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Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

Připravujeme 

Poděkování 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

V pátek 5. dubna 2013 se bude konat 
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu. 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
v pondělí 25. 3. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 

Hlavní bod programu:  projednání rozpočtu obce Závišice na rok 2013. 
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání nejpozději 7 dnů před zasedáním  

na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php 

Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
XXIII. OBECNÍHO BÁLU, 

účinkujícím za jejich vystoupení a všem sponzorům za podporu této akce. 
                                                                                                              Zdeněk Vajda 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí  
bude přerušena dodávka elektřiny 

ve středu 27. 3. 2013 v době 8.30-14.30 hod. 
pro část obce Závišice („horní konec“) 

(viz mapa na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php). 
Pracovníci energetiky provedou v místě vypínání oznámení formou letáků. 
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 20. 2. 2013  
(číslo usnesení)                                                                 (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání    
schvaluje   
256/2013  program 15. zasedání ZO                                                                        6-0-0                  
 
volí: 
257/2013  návrhovou komisi 15. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová, Pavla 
                 Hyklová                                                                                                   6-0-0  
 
258/2013  ověřovatele zápisu z 15. zasedání ZO: Petr Heralt, Mgr. Aleš Jarolím  6-0-0 
          
bere na vědomí 
259/2013  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu 
                 starosty obce                                                                                            6-0-0 
 
schvaluje: 
260/2013  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2012 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                             6-0-0  
 
261/2013  a doporučuje, aby se rozpracovaly podklady pro jednání v majetkoprávním 
                 vyrovnání, které se týká nezpevněných komunikací v obci Závišice, za cenu 
                 40,- Kč/m2 dle posudku zpracovaného Ing. M. Neničkou a schvaluje směnu 
                 a koupi pozemků s vlastníky dotčených pozemků dle záměru (viz přílohy)                                 
                                                                                                                                  6-0-0 
bere na vědomí 
262/2013  schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2013 a zápis 
                 z jednání revizní komise v předneseném znění (viz přílohy)                  6-0-0        
  
schvaluje   
263/2013  rozšíření počtu pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací o 3 místa 
                                                                                                                                  6-0-0 
 
bere na vědomí       
264/2013  žádost občanů v žádosti podepsaných (viz příloha) a schvaluje záměr 
                 připojení části katastrálního území města Příbora k obci Závišice a pověřuje 
                 starostu přípravou tohoto záměru k dalšímu projednání                         6-0-0 
 
.…………………                                                             ………………….. 
  Ladislav Lípový                                  Zdeněk Vajda 
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Placená inzerce 

     Na tatami v krajské metropoli ve stejné váze (34 kg), ale v kategorii mladších žáků 
bojoval Filip Hanzelka. Vloni ještě benjamínek se letos zaběhává ve vyšší věkové kate-
gorii, ale seriálu Českého poháru se zúčastnil poprvé. Ostravský turnaj byl pro něj hod-
ně nabitý emocemi. Jednak byla tato váha obsazená 37 závodníky a hned první zápas 
byl se silným Ivanem Pavlyuchokovem z Užhorodu. Tento ukrajinský borec byl totiž 
horkým kandidátem na celkové vítězství, i když nakonec ve finále prohrál. V úvodním 
zápase sice závišického žáka porazil, ale bylo to těsné a souboj mu vzal hodně sil. Ani 
Filip Hanzelka nezůstal bez následků a odnesl to levý kotník. V dalším zápase porazil 
ukrajinec naší krajskou jedničku Luďka Kubíčka a na toho čekal v opravách právě Fi-
lip Hanzelka. Se zraněnou nohou mu nikdo moc šancí nedával, zvláště když historicky 
poslední tři zápasy vyzněly vždy pro Kubíčka. Závišický mladší žák ale zmobilizoval 
všechny síly a po Kubíčkovu chvatu harai goši, kdy prohrával na juko, pokračoval 
v boji na zemi. Kubíčka dostal do držení a po předepsaných 20 ti sekundách to bylo 
vítězství na ippon, s postupem do dalších bojů. Bohužel, noha bolela víc a následná 
prohra v zápase s hranickým Patrikem Vašinou už nic nezměnila na celkovém 9. místě 
z tohoto klání. Radost z dílčího úspěchu, výhry nad frýdecko-místeckým Kubíčkem, 
ale zkazila pozdější zpráva z nemocničního vyšetření. Filip Hanzelka si jako „bonus“ 
odnesl čtrnáctidenní sádru na natažené vazy v kotníku. 
     Mezi dorostenci se v neděli představil ve váze nad 90 kg David Hyvnar. V prvním 
kole porazil Jiřího Venského z Kotouče Štramberk. Pak se v zápase o finálovou účast 
potkal s Polákem Mikolajem Gorkim. Šance zvrátit stav utkání ve svůj prospěch byly 
na obou stranách, ale nakonec pro Poláka hovořily kila navíc. Ve váze plus 90 kg závo-
dí judisti, kteří mají 90 kg a výše. Závišický David Hyvnar měl „jen“ 6 kg nad, zatímco 
Polák měl 18 kg nad základní hranici. Bohužel, stejná situace byla pro závišického 
borce taky v boji o bronzovou příčku. Dawid Misztal z polského klubu Czarny Bytom 
měl jště o 6 kg více, než jeho polský kolega a Davidu Hyvnarovi neumožnil prosadit 
se. Závišický dorostenec tak bral z Ostravy body za 5. místo. Teď jej ale trápí otázka, 
zda má do příště 6 kg shodit nebo patřičné kila nabrat.   
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(pokračování příště) 

Loňský rok, tj. rok sedumnástý, byl pro chudý lid příliš tuhý, truchlivý a bídný 

rok, všeobecná nouze a hlad se rozmáhal, bylo vidět přes celé vesno a léto celé zástu-

py chudého lidu chodit na obživu…Všechna řemesla přestávala a všudy bez výdělku 

a všudy nouze a nedostatek se rozmáhal. K tomu ještě přišla tuhá daň, že každý hla-

vovu s 30 krejcarama v stříbře platiti musel. Pán Bůh račiž od nás tato soužení mi-

lostivě odvrátiti…“ 

(Opis pamětního listu z r. 1949 byl uchován v pamětnici fary štramberské) 
Možná měli závišičtí farníci velkou úctu k dávné historii kostelíka. Vždyť Gre-

gor Volný ve své Kirchliche Tophographie von Mähren o kostelíku sv. Kateřiny mj. 
zapsal: 

„…byla zde kdysi fara, jejíž držitelé později bydleli v blízké obci Závišicích, 

Jeden z nich, Ondřej, opustil faru okolo r. 1450, načež po jeho dlouhé nepřítomnosti 

byl na tuto faru inestován 13. Března 1453 zaháňský kanovník Niklas, rodem 

z Opavy. Od té doby není o této farnosti nic známo, kromě toho, že patronát příslušel 

majiteli alodního dílu panství – statku závišického a osada vtělena roku 1629 

ke Štramberku“. 

Radek Rýpar zlatý v Českém poháru 

     Skvěle se vydařil vstup do seriálu závodů Českého poháru Radku Rýparovi. 
O víkendu 9. - 10. února v úvodním turnaji v Ostravě nenašel i přes konkurenci judistů 
z Polska, Slovenska a Ukrajiny žádného přemožitele. 
Při ranním vážení měl sice obavy, ale ručička váhy se 
zastavila přesně na značce 34,00 kg. V této kategorii 
mu vyšel v prvním kole volný los a v následujícím 
zápase jej čekal příbramský Petr Hráček. Vyrovnaný 
souboj si přiklonil v polovině zápasu na svou stranu 
závišický žák a výsledek 10:0 platil i po závěrečném 
gongu. V semifinálovém zápase narazil na výborného 
Jana Bohdálka ze Sokola Jihlava. Tady po skvělé prá-
ci na zemi nasadil soupeři účinné škrcení a ten se 
vzdal před časovým limitem. Ve finále se střetli dosud 
neporažení borci, z levé strany pavouka Rýpar a z pra- 
vé strany jihlavský Filip Heřmánek. Nervozitou svá-
zaní borci vyčkávali na chybu soupeře. Hned tu první, 
zbytečné vykročení, potrestal už za 50 sekund Radek 
Rýpar. Krásně, rukama dotočeným bočním chvatem, 
hodil soupeře na čistá záda a bral tak prémiově letošní 
první zlatou medaili z Českého poháru. 
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Poplatek za odpad na rok 2013 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2012 ze 12. 12. 2012 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok. 
 
Touto vyhláškou dochází i ke změně splatnosti poplatku: 
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013 a 
                                                  245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2013, 
2) jednorázově na celý rok:      490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013. 
 
     Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 
Nálepky na popelnice již nebudou vydávány. 

Poplatek ze psů na rok 2013 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího 
psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří 
měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího. 
 
     Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2013 na obecním úřadě v úřední dny nebo 
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001) 
 
     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 
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Poděkování 

Statistika roku 2012 

Počet obyvatel Závišic  

 muži ženy celkem 

k 31. 12. 2011 474 463 937 

v průběhu roku 2012    

- se narodili 11 7 18 

- zemřeli 1 5 6 

- se přistěhovali (trvalý pobyt) 13 15 28 

- se odstěhovali (trvalý pobyt) 6 8 14 

k 31. 12. 2012 491 472 963 

Milé maminky a tatínci, 
cvičení s dětmi ve školní tělocvičně pro tento školní rok končí. Tímto 
bych chtěla poděkovat vedení obce i školy, že nám po téměř sedm let 
vycházeli vstříc a poskytli bezplatné zázemí. A že jsme tak měli šanci 
nejen si společně s dětmi zacvičit, zadovádět a pohrát si, ale také se 
navzájem seznámit a popovídat o rodičovských radostech i starostech. 
A hlavně děti dostaly šanci získat nové kamarády, se kterými pak měli 
ulehčený následný start v mateřské škole. 
 

Další aktivní mamince, která by se v budoucnu chtěla tomuto cvičení věnovat, přeji 
stejně milé zázemí a především spousty nadšených rodičů a dětí, které ji v tom budou 
podporovat a cvičení pravidelně navštěvovat. 
 
Eva  Jašková 

Začátek letního času 

V neděli 31. března 2013 začíná letní čas: 
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny. 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

III. 

 

Pamětní list z r. 1818 
 
V listování hromadou dokumentů pokračujeme: „…Když kostelíček sv. Kateřiny 

skrze dlouhá léta neopravený v zkázu přijíti měl, uradil se toho času farář štramber-

ský se svými farníky závišickými jak a kterak by onen kostel aspoň zvenku opravený 

a pokrytý býti mohl, aby tak docela v zkázu nepři-

šel. Však nepříjemné časy, neslýchaný nedostatek 

peněz, chudoba obcí onomu chvalitebnému před-

sevzetí vždy v odpor stály, až jedna mysl a jedna 

vůle jmenované farníky v tomto předsevzetí spoji-

la, dle kterého jeden každý dle možnosti své svou 

hřívenku ze svého (majetku) malého nábytku s tou 

žádostí obětoval, aby onen památný, starožitný 

a ctihodný kostel sv. Kateřiny přece aspoň ukrytý 

a zevnitř vyzdoben byl…“ 

         A pamětní list dále pokračuje v popisování 
velkých obětí chudého lidu: „. dosti se nemůže 

chváliti horlivost a přičinění přísežných úředníkův 

z obou stran osady závišické, kterak o to pracova-

li, aby ono nábožné předsevzetí ke cti Boží a sv. 

Kateřiny chvále u vinšovaný skutek uvésti se moh-

lo. Jenom chudina tehdy radostně k oné výzdobě chrámu toho se přičinila a při své 

chudobě přece štědře se poukázala Pánu tak, že se o farnících závišických při této 

opravě kostelní vpravdě říci může, co kdysi sv. Pavel Korintským pravil, totiž že, ´…

uprostřed mnohých soužení, kterýmiž zkoušeni jsou, veliká  byla radost jejich a ačkoliv 

převeliká byla chudoba jejich, přece bohatě štědrost svou prokázali…Neboť svědectví 

jim vydati musím, že podle možnosti, ba i nad možnost svou, dobrovolně k tomu byli. 

A s mnohou prosbou prosili nás, abychom toto dobrodiní jejich na se přijali´…“ 

         Pisatel pamětního listu přiblížil i těžkou dobu, v níž si ti nejchudší, především 
Závišané, doslova „odtrhli od huby“ a přece přispěli a pomohli při údržbě kostelíka: 
…Roku…1818…za faráře Vincence Ottopala, rozeného v Holomouci a Dominika 
Jacoba, kaplana štramberského, rozeného z Příbora…za fojta  závišického Augustina 
Rašky a purkmistra Ondřeje Váně a za purkmistra Valentina Drlíka, strany novojičín-
ské a za pana představeného na Štramberku Josefa Baara a ouředníkův štramber-
ských Jana Baara, Augustina Juáka, Tomáše Proska, Jana Davida, písaře Jana Hikla, 
kasíře  a hospodáře městského Jiřika Baara, kdešto před sedmi čtvrti letí, totiž roku 
1816 dne 26. septembra skrze vyšlý oheň 26 stodol ve Štramberku v zkázu přišly 
a loňský rok mlýn v Závišicích shořel, tato makovice se skrze tesaře Jiřuka Šimíčka 
ke cti a chvále Boží postavila. 

Půdorys kostelíka sv. Kateřiny 
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POZVÁNKA DO RYBÍ 
 

NA BESEDU DO BESEDY 
 

v pátek 8. března od 17:00 hod. 
 
 

k Vašemu besedování bude připraveno příjemné posezení, 
občerstvení a zajímavý kulturní program. 
  
Program bude obohacen vystoupeními významných uměleckých 
osobností. Hlavním hostem večera bude naše přední operní 
pěvkyně, sólistka opery Národního divadla Moravskoslezského 
a dvojnásobná držitelka ceny Thálie Eva Dřízgová-Jirušová 
(Ostrava). 
 

 

Dále pozvání přijal Vokální septet sourozenců Bažíkových (Trstená, 
Slovensko) – absolutní vítězové loňského ročníku Mezinárodní soutěže 
ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka.  
 
 

Další hosté večera Vás magickou společnou silou hudby, tance a kresby pře-
nesou na Besedu do Besedy před asi 300 léty. O toto mávnutí kouzelným 
proutkem se postará dobově oblečený a dobovou hudbu hrající barokní ko-
morní instrumentální ansámbl Gaudi musicae Lukáše Krčka z Ostravy. 
Sami na sobě budete moci prožít, jak to asi vypadalo na koncertě barokního 
populárního ansámblu.  
 
 

Celý večer bude mluveným slovem provázet Josef Melnar.  
 
 

V pěveckém či tanečním projevu Vám určitě pomůže vždy dobře naladěná 
a usměvavá harmonikářka Dáša Krestová.  
  

 

Vstupenkou je dárek do tomboly, který odevzdáte pořadatelům při vstupu 
na akci.  
 

Slosování tomboly proběhne ke konci akce. 
 

Na besedě v Besedě se těší pořadatelé 
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Velikonoční skautské kuřátko 2013 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
12. 3. 
9. 4. 

Ludmila Bothová 
Bohuslav Pustějovský 
Pavel Raška 
Ludmila Macháčková 

Josef Bortel 
Marie Honešová 
Ludmila Lichnovská 
Božena Hyvnarová 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se bude konat  

ve středu 6. 3. 2013 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Poděkování 
Chci poděkovat p. Kořenkovi za zajímavou a pečlivě připravenou přednášku 
o domácím násilí páchaném na seniorech 
                                                                                                Jana Janková 

Celostátní charitativní sbírka v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem 
 

VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO 
 

se uskuteční 
ve čtvrtek 28. března 14-17 hod. 

                              v pátek     29. března   8-12 hod. 
před Obecním úřadem Závišice. 

 

V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky za příspěvek do kasičky. 
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Březen 
6. 3.           Přednáška pana Adamce              Klub důchodců 
6. 3.       Recitační soutěž DDM Kopřivnice               Základní škola  
19. 3.        Velikonoční dílny               Základní škola  
28.–29. 3.   Velikonoční skautské kuřátko             Oddíl skautek 
  

Duben 
9. 4.        Vyhodnocení výtvarné soutěže 
       Požární ochrana  očima dětí             Základní škola                                                                 
19. 4.       Zájezd do Olomouce                         Klub důchodců   
19. 4.          Den Země                            Oddíl skautek+Komise 
                                                                                    životního prostředí   
21. 4.       Jarní koncert-Komorní orchestr Kopř.       Kulturní komise                                                         
28. 4.       Jízda osením    KDU-ČSL  
30. 4.        III. Slet čarodějnic   Kulturní komise 
30. 4.       Stavění máje    Obec Závišice  
------       Úklid veřejných prostranství v Závišicích  Základní škola  
------       Zájezd na divadelní představení Ostrava  Kulturní komise  
 

Květen 
7. 5.       Den matek      Základní škola  
11. 5.       4. ročník O pohár starosty SDH Závišice  SDH Závišice 
12. 5.       Koncert ke Dni matek   KDU-ČSL  
15. 5.       Den matek + setkání starších a osamělých Klub důchodců 
                                                                                    + Sociální komise 
15. 5.          Vystoupení pro seniory ke Dni matek Základní škola 
25. 5.       Závišický pedál     TJ Závišice  
-------         Zájezd      Kulturní komise  
-------         Vítání občánků    Obec Závišice 

PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ  
     NA ROK 2013 V OBCI ZÁVIŠICE 

Uvedené termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu 
nepřízně počasí).  
Termíny některých akcí budou upřesněny v průběhu roku. 
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Sběr víček 

Školní okénko 

Mateřská škola 

     V měsíci únoru jsme byli ve školce hodně nemocní, ale kdo byl zdravý tak se pře-
devším věnoval přípravě na naši výstavu sněhuláčků. Taky nás navštívilo divadélko 
z Brna „Tůdle a Nůdle staví cirkus“, kteří opravdu společně s dětmi cirkus postavili 
a zažili spoustu legrace. 
     Taky jsme se vyřádili na Karnevalu v sále U Kremlů, kde se sešlo mnoho krásných 
masek, pod kterými se skrývaly tváře našich malých kamarádů. 
     Nyní se už těšíme, že se počasí umoudří, sluníčko odhrne svou záclonku a vykouk-
ne na nás s úsměvem. Zahřeje naše tváře a vysuší poslední loužičky, abychom mohli 
s radostí přivítat jaro. 
        Tak krásné dny vám všem přejí paní učitelky 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU SNĚHULÁČKŮ 
 

Kde: v zasedací místnosti ObÚ Závišice 
                       Kdy: pátek   1. 3. 2013   15-17 hod. 
                                sobota  2. 3. 2013   14-16 hod. 
 

PRÁCE VYSTAVUJÍ DĚTI Z MŠ ZÁVIŠICE A OKOLÍ 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

     Sběr víček na pomoc nemocným dětem pokračuje. 
Děkuji všem, co nosí víčka do naší školy. Opět jsme poslali 1 velký 
pytel do školy Sv. Zdislavy v Kopřivnici. Snad tímto malým počinem 
aspoň trochu pomůžeme jejich rodičům v tak nelehké situaci. 
     Ještě jednou díky 
                                                                                                         Jaromíra Hajdová 
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Říjen 
5. 10.            4. ročník Železného hasiče obce Závišice   SDH Závišice  
12. 10.          IV. Drakiáda        Kulturní komise 
13. 10.          Zájezd na Hostýn       KDU-ČSL 
28. 10.         Lampiónový průvod a ohňostroj     Obec Závišice
   

Listopad 
9. 11.             Martinský krmáš                                         Klub důchodců 
22. 11.           IV. Člověče nezlob se                            Komise životního 
                                                                                       prostředí  
-------          Představení divadla Rolnička                      Kulturní komise
  

Prosinec 
5. 12.             Po vsi chodí Mikuláš                                   Kulturní komise 
7. 12.          Mikulášský turnaj ve volejbale                   TJ Závišice  
8. 12.             Divadlo s nadílkou                             KDU-ČSL  
19. 12.          Živý betlém, jarmark, vánoční koncert       Obec Závišice 
                                                                                       + ZŠ, MŠ 
                                                                                       + Oddíl skautek 
24. 12.           Betlémské světlo                                       Oddíl skautek  
25. 12.           Štěpánská zábava                                      Pohost. U Kremlů 
27. 12.           Turnaj v nohejbale                                    TJ Závišice   
27. 12.            Pokec                                                        Klub důchodců 
-------            Výstava betlémů                                        Klub důchodců 
-------            Rozsvícení vánočního stromu - Mikuláš       Základní škola 
-------            Pohádka u vánočního stromu                      Kulturní komise 
 
 
  

Leden 
1. 1. 2014      Novoroční setkání s ohňostrojem 
                    a koncertem                                        Obec Závišice 
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Červen 
1. 6.            Den dětí       Kulturní komise 
                                                                                      + Oddíl skautek  
5. 6.           Vaječina        Klub důchodců 
15. 6.          I. Závišický kramlík      
                  Přehlídka amatérských hudebních kapel   Kulturní komise 
25. 6.        Rozloučení s předškoláky      Základní škola  
29. 6.        Turnaj v malé kopané      TJ Závišice  
29. 6.         III. Vořiškiáda       Kulturní komise 
29. 6.        Pyžamový výšlap na Javorník     Kulturní komise
  
 
Červenec 
5. 7.       Pouťová zábava       Obec Závišice  
20. 7.        16. ročník O pohár starosty obce Závišice 
       + Letní večer      SDH Závišice  
------          Tábor       Oddíl skautek 
 
 
Srpen 
17. 8.          XXIII. Obecní dožínky                     Obec Závišice 
                                                                                      + KDU-ČSL 
                                                                                      + SDH Závišice  
18. 8.        Pouť u kapličky      KDU-ČSL  
------       Holubářské odpoledne     Holubáři 

 
 
Září 
7. 9. (14.9.) Branný závod      Kulturní komise 
                                                                                      + Oddíl skautek 
                                                                                      + Myslivci  
------       Zájezd do Termálních lázní Vel‘ký Meder     Klub důchodců 
------       Divadelní představení (Štramberk)               KDU-ČSL 


