj., vystoupení umělců, pouťové atrakce, občerstvení. 

V S T U P   Z D A R M A 
Na Vaši návštěvu Nového Jičína se těší pořadatelé. 
 
Telefonní informační linka veletrhu:  728 362 757. 
Informace lze také získat na: www.novy-jicin.cz, www.agenturacernoch.cz nebo 
www.novyjicin.infomorava.cz 

Pozvánky 

     Skautské středisko Kopřivnice Vás zve na akci Dudlík, která se uskuteční 
v neděli 10.6.2007 v 14:00 v parku vedle Katolického domu (v případě nepřízně poča-
sí se akce přesouvá do sálu KD). Program se bude skládat z vystoupení skautských 
družin. Občerstvení i program pro malé děti bude zajištěn.  
Dobrovolné vstupné bude darováno na podporu kojeneckého ústavu a dětského domo-
va ve Valašském Meziříčí. Tímto chceme pomoci malým dětem, které mají sociální, 
zdravotní potíže, postrádají rodinu, jsou handicapované... 

VIII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA 

AKCE DUDLÍK 

1 

Zpravodaj / červen 2007 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Č E R V E N  2 0 0 7 / C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 

Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
88/2007         návrhovou komisi 6. zasedání ZO ve složení: 
                      Libor Kahánek, Mgr. Julie Hyvnarová                                               6-0-2 
 
89/2007        ověřovatele zápisu z 6. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Michal Bortel 
                                                                                                                                  7-0-1 
Zastupitelstvo obce po projednání          
bere na vědomí: 
90 /2007       - zprávu starosty o činnosti obce 
                     - informaci o povinnostech občanů ve smyslu nakládání s podzemními 
                        vodami a nakládání s odpadními vodami v obci 
                                                                                                                                  8-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
91/2007        program 6. zasedání ZO                                                                      8-0-0 
 
92/2007        přijetí dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
                     na výstavbu chodníkového tělesa Závišice, podél státní silnice II/482 
                     včetně opěrné zdi a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí 
                     dotace v předneseném znění - viz příloha                                           8-0-0 
 
93/2007       smlouvu o dílo na výstavbu chodníkového tělesa Závišice, podél státní 
                    silnice II/482 včetně opěrné zdi, sepsanou s vítězem nabídkového řízení, 
                    společností NOSTA, s.r.o. Nový Jičín a pověřuje starostu jejím podepsá- 
                    ním za předpokladu, že bude upravena částka smluvní pokuty v odst. 10.2. 
                    na 500,-Kč/den za každou záruční vadu neodstraněnou v dohodnutém 
                    termínu - viz příloha                                                                             8-0-0 
                                              
                                                                                         (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
   …. ..…………….                                                                          ……………….. 
    Marta Najzarová                                                    Zdeněk Vajda 
  místostarostka obce                                                                          starosta obce 
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Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-),  pohlednice-Závišice(6,-), 
turistická známka-Závišice(30,-). 

Zasedání zastupitelstva obce 

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
v úterý 26. června 2007 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Hlavním bodem programu bude schválení závěrečného účtu obce za rok 2006. 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 

Od poloviny května je na těchto 3 místech v obci rozmístěno celkem 6 kontejnerů 
na biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad: 
 
                                               dolní konec - u transformátoru 
                                               horní konec - u lávky 
                                               v centru - u hřiště TJ 
Odkládat zde můžete: 
trávu, plevel, košťály, celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné větve, drcené větve, 
odpad ze zeleně, zeleniny, ovoce, nepoživatelné a nahnilé ovoce a zeleninu. 

 
Kontejnery jsou vyváženy každou středu. 

Poplatek za odpad - II. pololetí 2007 

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na II. pololetí roku 2007. 
Poplatek je splatný k 31. 7. 2007 a jeho výše činí 190,-Kč za osobu/pololetí. 
Platbu můžete provést v době od 25. června do konce července 2007 na obecním 
úřadě v úřední dny. 
Oba svozy v měsíci červenci proběhnou ještě i s nálepkami na I. pololetí nebo 
už s novými na II. pololetí. 
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Čtyři krásné poháry přivezli v květnu naši hasiči ze soutěží v požárním sportu a úspěšně 
tak odstartovali letošní sezónu. 
Mladší žáci se pro malý počet dětí v kolektivu zúčastnili jen soutěže ve Slatině, kde 
po vlastní chybě obsadili 5. místo ze 7 družstev. 
Muži se zúčastnili noční soutěže v Kunčicích p.O. a v silné konkurenci 34 družstev 
z celého kraje obsadili po pěkném výkonu 18. místo. 
Starší žáci zahájili 1. místem za účasti 14 družstev na Okresním poháru v Klimkovicích 
a získali krásný putovní pohár již posedmé v šestnáctileté historii této prestižní soutěže. 
Další pohár za 1. místo v silné konkurenci 11 předních družstev ze širokého okolí přivez-
li ze soutěže v Janovicích za Starým Jičínem. 
Na okresním kole soutěže Plamen v Bílovci obsadili za účasti 21 družstev pěkné 4.místo. 
Na soutěži ve Slatině obsadili po vlastní chybě až 6. místo ze 7 družstev. 
Dva krásné poháry, jeden putovní a jeden za 1. místo, vybojovali starší žáci na soutěži 
v Hůrce za Starým Jičínem v silné konkurenci 11 družstev ze 3 okresů. 
 
                                                                                                         Ing. Josef Kuběna 
                                                                                                      starosta SDH Závišice 

Hasiči úspěšně zahájili soutěžní sezónu 

Adam Kahánek dovezl pohár z Vysočiny 

Zlatou medaili za první místo a vítězný pohár dovezl v květnu z mezinárodních závodů 
v Jihlavě Adam Kahánek. Radek Honč zde byl zastaven v postupu na přední umístění 
Slovákem Michalem Mesíčkem. V mužské kategorii pak Josefu Babiářovi jen těsně 
unikly semifinálové boje, když nešťastně prohrál s libereckým Tomášem Müllerem. 
V dalších dvou mezinárodních závodech v Rakousku se Adam Kahánek propracoval 
vždy až do finálových bojů o medaile, ale jak ve Vídni, tak v Grazu mu patřila nepopu-
lární bramborová medaile těsně pod stupni vítězů. 
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Rekreační turistika Kopřivnice - akce na červen 2007  

 2.6.  ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Valašské Meziříčí - Pišková - Jarcová - ČD Brňov, délka trasy 12 km 
 6.6.  ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
         ČD Jistebník - Bravantice - ČD Studénka, délka trasy 14 km 
 9.6.  Bus Kolonie Kopřivnice - 7.50 hodin 
         Nový Jičín - Svinec - ČD Hodslavice, délka trasy 13 km 
13.6. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Frýdlant nad Ostravicí - Kubalanky - Kozlovice mlýn - Hukvaldy, 
         délka trasy 15 km 
16.6. Kopřivnice Katolický dům - 8 hodin 
         KČT Pochod Lašskem a Valašskem, délka trasy 10 km 
20.6. ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
         ČD Polanka nad Odrou - Hraničky - ČD Jistebník, délka trasy 11 km 
23.6. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Rožnov pod Radhoštěm - BUS Čarták - Benešky - ČD Velké Karlovice, 
         délka trasy 12 km 
27.6. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin 
         ČD Čermná ve Slezsku-Čermenský mlýn-Staré Oldřůvky-ČD Budišov nad Budi- 
         šovkou, délka trasy 11 km 
30.6. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Frenštát pod Radhoštěm-BUS Ráztoka-lanovka Pustevny-Skalíkova louka- 
         Prostřední Bečva-BUS Rožnov pod Radhoštěm, délka trasy 14 km 
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12 

(pokračování ze strany 5) 
Na konci června r. 1937 odešel milovaný p. řídící do důchodu. Obecní zastupitelstvo 
uspořádalo na rozloučenou s ním slavnost U Kremlů. Za všeobecného veselí si p. řídící 
„stěžoval“ na svého průvodce Josefka Šimíčka, co při něm zkusil. 
     Pan řídící se nejdříve odstěhoval do Štramberka, pak před Hitlerovým záborem utekl 
do Bystřice pod Hostýnem. Za války ho občané z naší obce často potěšili výslužkou 
z domácí zabijačky. Byl velký vlastenec a jeho zeť, kapitán kontrarozvědky, byl nacisty 
popraven. 
     Pan Bohumil Raška zemřel v r. 1955 a je pochován v Bystřici pod Hostýnem.                        
                                                                                                                      Jan Hyvnar 

Prodám 2 dívčí kola: VELOSTAR 24“ a BUTTERFLY 24“. 
Výborný stav - málo používané. Cena dohodou. 
Bližší informace: tel. 556 856 171, 737 387 136 (Závišice 47). 

Placená inzerce 
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Vítání občánků 

pořádá Sociální komise při OÚ Závišice 
v neděli 10. června 2007 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme tyto nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od  května 2006: 

Kryštof Janda 
Eliška Štěpánková 
Petr Gálik 

Kateřina Matulová 
Dorota Procházková 
Kateřina Pavelková 

Skautský oddíl Závišice ve spolupráci 
s Kulturní komisí při OÚ Závišice 

pořádá 
SPORTOVNÍ 

DEN DĚTÍ 
 

V SOBOTU 2. ČERVNA 2007 OD 14 HODIN 
NA HŘIŠTI TJ ZÁVIŠICE 

_________________________________ 
 

PROGRAM: 
OD 14.00 HODIN - SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI 
OD 16.00 HODIN - SPORTOVNÍ KYNOLOGIE 
 
Po ukončení her rozdělení cen účastníkům her a opékání párků 
 
Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma 
 
Jako doprovodný program malování křídou na asfalt 

Sportovní den dětí 
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Školní okénko 

Provoz mateřské školy v období letních prázdnin 
 

Mateřská škola v Závišicích bude uzavřena od 9. července do 25. srpna 2007. 

 

V první polovině měsíce května jsme věnovali veškerý volný čas na přípravu progra-
mu pro naše maminky. 13. 5. proběhly oslavy Dne matek, kde jsme svým maminkám 
předvedli své vystoupení. 
 
Poslední květnový den a první den červnový pojedeme na školní výlet na Čeladnou. 
Všichni se moc těšíme, protože pro děti to bude odměna za celoroční školní práci. 
 
POZOR!!!!  11. června ukončujeme soutěž ve sběru papíru za letošní školní rok.  
 
Papír můžete nosit stále i během prázdnin pro soutěž na příští školní rok. 

O Závišicích ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava  

V úterý 5. června 2007 od  9.00 - 10.00 hodin bude Český rozhlas Ostrava 
vysílat pořad o Závišicích, který si můžete naladit na frekvencích rádia: 
99,0 MHz nebo 107,3 MHz. 

Jubilanti 

Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v červnu slaví 
svá jubilea: 

 Božena Kalmusová 
      František Gajdušek 
          Marta Michálková 

         Božena Horutová 
      Miroslav Janek 
   Irma Galiová 
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Ze vzpomínek pana Jana Hyvnara 

     Před 70 lety odešel na zasloužený odpočinek do důchodu pan řídící Bohumil Raška. 
Při této příležitosti na něj vzpomíná jeho žák Jan Hyvnar. 
     Mezi občany, kteří se starali o povznesení naší obce rozhodně patřil pan Bohumil 
Raška, dlouholetý řídící závišické školy. Působil v Závišicích od roku 1909 jako učitel 
a pak jako řídící. 
     Jeho pedagogické schopnosti byly dobré a neobyčejně úspěšné, neboť v roce 1937 
měl v příborském gymnasiu 8 studentů a celá řada žáků absolvovala měšťanku v Příboře 
a v Kopřivnici, čímž se mohla pochlubit málokterá vesnická škola. Učíval vždy první 
2 ročníky. Jeho nejúčinnější výchovný prostředek byl levačkou zezadu pod žebra. Z toho 
měli strach i největší čertíci závišické školy, kterých bylo tehdy víc než teď. Sedával již 
půl hodiny před zahájením vyučování (bývalo i odpoledne, ve čtvrtek bývalo volno) 
na lavičce před školou a jako ostříž pozoroval, jak nastupujeme do školy. Když někdo 
nepozdravil důstojně spoluobčany a hlavně stařečka Kuběnu (90 letého  dědečka p. Mi-
chálkové, dnes stojí místo jejiich domu obecní dům), stávalo se, že neukázněnému žáko-
vi uletěla při jeho bombě čepice z hlavy i 3 m daleko. 
Ve 2. ročníku v krasopise jsem nepozorností napsal ve slově Cyril obě tvrdé „y“ a i když 
jsem byl starostův syn, dostal jsem takovou bombu, že se mi až v očích zajiskřilo. 
Jeho chloubou bylo, že již v roce 1932 dokázal pro třetí třídu zajistit nejmodernější nor-
ské lavice, na které se chodili dívat i z okolních škol. 
     Z obecních zástupců si zřídil kapelu, která chodívala hlavně na Josefa vyhrávat spolu-
občanům. Pan Šimíček (od hřbitova) hrával na harmoniku, pan F. Kuběna (kostelník) 
tvrdíval muziku přikrývkami z hrnců a pan řídící s ostatními doprovázel závišickou 
filharmonii na hřebenech. Z těchto vystoupení měli hrůzu hlavně závišičtí  psi, jejichž 
bolestné vytí doprovázelo toto umělecké vystoupení. Při jednom úspěšném vystoupení 
u p. J. Hyvnara (otce Č. Hyvnara z hospody) jejich pes utrhl kus boudy a utekl s ní až 
ke kostelu. Tam se bouda zachytila o Váňův plot. Jinak by asi utekl až do Štramberka, 
kde by ho čekal hořký konec v pověstném štramberském guláši. 

     Průvodcem p. řídícího býval p. Josef  Šimíček (otec p. Miladky Lošákové). V roce 
1932 si p. řídící zlomil při náledí nohu a tak měl obtíže s chůzí. Na cestách tehdy bývaly 
hluboké kaluže a když si p. řídící „stěžoval“, že ho Josefek špatně vede, že má již plné 
boty vody, Josefek se hájil: „Pane řídící, to jinak nejde, to snad já mám chodit po těch 
kalužách!“ Jinak p. řídícímu Josefek přál. Ať nemá bídu, tak mu hned strčil do kapsy 
koblihu nebo kus tlačenky, z čehož měla jeho paní „velikou radost“. (Učitelé v té době 
byli již velmi dobře placeni. Do r. 1930 měl řídící ve stáji u školy krávu na přilepšenou, 
ale pak byl jeho plat kolem 3.000 Kč, což byl vysoký plat - auto Tatra stálo 13.000 Kč). 
     Při asi posledním vystoupení kapely u Hyvnarů, dobrého výrobce domácích zabijaček 
a hlavně jitrnic, Josefek obratně strčil 2 jitrničky do kapuce p. řídícího. Asi tak za 14 dnů 
p.řídící povídá doma: „Mamo, tu v bytě něco páchne, nevíš, co?“ „Též se mi zdá, všech-
no jsem prohledala a na nic nepřišla,“ odpověděla žena.V květnu přišla bouřka a p. řídící 
se chystal na ryby. Vytáhl svůj hubertus. Zdálo se mu, že se kapuca nějak hýbe. Objevil 
v ní 2 jitrnice, nadílku Josefka, ve značném rozkladu. 


