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Pozvánky 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N  2 0 1 2 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
   Obecní úřad informuje 

Kulturní komise obce Závišice Vás zve na  

2. Závišickou Ořiškiádu,  
která se bude konat  

v sobotu 26. 5. 2012 od 9.00 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. 
                                          Aleš Jadrníček  
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Pozvánka na besedu 

Daň z nemovitostí na rok 2012 

Během května budou rozesílány do poštovních schránek složenky 
 k zaplacení daně z nemovitosti na rok 2012. 

Na obecních úřadech nebudou k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy 
- informace poskytnou pouze finanční úřady. 

 Obec Závišice zve své občany 
na besedu o 

DOPRAVNÍ SITUACI V OBCI 

Chcete být informováni o dění v obci ohledně dopravy, máte konstruktivní  
nápady či smysluplné poznámky, případně se chcete seznámit s názory ostatních 
přítomných, jste zváni dne 

14. května 2012 
v 18 hodin do zasedací místnosti ObÚ 
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Adam Kahánek bronzový v českém poháru 

     Velikonoční svátky si zpestřil Adam Kahánek. O Bílé sobotě se zúčastnil mužského 
turnaje GRAND PRIX v Ostravě. Judisté z Čech, 
Moravy a Slovenska zde bojovali o důležité body 
do rozjetého seriálu českého poháru. Ve váze 
do 66 kg si závišický judista skvěle rozjel své 
úvodní zápasy v pavouku. Vítězstvím nad Danie-
lem Tatarinem z Opavy a olomouckým Ondře-
jem Podhrázským si otevřel cestu až do semifi-
nále. Tady jej čekal jeho tradiční rival litoměřic-
ký David Vodička a ten byl tentokrát lepší. Závi-
šickému judistovi nezbývalo, než zmobilizovat 
síly a pokusit se pro sebe urvat bronzovou me-

daili. V tomto rozhodujícím utkání se nakonec střetl s vítězem z oprav Matějem Sedmi-
dubským z USK Praha. Dramatické vyrovnané utkání rozhodl  Adam Kahánek doslova 
v posledních sekundách zápasu, kdy hodil soupeře svým oblíbeným chvatem sode curi 
comi goši na ippon a bral z moravskoslezské metropole skvělý bronz.   

Závišičtí judisté dovezli zlato a stříbro z Bohumína 

     Nejmladší závišičtí judisté se vydali v sobotu 24. března 2012 až k polským hrani-
cím, aby se zúčastnili turnaje s názvem Malá cena města Bohumína. 
     Benjamínek Filip Hanzelka tady bojoval ve váze do 31 kg. Znovu prokázal, že letos 
disponuje skvělou formou. Ve své tabulce měl pět soupeřů. Se všemi si suverénně pora-
dil a žádný zápas netrval déle než jednu minutu. Postupně zdolal Jakuba Pryzbylu z SK 
Stonava, Jana Byrtuse z Baníku Karviná, štramberského Václava Mrvu, Matyáše Sehna-
la z SKP Ostrava a nakonec i celkově druhého domácího Michala Iwanuszka. Za tento 
výborný výkon byl na stupních vítězů po zásluze 
odměněn zlatou medailí. 
     Mezi úplně nejmladšími judisty se letos popr-
vé představil ve váze do 28,8 kg Adam Socha.  
Nenechal se zahanbit zlatem čerstvě ověnčeným 
kolegou Filipem Hanzelkou a ze své kategorie 
MINI benjamínků si odvezl cenné skalpy Jakuba 
Race z Femaxu Hranice a domácího Vojtěcha 
Pončíka. V rozhodujícím zápase s Františkem 
Lhotzkym ze Slezanu Opava museli rozhodčí 
určit vítěze na praporky. Tady měl víc štěstí 
opavský Lhotzky, který tuto kategorii vyhrál. 
Pro závišického Adama Sochu to pak znamenalo 
zisk skvělé stříbrné medaile. 
     Svůj  letošní křest si na tatami odbyl i třetí MINI benjamínek Radim Hanzelka. 
Ve váze do 27 kg se mu nedařilo a medailové posty zůstaly pro tentokrát v nedohlednu.  

Nejmladší benjamínci v Bohumíně, 
zleva Adam Socha, Radim Hanzelka 
a Filip Hanzelka 

Adam Kahánek háže Sedmidubského 
v boji o bronzovou medaili 
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Blahopřejeme úspěšným judistům! 

Závišičtí judisté přivezli z Uherského Hradiště jenom zlato 

     Zlatem si obarvili velikonoční pomlázku tři mladí judisté ze Závišic. O jarních svát-
cích se vypravili na jih Moravy, aby se zúčastnili velikonočního turnaje v Uherském 
Hradišti. 
     Jako první nastupoval na tatami ve váze do 31 kg benjamínek Filip Hanzelka a hned 
na začátku nasadil svým spolubojovníkům  z oddílu laťku hodně vysoko. Všechny své 
čtyři zápasy vyhrál. S kroměřížským Michalem Lánikem a Obdržálkem ze Zlína zvítězil 
na ippon  a Thomase Scholtze z SKKP Brno a zlínského Dominika Honzu porazil 
na wazari. Tyto čtyři vítězství mu pak otevřely cestu na nejvyšší vrchol stupňů vítězů 
k dekoraci zlatou medailí. Druhý v pořadí se představil ve váze do 50 kg Jakub Gajdu-
šek. Taky on nezaváhal ani v jednom utkání. Ze Slovácka si přivezl  nejenom skalp 
Radima Píbila ze Sokola Žďár nad Sázavou a Ondřeje Vláška z domácího oddílu, ale 
k tomu i zaslouženě medaili zlatého lesku. Poslední z této trojice se na tatami postavil 
mladší žák Radek Rýpar. Ve váze do 34 kg se judisté v této kategorii dostávali do finá-
lových bojů ze dvou skupin. Z té své postoupil Radek Rýpar z druhého místa, když po-
razil na ippon Zdeňka Ludlu ze Slavie Kroměříž i břeclavského Lukáše Beneše, ale duel 
s tradičním soupeřem Nikolajem Hromjákem z SKP Ostrava skončil v základním čase 
nerozhodně, a až na praporky přiřkli  rozhodčí vítězství Hromjákovi. V semifinále pak 
Radek Rýpar porazil vítěze skupiny B Ondřeje Pagáče z SŠ JUDO Zlín, a když ve dru-
hém semifinále porazil Hromják Tura z Kroměříže, všichni netrpělivě očekávali opako-
vaný duel ze skupiny Hromják- Rýpar. V tomto boji o zlato bylo vše otevřené až do sa- 
mého konce. Vyrovnaný zápas přiklonil v polovině na svou stranu závišický judista, 
když skóroval na wazari. Hromják, vědomý si své ztráty dal všechno do útoku a tři 
sekundy před závěrečným gongem překvapil rychlým chvatem harai goši. Naštěstí byla 
tato technika ohodnocená rozhodčími jen na juko, a to v tomto nádherném finále zname-
nalo stříbro pro Nikolase Hromjáka a zlato pro Radka Rýpara. Ten tak tímto vítězným 
vystoupením zkompletoval zlatý hattrick závišických medailí z jihomoravského tatami.   
     Pro tuto trojici mladých judistů byly letošní jarní svátky opravdu úspěšné. 
Ještě o týden dříve, než v Uherském Hradišti se zúčastnili jiného velikonočního turnaje, 
tentokrát v Karviné. A opět vystoupali všichni tři na stupně vítězů pro medaile. Zlato 

u polských hranic vybojoval Radek Rýpar, stříbro 
Jakub Gajdušek a medaili bronzového lesku při-
dal do sbírky Filip Hanzelka.   

Úspěšní medailisté z velikonočních turnajů, zleva 
Radek Rýpar, Jakub Gajdušek a Filip Hanzelka 
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K zamyšlení... 

Slušnost, zdvořilost, takt 
 
Nejdříve citát k zamyšlení: 
Guth-Jarkovský tvrdí: 
 „Slušnost je blahovolné a dobrotivé smýšlení člověka vždy hotového k jistým obě-
tem a jistému sebezapření, jehož vyžaduje život společenský vůči spolubližním.“ 
 
 
Možná se Vám zdá, že tato tisíckrát skloňovaná slůvka každý zná a alespoň částečně 
se podle významu těchto slov chová. 
Opak je pravdou. 
Zdvořilost je slušnost, kterou člověk působí navenek. Jedním ze znaků slušnosti je 
pozdrav. Povšimněte si, kolik lidí v Závišicích se na Vás ani nepodívá, natož aby 
pozdravili.  
I tato maličkost jako „DOBRÝ DEN“ dělá dědinu dědinou a pozdravení bylo vždy 
samozřejmostí. 
 
Věřím, že se opět všichni naučíme zdravit a pozdrav bude jedním z podstatných 
zdvořilostních znaků, které ve městě zcela schází. 
 
 
Ke slušnosti a vůbec k dobrému chování  obzvlášť v tak malé komunitě jako jsou 
Závišice určitě patří i soudržnost, vstřícnost a hledání kompromisů. 
 
Opět vidíme zcela otevřeně, že tyto podstatné body u mnohých lidí schází. Stále je 
jen slyšet, že „TO ČI ONO JE ŠPATNĚ“, „ TO MÁ BÝT JINAK“, „ V TÉ OBCI 
TO JDE A TADY NE“  atd.  
Zamysleme se sami nad sebou, zda vše co děláme (i doma) je to pravé, to správné, 
máme to vše hned a je to dobré i pro okolí, nejen pro mne samotného... ?   
Kritizovat vykonané umí každý a hned, ale pro slůvko „DĚKUJEME“  nebo „TO JE 
DOBRÉ, TO SE POVEDLO“  se chodí hodně daleko a lidé, kteří se snaží opravdu 
udělat něco pro obec musí být nutně z neustálé kritiky otráveni a znechuceni. 
 
 
Držím pěsti těm lidem, kteří chtějí Závišice zvelebovat a pomoct zlepšovat život 
všech, ať jejich snaha neuvadá a jsou co nejodolnější proti věčným kritikům a rýpa-
lům, kterým nejde vyhovět v ničem a nikdy. 
 
 
S pozdravem DOBRÝ DEN a DĚKUJI ZA POMOC, Zdeněk Vajda 
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 28. 3. 2012  
(číslo usnesení)                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 

Zastupitelstvo obce po projednání    
schvaluje   
178/2012  program 10. zasedání ZO                                                                        8-0-0                  
volí: 
179/2012  návrhovou komisi 10. zasedání ZO ve složení: Mgr. Hana Sopuchová 
                 a Pavla Hyklová                                                                                      6-0-2    
 

180/2012  ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová, Mgr. Aleš 
                  Jarolím                                                                                                    6-0-2 
bere na vědomí 
181/2012  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a zastupitelů o činnosti obce                                              8-0-0  
schvaluje: 
182/2012  rozpočet obce Závišice na rok 2012 v předneseném znění (viz příloha) 8-0-0 
 

183/2012  přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 600.000,- Kč 
                 na realizaci projektu Přechod pro chodce včetně světelné signalizace a rada- 
                 rového zařízení pro zpomalení vozidel v centru obce a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním smlouvy v předloženém znění (viz příloha)               8-0-0   
 

184/2012  přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu 
                 Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 169.840,80 Kč pro Základní 
                 školu a Mateřskou školu Závišice, příspěvkovou organizaci                  8-0-0 
 

185/2012  bezplatné převedení pozemků z majetku Moravskoslezského kraje do majet- 
                 ku obce Závišice a uzavření darovací smlouvy, která se týká darování pozem- 
                 ků parc. č. 1268/1, 1269/2, 1269/4, 1269/8, 1270/4, 1275/8,1275/9 a 1275/12,  
                 které jsou zastavěny chodníky podél silnice II/482 a pověřuje starostu obce 
                 podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)                8-0-0 
               
186/2012  výběr nájemce obecního pozemku parc. č. 875/14 dle zveřejněného záměru 
                 (viz usnesení č. 161/2011) a to pana Lukáše Navrátila a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním smlouvy o pronájmu                                                   8-0-0 
 

Zastupitelstvo obce po projednání   
187/2012  1. bere na vědomí 
                 1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Závišic, podaný paní Renatou 
                       Milatovou (viz příloha) 
                 1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování 
                       a památkové péče MÚ Kopřivnice, k předloženému návrhu (viz příloha) 
                 2. doporučuje zařadit předložený návrh do nejbližší pořizované změny 
                     Územního plánu Závišic - podzim 2012 
                 3. pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva bez- 
                     odkladně navrhovatele a pořizovatele                                                 9-0-0  
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2. Jak se Ti líbí v klubu, ve kterém hraješ a jak Tě berou ostatní kluci z týmu? 
Jsem v klubu spokojený. Máme s klukama skvělou partu a to ve všech hracích katego-
riích. A to, že nejsem z Ostravy mě nijak nehendikepuje, kluci mi vždy se vším pomů-
žou, tudíž já jsem tam šťastný. 
3. Jaký post na hřišti zastáváš? 
Hraji na postu obránce již od mých začátků. Na útok totiž nemám moc hlavu (úsměv). 
4. Kolikrát týdně máš tréninky a kolikrát do měsíce zápasy? 
Trénuji intenzivně každý den v týdnu a to 1,5 hod. denně a k tomu přidávám nutných 
pár hodin týdně v posilovně. Zápasy mám většinou každý týden jak v sobotu tak 
v neděli, ale je to tím, že nyní hraji jak za juniory, tak i za dorost. Málokdy mám volný 
víkend. 
5. Máš ve florbalu nějaký svůj vzor? 
Žádný florbalový vzor nemám. Vzorem mi byl již od malička můj bratranec Tomáš 
Fleischmann a to proto, že pouze tvrdou dřinou to dotáhl tak daleko, že dál už to vlast-
ně ani nejde. 
6. Kterého sportovního úspěchu si vážíš nejvíce? 
To je těžké, vybavuje se mi toho více, ale mezi ty hlavní určitě patří nejprestižnější 
mezinárodní letní turnaj Czech Open 2011, dále určitě letošní titul mistrů republiky 
v dorostu, a hlavně účast v širším výběru juniorské reprezentace. 
7. Tuto sezonu jsi hrál jak za dorost, tak za juniory, do toho škola. Dá se vše stih-
nout, aniž bys něco šidil? 
Ano je toho moc, na nic jiného vesměs nezbývá čas. Ze školy na trénink a z tréninku 
pozdě večer přijdete na intr a zase se učit. A škola v mém podání je tak trochu ošizova-
ná, ale ono to ani jinak nejde, pokud děláte sport a chcete to někam dotáhnout. 
8. Jaký je Tvůj sen, kde by ses chtěl jednou ve florbalu dostat? 
Mým snem je dostat se do nějakého zahraničního týmu, kde jsou ligy kvalitnější než ta 
u nás, nejlépe do Finska nebo Švýcarska a jednou se jím možná i živit. A určitě si za-
hrát mistrovství světa, které se koná v červnu 2013. 
9. Chtěl bys touto cestou někomu něco vzkázat, pozdravit nebo poděkovat? 
Poděkovat bych chtěl určitě rodičům a hlavně svému otci, díky kterému vůbec můžu 
hrát, který mě vždy ve všem podpoří a v těžších chvílích podrží. Jsem mu za to všech-
no vděčný a doufám, že mu to vše jednou oplatím dvojnásobným dílem. 
10. Co bys vzkázal těm nejmenším, co teprve s florbalem začínají? 
Tak určitě aby u toho hlavně vydrželi.Výsledky se časem dostaví a pak stojí za to. Jde 
jen o to, jít si za svým cílem a tu tvrdou dřinu, která k němu vede neošidit a uvědomit 
si, že to neděláte ani pro rodiče, ani kvůli nikomu jinému, ale jen a jen pro sebe a kaž-
dou tu chvíli na hřišti si na 100% užít, dělat to pro radost. 
     Děkuji Ti za krátký rozhovor, který jsi nám poskytl a dovol mi, abych Ti jménem 
občanů naší malebné vísky popřál hodně sportovních úspěchů a nejen těch sportov-
ních. 
 V příštím okénku se blíže seznámíme s judem. K rozhovoru si pozvu našeho rodáka ze Závišic     

                                                  Adama Kahánka. 
                                                           Ladislav Lípový 
                                                                                                         místostarosta obce 
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Okénko závišických sportovců 

     V tomto okénku se budeme zastavovat u závišických sportovních nadějí, které 
se snaží v tom svém daném sportu dosáhnout co nejlepších výsledků a zároveň dát 
do povědomí širší veřejnosti obec, ve které žijí. Postupně se Vám budeme snažit tyto 
borce představit. Nezáleží koho představíme prvního nebo druhého, ale jde hlavně o to, 
abyste si udělali sami názor, jak kdo je v tom svém sportu zdatný, co vše umí a jak se 
k danému sportu dostal.  

    Dovolte mi, abych Vám dnes představil prvního z řady, kterým je 

                                Marek Lípový, 
 

který právě v minulých dnech pomohl velkou měrou svému 
klubu k velkému úspěchu. 

     Dovol mi Marku, abych Tě přivítal a poděkoval, že sis našel chvíli ke krátkému 
rozhovoru pro naše čtenáře. 
1. Hrál jsi florbal hned odmala nebo až později? 
S florbalem jsem začínal až v 8. třídě, kdy mě už naprosto nebavil můj dosavadní koníček 
a to plavání. Tam už jsem chodil s odporem a k florbalu jsem se dostal přes kamarády 
a hned když jsem byl na prvním tréninku v kopřivnických Vikinzích, tak jsem věděl, 
že tohle mě jen tak bavit nepřestane. Doslova jsem se do toho sportu zamiloval. 

V současnosti studuje ve 2. ročníku stavební průmyslovky 
v Ostravě a hraje za florbalový tým FBC ČPP REMEDICUM 
OSTRAVA. Svou florbalovou kariéru začínal v týmu  
FBC Vikings Kopřivnice a na krátkém hostování v pražském 
klubu FBŠ Bohemians Praha. V současnosti je ve výběru 
Moravskoslezského kraje a je v širší nominaci juniorské 
reprezentace ČR. 

 Krátký výčet úspěchů: 
- 3. místo v Moravskoslezské lize mladších žáků s týmem FBC Vikings Kopřivnice (2008) 
- 3. místo na neoficiálním mistrovství ČR ml. žáků v Hranicích n. M. (2008) 
- 1. místo na turnaji NISA Open s týmem FBC Vikings Kopřivnice 
- hráč regionálního výběru ml. žáků za MS a OL kraj (2009) 
- hráč All Star teamu na turnaji regionálních výběrů (2009) 
- nejužitečnější hráč na turnaji regionálních výběrů (2009) 
- 1. místo na turnaji Fatpipe Cup s týmem FBŠ Bohemians (2009) 
- 2. místo na turnaji Prague Games v kategorii mladších žáků za FBŠ Bohemians (2009) 
- 3. místo na turnaji Prague Games v kategorii starších žáků za FBŠ Bohemians (2009) 
- Vítěz krajského finále ZŠ ve florbale s týmem ZŠ E. Zátopka Kopřivnice (2010) 
- 3. místo v celorepublikovém finále s týmem ZŠ E. Zátopka Kopřivnice (2010) 
- 1. místo CZECH OPEN 2011 s týmem FBC ČPP Remedicum Ostrava (2011) 
- hráč regionálního výběru dorostenců za MS a OL kraj (2012) 
- hráč All Star teamu na turnaji regionálních výběrů (2012) 
- 1. místo Mistrovství ČR dorostu s týmem FBC ČPP Remedicum Ostrava (2012) 
- 2. místo celostátního kola výběrů dorostenců ČR-ISOLINE CUP (2012) 

5 

Zpravodaj /květen 2012 

Zastupitelstvo obce po projednání   
schvaluje: 
188/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 10.000,- Kč 
                 pro sportovní družstvo mužů Sboru dobrovolných hasičů Závišice 
                 na rok 2012 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy 
                                                                                                                                  9-0-0 
 

189/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,- Kč 
                 pro Záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy Bartošovice 
                 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy                   9-0-0 
        
190/2012  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 1.000,- Kč 
                 pro Školu života Nový Jičín a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsá- 
                 ním smlouvy                                                                                            9-0-0                                            
 

bere na vědomí:  
191/2012  hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
                 škola Závišice za r. 2011 s přebytkem ve výši 149,15 Kč a souhlasí 
                 s převedením této částky do rezervního fondu školy                              9-0-0 
 

192/2012  zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci a schvaluje vyřaze- 
                 ní předmětů z evidence majetku obce v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                  9-0-0 
 

193/2012  schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2012 a zápis 
                 z jednání revizní komise v předneseném znění (viz přílohy)                  9-0-0 
 

schvaluje 
194/2012  záměr vybudování vlastní kompostárny a pověřuje pracovní skupinu 
                 ze všech členů zastupitelstva obce přípravou celého projektu a jeho realizací 
                                                                                                                                   7-1-1 
bere na vědomí 
195/2012  a schvaluje nákup regálů do archivu dle výsledku předloženého nabídkové- 
                 ho řízení - od KREDIT SK – REGALSISTEM, s.r.o. kancelář Uherské 
                 Hradiště                                                                                                    9-0-0 
 

196/2012  a schvaluje oslovení firem: STAREST, s.r.o., UNISTAD spol. s r.o., 
                 GEDOS N. J. a.s. v rámci nabídkového řízení na úpravu budovy ObÚ 
                 č. p. 115 spojenou se změnou užívání a pověřuje pracovní skupinu slože- 
                 nou ze všech členů zastupitelstva obce hodnocením nabídek a starostu obce 
                 následně podpisem smlouvy s vítězem                                                    9-0-0 
 

197/2012  a schvaluje oslovení firem: BIMONT s.r.o., Moravia Trend s.r.o., 
                 TEWIKO systems s.r.o., AŽD Praha s.r.o., HONOR spol. s r.o., Autron s.r.o. 
                 v rámci nabídkového řízení na výstavbu přechodu pro chodce v centru obce 
                 a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech členů zastupitelstva obce 
                 hodnocením nabídek a starostu obce následně podpisem smlouvy s vítězem 
                                                                                                                                  9-0-0 
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Velikonoční skautské kuřátko 2012 

Zastupitelstvo obce po projednání   
rozhodlo 
198/2012  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice pro Centrum 
                 pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. - Občanskou poradnu 
                 Nový Jičín                                                                                                9-0-0  
revokuje 
199/2012  část usnesení č. 146/2011 z 8. 11. 2011 - vyřazení pozemku parc. č. 682/2 
                 ze záměru pronajmout k zemědělské výrobě (pozemek není ve vlastnictví 
                 obce)                                                                                                        9-0-0 
vydává 
200/2012  Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2012, kterou se zrušuje 
                 Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 3/2010, o místním poplatku 
                 za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
                 povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu v přednese- 
                 ném znění (viz příloha)                                                                            9-0-0                                                         
.…………………                                                  ………………….. 
  Ladislav Lípový                                  Zdeněk Vajda 
místostarosta obce                                                                                       starosta obce 

     Vážení spoluobčané,  
v pátek 20.4.2012 pořádala komise životního prostředí obce Závišice, skautský oddíl 
Minehawa, ZŠ a MŠ úklid okolí obce nazvaný „DEN ZEMĚ“.  
Vysokou účastí jsme byli příjemně překvapeni.  
Akce byla zakončena opékáním špekáčků na zahradě 
za Kremlem. Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat 
a doufám, že se akce líbila jak rodičům tak i dětem. 
  
Za komisi životního prostředí. Petr Heralt   

Den Země v Závišicích 

     Letos jsme se ve dnech 5. - 6. dubna už pošesté zapojily do celostátní sbírky 
„POMOZTE DĚTEM“. Vyrobily jsme spoustu druhů výrobků - perníčky, malovaná 

vajíčka, kuřátka ve skořápce, zajíčky na špejli a další.  
Ve dnech sbírky jsme se sešly před Obecním úřadem v Závišicích, kde 
jsme tyto výrobky rozdávaly za příspěvek do kasičky. 
I přes nepříznivé počasí se nám podařilo vybrat 2 577 Kč.  
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou 
postižené, zanedbávané či ohrožené.  Děkujeme všem, kteří přispěli!!!  
                                                                Skautský oddíl Minehawa 
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(pokračování příště) 

         MAREK, otec nynějšího učitele Josefa Marka  Tento dekrét se přidává 
k protokolu.  

  O visitacích závišické školy se vede vlastní visitační protokol; učitel závišický 
se vede jako exposita-pomocný učitel ze Štramberka. Vyučování náboženství 
opatřuje farní úřad ve Štramberku příslušným katechetou dvakrát týdně.  

 Nynější učitel Josef Marek byl ustanoven dekretem konsistoře ze dne 12/5 1837 
jako pomocný učitel triviální školy v Závišicích. Obce obou panství uznávají 
služebnost katechetu k vyučování přivézti a zase odvézti do Štramberka. 

b/     Z přiloženého dekrétu Josefa Marka je jasné, že tu není vlastního učitele a do-
tyčný se považuje jen za pomocníka učitelského. 

 Podle ujištění přítomného faráře není žádné listiny zakládací nebo zřizovací 
této školy; vyučování se zde uskutečňuje po dlouhá léta s tichým souhlasem 
děkanského úřadu. 

 

VI. 
 

Úsilí pokračuje 
 

c/ O příjmech učitelských je zápis ze dne 21/12 1824 a 4/1 1825. V přítomné době 
dostává paušál: 

 měsíčně platí : rolník   18 kr. vídeňské měny 
  zahradník  11 kr. v.m. 
  domkář    7 kr. v.m. 
  nájemník    4 kr. v.m. 
 Podle sdělení učitele ročně to vynese asi 50 zl konvenční měny. Pro vytápění 

dostává od novoj. vrchnosti 2 sáhy měkkého dříví ročně; to dříví kácí a přiváží 
obec novojič. části. Část hukvaldská dodává ročně rovněž 2 sáhy dříví měkké-
ho, hotového k otopu. 

 Obec závišická – obě části – se zavazuje navždy reversem písemným na sebe 
psaným, že bude platiti učiteli ročně 65 zl. konv. měny a žádá doplnění kon-
gruy z nábož. fondu rovněž 65 zl. konv. měny. 

 Pro vytápění školy prosí obec Závišice obě vrchnosti, aby cestou milosti povo-
lily každá pro školu 3 sáhy dříví. Obec by je kácela a dovážela. 

d/ výpis ze dne 5/5 vykazuje přítomný počet 112 školou povinných dětí. Školdo-
zorcem je Jan Hyvnar čp. 56, má ustanovovací dekret. 

e/ vzdálenost středu obce od štramberské školy je asi ¾ hodiny. 
f/    Místo pro postavení školy nabízí rolník Josef Šimíček čp. 58 a žádá, aby mu 

v náhradu postoupila obec ze svého stejnou výměru, a to tak, že novojická část 
obce pozemek postoupí a nebude žádat hukvaldskou část o náhradu polovice. 

 Navržené stavební místo bylo prohlédnuto: leží ve středu obou částí obce. Ško-
la by se měla postaviti na tamní vyvýšenině a na níže položené části zříditi 
školní zahradu. 

g/ viz odstavec f/ 
h/ Obec čítá v obou částech 98 domovních čísel: hukvaldská strana 54 čísla, novo-

jická 44 čísel. Počet duší na hukv. straně 325, na novojické 291, celkem 616 
lidí. 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

V. 
ÚSILÍ O VLASTNÍ ŠKOLU 

 

První žádosti 
 

Jelikož se vyučovalo zatím po chalupách, není divu, že snahou obce bylo postavit 
pro školu vlastní budovu.  Obec se obrátila v roce 1841 se žádostí na příslušné úřady. 
Došlo pak ke komisionálnímu řízení, jehož se za Závišice zúčastnil Václav Bortel, 
purkmistr a Alexander Raška, dědičný fojt. O řízení byl pořízen protokol. 

P r o t o k o l 
sepsaný v Závišicích 28. září 1841 při komisi, svolané na podkladě nařízení kraj. 
úřadu ze dne 30/8 1841 č. 11042 o zřízení v Závišicích. 

   Přítomni: 
Za hukvaldskou vrchnost:  Franz Ott, podkrajský 
 W. Sebuzzler, aktuar 
 Alexander Raška, děd. fojt 
 Václav Bortel, purkmistr. 
Z jičínského panství:  Krištof Sedláček, podkrajský 
 Vincenc Ottopal, farář 
 Josef Marek, učitel 
 Petr Hyvnar, purkmistr. 
 

Žádost obce byla připojena k protokolu a komise se odebrala k dosavadní škole, 
která byla mimo obec za gruntem Václava Hanzelky č.54. Tato škola je vlastní příby-
tek Josefa Marka čp.76, který on koupil 29/10 1840 a 4 jitry 702 čtv. sáhů dominikál-
ních pozemků a dal zaknihovat.  

Dům je ve stavu sešlém, školní světnice je 3 a ½ sáhů dlouhá, právě tak široká, 
zařízena dobrými školními lavicemi; opatřily je obě části obce. Za tuto školní světni-
ci dostává učitel nájem z hukvaldské strany 4 zl.ročně. Novojická strana mu za to 
promíjí obecní břemena. 

Za těchto zjištěných okolností byly položeny otázky : 
a/ od kdy existuje škola v Závišicích ? 
b/ jaký ustanovovací dekret má učitel Josef Marek ? 
c/ jaké má dosud příjmy, od koho, jaké bude mít budoucně ? 
d/ jak velký počet dětí, povinných školou, je z obou částí obce ? 
e/ jak daleko jsou Závišice od mateřské školy ve Štramberku ? 
f/ kde by se měla nová škola postaviti ? 
g/ jaké odškodnění by bylo za stavební místo ? 
h/ jakým způsobem chce obec u panství prosaditi novostavbu ? 

Odpovědi : 
a/   Závišická škola je vlastně pobočka hlavní školy ve Štramberku /Mittelschule – 

Hauptschule/, farnosti Štramberk, okr. panství Nový Jičín.  S naprostou určitos-
tí se nedá říci, od kdy se v Závišicích vyučuje. Podle dekrétu konsistoře  

         v Olomouci ze dne 13/9 1815 byl ustanoven učitelem v Závišicích Valentin 
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Pozvánka na škvařenici 

Blahopřání jubilantům 

 Anna Jurečková 
Oldřich Hývnar 

Helena Lichnovská 
Jan Hyvnar 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

Schůzka Klubu důchodců  
se bude konat 

ve středu 9. května v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Připomeneme si „Den matek“ 
přijdou mezi nás děti z mateřské školky. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
22. 5. 

MO KDU-ČSL Vás srdečně zve na  
Svatodušní škvařenici 

 a přátelské fotbalové utkání. 
 

Sejdeme se v neděli 27. května 2012 ve 14 hodin 
 na přátelském fotbalovém utkání na místním hřišti. 

  
Od 15 hodin bude posezení na zahradě u Kremlů 

 s poslechem dechové hudby Závišanky a škvařením vajíček.  
 

S sebou si doneste vajíčka, špek a chléb. 
 Občerstvení a doprovodný program pro děti zajištěn. 
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Informace Městského úřadu Kopřivnice 
- sociální služby 
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Zápis dětí do Mateřské školy Závišice pro školní rok 2012/2013 

Zápis dětí do Mateřské školy Závišice pro školní rok 2012/2013 proběhne dne 

15. května 2012 v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin v ředitelně školy. 

Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu přinese: 

- svůj občanský průkaz 

- rodný list dítěte 

- doklad od lékaře o pravidelném očkování dítěte proti nákaze  

dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Závišice 

ve školním roce 2012/2013 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace, stanovila 
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 
165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní 
docházky. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona  budou přednostně 
přijímány děti rok před nástupem povinné školní docházky.                                                                                     

II. 

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je: 

- Trvalé bydliště dítěte v obci Závišice 
- Absolvování povinného očkování dítěte popř. doklad o kontraindikaci k očkování 

III. 

Při přijímání dětí vychází ředitelka z těchto kritérií:  

- Věk dítěte 
- Individuální situace dítěte:  

U tříletých dětí budou přednostně přijímány děti, 
o které se hlásí k celodennímu provozu, 
o pokud mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte, 
o se speciálními vzdělávacími potřebami. 

                                                                                                        Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 
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V Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha mě zaujala bílá hrobka. (Jarek) 
 
Největší zvon se jmenuje Zikmund a už jednou spadl a rozbil podlahu. (Zuzka) 
 
Na Hradě vlála standarda prezidenta republiky, to znamená, že pan prezident je ve 
městě. (Adam S.) 
 
Já jsem se fotil s hradní stráží. (Filip) 
 
Novými zámeckými schody jsme došli na Karlův most. Schodů jsme napočítali 268. 
(Kuba) 
 
Na Karlově mostě se mi nejvíce líbily obrazy (Míša, Katka, Zuzka , Žanetka), sochy 
(Vojta, Viktor). Nám se nejvíce líbila Vltava. (Anička, Maruška, Toník, Ondra, Honza) 
 
V Čertovce před Karlovým mostem se natáčely Chobotničky. (Michalka) 
 

Myslíte, že tento netradiční způsob výuky má pro děti význam?  My jsem o tom pře-
svědčeni. Zvláště když se jako odpověď na otázku, kdo chce jet zase příště do Prahy, 
zvedly všechny dětské ruce a hloučku se ozvalo: „A kdy pojedeme zase?“ 

                                                                                                        Mgr. Dana Hýlová 
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Informace - cestovní pasy 

Pozvánka na hasičskou soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů 
ZÁVIŠICE 

Vás zve 
na 

III. ročník soutěže v Požárním Útoku 
I. kolo Novojičínské ligy 

 

Místo konání:         zahrada Pohostinství U Kremlů 

Datum konání:       sobota 12. května 2012 

Začátek soutěže: 13.00 hod. 

Kategorie:                muži, ženy 
 

Přijďte podpořit závodníky jak z našich tak cizích řad!!!!! 

Občerstvení zajištěno... 
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Připravujeme 

 
Další ročník rekreační cykloturistické akce  

ZÁVIŠICKÝ PEDÁL 2012 
 

se uskuteční 

v sobotu dne 9. 6. 2012. 
 

Pro účastníky akce jsou připraveny trasy od 15 km do 70 km 
s průběžným startem od 8 hod. a cílem do 16 hod. 

Start i cíl jsou na zahradě restaurace „U Kremlů“ v Závišicích. 
 

Pro zájemce je připraven cyklobus na trase Závišice - Morávka (FM). 
Odjezd cyklobusu v 8.30 hod., v případě zájmu v 10.30 hod. 

 
V cíli je připraveno občerstvení, speciality na grilu, slosovatelné startovné 

a společenské odpoledne se skupinou „Kondoři“. 
 

Srdečně zve TJ Závišice o.s. 

Obec Závišice, Komise pro práci s dětmi a mládeží  
a oddíl skautek 

 

Vás srdečně zve na 
 

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ  
                           

Kdy:  2. června 2012 ve 14:00 hod. 
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů 

 
Můžete si zasoutěžit na mobilním dopravním 

hřišti a celé odpoledne bude plné soutěží 
a her pro všechny děti 
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Školní okénko 

 
 
     Děkujeme hasičskému sboru v Závišicích za příjemně a zároveň poučně strávené 
dopoledne. V pondělí 23. 4. si děti ze základní i mateřské školy prohlédly hasičskou 
zbrojnici s veškerou technikou a potom na hřišti u Kremlů si školáci prakticky vy-
zkoušeli oblékání do hasičského obleku, stříkání hadicí na cíl i spojování hasičských 
hadic. 
     Tento atraktivní program pro děti připravili Jiří Lošák, Tomáš Both, Roman Číp 
a Pavel Váňa.  Takže děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 
      
     V letošním školním roce se naše škola zapojuje do sběru starého  
papíru, vršků od pet lahví a nyní i do soutěže ve sběru plastových lahví, 
kterou vyhlásila společnost Slumeko. Děti se přiro-
zeným způsobem učí třídit odpady a chránit tak 
životní prostředí. 
     Nakládání s odpady je věnován i projekt mateř-
ské školy, v  němž si děti formou experimentu mo-
hou ověřit dobu rozkladu látek v přírodě. 

Do velkých lahví s hlínou umístily jablíčko, zmačkaný papír a igelitový sáček a nyní 
napjatě čekají, co se s těmito látkami v půdě stane. 
     Se sběrem papíru a vršků plastových lahví nám pomáhají i někteří obyvatelé Závišic, 
především z řad seniorů.  Všem upřímně děkujeme. 

 
 
     Ve čtvrtek 26. 4. jsme se se školáky vypravili poznávat pamětihodnosti našeho 
hlavního města. Jeli jsme vlakem, s průvodcem jsme navštívili areál Pražského Hradu, 
prohlédli si chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, prošli jsme Zlatou uličku i Karlův 
most. Na vyhlídce jsme si ukázali a pojmenovali další dominanty Prahy. Cestovali 
jsme metrem a slunečné počasí bylo jako na objednávku. 
A jaké byly dojmy dětí? 
V Praze se mi nejvíce líbily jezdící schody a metro. (František) 
 
Ve zlaté uličce jsme viděli dílnu magistra Kellyho, domy švadlenky, zlatníka a krčmu.  
Mně se nejvíce líbil ten „pan bordelář“, co sbíral a promítal filmy. (Jarek) 
 
Už poznáme některé sochy. Sv. Václav drží prapor a symbolizuje naši státnost. (Ondra) 
Sv. Vít má knihu a kohouta, které symbolizují chytrost a ostražitost. (Jarek) Sv. Vojtěch 
má mitru, drží pádlo a biskupskou berli.  (Adam P.) Sv. Jiří sedí na koni a bojuje 
s drakem. (Honza) 

Poděkování 

Sběr odpadních surovin 

Výuka trochu jinak aneb na výletě do Prahy 


