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ZÁMEČNICTVÍ - Ladislav Michálek
-zámečnická činnost (výroba,montáže,renovace)
-svařování konstrukcí (schodiště,zábradlí,vrata,
brány-pojezdové,křídlové)
-frézování
-vrtání
-soustružení
ZÁVIŠICE-PASEKY 36
Tel:605 428 127
Email:lami.za@seznam.cz
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Obecní úřad informuje
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci XXI. Obecního bálu
a těm, kteří přispěli finančními prostředky nebo věnovali ceny do tomboly.

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
v pondělí 21. 3. 2011 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: projednání rozpočtu obce Závišice na r. 2011.

Poplatek ze psů na rok 2011
Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek ze psů 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč
za každého dalšího psa, nechť tak učiní na obecním úřadě v úřední dny nejpozději
do 31. 3. 2011. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek
splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců
nebo ve kterém započalo držení psa staršího.

Připravujeme
V pátek 8. dubna 2011
se bude konat
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28. 2. 2011, 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
24.3.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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Začátek letního času
V neděli 27. března 2011 začíná letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
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Blahopřání jubilantům

Placená inzerce

Ludmila Pustějovská
Stanislava Steuerová

Bohuslav Pustějovský
Marie Honešová
Jitka Michálková

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců

1. Závišický košt pálenky
Dne 9. 2. 2011 se uskutečnil 1. Závišický košt pálenky. Akci pořádal Klub
důchodců pro své členy i pro veřejnost.
Pro hodnocení se shromáždilo 31 vzorků ve 4 kategoriích a to:
slivovice, jablkovice, hruškovice a jiné.
Porota byla složena ze 3 členů Klubu důchodců a to Jana Bajerová,
Miroslav Lošák, František Gajdušek, dále Zdeněk Vajda - starosta obce,
a z Rybí byl pozván Jan Sopuch.
Účast členů klubu byla tak jako na všech akcích klubu veliká.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
slivovice: Jarka Hajdová
jablkovice: Bohumír Pustka
hruškovice: Čestmír Hyvnar
jiné:
Miroslav Lošák.
Soutěž byla plně anonymní.
O přípravu akce se postarali: Josef Matzke, Radek Michálek a Ivan Mizerák
i za příspění ostatních členů Klubu důchodců.
Schůzka Klubu důchodců Závišice
se bude konat
ve středu 16. března 2011 v 16.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ.

Přednášku „O historii Závišic“
přednese pan Josef Adamec.
Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
v úterý 22. 3. 2011
dopoledne.
2
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Závišičtí judisté zahájili sezónu s medailemi
Výborný vstup do letošní sezóny se povedl závišickým judistům. V lednu se
v prvních turnajích skvěle uvedli nejmladší borci. Radek Rýpar si v kategorii mladších
žáků vytvořil pozici krajské jedničky a jak na turnaji v Třinci, tak v Českém Těšíně vybojoval v kategorii do 30 kg vždy zlatou medaili. Dobře mu sekundovali i další mladí
judisté. Benjamínek Filip Hanzelka dovezl z Třince ve váze do 24 kg bronz a mladší žák
Mikuláš Plánka (42 kg) z Českého Těšína rovněž bronzovou medaili.
Důležitá konfrontace s nejlepšími judisty z České republiky proběhla 12. a 13. února
v Ostravě. Pod názvem Grand Prix Ostrava 2011 se uskutečnilo v hale Sareza 1. kolo
kvalifikačních turnajů o účast na mistrovství České republiky. Na tomto mezinárodním
klání se sešlo ve dvou dnech více než 700 judistů z Čech, Moravy , Polska a Slovenska.
V sobotu v kategorii mladších žáků měli závišičtí dvě želízka v ohni. Ve váze do 30 kg
mohl Radek Rýpar poprvé poměřit síly s kolegy z Čech a vedl si opravdu výborně.
V prvním kole porazil na praporky Dominika Valdaufa z Týna nad Vltavou a v druhém
zápase porazil rovněž na praporky teplického Petra Kuchaře. V tomto utkání si ale přivodil zranění nohy, a tak do dalších bojů šel s tímto handicapem. Boj o finále s Čudkem
z Českého Těšína ještě stihl vyhrát na ippon, ale v následném finálovém duelu nešlo
přes bolest vzdorovat, podlehl Lukáši Kremlovi a musel se spokojit se stříbrnou medailí.
Dařilo se i dalšímu zástupci v mladších žácích
Mikuláši Plánkovi. Ve váze do 42 kg přešel
nejprve přes Štěpána Záškolného a hranického
Humplíka, pak jej ale poslal do oprav Polák
Kasper Kaczor. Tady už nezaváhal a po vyhraných zápasech s Klímou a Macháčkem se
dostal až do utkání o bronz. Těžký zápas
s Konrádem Zyczynskim z Polska nakonec
rozhodl Plánka pro sebe a stanul po právu
na třetí příčce stupňů vítězů.
V neděli v kategorii juniorů hájili barvy záviMedailisti z Ostravy zleva Mikuláš Plánka, šického juda rovněž dva borci. Ve váhové
kategorii do 66 kg potvrdil Adam Kahánek,
Adam Kahánek a Radek Rýpar.
že patří do naší úzké špičky. Do semifinále se
probil přes Josefa Hrušku a silné Poláky Migaze a Skulika. V boji o finále jej čekal tradiční rival Ondřej Kičmer z Karviné. Vyrovnaný zápas nakonec strhl na svou stranu
Kičmer a oplatil tím závišickému juniorovi porážku z loňského mistrovství České republiky. Adam Kahánek potom v boji o bronz musel porazit dalšího ambiciózního Poláka Przemka Szewszeniewského. Polákův úporný obraný styl se mu podařilo zlomit až
v druhé polovině zápasu. Skóroval na waz-ari a toto vedení si zkušeně pohlídal až
do konce. Zaslouženě si pak vystoupal na stupně vítězů pro bronzovou medaili.
Další junior Ondřej Číp bojoval ve váze do 81 kg. Úvodní zápasy zvládl na jedničku
a do čtvrtfinále se dostal přes Ivana Ivanku a Tomáše Svatého. Tady jeho nadějný rozjezd zastavilo zranění. Utkání s Vítkem Šobrem nedokončil a do opravných bojů už
potom taky nenastoupil.
16
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 16. 2. 2011
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
49/2011 program 3. zasedání ZO

7-0-0

volí:
50/2011 návrhovou komisi 3. zasedání ZO ve složení: Mgr. Hana Sopuchová,
Hana Kuběnová

5-0-2

51/2011 ověřovatele zápisu z 3. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová, Petr Heralt
5-0-2
bere na vědomí
52/2011 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty
a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0

O účasti poddaných za Závišic píše na několika místech krajový spisovatel
Bohumír Četyna z Trojanovic v románu Jednou za slunovratu. Popisuje mimo jiné
setkáni závišického fojta Ambrože se samotným Harasovským, který objížděl jednotlivé obce a zjišťoval, kolik poddaných se z které obce rebelie zúčastnilo. Fojt sám,
jako úředník vrchnosti, se vzpoury nezúčastnil, avšak Harasovský mu vytýkal, že
proti účasti poddaných ze Závišic na vzpouře rázně nezakročil.
V 18.století dochází částečně k rozprodávání (se zadlužením) půdy drobným zemědělcům, po zrušení roboty se dále vrchnost půdy zbavuje pro nerentabilnost (malá
produktivita práce) a vzniká mnoho malých zemědělců. Na ostatní půdě vznikají
velkostatky, kde byla jiná organizace práce než za dob roboty. Hukvaldské panství
už definitivně patří historii. Obyvatelé levého břehu Sedlničky byli soustředěni kolem
alodního, tj. plně svobodného dvora, který souvisel s vrchností novojičínskou nebo
štramberskou, které odváděl příslušné dávky a poplatky.
(pokračování příště)

TJ Závišice o.s.

schvaluje:
53/2011 Strategický rozvojový plán obce Závišice v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
54/2011 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s.
a obcí Závišice na uložení elektrické přípojky NN do pozemku parc. č. 223/1
ve vlastnictví obce za předpokladu, že žadatel uhradí obci Závišice
částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
odkládá:
55/2011 žádost o pořízení změny ÚPD - pozemek parc. č. 795/2 na dobu po uplynutí
2 let od vydání Územního plánu Závišic (z 9/2010)
7-0-0
56/2011 žádost o rozšíření veřejného osvětlení v oblasti pod „Holotovou“ do obdržení
výsledku podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci,
v případě zahájení rekonstrukce budou opětovně posuzovány i potřeby jeho
rozšíření
7-0-0
schvaluje:
57/2011 zveřejnění záměru darovat pozemky parc. č. 792/7 a 543/34 ve vlastnictví obce
Závišice, které jsou zastavěny komunikacemi II/482 a III/4821 ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje (viz příloha)
7-0-0
58/2011 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,- Kč
pro Záchranou stanici a centrum ekologické výchovy Bartošovice a pověřuje
starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
7-0-0
4
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Toto velké hospodářsky využitelné území muselo mít svá hlavní sídliště na výhodných místech, aby bylo možno co nejlépe ovládat poddané obyvatelstvo. Proto vznik
obou uvedených hradů: Hukvald a Šostýna. Kromě toho ve druhé polovině 13.století
existovala důležitá obchodní města jako Příbor, Brušperk, Místek, Ostrava.
K Šostýnu patřily později zakládané vesnice Kopřivnice, Drnholec, Lichnov, Vlčovice a část Závišic – hranice panství šostýnského (hukvaldského) byla zhruba dána
říčkou Sedlničkou (zmíněné Dolní - Velké Závišice). Rozdělená byla i sousední Sedlnice: na levém břehu Sedlnice manská, na pravém břehu Sedlnice dědičná (pod správou Příbora). Fojtství v Závišicích je doloženo k r.1382.
V průběhu dalších staletí se měnili vlastníci obou hradů, Hukvald i Šostýna, až
od r.1466 se panství vracejí prostřednictvím krále Jiřího z Poděbrad opět do rukou
olomouckých biskupů. Přesný čas zániku Šostýna nelze určit, postupně během
15. století zpustnul a rozpadal se a jeho úlohu přebíral hrad Hukvaldy, který sloužil
různým, nejen obranným a správním účelům až do r.1760, kdy byl vystěhován do nových prostor v Podzámčí a r.1762 vyhořel. Vrchnost hukvaldská pak až do zrušení
roboty v r.1848 sídlila na Hukvaldech (pod hradem) v nových budovách (naproti pivovaru a podzámeckého dvora). Už před zrušením roboty docházelo ke zmenšování
rozlohy panských polností, poněvadž byla např. pronajímána bývalým poddaným.
Řekne-li se panství, znamenalo to do r.1781 tvrdé nevolnictví a pak do r.1848 mírnější nevolnictví ve formě robotních povinností. Tyto povinnosti např. určovaly sedlákům 1-3 dny týdně pracovat na panském se třemi koňmi, pro chalupníky to byla
povinnost 13 dní do roka pracovat ručně a odvádět naturální daně (slepice, husy, vejce
apod.) a peněžní daně (domovní a jiné poplatky). Povinnosti a poplatky nebyly u různých vrchností stejné.
Zvláště nesnesitelné
poměry panovaly v době
nevolnictví na hukvaldském panství během
17. století. Poddaní se
několikrát proti neomezené dřině na panském
a nesvobodě vzbouřili.
Největší vzpoura byla
r. 1695, kdy se jí zúčastnilo na 30 poddanských
vesnic včetně Závišic.
Utábořili se v počtu asi
1.500 mužů pod Váňovým kamenem v Kopřivnici na svahu Bílé
hory nedaleko fojtství. Obr. 5: Stanoviště hukvaldských rebelů r. 1695
Jejich hněv byl především zaměřen na tehdejšího správce hukvaldského panství Maxmiliána Harasovského.
Vzpourou dosáhli částečného snížení robotních povinností.
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Zastupitelstvo obce po projednání
vyhlašuje
59/2011 konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Závišice, příspěvkové organizace
a jmenuje dle § 2 odst. 3 vyhlášky 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, konkursní komisi ve složení:
1) člen určený zřizovatelem-obcí Závišice:
2) člen určený zřizovatelem-obcí Závišice:
3) člen určený ředitelem krajského úřadu:
4) člen, kterým je odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení v oblasti
školství:
5) člen, kterým je pedagogický pracovník
ZŠ a MŠ Závišice, přísp. org.:
6) člen, kterým je školní inspektor České
školní inspekce:
7) člen, kterým je člen školské rady:
a předsedu této konkursní komise:

Zdeněk Vajda
Mgr. Hana Sopuchová
PhDr. Libuše Josieková

6-0-1
6-0-1
7-0-0

Ing. Radomíra Michálková 7-0-0
Jana Novotná

7-0-0

Ing. Milena Bilíková
Jarmila Štihelová

7-0-0
7-0-0

Zdeněk Vajda

6-0-1

Zastupitelstvo obce po projednání
deleguje
60/2011 ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Zdeňka Vajdu, nar.
, bytem
.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období
určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech
řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti
ASOMPO, a.s.
Tato delegace zaniká dne 30. 10. 2014 nebo odvoláním zastupitelstvem obce
před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Ladislavu Lípovému, nar.
,
bytem
7-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
61/2011 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a vítězem výběrového řízení
společností DEC-PLAST, spol. s r.o. pro stavební akci „Stavební obnova
tělocvičny ZŠ Závišice - výměna oken“ a pověřuje starostu obce podepsáním
této smlouvy v předloženém znění (viz příloha) za předpokladu obdržení dotace nebo v případě, že obec neobdrží dotace z jakéhokoli titulu až po schválení
zastupitelstva obce financovat tuto akci z vlastních zdrojů z důvodu významného snížení nákladů na vytápění budovy tělocvičny
7-0-0
62/2011 zpracování projektové dokumentace na přechody pro chodce pro zvýšení
jejich bezpečnosti, jedná se především o přechod u ZŠ
7-0-0
63/2011 záměr výstavby nového mostu u prodejny Jednota přes říčku Sedlnici 7-0-0
64/2011 záměr výsadby zeleně ve volných prostranstvích a doplnění zeleně ve stávajících alejích jako součást protipovodňových opatření obce
7-0-0
65/2011 záměr rozšíření dětského hřiště a rekonstrukce zahrady za Pohostinstvím
U Kremlu
7-0-0
66/2011 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a vítězem výběrového řízení
společností Technoprojekt, a. s. na zpracování projektové dokumentace
pro stavební akce vybudování chodníkových těles v částech:
a) od kostela směr „Dolní konec“ podél komunikace III/4822
b) od mostu u hasičské zbrojnice po dům č. p. 64 podél komunikace III/4822
c) od mostu u hasičské zbrojnice po autobusovou zastávku „U mostu“ podél
komunikace II/482,
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy v předlož. znění (viz příloha)
a schvaluje záměr výstavby těchto chodníkových těles v případě získání
dotací, případně dovolí-li to situace z vlastních zdrojů
7-0-0
67/2011 uzavření smluv o dílo se zpracovateli podání žádostí o dotaci
a) mezi obcí Závišice a společností INNOVA Int. s.r.o. ve věci získání finanční podpory k záměru výstavby mostu u prodejny Jednota (program MMR)
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
7-0-0
b) mezi obcí Závišice a společností INNOVA Int. s.r.o. ve věci získání finanční podpory k záměru výměny oken v budově tělocvičny ZŠ (program MMR)
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
7-0-0
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska II. ročník
(pokračování z minulého zpravodaje)

2. Závišické a šostýnské (hukvaldské) panství
V historii Závišic se až do poloviny 19. století
často objevuje zmínka o příslušnosti části obce
k šostýnskému a pak k hukvaldskému panství.
Jedná se zhruba o území na pravém břehu říčky
Sedlničky (Dolní Závišice, později Velké Závišice). Je tu zřejmá souvislost s hrady Šostýnem
a Hukvaldy. Vznik hradu Hukvaldy je kladen
do let 1257-1285 a hradu Šostýn do doby nedlouho před r.1293. Jednolité panství hukvaldské se
rozdělilo založením druhého hradu na dva díly –
Obr. 3: Hrad Šostýn (dle J. Štěpánka) Příborsko s Hukvaldy a Frenštátsko se Šostýnem.
První zmínka o Závišicích je z r.1354, kdy pravobřežní část tvořila od první poloviny
14.století samostatné biskupské léno podléhající hradu Šostýnu, který byl ještě r.1347
v biskupských rukou. Levobřežní část s tvrzí a statkem byla alodní.
Pro pochopení je třeba dodat , že ve 13. století v době vlády králů z rodu Přemyslovců (Přemysl I. – 1197-1230, Václav I. – 1230-1253 ) byla severovýchodní Morava
pohraničním územím pokrytým lesy s malým osídlením. Nejvýchodnějším městem byl
Příbor založený asi v letech 1240-1251 v blízkosti staršího osídlení (první písemná
zmínka o Příboře je z r.1251). Tyto téměř pusté kraje byly na popud uvedených českých králů osidlována (kolonizována) Němci. Tehdy problém národnosti nebyl tak
aktuální jako mnohem později. Před příchodem kolonizátorů z Německa a Slezska bylo
toto málo osídlené území severovýchodní Moravy ryze
slovanské, jak o tom svědčí starobylé názvy tehdy snad
už existujících osad (Libhošť, Trnávka, Skotnice –
i Závišice atd.). Na východě za řekou Ostravicí už bylo
Slezsko.
Mezi kolonizátory z Porýní patřil i rod pánů
z Hückeswagenů, který pak vlastnil už před r. 1240 rozsáhlé území mezi dnešními Hranicemi na západě a řekou
Ostravicí na východě (za Ostravicí bylo slezské knížectví) a mezi Beskydami na jihu a řekou Odrou na severu.
Hlavními představiteli rodu byli Arnold z Hückeswagenu a jeho syn Frank. Okolo roku 1256 prodal Frank
tento kraj olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburk (Bruno byl biskupem v letech 1245-1281). Jednu Obr. 4: Olomoucký biskup
Bruno
část (Příborsko a pozdější Frenštátsko) propůjčil biskup
Frankovi v léno.
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Statistika
Počet obyvatel Závišic
muži

ženy

celkem

461

441

902

- se narodili

6

5

11

- zemřeli

4

7

11

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

7

14

21

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

5

7

12

k 31. 12. 2010

465

446

911

0 - 17 let

109

87

196

18 - 96 let

356

359

715

k 31. 12. 2009
v průběhu roku 2010:

Nejčastěji se vyskytující
(k 31.12.2010):
příjmení:
Hy(ý)vnar, Hy(ý)vnarová
Lichnovský, Lichnovská
Kuběna, Kuběnová
Michálek, Michálková
Lošák, Lošáková

Věkové složení, počet mužů a žen,
průměrný věk - k 31. 12. 2010
věk

muži

ženy

celkem

0 - 9 let

64

54

118

10 - 19 let

56

48

104

20 - 29 let

58

60

118

30 - 39 let

76

70

146

40 - 49 let

76

66

142

50 - 59 let

58

47

105

60 - 69 let

41

47

88

70 - 79 let

25

38

63

80 - 89 let

8

15

23

90 - 96 let

3

1

4

průměr

36,69 39,30

mužské jméno:
Jiří
Martin
Jan
Josef
Pavel
ženské jméno:
Marie
Jana
Kateřina, Ludmila
Anna
Lenka

37,97
12

31
24
23
22
20

c) mezi obcí Závišice a společností INNNOVA Int. s.r.o. ve věci získání
finanční podpory k záměru výsadby zeleně v intravilánu obce v rámci preventivních protipovodňových opatření a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
d) mezi obcí Závišice a společností INNOVA Int. s.r.o. ve věci získání finanční podpory k záměru zakoupení mechanizace v rámci snižování prašnosti
obce (program OPŽP) a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
e) mezi obcí Závišice a společností BUSINESS INNOVATION s.r.o. ve věci
získání finanční podpory k záměru rozšíření dětského hřiště a rekonstrukce
zahrady za Pohostinstvím u Kremlu a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
68/2011 pracovní skupinu ve složení: Zdeněk Vajda, Ladislav Lípový, Petr Heralt
a Mgr. Dana Hývnarová, pověřenou zajištěním veškerých podkladů k výše
jmenovaným investičním záměrům, včetně zajištění výběrových řízení
na zpracovatele žádostí o dotaci, projektové dokumentace a dodavatele vlastních staveb, pokud již tyto nejsou schválené, veškeré výsledky jednání této
komise budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu obce Závišice
7-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce

Vyberte nejúspěšnějšího sportovce Novojičínska
45 x
37
35
35
34

Čtenáři Novojičínského deníku mohou zvolit ve čtenářské anketě prostřednictvím
hlasovacího kuponu „Nejúspěšnějšího sportovce Novojičínska za rok 2010“.
Vítězem se stane nominovaný sportovec nebo kolektiv, který obdrží nejvíce hlasů.
Anketa má uzávěrku 8. března 2011. V kategorii Jednotlivci jsou mezi nominovanými:
Bára Lichnovská (ASK Tatra Kopřivnice, vzpírání)
Radek Rýpar
(TJ Judo Závišice)

Pozvánky
Smíšený pěvecký sbor Bernardini Břidličná

26
24
16
13
12

Vás zve na koncert
v sobotu 5. března 2011 v 15 hod.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Před koncertem ve 14 hod. bude O. Piotrem Oskwarkem sloužena mše svatá.
Po koncertu přátelské posezení v zasedací místnosti obecního úřadu.
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Školní okénko
Základní škola
Ve čtvrtek 3. února proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ Závišice. K zápisu se dostavilo
13 dětí (5 děvčat a 8 chlapců).
23. února nás navštívili dva členové Sboru dobrovolných hasičů ze Závišic - pan Roman
Číp a pan Tomáš Both. Děti byly zábavnou formou seznámeny se základy požární prevence a na závěr viděly film s ukázkami práce hasičů.
Sobotní odpoledne 26. února patřilo dětem. V sále U Kremlu se konal maškarní ples.
Děti si zatančily, zasoutěžily a měly možnost vyhrát v bohaté tombole spoustu pěkných
cen. Všem, kteří do tomboly přispěli, děkujeme.
V pondělí 28. února v rámci prevence kriminality dětí a mládeže nás opět navštívila
paní policistka z policejního oddělení v Kopřivnici. Seznamovala děti s riziky a nástrahami, které by je v běžném životě mohly potkat.
Nadále pokračuje sběr papíru.
Mateřská škola
Měsíc únor jsme prožili sportovně. V MŠ vypukly olympijské hry. Prošli jsme Závišice
s olympijským ohněm, vyrobili si olympijské kruhy a tím zahájili „Krtečkovu olympiádu“.
Po dvou týdnech her, cvičení a dovádění si děti zasloužily odměnu, proto jsme šli na Bowling a tam společně s rodiči děti (sportovce) ocenili medailemi, diplomy a poháry.
Od pana Horuty jsme dostali lízátka.
Ve středu 23. 2. jsme prožili dopoledne s hasiči
Romanem Čípem a Tomem Bothem.
Děkujeme za spoustu zajímavých informací
a zážitků.
A pak už jsme se těšili na karneval, který se konal
v sobotu 26. 2. v sále Pohostinství U Kremlu.
Děti se pobavily, zasoutěžily si a hlavně se vyřádily.
Tak ahoj kašpárci, princezny, broučci, zvířátka …
Za rok přijďte zas!
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KULTURNÍ KOMISE OBCE ZÁVIŠICE
POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO DIVADLA JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ
NA MUZIKÁL

ZVONÍK
U MATKY BOŽÍ
DNE 25. BŘEZNA 2011 V 18.30 HODIN
CENA VSTUPENKY VČETNĚ JÍZDNÉHO
130 Kč A 140 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
ODJEZD OD OBECNÍHO ÚŘADU V 17.15 HODIN
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