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Kniha o Závišicích 

Zasedání zastupitelstva obce 

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 1 1 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
    Obecní úřad informuje 

Starosta obce Závišice zve občany  
na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

v pondělí 6. června 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní bod programu:  

Projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2010. 

Obec Závišice vydala publikaci  
Oldřicha Augustina Kuběny 

 
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky 

ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE 
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné). 

 
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě 

 za dotovanou cenu 200,- Kč. 

Údržba pozemků 

Žádáme majitele zahrad a luk o udržování těchto pozemků sečením, případně mulčo-
váním, aby nedocházelo k šíření plevelných rostlin na okolní pozemky. Tato povinnost 
je dána zákonem. 
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 2. 5. 2011  
(číslo usnesení)                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
87/2011  program 5. zasedání ZO                                                                         (9-0-0)                 
volí: 
88/2011  návrhovou komisi 5. zasedání ZO ve složení: Hana Kuběnová, Petr Heralt 
                                                                                                                               (8-0-1) 
89/2011  ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZO: Mgr. Aleš Jarolím, Marta Najzarová 
                                                                                                                               (8-0-1)                                                          
bere na vědomí: 
90/2011  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty 
               obce a zastupitelů o činnosti obce                                                           (9-0-0) 
 
91/2011  stanovisko majitele pozemku parc. č. 250 dotčeného výstavbou nového mostu 
               u prodejny Jednota, schvaluje na základě podpory přítomných občanů 
               pokračování příprav projektu a uzavření budoucí kupní smlouvy a dohody 
               o provedení stavby s majiteli tohoto pozemku a pověřuje starostu obce 
               jejich sepsáním a podepsáním                                                                (9-0-0) 
schvaluje 
92/2011  uzavření dohody mezi společností EKOLAMP s.r.o. a obcí Závišice o zajištění 
               zpětného odběru elektrozařízení (osvětlovací zařízení) a pověřuje starostu obce 
               podepsáním smlouvy v předloženém znění (viz příloha)                      (9-0-0) 
bere na vědomí 
93/2011  jmenování Mgr. Dany Hýlové do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské 
               školy  Závišice, příspěvkové organizace od 1. 7. 2011 starostou obce, na základě 
               §102  odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
                ve znění  pozdějších předpisů                                                                (9-0-0)   
schvaluje: 
94/2011  uzavření dohody mezi městem Kopřivnice o obcí Závišice o úhradě neinve- 
               stičních výdajů na žáky základních škol, trvale žijících v Závišicích a navště- 
               vujících základní školy zřizované městem Kopřivnice na rok 2011 a to ve výši 
               2.350,-Kč/žák/rok a pověřuje starostu obce podepsáním této dohody v předne- 
               seném znění (viz příloha)                                                                       (9-0-0)                                                                                                                         
 
95/2011  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
               mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Závišice na uložení elektrické 
               přípojky NN do pozemku parc. č. 542/14 ve vlastnictví obce za předpokladu, 
               že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice 
               částku 1.000,- Kč za zřízení  tohoto břemene a pověřuje starostu obce 
               podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)                (9-0-0) 
 
96/2011 záměr rekonstrukce zbouraného kříže a pověřuje starostu obce zahájením 
              přípravných prací spojených s tímto projektem                                      (9-0-0) 
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Medailová nadílka z Uherského Hradiště 

     Pětice závišických judistů se koncem dubna zúčastnila turnaje v Uherském Hradišti. 
Judisté z Čech, Moravy a Slovenska od benjamínků až po juniory bojovali na jihomo-
ravském tatami o cenné kovy. 
V nejmladší kategorii benjamínků se po nemoci představil Filip Hanzelka. Ve váze  
do 29kg ve své skupině vyhrál všechny zápasy a postoupil do semifinále. Tady přesvěd-
čivě porazil Jakuba Sedláře z Kroměříže a ve finále na něj čekal rovněž dosud neporaže-
ný, štramberský Vincent Skurka. Závišicko – štramberské finále rozhodl pro sebe  
před časovým limitem Skurka a se stříbrným Filipem Hanzelkou se potkali na stupních 
vítězů. 
Kategorie mladších žáků byla zastoupena dvěma závišickými borci. Ve váze do 30 kg 
potvrdil roli favorita Radek Rýpar. Ze své skupiny šel do semifinále bez zaváhání 
z prvního místa, a ani tady pak neokusil hořkost porážky, když jej nedokázal zastavit 
ani Robert Chromiak z Dubnice. Ve finále pak Rýpar už za 20 sekund složil na ippon 
domácího Formánka a mohl se radovat ze zlata. 
Druhý mladší žák Mikuláš Plánka (42kg) měl dobře našlápnuto ke zlatu, ovšem podce-
nění domácího Adama Zapletala jej připravilo o nejvyšší příčku stupňů vítězů a musel 
se spokojit s kovem stříbrného lesku. 
Starší žák David Hyvnar zápasil v tzv. „plusce“ se svými vrstevníky vážícími nad 73kg. 
V jeho skupině mu los přidělil dva borce jak těžší, tak výkonnostně lepší a Hyvnar se 
přes ně do semifinálových bojů nedostal. 
Jako poslední do slovácké arény v Uherském Hradišti nastupovali junioři. Ondřej Číp 
v kategorii do 81kg s čerstvými zkušenostmi z Českého poháru si postupně poradil 
s domácími Sovjákem a Olchavou, a když zdolal i Michala Dušína z Mittalu Ostrava 
mohl se radovat ze zlaté medaile. 
Zahanbit se nenechal ani Adam Kahánek v kategorii do 66kg. Také on se vezl na vítěz-
né vlně. Ve čtyřech zápasech zvítězil vždy na ippon a zlatem zkompletoval závišickou 
sbírku z Uherského Hradiště na tři zlaté a dvě stříbrné medaile! 

horní řada: Adam Kahánek, David Hyvnar a Ondřej Číp, 
dolní řada: Filip Hanzelka, Radek Rýpar a Mikuláš Plánka 
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Informace Hasičského záchranného sboru MSK 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
97/2011  záměr Sdružení povodí Sedlnice podat žádost o dotaci v rámci projektu 
               protipovodňových opatření pro obce sdružení                           (9-0-0) 
     

98/2011  uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi žadatelem 
               Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a obcí Závišice na umístění sloupu a nad- 
               zemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 181/2 a 181/1 ve vlast- 
               nictví obce za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem 
               a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč za omezení vlastnického práva 
               a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění 
               (viz příloha)                                                                                            (9-0-0) 
 

99/2011  uzavření smlouvy mezi SMP Net, s.r.o. a obcí Závišice o zajištění přeložky 
               plynárenského zařízení stávajícího STL plynovodu, která je potřebná pro reali- 
               zaci stavby „Chodníková tělesa podél komunikací II/482 a III/4822“ a pověřuje 
               starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)  
                                                                                                                               (9-0-0)        
100/2011 záměr prodat nebo darovat pozemky ve vlastnictví obce - viz přiložený seznam 
                                                                                                                               (9-0-0) 
101/2011 a) prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Základní školy a Ma- 
                    teřské školy Závišice, příspěvkové organizace do rozpočtu obce v plné výši 
                    21.882,50 Kč (odvod nařízen usnesením č. 80/2011 ze dne 21. 3. 2011), 
                 b) poskytnutí příspěvku ve výši 21.882,50 Kč na mzdy nepedagogických 
                     pracovníků z původně požadovaných 28.000,- Kč dle žádosti (viz příloha) 
                                                                                                                               (9-0-0) 
102/2011 pracovní skupinu ve složení Petr Heralt, Ladislav Lípový, Zdeněk Vajda, která 
                zreviduje současný stav veřejného osvětlení v obci a návrh řešení předloží 
                na příštím zasedání zastupitelstva obce                                                 (9-0-0) 
 

103/2011 uveřejnění údajů o obci v knize Města a obce Moravskoslezského kraje 
                za cenu 3.000,- Kč a pověřuje starostu obce zajištěním prezentace    (9-0-0) 
 
104/2011 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.000,- Kč 
                pro ZO Českého svazu včelařů, o.s. Kopřivnice a pověřuje starostu obce  
                sepsáním a podepsáním smlouvy                                                          (9-0-0) 
              
105/2011 přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 231.000,- Kč na výměnu  
                oken v tělocvičně ZŠ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy (9-0-0) 
 

106/2011 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 1.000,- Kč 
                pro Školu života Nový Jičín a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním 
                smlouvy                                                                                                 (9-0-0)                                                                                                          
.…………………                                     ………………….. 
  Ladislav Lípový                                              Zdeněk Vajda 
místostarosta obce                 starosta obce  
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Kroje na DOŽÍNKY 

Blahopřání jubilantům 

 František Bajer 
Ladislav Bár 
Marta Michálková 
Dagmar Davidová 

Božena Horutová 
Vladimír Gillar 
Petr Hlavica 
Jana Jašková 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
14. 6. 2011  
12. 7. 2011 

TRADIČNÍ SMAŽENÍ VAJEČINY 
uspořádá Klub důchodců pro své členy 

ve středu 15. června 2011 v 16.00 hodin  
na zahradě Pohostinství U Kremlů. 

 

Materiál na vaječinu, případně jiné dobroty, vezměte s sebou.  
Chleba bude dost. 

Očkování králíků 

Zájemci o očkování králíků 
 hlaste se na obecním úřadě. 

Cena:  17,-Kč/1 kus 

     Čas rychle běží, co nevidět budou prázdniny, dovolené, ale i naše XXI. DOŽÍNKY. 
Proto dávám v předstihu na vědomí, že opět budou k zapůjčení kroje pro malé i velké 
zájemce. 
     Bližší informace budou v následujících zpravodajích. 
                                                                                                  Hajdová Jaromíra 
                                                                                                  mobil: 725 589 089 
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Prázdniny - radost i starost ... 

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nemůžeme 
bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem 
a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet na to, že děti jsou zkoumavé  
a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyro-
techniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát před-
mětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších pří-
padech i smrtí. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spo-
třebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny 
tyto spotřebiče vypnuty. 
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhra-
zeném tábořišti: 
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrém- 
  ního sucha, 
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je 
  oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně 
  (nebezpečí vznícení šatstva), 
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby 
  od sprejů apod.), 
- oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi), 
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho 
   samovolné rozhoření. 
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázd-
ninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy 
upozornit a varovat je před nimi. 
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle 
v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem 
a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí čas-
tou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet 
při každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněž při mani-
pulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého počasí 
dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se 
stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte 
hasiče na linku 150 nebo 112. 
 
 
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
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Velmi rád zajížděl prof. Masaryk na Štramberk, kde se zdržel i několik dnů. 
Za ním sem dojížděla řada  občanů z Příbora, z Kopřivnice, Nového Jičína, Frenštátu 
i Val. Meziříčí. Schůzky bývaly na  „Palárně“ v hotelu Kahánek, kde byl i ubytován.  
Volební schůze bývaly v hotelu „Kotouč“ a v hostinci „Pod Trúbou“ (dnešní Zdra-
votní středisko). Sál býval zaplněn do posledního místa. Nejdelší schůze byla r.1911  
- od 8  hod.večer do 3 hod. ráno. Tehdy byly proti němu poštvány štramberské ženy, 
poněvadž ženy neměly volební právo  (všeobecné volební právo se vztahovalo jen  
na muže starší 24 let) a domnívaly se, že za to může i prof. Masaryk. Ten však měl 
v programu volební právo i pro ženy. Nakonec Masarykovy myšlenky po r.1918 zví-
tězily a stal se prvním prezidentem nově vzniklé Československé republiky. 

Informace od hasičů 

Dorostenci vyhráli okresní soutěž 
 
V sobotu 7. května v Mniší vybojovali dorostenci po vynikajících výkonech 1. místo 
v okrese a zároveň právo účasti na krajské soutěži, která proběhne v neděli 12. června 
na letním stadiónu v Třinci. 
 
Muži uspěli na domácí soutěži 
 
V sobotu 14. května potěšili své příznivce také naši muži, když po výborném výkonu 
obsadili 2. místo na domácí soutěži O pohár starosty SDH. Vylepšili svůj rekord v po-
žárním útoku a po 1. kole Novojičínské ligy drží v silné konkurenci 1. místo. 
 
Prověřovací námětové cvičení 
 
V pátek 20. května v 18.25 hodin byl našim hasičům vyhlášen poplach. Jednalo se 
naštěstí jen o prověřovací námětové cvičení. Velitel a jeho zástupce požádali o spuš-
tění sirén na škole a hasičárně dálkově z Krajského BIC v Ostravě bez vědomí ostat-
ních členů zásahové jednotky. Dvanáct hasičů s požárním vozidlem, přívěsem se stří-
kačkou a plovoucím čerpadlem vyjelo k „požáru lesa“ poblíž rybníka na Pasekách. 
Po splnění úkolů se naši hasiči vrátili v pořádku do hasičské zbrojnice. Cvičení prově-
řilo výbornou připravenost našich hasičů, spolehlivost jejich techniky a příjezdovou 
cestu k rybníku. 
 
                                                                                                Ing. Josef Kuběna 
                                                                                            starosta SDH Závišice 

(pokračování příště) 
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Rekonstrukce kříže 

      
     Zastupitelstvo obce z podnětu našich občanů 
schválilo záměr rekonstrukce „Šimíčkového“ kříže, 
který byl bohužel v minulosti poškozen a odstraněn 
z původního místa. 
Z původní podoby  (viz fota z období před r. 2004) 
se dochovala pouze jeho spodní část. 
      
Záměr je takový, že k torzu kříže necháme odborně 
vyrobit repliku zbývajících částí a takto zrekonstruo-
vaný kříž bude znovu postaven na pozemku obce. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALE KDE? 
     Máte nějaký  nápad, na jaké důstojné místo v obci 
kříž umístit? 
 

Pokud ano, napište jej níže a vhoďte ústřižek  
se svým návrhem do „obecní schránky“ nebo jej 
předejte na ObÚ Závišice.  
 

Návrhy budou následně hodnoceny a nejvhodnější 
z nich budou podkladem pro umístění této památky. 
 

     Za Váš návrh děkujeme  
                                                            Zdeněk Vajda 
                                                             starosta obce 

          Návrh na umístění opraveného kříže: 
 
    —————————————————————- 
 
    —————————————————————- 



6 

Zpravodaj/červen 2011  

Vítání občánků 

Obec Závišice - Sociální komise pořádá 
v neděli 19. června 2011 od 15.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
V Í TÁ N Í   O B Č Á N K Ů  

Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od listopadu 2010 do května 2011: 

  
  Štěpán Michálek 
       Jakub Špaček 
           Lukáš Černý 
                 Filip Pustka 

             Daniela Rýcová 
          Šárka Gajdušková 
       Lucie Michálková 
     Eliška Řiháková 
  Hana Hanzelková 

Připravujeme na červenec 

Obec Závišice a ARTFOR production Jiří Basta 
pořádají 

  POUŤOVOU ZÁBAVU 
v úterý 5. července 2011 od 20 hodin 

na zahradě Pohostinství U Kremlů 
 

hraje skupina KVATRo  
- sestava brilantních studiových hráčů s famózní barvou hlasů. 

V sestavě kytara-bicí-klávesy dokážou diváka přenést 
na jakýkoliv koncert světových celebrit 

 

special host: JARDA FILGAS - ex ARGEMA 
 - jediný dvojnásobný skokan roku v ČR, frontman skupiny Argema 

 s hity Prohrát není žádná hanba, Tohle je ráj, Modrý pondělí  
a především megahitem Jarošovský pivovar    

 

Diskotéka - Bratři Karamazovi - DJ´s duo s nepřeberným množstvím hitů 
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník 
(pokračování z minulého zpravodaje) 

 

6. Vztah T. G. Masaryka k našemu kraji 
    Navštívíme-li Příbor nebo Kopřivnici, můžeme si povšimnout pomníku či pa-

mětní desky svědčící o pobytu prof. T.G.Masaryka v těchto městech. Je to proto, že Ma-
saryk byl prvním naším prezidentem  nebo měl již dříve k našemu kraji nějaký bližší 
vztah?  K vysvětlení se musíme vrátit  na začátek  minulého století, do let  1907 až 1911. 

Na dny 14.  a 23.května  1907 se připravovaly volby do říšského sněmu ve Vídni, 
kde měly zastoupení i české politické strany. 22. února 1907 přijal prof. Masaryk posla-
neckou kandidaturu ve IV.českém městském volebním okrese, který tvořilo 13 měst se-
verovýchodní Moravy. Kromě 9 valašských měst v čele s Val. Meziříčím k němu patřila 
i města v našem okolí: Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice a Štramberk. V těchto městech 
Masaryk přednášel na předvolebních schůzích. Od začátku března 1907 do poloviny 
května navštívil  na 30 voličských schůzí, které trvaly mnohdy přes půlnoc a byly velmi 
náročné po fyzické i psychické stránce. Masaryk už dříve navštěvoval náš kraj,  a tak ho 
dobře znal po stránce sociální i národnostní, takže mohl  diskutovat na těchto schůzích 
o jakékoliv krajové problematice. Schůze bývaly početně  hodně navštěvované, ovzduší  
mnohdy bouřlivé, neboť mezi návštěvníky  bývali i tvrdí Masarykovi oponenti, a ti  mu 
neodpustili  žádnou neznalost či nepřesnost. Ve volbách v r. 1907 zvítězil Masaryk  
v N. Jičíně a v Kopřivnici, kdežto v Příboře a ve Štramberku zvítězil jeho protikandidát 
Povondra. O 4 roky později, v r.1911, v dalších volbách, zvítězil i v Příboře a jeho proti-
kandidát Nábělek z Kroměříže zvítězil jen ve Štramberku, a to těsnou většinou   
(322 : 295). 

Podívejme se podrobněji na Masarykovy volební návštěvy v našem okolí. 
V Příboře se konaly volební schůze  na „Sklípku“. Mimo 
schůze pobýval Masaryk u profesora zemské reálky Karla 
Judy.  Ubytován býval v domě č.150 na Frenštátské ulici, 
kde byla 28. 9. 1947 odhalena pamětní deska. Od 7. března 
1946 neslo příborské reálné gymnázium čestný název Ma-
sarykovo státní reálné gymnázium (dnes Masarykovo gym-
názium). 25. května 1947 byl před budovou této školy od-
halen pomník TGM za účasti  Masarykova syna Jana, teh-
dejšího ministra zahraničí. 

V Kopřivnici  bývaly volební schůze v restauraci  
u Heisigů  (u křižovatky ke hřbitovu) a v hostinci 
„Amerika“ (vedle Moravie). Po schůzích se přátelsky bese-
dovalo u Heisigů nebo v hotelu u Nováků, kde  Masaryk 
i nocoval  (dnes Dům podnikatelů s pamětní deskou). 
V Kopřivnici byl T.G.Masaryk zvolen 28.8.1909 čestným 
občanem. Pohnutá je historie pomníku TGM na dnešním 
Masarykově náměstí. První byl odhalen r. 1928 a odstraněn 
nacisty. Obnoven byl r.1947, podruhé odstraněn po r.1948,  obnoven r.1968 a opět  
odstraněn  komunistickým režimem. Dnešní byl postaven po r.1989. 

Obr. 13:  

Prof. Masaryk před budovou 

reálky v Příboře  r. 1911 
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Den Země - poděkování 

     Vážení spoluobčané, 
dne 5.5.2011 pořádala obec Závišice - Komise životního prostředí a oddíl 
skautek v náhradním termínu akci DEN ZEMĚ. Úklidu okolí naší obce 
spojené s opékáním špekáčků se zúčastnil, ve srovnání s rokem 2010, větší 
počet dospělých i dětí.  
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli pomoci. 

 

Za komisi životního prostředí 
Petr Heralt 

Na základě vyjádření spol. SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice,  
která sváží odpady z naší obce,  

informujeme občany o tom, že nápojové kartony 
     - papírové krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. 

mohou odkládat do sběrných nádob na tříděný odpad 
a to do modrých kontejnerů na papír, 

 které jsou označeny speciální oranžovou nálepkou „nápojové kartony“. 
 
 
 

 

Prázdný karton pouze vypláchněte malým množstvím vody,  
stlačte a i s víčkem vhoďte do kontejneru.  

 

Jedná se o jeden ze způsobů sběru nápojových kartonů, kdy v obcích, kde neprobíhá 
sběr tohoto odpadu do oranžových kontejnerů, jsou nápojové kartony sváženy společně 
s jinou komoditou, v obci Závišice tedy s papírem. 

Nápojové kartony jsou obvykle označeny: 

Sběr nápojových kartonů 
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Kynologický kroužek v Závišicích 

     Vážení přátelé, 
dovoluji si vám představit v krátkosti kynologický kroužek v Závišicích, který jsem 
po delším uvážení založil. 
První schůzka tohoto kroužku v historii Závišic se konala dne 7.10.2010, zúčastnilo se jí 
9 mladých psovodů, kteří jsou základem kroužku po celou dobu školního roku. 
Podstatou tohoto kroužku je seznámení se základní problematikou výchovy, částečného 
výcviku a chovem psů vůbec. 
Navštívili jsme také Výcvikový den Kk Štramberk, měli jsme praktickou ukázku výcvi-
ku sportovní kynologie zkušeného psovoda p. Hanzelky, a také jsme si prohlédli národní 
výstavu psů v Ostravě. 
V příštím školním roce bychom chtěli dál pokračovat v této činnosti, a těšíme se na nové 
kamarády jak se psy tak i bez nich. 

                               Závěrem vás srdečně zveme na  

                   1. Závišickou Ořiškiádu,  
                                         která se bude konat  

    v sobotu 18. 6. 2011 od 09:00 dopoledne 
       na zahradě U Kremlů v Závišicích. 
                     Zúčastnit se jí můžou všichni,  
   kdo mají psa bez průkazu původu, nejlépe kříženci. 
 Přijďte se mezi nás pobavit a uvidíte že je vše možné. 
       
                  Za kynologický kroužek 
                                                       Aleš Jadrníček  
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Školní okénko 

Mateřská škola 

Základní škola 

     V pondělí 2. 5. žáci třetího a čtvrtého ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře. 
Po zopakování základních pravidel silničního provozu žáci vyplnili test. Všichni 
úspěšní řešitelé ze čtvrtého ročníku získali průkaz cyklisty. Své teoretické vědomosti si 
pak všichni prakticky vyzkoušeli při jízdě na kole. 
     V neděli 8. 5. děti MŠ a žáci ZŠ vystoupili s připraveným programem pro své ma-
minky ke Dni matek. Některé děti MŠ se s nacvičeným programem předvedly 18. 5.  
na schůzce důchodců, která byla spojena s oslavou Dne matek.  
Děkujeme p. Hajdové za zapůjčení krojů dětem MŠ a p. učitelkám pro tato vystoupení. 
     V úterý 10. 5. nás navštívili hasiči z Nového Jičína s programem pro žáky ZŠ.  
Provedli ve škole ukázku a přednášku - preventivní výchovná činnost v oblasti PO 
a ochrany obyvatelstva. Tato akce pokračovala za 14 dní dne 24. 5. 2011. 

 
Sběr papíru nadále pokračuje.  

                                  Co se dělo u nás v naší Sluníčkové školce 
     Měsíc květen byl nádherný nejen v přírodě, kde všechno kvetlo  
a vonělo. V naší školce voněla perníková srdíčka, která děti maminkám 
vlastnoručně upekly a pak zdobily polevou. Zhotovili jsme i přáníčka 
s veršem pro maminku. Zároveň jsme pilně nacvičovali Českou besedu 
a lidové písničky na oslavu Dne matek, kde kromě našeho vystoupení 
svůj „rej“ předvedl rodičům i celý kolektiv naší ZŠ a MŠ. 

S tímto programem šly naše děti pozdravit a potěšit i všechny babičky a dědečky 
na jejich posezení.  
     Jen dozněla Česká beseda a už se předškoláčci začali připravovat na Vítání občánků. 
     Dalším svátečním dnem byl příjezd divadelního představení Modrá planeta. Herci 
vtáhli děti do děje a společně vodníčkovi pomáhali očistit naši planetu. Předškoláci se 
také vydali na výlet do Štramberka, kde si prohlédli náměstíčko a navštívili ZOO. Kaž-
dý si odvezl domů hračku zvířátka. 
     Také jsme vařili pampeliškový med a chystáme se vařit sirup z květů černého bezu. 
                         Všem přejeme sluníčkové počasí a plno jarní pohody 

                                                                   děti a paní učitelky ze Sluníčkové školičky 
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Poděkování 

Skautský oddíl Minehawa 

Dětem, které tancovaly v krojích u příležitosti Dne matek, ale i babičkám 
na schůzce důchodců vzkazuji, že mne jejich malované a vlastnoručně 
podepsané poděkování moc potěšilo až dojalo. 
                                                                                     J. Hajdová 

(z vystoupení v Klubu důchodců) 


