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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 7/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.6.2008, 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 24.7.2008*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Placená inzerce 

  Bowling Závišice Vás zve dne 4. 7. 2008 
 

 - od 14.00 hod. na tenisový turnaj smíšených dvojic 
                                                                          (přihlášky u p. M. Gilara) 
                       - od 19.00 hod. na letní večer se skupinou „ajeto“ 

                       (živá hudba pro všechny generace) 
                     vstupné 30 Kč 

Vážení sportovní přátelé, vážení občané. 
 V sobotu 19. července 2008 se uskuteční již třetí, respektive čtvrtý ročník motoris-
tického Setkání pod Trúbou. Při pořádaní nultého ročníku v roce 2005 nás vůbec 
nenapadlo, že setkání získá mezi účastníky a návštěvníky takovou popularitu. Letos 
je akce pořádána ve spolupráci s městem Štramberk, velký podíl mají i obce Rybí a 
Závišice, jsem rád, že i v tomto směru nabývá setkání na rozměrech. 
 Velmi rád Vás proto i jménem města Štramberku a obcí Rybí a Závišic zvu na tuto 
akci a můžu vás ujistit, že tak jako loni, tak i letos se bude na co dívat. Účast podle 
zatím obdržených přihlášek bude bohatá, a kromě pravidelných účastníků setkání 
přijedou i závodníci, kteří v létech slávy Štramberského okruhu bojovali na trati 
o body v mezinárodních závodech. Svou účast potvrdili pan Zdeněk Křivohlavý, 
Zdeněk Buchar, Otto Buchberger, Karel Mencl, Václav Bobek ml. a samozřejmě také 
domácí jezdci Tatry Kopřivnice, pánové Stanislav Hajdušek, Lubomír Rek, Zdeněk 
Čechmánek, Jiří Pělucha, Bohuslav Stiborek, Augustin Lacina a mnoho dalších 
účastníků a pořadatelů závodů pod Trúbou. 
 Samozřejmě budou k vidění i dobové formule 3, závodní motocykly a cestovní auto-
mobily, které kdysi kroužily po místním okruhu a jsou v původním stavu. 
Zároveň s pozvánkou bych Vás rád požádal o shovívavost a ohleduplnost v den 
konání akce. Případné zájemce, kteří by chtěli rozšířit náš kolektiv pořadatelů, rádi 
uvítáme - kontakty viz. naše stránky www.zavodypodtrubou.cz. 
 Děkuji. 
                                                                                       Jiří Raška organizátor setkání. 

Motoristické Setkání pod Trúbou 
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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 / Č E R V E N E C  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2008 

ZÁVIŠAN 

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďo- 
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na 2. pololetí roku 2008. 
Poplatek ve výši 210,-Kč za osobu/pololetí můžete zaplatit na obecním úřadě 
v úřední dny (pondělí a středa 7-12, 13-17 hod.) do 31. 7.  2008.         
Oba svozy v měsíci červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí. 

Obecní vodovod - vodné 

Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu a u kterých nebyl z důvodu 
jejich nepřítomnosti proveden zápis stavu vodoměru, aby tento stav nahlásili na ObÚ, 
tel. 556 856 000. 
Platbu za spotřebovanou vodu proveďte do 31. 7. 2008. 

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektřiny: 
dne   9.7.2008 od 7.00 do 16.00 hod. - celá obec Závišice 
dne 17.7.2008 a 21.7.2008 od 7.00 do 16.00 hod. - část obce (Paseky) 
                                                                                - viz mapa na úřední desce ObÚ 
                                                                                   a letáky v místě vypínání 
Bližší informace na tel. 840 850 860. 

Žádáme majitele zahrad a luk o udržování těchto pozemků sečením, případně mulčo-
váním, aby nedocházelo k šíření plevelných rostlin na okolní pozemky. Tato povinnost 
je dána zákonem. 

Údržba pozemků 
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Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 18. 6. 2008 
                                                                                        (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
193/2008   program 14. zasedání ZO                                                                      6-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
194/2008   návrhovou komisi 14. zasedání ZO ve složení: 
                  Libor Kahánek, Michal Bortel                                                               4-0-2 
195/2008   ověřovatele zápisu ze 14. zasedání ZO: Aleš Kuběna, Ing. Vítězslav Jalůvka 
                                                                                                                                  5-0-1 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
196/2008   informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu 
                  starosty obce o činnosti obce, včetně zprávy o výsledcích nabídkových 
                  řízení ve věci výměny oken na ObÚ, plynofikace v části Paseky a chodníku 
                  včetně zastávky autobusů a přechodu pro chodce                                6-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
197/2008   rekonstrukci kříže u zastávky autobusů v roce 2008, s tím, že práce provede 
                  za cenu do 35.000,- Kč fa Langer Jeseník nad Odrou                           5-0-1 
198/2008   v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu 
                  s §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění poz- 
                  dějších předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2007 v předneseném 
                  znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad  (viz příloha) 
                                                                                                                                 6-0-0 
199/2008   v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu 
                  s §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění poz- 
                  dějších předpisů, závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 2007 
                  v předneseném znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
                  (viz příloha)                                                                                           6-0-0 
200/2008   dle studie proveditelnosti na odkanalizování obce Závišice upřednostnění 
                   varianty II. -  tlaková kanalizace a pokračování v přípravách pouze na tento 
                   druh kanalizace                                                                                     6-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
neschvaluje         
201/2008   rozšíření veřejného osvětlení na místní komunikaci směrem k hlavní silnici - 
                  Pod Holotovou                                                                                       1-3-2 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje 
202/2008   úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2008 v předneseném znění 
                  (viz příloha)                                                                                           6-0-0 
    Marta Najzarová                                             Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                                             starosta obce 
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Úspěchy závišických judistů 

     Ve všech věkových kategoriích vstoupili úspěšně do měsíce června závišičtí judisté. 
Ti nejmladší se představili ve Studénce a v Ostravě, dorostenci a muži pak v Jihlavě. 
Na Čokoládové ceně Studénky se výborně uvedl benjamínek Radek Rýpar. Ve váze 
do 23 kg nenašel přemožitele a obsadil 1. místo. Dobře mu sekundovali  i jeho oddílo-
ví kolegové Mikuláš Plánka a Ondřej Matula, kteří se shodně umístili na stříbrných 
příčkách. Jen těsně pod stupni vítězů skončili na čtvrtých místech Adam Kotouček 
a Vojtěch Bár a šestí rovněž shodně zůstali Vilém Veřmiřovský a Václav Jašek. 
Ve spanilé jízdě pokračoval Radek Rýpar následující víkend na Conam cupu 
v Ostravě. V nejnižší váhové kategorii opět zvítězil a radoval se ze zlaté medaile! 
Druhý zástupce závišických benjamínků Mikuláš Plánka skončil po dobrém výkonu 
v semifinále a nakonec obsadil 5. pozici. 
Ve stejný den odjeli do Jihlavy závišičtí dorostenci a muži na 36. ročník mezinárodní-
ho turnaje O pohár města. Ve váze do 60 kg se Adam Kahánek výborným výkonem 
probil až do finále. Tady svedl napínavý souboj se svým reprezentačním kolegou Mi-
chalem Tománkem z USK Praha. V normálním čase skončil zápas nerozhodně a roz-
hodovalo se v tzv. zlatém skóre, kde dokázal ke konci  bodovat Tománek a odsunul tak 
Adama Kahánka ke stříbrné medaili. Jako druhý zástupce se v dorostencích představil 
Radek Honč. Ve váze do 66 kg postoupil do semifinále. Zde mu ale vystavil stop Mar-
tin Kadlčík ze Žďáru nad Sázavou a Radek zůstal na 7. pozici. V mužích unikla On-
drovi Kahánkovi těsně bronzová medaile, když boj o ni prohrál ze zkušeným Remo 
Luppim z Českých Budějovic. Josef Babiář měl těžký los v kategorii do 66 kg. Přes 
dobrý výkon se ale propracoval ke konečnému 7. místu. 

 
Ondra Kahánek je akademický vicemistr ČR 

     Závišický judista, posluchač VŠB Ostrava Ondra Kahánek se skvěle představil 
na Akademickém mistrovství České republiky v Brně. V kategorii do 60 kg se mu po-
dařilo bojovat o příčky nejvyšší. V zápase o finále si poradil se Zdeňkem Hofmanem 
z VUT Brno a zvítězil na ipon. V souboji o titul byl pak ale aktivnější Jakub Horák 
z Ostravské univerzity, který si vítězstvím zajistil titul. Stříbrnou medaili a titul vice-
mistra si na akademickou půdu do Ostravy přivezl závišický judista Ondra Kahánek. 
 

Adam Kahánek v Mariboru stříbrný 
     Další úspěch na evropské scéně si připsal na své konto závišický judista Adam Ka-
hánek. V kategorii kadetů do 60 kg se zúčastnil mezinárodního turnaje ve slovinském 
Mariboru-Dupleku. V konkurenci borců z jižní Evropy a Balkánu se opět probojoval 
mezi absolutní špičku. Jeho cesta k medailovým postům proběhla poměrně hladce. 
Těžkou pozici měl pak ve finálovém duelu, který svedl se Slovincem Filipem Mihali-
čem. V normálním čase  byl stav nerozhodný, a když vítěze neurčilo ani nadstavení 
v golden skóre, přišlo na řadu rozhodnutí rozhodčích. Ti přiřkli vítězství domácímu 
Mihaličovi. Závišický judista Adam Kahánek tak nakonec přivezl domů do České re-
publiky stříbrnou medaili. 
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Informace od hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice 
pořádá v sobotu 19. 7. 2007 

HASIČSKÝ DEN 
   13.00 hod.   Soutěž O putovní pohár obce Závišice 

15.00 hod.   Hasičský výlet na zahradě U Kremlů 
hraje dechová hudba ZÁVIŠANKA 

občerstvení, koláče, guláš 
Vstupné 40,- Kč 

Na Vaši účast se těší hasiči 

Sedm krásných pohárů přivezli naši hasiči v červnu ze soutěží v požárním sportu. 
Muži vybojovali 3. místo z 8 družstev na okrskové soutěži v Mniší a v soutěži 
jednotlivců byl naším nejlepším hasičem Jan Kuběna. Také zde při poháru města 
Kopřivnice obsadili 5. místo z 9 družstev. Na okrskové soutěži v Libhošti vybojovali 
pohár za 2. místo z 5 družstev. Na okresní soutěži v Novém Jičíně obsadili 5. místo 
z 8 nejlepších družstev v okrese a v soutěži jednotlivců byl naším nejlepším hasičem 
Ondřej Kahánek. 
Mladší žáci přivezli pohár za 3. místo ze 4 družstev ze soutěže v Palačově. Na soutěži 
ve Fulneku vybojovali pohár za 2. místo z 12 družstev. Na soutěži v Oprechticích, 
která byla součástí Moravskoslezské ligy, obsadili 3. místo ze 17 družstev. 
Starší žáci na soutěži v Palačově vybojovali pohár za 1. místo z 8 družstev. Na soutěži 
v Rychalticích obsadili po vlastní chybě až 7. místo ze 13 družstev. Na soutěži ve Výš- 
kovicích vybojovali pohár za 2. místo z 10 družstev. Na soutěži v Tísku obsadili 
po vlastní chybě až 5. místo ze 14 družstev. Na krajské soutěži v Krnově obsadili 
po pěkných výkonech 7. místo ze 12 nejlepších družstev našeho kraje. 
Na soutěži ve Fulneku vybojovali pohár za 2. místo z 10 družstev a v soutěži jednotlivců 
byl naším nejlepším hasičem Jan Kuběna. Na soutěži Moravskoslezské ligy v Paskově 
obsadili 4. místo z 12 družstev, když překonali měsíc starý obecní rekord. Na soutěži 
Moravskoslezské ligy v Oprechticích vybojovali pohár za 3. místo ze 14 družstev. 

Vážení spoluobčané, 
Tak jako každý rok i letos nastal čas prázdnin a dovolených a proto bychom si přáli, 
aby se ve vašem vědomí uchytila slova jako jsou opatrnost a pozornost, která jsou důle- 
žitá při manipulaci s otevřeným ohněm. Hlavně v těchto letních měsících, kdy často 
opékáme a grilujeme ať už na zahradě nebo někde venku, kde je to ovšem povoleno. 
Důležité je též věnovat pozornost výběru místa, kde bude oheň rozdělán, a nezapomeňte 
na řádné uhašení ohniště. 
Pozor, i v letních měsících platí Nařízení obce Závišice č. 1/2004 o pálení biologického 
odpadu. 
Přejeme mnoho slunečných dní, jasných nocí a klidnou dovolenou. 
                                                                                                                  SDH Závišice 
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     Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31. 12. 2008 skončí platnost 
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003.  
U těchto občanských průkazů rozhoduje doba vydání, ne datum platnosti uvedený v OP. 
Platnost těchto občanských průkazů končí 31. 12. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O vydání nového občanského průkazu žádejte nejpozději do 30. 11. 2008 na Městském 
úřadě Kopřivnice, odbor správní, 4. podlaží.  
K výměně je třeba předložit 1 průkazovou fotografii a občanský průkaz, jemuž končí 
platnost. Výměna občanských průkazů je bezplatná. 
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu OP je přestupkem, za který 
může být udělena pokuta až do výše 10.000,-Kč. 
Doporučujeme občanům, aby o nový doklad požádali s předstihem tak, aby v době, 
než se vyřídí jejich žádost, měli možnost v případě potřeby prokázat svou totožnost 
původním dokladem. Pokud bude žádost podána po skončení  platnosti občanského 
průkazu, tento bude občanovi odebrán a obdrží pouze potvrzení o občanském průkazu. 
Tento doklad neslouží k prokazování totožnosti. 
Výměna se nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 1936, pokud u nich nedošlo 
ke změně, při níž je nutno si požádat o nový občanský průkaz  (např. změna rodinného 
stavu, bydliště). 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou platné do doby uvedené v dokladu. 

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

Každý z nás má málo času a tak se pořád někam ženeme a zastavíme se snad jen 
v neděli. Ale to jen někteří, protože se objevují lidé, kteří i v neděli musí pracovat. 
Ať pracuje kdo chce, jen prosím o to, abychom se navzájem respektovali a alespoň 
v neděli nepoužívali hlučné stroje jako jsou sekačky, pily a podobná zařízení. Věřím, 
že každý najde chvilku času na hlučnou práci mimo neděli a bude lépe všem. 
                                                                                                                  Zdeněk Vajda  

Poslední dobou se rozmáhají v obci krádeže drobných předmětů ze zahrad a z okolí 
domů. Navíc se objevilo několik krádeží na místním hřbitově. Kradou se zde květiny 
a rostliny a dokonce i lampy a podobné ozdobné předměty ale i kamené desky. Pro-
sím Vás o větší pozornost k dění kolem sebe a v případě nutnosti volejte POLICII, 
pomůžete zabránit dalším krádežím. 

Výzvy občanům 
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Přejeme oběma jubilantkám hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody 

    
      Marie Janková        

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích 
Zveme všechny na oslavu sv. Cyrila a Metoděje do Závišic a to v dnech 4 - 6. 7. 2008. 
Mše sv. budou následovně:  
4. 7. 2008 - mše sv. v 18. 00 hod.celebruje P. Zdenko Vavro,doprovází ji schola z Rybí;  
5. 7. 2008 - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slavnostní mše svatá začíná v 10. 00 hod., 
celebruje Mons. Bohuslav Novák, vedoucí přípravy uchazečů o trvalé jáhenství ostrav-
sko - opavské diecéze, farář z Kravař; v 14. 30 litanie a svátostné požehnání;  
6. 7. 2008 - mše sv. v 10. 00 hod; celebruje P. Mieczyslaw Jan Augustynowicz, admi-
nistrátor Opava - Jaktař; doprovází schola z Opavy - Jaktař 

V sobotu 5. července 2008 se v Závišicích bude konat 
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ  

Pozvánky 

Dechový orchestr města Štramberka zve na 
 

 

 
 
Kdy?   5. 7. v 15.30 hod. 
 
Kde?   Závišice - zahrada restaurace U Kremlů 
 

vstupné dobrovolné 

Blahopřání jubilantům 

       
 Jarmila Macháčková        
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farní úřad ve Štramberku dne 1.10.1871 plány konsistoři zaslal. Bylo v nich mimo 
jiné uvedeno, že rozloha kostela počítá s 360 lidmi. Konsistoř žádala o doplnění po-
čtu obyvatel obce a přírůstek obyvatel za 10 let, aby bylo možno posoudit, zda kostel 
bude i v budoucnu dosti veliký. Dále bylo nutno doplnit sílu zdiva, zajištění klenby a 
zvláště jak je obec finančně na stavbu připravena. Farář Vysloužil postoupil požadav-
ky konsistoře obci.  V archivních spisech se pak dočteme: „  Po velkém otálení dostal 
farář na opětovné urgence ústní odpověď, kterou dne 10.1.1872 sdělil konsistoři: 
kostelní hospodáři sdělili, že obec nemá fondu na postavení kostela nového; věřící 
sami upsali na podílech pouze 100 zl. Proto nutno zatím od stavby upustiti.“ 

Tak skončily na nedostatku finančních prostředků první snahy závišických před-
stavitelů o postavení kostela v obci. Tyto snahy byly motivovány jak vzdáleností 
obce od kostelíka sv.Kateřiny a obtížemi s navštěvováním bohoslužeb zvláště 
v zimním období (stejně tak s pohřby), ale i špatným stavebním stavem kostelíka,  
kdy vzniká nebezpečí úrazu věřících při případném zřícení části stavby. 

 Přesto však museli Závišané čekat na nový kostel do r.1935 a na nový hřbitov do 
r.1934. Doba od vzniku Jednoty pro postavení kaple v Závišicích v r.1898, přes řadu 
jednání od r. 1911 a přerušených 1.světovou válkou, až do r.1935, představuje však 
druhou etapu usilování o vlastní kostel, tentokrát však korunovanou úspěchem. 
V těchto souvislostech je třeba se zmínit i o tom, že už v r.1861 byla postavena 
v Pasekách kaplička zasvěcená sv. Panně Marii, jak to dokazuje prohlášení majitele 
příslušného pozemku datované 19.září 1861 a podepsané dvěma svědky.  
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PRVNÍ  POKUSY  O POSTAVENÍ  KOSTELA  V OBCI 
Zatím jsme se domnívali, podle obecní kroniky, že první konkrétní kroky 

k vybudování kostela v Závišicích byly učiněny koncem roku 1898 ustavením Jedno-
ty pro postavení kostela v Závišicích. 

Ve skutečnosti se tak  stalo o  plných 30 let dříve, a to již roku 1868. Přesvědčují 
nás o tom dokumenty  ze Státního archivu v Olomouci, jejichž opisy pořídil štram-
berský kněz P.Bohuslav Juroška pro SOkA Nový Jičín. 

Myšlenkou postavení kostela v obci se zabývalo několik  generací zdejších obča-
nů. Dle místního podání to bylo poprvé při postavení školy (roku 1849), kdy občané 
zatoužili i  po novém kostele. Tato tužba vznikla z důvodu obtížné cesty ke kostelu 
sv.Kateřiny, kde od pradávna byl i závišický hřbitov. Podívejme se, jak se celá věc 
vyvíjela za života další generace, tj. v uvedeném roce 1868. 

28.12.1868 se sešlo představenstvo obce ve složení: 
Josef Lichnovský, burmistr, Josef Lošák  radní, 
Vendelín Hanzelka čp.54, Josef Šimíček čp.60, Jan Hyvnar čp. 56, Vincenc 

Hyvnar, František Váňa, František Pustějovský, František Michálek, Josef Marek – 
členové obecního výboru a usnesli se zaslat knížecí arcibiskupské konsistoři 
v Olomouci žádost, v níž hodnotí dosavadní situaci, kdy závišičtí občané mají 
k dispozici kostel sv.Kateřiny, který není v obci . V dopise se mezi jiným praví, „ že 
obec Závišická, patřící k faře Štramberské v děkanství Novojičínském, míní jí patřící 
kostel filiální sv. Kateřiny se hřbitovem a se vším  jeho příslušenstvím i se všemi 
v němž až dosud obvyklými řádnými bohoslužbami, který se nyní nachází 
v Tamovicích, západně pod Štramberkem, přenésti do Závišic, vlastně v obci postavi-
ti nový kostel. 

K tomuto zamýšlenému přenesení čili novopostavení jest povolení nejvelebnějšího 
nejosvícenějšího kníže-arcibiskupa potřebno, o kteréžto nejmilostivější  udělení 
v  nejhlubší uctivosti nížepsané obecní zastupitelstvo ve jménu celé obce nejponíženě-
ji prosí a osměluje se při tom prosbu následovně podporovati. “ 

Následuje pak odůvodnění žádosti, kde je podrobně popsán havarijní stav kostelí-
ka sv.Kateřiny a problémy s jeho vzdáleností od obce. 
Farní úřad ve Štramberku doprovodil tuto žádost doporučením ze dne 20.3.1869, kde 
uvádí, že v žádosti (prosbě) uvedené  důvody se zakládají na pravdě a kostel sv. Ka-
teřiny je skutečně ve velmi špatném stavu a vyžadoval by nákladnou opravu, neboť 
může dojít k neštěstí. 

Historie obce 

      Krátce nato požádala konsistoř (24.4.1869) o předložení plánů nového kostela, 
protože úmysl postavit kostel byl 10.4.1869 schválen. Poněvadž se nic nedělo, urgo-
vala konsistoř 30.11.1870 na farním úřadě ve Štramberku předložení požadovaných 
plánů. Farní úřad ve Štramberku odpověděl 20.12.1870, že dopis z konsistoře 
z 24.4.1869 na farní úřad ve Štramberku nedošel („snad leží na děkanském úřadě“), 
a proto plány nebyly zaslány. Jednání vedl štramberský farář P. Jan Vysloužil. Načež  
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Informace z knihovny 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin 
otevřena pouze v tyto dny: 

      pondělí 14. července 
 pondělí 11. srpna 

                                      od 15.00 do 17.00 hodin. 

                                                     Co se dělo u skautů? 
Dudlík 2008 
V neděli 15.června odpoledne se konal očekávaný a dlouho připravovaný druhý ročník 
akce Dudlík, který měl dva cíle – pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí a pobavit či 
zaujmout publikum. 
Na programu se podílely skautské družiny z Kopřivnice, Štramberku a Závišic.  
K zhlédnutí zde byly scénky taneční, divadelní, hudební,… Druhou část Dudlíku tvořily 
vystoupení tří hudebních kapel – Running Spirits (skauti z Lubiny), následovala skoro 
dívčí kapela T.H.E.P a o skvělé ukončení akce se postarala TatroSka, která všechny 
zvedla ze židlí a rozpohybovala na tanečním parketu. V průběhu akce bylo k dispozici 
občerstvení, dětský koutek, prodej zvířátek z balónků a krásné skautkami ručně vyrobe-
né šperky. Dudlík zpočátku doprovázelo slunečné počasí, bohužel před koncerty kapel 
začalo pršet a museli jsme vše přesunout do sálu Katolického domu. 
Děkujeme všem zúčastněným, kteří koupí dudlíku či jiných věcí přispěli na Fond ohro-
žených dětí. Výsledná částka, jenž poputuje na konto ostravské pobočky FODu, činí 
12 000Kč a podpoří činnost občanského sdružení, které pomáhá týraným, zanedbáva-
ným, zneužívaným, opuštěným dětem. 
 
Skauti se zúčastňují nebo pořádají během roku více akcí tohoto typu (Květinový den, 
Postavme školu v Africe, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka, Velikonoční skautské 
kuřátko,…) a učí se tak efektivně a nesobecky pomáhat ostatním lidem. 
 
                                                             Co nás čeká? 
Děvčata pojedou 7.7. na tábor na Červenou k obci Norberčany spolu se skautkami 
z Kopřivnice, Mořkova a Štramberku. Těšit se mohou na spoustu dobrodružství, legrace 
a také setkání s praotcem Čechem, kněžnou Libuší, statečný Bivojem,... 

Skautské okénko 

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

Provoz Mateřské školy v Závišicích v období letních prázdnin 
Mateřská škola bude uzavřena od 7. 7. do 22. 8. 2008 

Začátkem měsíce června žáci 3. a 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře. 
Po úspěšně složených testech všichni žáci 4. ročníku získali průkaz cyklisty a své 
teoretické znalosti si ověřili při jízdě na kole na dopravním hřišti. 
 
V úterý 10. června žáci ZŠ si užili na školním výletě ve Vyškově (Dinopark). 
Děti MŠ byly na výletě v ZOO v Ostravě. 
Oba tyto výlety byly hrazeny z výtěžku akcí pořádaných školou. 
 
27. června bylo rozdáno vysvědčení za druhé pololetí. Po vysvědčení byly děti po-
zvány panem starostou na sladký zmrzlinový pohár. Čtyři žáci 4. ročníku ukončili 
docházku v naší škole a po prázdninách nastoupí do ZŠ v Kopřivnici. 
 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem starého papíru. V tomto školním roce 
jsme za sběr získali Kč 6. 156,-. Tyto peníze byly uloženy do pokladny Rady školy. 
Umístili jsme se na 8. místě z cca 100 škol v Moravskoslezském kraji. 
Papír můžete nosit stále i během prázdnin pro soutěž na příští školní rok!!! 
 
 
 

Paní učitelky a všichni zaměstnanci školy přejí dětem 
hodně sluníčka a krásných zážitků z prázdnin! 

Poděkování 

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli sponzorskými dary na Dětský den, který se konal 
v sobotu 31. května 2008: 
B. Lichnovská,  Zeman Art, V+V Saveko, S. Pavelka, R. Kuběna, V. Jašek ml., 
V. Hajda, Agrocar, Pivnice U Gošaka, J. Odstrčil, P. Kubín, bratři Hanigovští, 
P. Váňa ml., Profident,  R. Gajdušek, M. Pala  

Opět jsou tady nejkrásnější měsíce v roce, tedy co se dětí týká. 
Nejdelší volno si každý užívá po svém, ať na dovolené, prázd-
ninách, doma, na horách či u moře. Ať se chystáte kamkoli, 
tak Vám přeji šťastnou cestu, ve zdraví se vraťte a příjemné 
počasí pro všechny. 
                                                                          Zdeněk Vajda 


