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Prodejna Jednota 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 6/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 5. 2013, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
21. 6. 2013*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Prodejna Jednota Závišice oznamuje 
změnu prodejní doby od 1. 6. 2013: 

 
 
 
 

PO-ČT     7.00-12.00  14.00-17.00 h 
PÁ            7.00-12.00  14.00-17.30 h 
SO            7.00-11.00 
NE            zavřeno 

Pro držitele zákaznických karet Jednota je poskytnuta 30% sleva na masáže. 
Informace v prodejně. 

Upozorňujeme všechny čestné členy Jednoty, spotřebního družstva v Novém Jičíně, 
aby se v prodejně co nejdříve informovali ohledně svého členství. 

kolektiv prodejny 
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Pozvánky 

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 3 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
v pondělí 17. 6. 2013 od 19.00 hod. 

 v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní bod programu:  projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2012. 

Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání nejpozději 7 dnů před zasedáním  
na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php 
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Závišický pedál 2013 

     V roce 1971 byla dokončena hrubá stavba. Do koce roku 1972 byly provedeny 
všechny vnitřní práce. Cvičit se v tělocvičně začalo již 8.2.1973. Souběžně se provádě-
ly vnější dokončovací práce na fasádě stavby.       
     Slavnostní otevření tělocvičny se uskutečnilo 24.6.1973. U příležitosti slavnostního 
otevření byl oceněn pan Alois Gilar vysokým tělovýchovným vyznamenáním medailí 
dr. Miroslava Tyrše, který se jako vedoucí stavební čety zasloužil o rychlý průběh vý-
stavby, veřejné uznání „ Za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy „ obdrže-
li p. Ing. Jaroslav Gilar a p. Vladimír Gillar. 
     Další rekonstrukce části tělocvičny byla realizována v roce 2006 v rámci rekonstruk-
ce ZŠ obcí Závišice za vydatné podpory starosty obce p. Zdeňka Vajdy, kdy byly kom-
pletně rekonstruovány šatny a sociální zařízení, vybudována sauna a přístavba 1. patra 
nad sociálním zařízením se sálem pro JUDO, šatnou a posilovnou. Touto rekonstrukcí  
získali občané obce další moderní prostory pro sportovní činnost. Nedávno byla ještě 
provedena výměna oken s cílem zabezpečení energetických úspor. 
Plánovaná rekonstrukce samotné tělocvičny jako druhá etapa rekonstrukce základní 
školy již z důvodu neposkytnutí dotace nebyla realizována. Snad někdy v budoucnu.  
 
Ing. Milan Gilar 
předseda TJ     

     V sobotu dne 25.5.2013 se uskutečnil již 6. ročník rekreační cykloturistické akce 
 „ Závišický pedál „. Pro účastníky bylo připraveno 5 tras s různou délkou a náročností. 
Nejdelší trasa měřila 90 km, nejkratší 17 km. Poprvé si mohli cyklisté vybrat a zajet tra-
su pro horská kola, která vedla přes Libhošťskou hůrku, Rybí, libotínskou Jedli, v délce 
20 km horským terénem zpět do Závišic. Jako tradičně bylo připraveno slosovatelné 
startovné, ve kterém mohli vyhrát řadu drobných cen a také se zúčastnit losování o hlav-
ní cenu horské kolo věnované firmou BikeFun International s.r.o. Na trasy se přes nepří-
zeň  počasí vydalo 169 cyklistů, pro které bylo v cíli připraveno bohaté občerstvení. 
Organizátoři děkují všem účastníkům akce, kteří se v chladu a dešti nenechali 
odradit a přijeli, všem sponzorům za spolupráci a poskytnutí sponzorských darů 
a těší se na jejich účast a spolupráci při dalším ročníku, snad za lepšího počasí.   
 

Za organizátory výbor TJ Závišice    
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Tělocvičně v Závišicích je již 40 let 

     Dne 24.6.2013 uběhne již 40 let od otevření tělocvičny v Závišicích.  
     O stavbě se reálně začalo uvažovat po provedení rekonstrukce a přístavby Základní 
školy v roce 1970. Původní záměr výstavby Sokolovny se nepodařilo po mnoho let 
zrealizovat. Sokolovna měla původně stát v prostorách „sokolského“ hřiště, nyní 
v prostoru asfaltové plochy.  
     Výstavba tělocvičny byla schválena na plenárním zasedání tehdejšího MNV 
v říjnu 1970. Schválení výstavby tělocvičny však nebylo tak jednoduché. Zpočátku 
byli proti výstavbě  někteří pracovníci ONV a dokonce i OV ČSTV. Na posledním jed-
nání dne 14.1.1971 vystoupil zástupce OV ČTSV s výhradami proti stavbě tělocvičny. 
Z jednání byl nakonec tehdejším předsedou MNV p. Josefem Pustějovským vykázán. 
     V květnu 1971 byla ustanovena subkomise pro výstavbu tělocvičny, předsedou byl 
ustanoven Ing. Jaroslav Gilar, členové komise pan Alois Gilar, Josef Váňa, Vladimír 
Kelnar st. a Ing. Alois Raška.  
     Z důvodu nedostatku stavebního materiálu a také z důvodu úspory financí bylo roz-
hodnuto o výrobě škvárových cihel. Cihly se dělaly na sokolském hřišti a celkový počet 
4 500 kusů byl brigádnicky připraven k datu zahájení stavby.  
     V červnu 1971 se připravovalo započetí stavby. Původně byla schválena výstavba 
tělocvičny o rozměru 12 m x 18 m. Nevyhovovala délkou z důvodu potřebného prosto-
ru pro míčové hry.  ONV Nový Jičín souhlasil s prodloužením za podmínky doporučení 
změny OV ČSTV. Po několika velice obtížných jednáních byla změna rozměru tělo-
cvičny doporučena na délku 21 m.        
     Koncem června 1971 bylo započato s výstavbou základů. Brigádnickou skupinu 
vedl pan Alois Gilar ( odpracováno 1563 hodin ), členové pan Kubín Josef ( 1274 ), 
Vendelín Matuš (407 ), Metoděj Lípový ( 309), Gilar Jan ( 637), Raška Jan (720), 
Najsar Arnošt ( 836 ), Lošák Vojtěch ( 701 ), Ermis Josef (375 ) , Prokop Jan (137 ), 
Raška Alois(103). Nosné pilíře z pálených cihel stavěli bratři Chvostkovi ze Sedlnic, 
hlavní nosníky střešní konstrukce zhotovil závod údržby Tatra Kopřivnice a zajistil 
p. Jan Kelnar, tehdejší ředitel závodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Na výstavbě se podíleli rovněž mladí členové TJ, kteří obdrželi za odvedenou práci 
„čestný odznak ČSTV„ Jaroslav Gilar ml. (odpracováno 401 hod. ), Lípový Ladislav 
(182 ), Hyvnar Milan ( 134 ), Pokluda Svatopluk (179), Pustějovský Leoš( 94 ), Bajer 
Luděk (61), Busek Lubomír ml. (55), Jurečka Ladislav (47). Na stavbě se podílela dále 
celá řada dalších členů TJ a občanů obce. 
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Střížov - zahradní železnice 

Čechy pod Kosířem - muzeum kočárů 
                                   - oranžérie  

Pivovar Vyškov - exkurze s ochutnávkou 
                              a společnou večeří 

Odjezd: v 7.00 hodin od obecního úřadu 
 

Cena zájezdu: 400 Kč (doprava, vstupné, ochutnávka piva se společnou večeří) 
 

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 7. 6. 2013. 

Obec Závišice pořádá pro své občany 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

  
v pátek 14. června 2013 
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     První květnovou neděli se konal v Českém Těšíně krajský přebor mladších a star-
ších žáků. Mladí judisté z celého Moravskoslezského kraje se sjeli k polským hrani-

cím, aby poměřili své síly a zjistili, kdo bude nejlepší. 
     Radek Rýpar neměl mezi staršími žáky ve váze do 38 kg velkou 
konkurenci. S třineckým Danielem Kučerou si poradil snadno. V obou 
zápasech jej porazil vždy na ippon a z Českého Těšína si přivezl titul 
Přeborníka Moravskoslezského kraje. 
     Filip Hanzelka měl tentokrát těžkou pozici. V mladších žácích se 
váha do 38 kg jen hemžila favority. Vždyť minimálně první pětice 
účastníků této váhy stabilně sbírá medaile z turnajů Českého poháru 
na republikové úrovni. A smůla přišla i v rozlosování. Jak první zápas 

s ostravským Labským, tak druhý s Kubíčkem z SKP Frýdek Místek závišický judista 
prohrál a do bojů o přední příčky už nezasáhl. 
Obdobná situace se opakovala o týden později v Ostravě. Na žákovské Velké ceně bral 
Radek Rýpar opět zlato a Filip Hanzelka obsadil po zlepšeném výkonu 7. pozici. 

Radek Rýpar je krajský přeborník 

     Na májový turnaj do Českého Těšína se vydalo v sobotu 18. května osm závišických 
benjamínků, aby zkusili porovnat svou výkonnost s krajskou konkurencí. 
     Skvěle se to podařilo Anně Lošákové ve váze do 48 kg. Soupeře měla sice jen jed-
noho, ale překvapení bylo o to větší, když zjistila, že je jím ne holka, ale kluk a ještě 
k tomu Polák. Z prvotního překvapení se rychle dostala. Simona Bielawského z JUDO 
klubu Jastrzebie dvakrát porazila a mohla se radovat ze zlaté medaile. 
     Výborně si vedl i nejmladší Jakub Štihel. Mezi nejlehčími borci ve váze do 20 kg 
předvedl bojový výkon. Dokázal porazit Poláka Buczaka a při prohře s bohumínským 
Urbánkem to v tabulce nakonec znamenalo výborné druhé místo.  
     Další dva závišičtí judisté Jan Štihel a Max Bartoň se propracovali až k bojům 
o stupně vítězů. Oba své zápasy o bronz ale prohráli a skončili těsně za medailovými 
posty. 

Dvě medaile z májového turnaje 

Radek Rýpar 

Anna Lošáková - 1. místo Jakub Štihel - 2. místo 
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(pokračování příště) 

 3) Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách P. Bohuslavu Juroškovi. 
      Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín. 
 4) Hrejsa, F.:  O bratrských sborech  na  Kravařsku. In Kravařsko roč.VII. Nový 
      Jičín 1937, str. 81 násl., 89 násl. Též: Matějek, F.: Náboženský stav Kravařska 
      a okolí před Bílou horou. In  Kravařsko, roč. VII.  č. 3 str. 34 - 38, č. 4 str. 56 - 60. 
      Nový Jičín 1937. 
 5) Blažek, B.:  viz pozn.1), str. 7,8. 
 6) Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Mladá fronta Praha 1995, str.30. 
 7) Blažek, B.:  viz pozn.1), str. 26. 
 8) Blažek, B.: Z archivu města Štramberka. Příbor 1928 , nestránkováno. 

Zprávy od judistů 

Závišičtí judisté opět přivezli medaile 

     Tak trochu ve stínu Mistrovství Evropy v Budapešti, kde 
zazářil ve váze do 100 kg český reprezentant Lukáš Krpálek 
a získal titul Mistra Evropy, se konal 27. dubna ve výcho-
dočeském Jičíně turnaj Českého poháru mužů. Krásné jarní 
počasí v kombinaci s probíhajícím ME v nedalekém Ma-
ďarsku se podepsalo na slabší účasti na tomto klání. 
     Adam Kahánek měl v kategorii do 66 kg tentokrát jed-
nodušší pozici, když o vítězství v této váze usilovali jen 
dva borci. Závišický judista využil této málo obvyklé situa-
ce a váhu do 66 kg suverénně opanoval. Oba zápasy s do– 
mácím Jakubem Zachovalem vyhrál na ippon, bral cennou 

zlatou medaili a bodovým ziskem za první místo si vylepšil svou pozici v ranking listu 
pro podzimní mistrovství České republiky. 
      
     Dobře si vedli i závišičtí žáci na Slezském poháru 
v Opavě. Radek Rýpar si mezi staršími žáky ve váze 
do 38 kg lehce poradil jak s Markem Proškem z Baníku 
Ostrava, tak i se Slovákem Robertem Chromiakem z Judo 
clubu Dubnica nad Váhom. Oba soupeře hodil na ippon, 
což mu v celkovém hodnocení vyneslo 1. místo. Mladší 
žák Filip Hanzelka bojoval taky ve váze do 38 kg. Ve své 
tabulce skupiny „A“ obsadil se dvěma výhrami a jednou 
prohrou výborné druhé místo. Další tentokrát semifinálo-
vé utkání s ostravským Janem Cikánem se v normálním 
čase nerozhodlo. Teprve až na konci nastavení bodoval 
Cikán na juko a posunul závišického mladšího žáka 
k bronzové medaili za dělené třetí místo.  

Adam Kahánek 

Filip Hanzelka a Radek Rýpar 
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Připravujeme 

 

Obec Závišice 
připravuje 

 

POUŤOVOU ZÁBAVU 
v pátek 5. července 2013 od 20 hodin 

 

na zahradě Pohostinství U Kremlů 
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Vítání občánků 

Poděkování 

JÍZDA OSENÍM 
v Závišicích 28. dubna 2013 

 
Chtěli bychom poděkovat: 

Otci Rafaelovi, Aleši Kuběnovi, Jiřímu Bajerovi a celé kapele i šesti jezdcům 
 na koních za krásný průběh akce. A hlavně děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a trpělivě čekali, než průvod dorazí. Děkujeme za milé přijetí na zastaveních 

a za pohoštění. Tato oživená tradice přinesla požehnání našim polím, loukám, 
zahradám i zahrádkám a udělala radost všem, kteří jí mohli společně prožít.  

Bylo to úžasné odpoledne. 
 Věříme, že příští rok zase pojedeme a rádi na vaše přání také u vás zastavíme. 

 
                                                                                                          L. a J. Bajerovi 

V neděli 26. května 2013 byli v zasedací místnosti obecního úřadu 
přivítáni tito noví občánci Závišic, 

kteří se narodili v období od října 2012 do února 2013:  
 

 

 

 
Dominik Petráš 
   Vojtěch Šenk 
     Vít Jurák 
       Jakub Pospíšek 
         Jakub Gold 

Nikol Čípová 
  Mariana Ohnůtková 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

Tamovice a kostelík sv. Kateřiny   
 

VI 

Mnoho turistů, kteří navštíví Štramberk, zná dobře Trúbu, Kotouč s jeskyní Šipkou 
i samotné městečko a jeho starobylé dřevěné chalupy. Ale máme zde ještě další vzácnou 
památku, o níž mnoho návštěvníků neví. 
         Asi půl hodiny od štramberského náměstí, u silnice k Novému Jičínu, stojí staroby-
lý kostelík sv. Kateřiny. Okolo něho stávala kdysi ves Tamovice. Kostelík i zaniklé Ta-
movice poutají pozornost badatelů po několik generací. 
         Už v roce 1920 se ke kostelíku vyjádřil dr. Adolf Hrstka.1): dle pověsti spadá původ 
kostela až do dob předtatarských (počátek 13. stol.). Hrstka si povšiml i gotického okna 
ve východní zdi presbytáře i trojdílného dřevěného oltáře s pěknou gotickou mřížkou. 
Poukázal i na tabulový obraz se sv. Kateřinou. 2) 
         Václav Mencl označil tamovický kostel za raně gotický ob-
jekt pocházející ze sklonku 13. století. Mínil, že "...jde tu pouze 
o lidové obnovení zničeného starého prostoru..." 3) 

O filiálním kostele štramberské fary pro obyvatele Tamovic 
a Závišic se zmiňuje i Václav Severa. Starobylý dřevěný kostelík 
sv. Kateřiny srovnává s hodslavickým dřevěným kostelem, nepří-
mo zařazeným už k roku 1419.4) Z dalších badatelů jmenujme 
aspoň Cyrila Hykla, jenž datoval původ kostelíka do 12. století. 5) 

Při opravě kostela v letech 1949-1950 věnoval kostelíku 
pozornost i Emil Hanzelka. Zaujala jej mj. pískovcová konzola 
v jihovýchodním rohu presbytáře i podoba neurčitelného zvířete 
na pískovcovém kvádru. 
Domníval se, že kvádr s maskou zvířete pochází z mnohem staršího oltáře – vzhledem 
k opotřebování povětrnostními  vlivy - snad ze slovanského "božiště". 6) 

V rozporu se všemi staršími názory (jež datovaly vznik kostela do 14. stol.) se 
o kostelíku zmínil i Miloslav Baláš. Charakterizoval jej jako zachovalou ukázku lidové 
architektury s gotickými prvky. Vznik kostela položil do prvé poloviny 16. století. Jeho 
názor zůstal bez odezvy v místní historické literatuře. 7) 

Řadu názorů na kostel i úvahy o datování jeho vzniku - od 12. století až do prvé 
poloviny 16. století - zatím uzavírá vynikající znalec Novojičínska, dr. Adolf Turek. 
Vznik kostela položil do konce 14. století a do souvislosti se zesíleným kultem sv. Kate-
řiny, jejž v českých zemích propagoval Karel IV.8) 

Kostelík v kresbě 
Jana Cmola 

POZNÁMKY 
1)  Turek, A.:  Hrad a panství Starý Jičín. Nový Jičín 1978, str.22. Též Blažek,  
      B.: Štramberk. In Štramberk, ročenka. Příbor  1927, str.5,6. 
2)  Kolektiv : Éra konfesionálního rozkolu. In Kronika lidstva. Fortuna Print, 
      Bratislava 1992, str.394. 
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A nastává čas prázdnin … 
 

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento 
svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratoles-
tem připomněli  pravidla jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně 
v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: 
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, 
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémní- 
  ho 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. 
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toul-
kách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuště-
ných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace 
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých pro-
storách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo pří-
tomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli 
rodiče své děti důrazně varovat. 
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Ská-
kání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravi-
delnou příčinou prázdninových tragédií. 
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. 
Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, 
svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás 
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní 
a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapo-
menout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná 
konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní 
kohoutky. 

nprap. Dagmar Benešová 
pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

7 

Zpravodaj/červen 2013 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
4. 6. 
2. 7. 

Bohuslava Ohnutková 
Marta Michálková 
Vlasta Remešová 
Jiří Remeš 

Božena Horutová 
Jaroslav Lojda 
Růžena Macháčková 
Vladimír Gillar 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Tradiční smažení vaječiny 
pořádá Klub důchodců pro své členy 

ve středu 5. 6. 2013 v 16 hod. 
na zahradě Pohostinství U Kremlů 

Materiál na vaječinu doneste s sebou. Chléb nemusíte. 

Klub důchodců děkuje všem účinkujícím, kteří vystoupili na setkání seniorů obce 
u příležitosti Dne matek. Děkujeme za milou pozornost, kterou dostala každá žena. 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

 
 
 
 

Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem 
bude Mateřská škola Závišice 

 uzavřena v době letních prázdnin v termínu 
od 15. 7. 2013 do 16. 8. 2013. 

 
                                                            Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 

Oznámení o omezení provozu mateřské školy 
v době letních prázdnin 

     V měsíci květnu děti ve školce připravovaly k „Svátku maminek“  
pásmo písniček a básniček, pekly srdce z perníku, vyráběly drobný 
dáreček, některé i s tatínkem či babičkou a v den besídky připravily 
občerstvení v podobě chuťovek a mini mufinků. Děti se na tento den 
těšily, protože potěšit svou maminku je pro ně velké tajné přání.  
     Další den jsme v MŠ přivítali loutkové divadélko se třemi pohád-

kami, které se dětem moc líbily. 
     Koncem května děti vystoupily v sále na OÚ na Vítání občánků. 
     Tak nám ten květen zase uběhl, co myslíte. A nyní se už těšíme na červen, 
kdy nás čeká hezký výlet, ale o tom až příště. 

                                                                               Krásné dny zalité sluncem 
                                                                              vám přejí p. učitelky MŠ 

Základní škola 

     Tato akce probíhala současně s turnajem „jantarové novojičínské ligy základek“, 
která se hrála od 9,00 – 13,00 hod ve sportovní hale ABC, kterou už naši žáci dobře 
znají. Do této ligy patří malotřídní školy okresu Nový Jičín, které souhlasily s podporou  
miniházené na své škole. Proti našim nastoupili žáci ze  Životic u Nového Jičína, 
Vražného, Jeseníku nad Odrou a Mankovic. Tento 1. turnaj byl  informativní , sezna-
movací.  
     Za Závišice hrály dva týmy – Závišice 1 (páťáci) a Závišice 2 (čtvrťáci). Cílem to-
hoto přátelského turnaje bylo lepší pochopení a zažití pravidel, děti si vše vyzkoušely 
v praxi. Do školy se všichni vraceli spokojeni a plni nových dojmů a zážitků. 
Další turnaj je naplánován na 21. června a tam už půjde o umístění v lize. 

Turnaj v miniházené 

13 

Zpravodaj/červen 2013 



12 

Zpravodaj/červen 2013  

9 

Zpravodaj/červen 2013 

Zpíváme, hrajeme a tančíme pro radost 

V měsíci květnu slaví maminky svátek a žáci naší školy pro ně každoročně 
chystají besídku s programem a dárečky. Letos si připravili estrádu motivovanou zná-
mými televizními programy.  

Celou estrádu komentovali dětský divák František a televizní moderátoři Julie 
a Vojta. Diváci sledovali zpravodajství televizních novin s aktuálními novinkami ze zá- 
višické školy a ze sportu, „rosničkou“ Žanetkou byli informováni o počasí. Na kanále 
Animal planet se dozvěděli, že jaro je měsícem lásky nejen u lidí, ale i u zvířat. Nechy-
běla ani černá kronika se zprávami o tom, jak kozla málem přejel vlak a o zranění seni-
ora účesem zvaným dredy. V pořadech ze zahraničí diváci zhlédli slovenský čardáš, 
pravé americké kovboje a  tančící africké černošky.  V pořadu Věřte, nevěřte byli ubez-
pečeni o skutečné existenci strašidel, vodníků, bludiček a jiných nadpřirozených bytos-
tí. Připomenutím nadcházejících prázdnin, doby výletů a cestování bylo vystoupení 
toulavých zpěváků. 

Vystoupení dětí bylo pestré nejen svým obsahem, ale i spojením zpěvu, tance, 
hudby a dramatických výstupů v rozličných kostýmech. Věříme, že se líbilo nejen ma-
minkám, ale i všem dalším divákům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Žáci naší školy tradičně vystupují i na setkáních seniorů. Letošní květnové 

setkání proběhlo ve velkém sále hostince U Kremlů. V programu vystoupil dětský pě-
vecký sbor naší školy s hudebním pásmem obohaceným hrou na rytmické nástroje, 
tancem a dramatizací. Děti, které se pod vedením pana učitele Zdeňka Hyvnara učí hrát 
na zobcové flétny, zahrály několik lidových písní.  

Doufáme, že jsme svým programem udělali babičkám a dědečkům radost 
a že mezigenerační setkávání  napomůže výchově k úctě a porozumění vůči starším 
lidem. 

                                                                                            Mgr. Dana Hýlová 
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     Ve čtvrtek dne 23. května se žáci  4. a 5. ročníku naší  školy zúčastnili preventivně 
informačního projektu Policie ČR v Novém Jičíně, který byl zaměřený na snižování 
trestné činnosti v oblasti zneužívání návykových látek, tabáku, alkoholu a marihuany. 
Interaktivní formou „tvořivé dílny“ se děti seznámily s danou problematikou. Policisté 
se chovali k dětem velmi přátelsky a profesionálně, akce se nám všem velmi líbila. 

Preventivní program Tvoje správná volba 

Informace z knihovny 

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny: 
středa 10. července 

středa 14. srpna 
od 15.00 do 17.00 hodin. 

     Všech 100 ks kvítek měsíčku zahradního jsem úspěšně prodala. 
Děkuji těm, kteří mi vyšli vstříc a kvítek si koupili. Díky naší štědrosti 
jsem odeslala na účet LIGY PROTI RAKOVINĚ 2.977 Kč. Každý si tak 
může spočítat, kolik byl průměr na jeden květ. Ještě jednou díky Vám. 
                                                                                      Jaromíra Hajdová 

Také stále pokračujeme ve sběru papíru pro naši MŠ a ZŠ 

     Čas rychle běží, co nevidět budou prázdniny, dovolené a v polovině srpna naše 
XXIII. OBECNÍ DOŽÍNKY. 
     Opět dávám na vědomí, že bude zase možnost půjčování krojů pro malé i velké 
zájemce. Bližší informace v příštím zpravodaji. 
                                                                                                            Jaromíra Hajdová 

15. květen - Český den proti rakovině 

Kroje na Dožínky 
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     Nadále pokračujeme ve sběru PET víček. 
     Z Obecního úřadu Rybí přišel na mou adresu děkovný dopis. Toto poděkování 
patří hlavně Vám, kteří nejste lhostejní a pohodlní a dáváte víčka na určená místa, 
odkud je pak dopravujeme na OÚ Rybí. 100 Kč, která se objevila v tašce s víčky  
v kostele, byla odevzdána na OÚ Rybí. Potvrzení visí v kostele. 
                                                                                                        Jaromíra Hajdová  

Sběr PET víček 


