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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 9/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.8.2007, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 20.9.2007*Distribuce v  místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 
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Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Z Á Ř Í  2 0 0 7 / C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-),  pohlednice-Závišice(6,-), 
turistická známka-Závišice(30,-). 

Žádáme občany, aby do kontejnerů na plast nedávali velké kusy (např. igelit, polystyren), 
kontejner pak nelze při odvozu vyprázdnit.Tyto odpady větších rozměrů položte vedle 
kontejneru. 
Naopak odpad malých rozměrů patří do kontejneru (sešlapaný, roztříděný). Stále dochází 
k odkládání tohoto odpadu v igelitových taškách vedle kontejnerů, i když nejsou plné.   

Zasedání zastupitelstva obce 

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
ve středu 12. září 2007 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Výstavba chodníkového tělesa 

V průběhu letních měsíců došlo k rozšíření chodníkové sítě u nás v obci a to na horním 
konci. Celá tato akce stála něco přes 1,2 mil. Kč, tedy co se chodníku týká. Opěrná zeď 
byla financována z prostředků kraje. Věřím, že tato investiční akce prospěje ke zvýšení 
bezpečnosti chodců a že bude sloužit po mnoho let. 
                                                                                                         Zdeněk Vajda 

Tříděný odpad 

Upozorňujeme občany, že ve dnech 6. - 7. 9. 2007 (Čt-Pá) bude z technických důvodů 
uzavřeno oddělení evidence vozidel na Odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městského úřadu Kopřivnice. 

Upozornění MěÚ Kopřinice 

ZÁVIŠAN 
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Sběr nebezpečného odpadu 

Sběr nadměrného odpadu 
                         Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 14. září 2007. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohos-
tinstvím U Kremlů a na horním konci u lávky. Vany budou hlídány pracovníky ObÚ. 

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné sklo    sklo 
 igelit     kovový šrot např.pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest a 
 hadice     jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje     
 rozpouštědla, kyseliny 
 barvy, laky, lepidla  
 televizory, ledničky 
 zářivky, baterie, akumulátory    pneumatiky 
 hnojiva, léky                                                     (odevzdat prodejci nebo 
 materiály obsah. dehet,azbest                            ve sběrném dvoře) 
 obaly obsah. nebezpeč.látky 
 jiné chemikálie 

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2007,  
případně občanský průkaz. 

  Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 14. září 2007. 
  Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 

     horní konec - naproti domu p.V.Horákové                15.00 - 15.45 hod. 
    dolní konec - u transformátoru                                   15.50 - 16.15 hod. 
     Paseky - u Matulů                                                      16.20 - 16.40 hod. 
     Paseky - u Bajerů                                                       16.45 - 17.00 hod. 
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Jazykový kurz 

ZEMAN ART divize 03 - jazykové kurzy opět pořádá 
 kurzy výuky anglického jazyka, 

 které budou probíhat od září 2007 do června 2008 v Základní škole Závišice 
 
 
 
 
 
 

            
              
Kurzy povedou lektorky M. Mičulková a Š. Musilová. 
Bližší informace na první schůzce. 
Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky i na ObÚ. 

 

je systematický program cvičení, který pomáhá: 
♦ ochránit a upevnit zdraví 
♦ rozvíjet tvořivost, radost ze života 
♦ předcházet nemocem 
♦ překonávat špatné zlozvyky 
♦ rozvíjet osobnost 
♦ dosáhnout harmonii, vnitřní vyváženost 

    Žít šťastně a v souladu sám se sebou a se svým okolím je přáním každého člověka. 
Toho můžeme dosáhnout harmonizací, těla, mysli a duše. 
A jednou z cest je Jóga v denním životě. 
    Jóga Kopřivnice Vás srdečně zve na zahájení pravidelného cvičení Jógy, které 
se uskuteční od úterý 4. září 2007 od 17.00 hod. S sebou si vezměte karimatku, 
deku a pohodlný oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále v Závišicích. 
Dotazy na čísle 556 856 112 (12.00 - 16.00 hod.) - p. Josef Bortel, Závišice 48. 
Těšíme se na Vás. 

Cvičení Jógy 

Zahájení kurzů: 
             10.9.2007 (každé pondělí)    17.00 - 18.30 hod.     středně pokročilí 
                                                           18.30 - 20.00 hod.     pokročilí 
 
             11.9.2007 (každé úterý)        17.00 - 18.30 hod.     mírně pokročilí 
                                                           18.30 - 20.00 hod.     začátečníci 
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Stíny v obci 

Poznávací zájezd 

Jubilanti 

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

 Marie Velčovská 
      Zdeňka Šimíčková 
         František Gajdušek 

          Ludmila Jurečková 
       Hedvika Hývnarová 
    

      Obec Závišice pořádá v pátek 21. září zájezd pro své občany.  
 Odjezd v 7.30 hod. od Obecního úřadu Závišice.  

Program: 
Zámek Raduň 
Vojenské pevnosti Hlučín-Darkovičky 
Ostrava-Černá louka(individuální oběd, možnost návštěvy prodejní 
výstavy Život na zahradě) 
Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice 
Vinárna Na roli v Petřvaldě-společná večeře 
 
Cena zájezdu: 300,- Kč 
Přihlásit se můžete na ObÚ v úřední dny - do 17. září.  

Poslední dobou se v Závišicích rozmáhá nešvar drobných krádeží. 
Je sezóna sklízení brambor a nesklízejí je ti, kdo je zaseli, ale nezvaní návštěvníci. 
Škoda vznikla hned několika pěstitelům. Další lukrativní „zboží“ pro lapky je železo 
a to v jakékoli podobě. Kradou se poklopy z kanalizace, stavební železo a podobně. 
Cena poklopu ve sběrných surovinách je několik desítek korun, ale nový poklop stojí 
2 tisíce a výše - dle typu. 
Dále se množí různé krádeže drobných předmětů a věcí ze zahrad, jako dřevo, vozíky, 
sušáky, žebříky a další věci. 
Zřejmě nejhůře jsou zasaženi stavitelé domů, kdy již několik dokončovaných novosta-
veb domů bylo také vykradeno. Co s tím? 
Apeluji na naši soudržnost a všímavost nás všech, jelikož jinak se tohoto řádění zlodě-
jů nezbavíme. Věřím, že každý z Vás najde tolik slušnosti a odvahy na to, aby zavolal 
na policii, telefon 158 nebo 556 880 251 (obvodní oddělení v Kopřivnici), případně 
oznámil na ObÚ pohyb osob, které se zde v danou dobu či na daném místě jinak ne-
vyskytují. Budeme-li lhostejní, může se stát, že dalšími oběťmi zlodějny bude právě 
Váš dům, zahrada nebo Váš další majetek. 

Zabezpečte svůj majetek a nedávejte tak příležitost zlodějům. 
                                                                                                              Zdeněk Vajda 



4 

Zpravodaj/ září 2007  

Prodejna Jednota Závišice 

Skautské ohlédnutí za prázdninami 

   Skautský letní dívčí tábor 
Letos již potřetí jsme tábořili na Libavé. Náš skautsko-pirátský tábor se moc pove-
dl, dokonce i počasí nám přálo :-) A co jsme dělali? Hráli spoustu her a bojovek, 
vyráběli sádrové masky, učili se práci s ohněm, uzlovali jsem, jezdilo se na lanov-
ce, šli jsme na třídenku od Hradce nad Moravicí, hodně světlušek skládala světluš-
kovský slib, zpívalo se, radovalo se… No prostě to bylo moooc super (aj to jídlo 
bylo bezvadné - mňam:-)) Fotky z tábora i jiných akcí (dožínky,…) najdete na 
webu : www.skauting.cz/zavisice                                     Alžběta Najzarová 

Místní prodejna Jednota oznamuje svým zákazníkům, že od 3. 9. 2007  po dobu nemoci 
vedoucí prodejny bude následující upravená prodejní doba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektiv prodejny děkuje za pochopení 

Pondělí 7 - 11 14 - 16 
Úterý 7 - 12 ——— 
Středa 7 - 11 14 - 16 
Čtvrtek 7 - 11 14 - 16 
Pátek 7 - 11 14 - 16 
Sobota 7.00 - 9.30 ——— 
Neděle 7.30 - 9.30 ——— 
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Rekreační turistika Kopřivnice - akce na září 2007  

 1.9.  ČD Kopřivnice - 7.30 hodin 
         ČD Ženklava, pochod „Okolo Ženklavy“, ČD Ženklava, délka trasy  11 km 
 5.9.  ČD Kopřivnice - 7.30 hodin 
         ČD Jistebník, Rybníky, „M“, ČD Studénka, délka trasy 8 km 
 8.9.  ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Frýdlant n/O., Malenovice, „M“ Hradlová, „Z“ Tanečnice, ČD Frýdlant n/O., 
         délka trasy 12 km 
12.9. Kopřivnice - zimní stadion - 8.00 hodin 
         Šostýn, Raškův kámen, Štramberk, Kopřivnice, délka trasy 8 km 
14.9. Kopřivnice - u restaurace Moravie - 15.45 hodin 
         průvod a akademie k oslavě 100. výročí organizované tělovýchovy v Kopřivnici 
15.9. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Frenštát p/R., BUS Ráztoka, lanovkou na Pustevny, „Č“ Černá hora, 
         ČD Rožnov p/R., délka trasy 12 km 
19.9. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Frýdlant n/O., Kubalanky, Kozlovický mlýn, Hukvaldy, délka trasy 15 km 
22.9. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin. 
         ČD Bystřice n/Olší, BUS Košařiska Milíř, Ostrý 1.044 m, ČD Bystřice n/Olší, 
         délka trasy 13 km 
26.9. Kopřivnice - zimní stadion - 8.00 hodin 
         Hraničky, Kamenárka, Arboretum, Štramberk, Rozhledna Bílá hora,  
         délka trasy 8 km 
29.9. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD V-M Loukov, Jahelník, Kelčský Javorník, ČD Rajnochovice, délka trasy 12 km 
 
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12 

Děkuji všem dětem i jejich rodičům, domácím i přespolním, kteří si přišli půjčit kroje, 
aby náš dožínkový průvod byl co nejhezčí. Krojů bylo nachystáno tolik, že by nás 
mohlo jít daleko více, hlavně chlapců. Přesto, že byl i čas dovolených a mnozí přijeli 
později, nebo zrovna odjížděli, sešlo se nás 62. 
Ještě jednou děkuje 
                                            Jaromíra Hajdová  
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XVII. OBECNÍ DOŽÍNKY 

Dne 18. srpna, jsme pořádali XVII. OBECNÍ DOŽÍNKY v řadě za sebou u nás 
v Závišicích a tímto chci poděkovat všem organizátorům za jejich velký díl práce 
a čas, který této slavnosti věnovali. Také děkuji všem sponzorům, díky jejichž štěd-
rosti jsme měli krásnou tombolu a bohatý doprovodný program. Díky patří také všem 
návštěvníkům, jelikož bez bohaté návštěvy by byli všichni pořadatelé zklamáni, že 
jejich práce vyšla nazmar. 
Děkuji i p. Josefu Bortlovi a p. Jitce Jalůvkové za pomoc s přípravou a průběhem 
výstavy o Závišicích. Taktéž děkuji všem za zapůjčení exponátů na tuto výstavu. 
                                                                                                             Zdeněk Vajda 

V rámci XVII. OBECNÍCH DOŽÍNEK proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2007, na kterém byl předán Obci Závišice 
Čestný diplom za vítězství v této soutěži.  
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Skautská družina Šamanů 
Letošní prázdniny byly pro skautskou družinu Šamanů docela rušné. Podařilo se 
zorganizovat první samostatný skautský tábor, který se konal ve dnech 7.-14. 
července na Morávce. Mladí skauti si prověřili své dovednosti nejen při stavbě 
stanů a vybudování tábořiště, ale také při nejrůznějších hrách v přírodě- stopování, 
práce s mapou a buzolou, šifrování. Zábavné byly i večery u táborového ohně, sa-
mozřejmě při kytaře pana Slížka. Některým skautíkům se podařilo získat do své 
sbírky další bobříky. Všem, kteří se na přípravě a chodu tábora podíleli, patří 
upřímné „díky“. 
K pohodové náladě tábora přispěli nejen vedoucí, ale také ochota některých lidí 
pomoci s táborovou přípravou. Tímto by chtěla družina Šamanů poděkovat panu 
Klowersovi za přepravu na místo tábora na Morávce a místnímu obecnímu úřadu 
za sponzorský dar, kterým jsme mohli ocenit bojovnost jednotlivých skautů při 
celotáborové soutěži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další významnou událostí letošních prázdnin byly oslavy 100 let celosvětového 
skautingu. Při této příležitosti proběhly malé oslavy snad po celé zemi, na kterých 
se zapalovaly slavnostní ohně a vzpomínalo se i s pamětníky na začátky skautingu 
u nás. Na jedné takové jsme byli i s družinou Šamanů na skautské chatě v Rybí. 
 
Neúprosně se blíží konec prázdnin a začátek školního roku. Doufáme, že se naše 
družina Šamanů rozroste o nové členy. Tímto bychom chtěli všechny malé přízniv-
ce skautského hnutí pozvat na první zářijovou schůzku, která se bude konat 
ve čtvrtek 6. září 2007.  
                                                                                               Vůdce družiny Šamanů 
                                                                                                Lumír Sopuch 


