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Informace Hasičského záchranného sboru MSK

ZÁVIŠAN
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 1 1 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad - 2. pololetí 2011
Upozorňujeme občany na termín úhrady poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů na 2. pololetí 2011.
Poplatek ve výši 230,-Kč za osobu/pololetí můžete zaplatit na obecním úřadě
v úřední dny (pondělí a středa 7-12, 13-17 hod.) do 31. 7. 2011.
Vývozy v červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí.

Uzavírka silnice
Z důvodu budování obchvatu Příbora dojde
v době od 1. 7. do 27. 8. 2011
k úplné uzavírce provozu na silnici
Závišice („u Paličky“) - Závišice („Paseky“) - Příbor
v úseku křížení ul. Štramberské v Příboře s nově budovanou silnicí č. I/58 Příbor-obchvat

Poděkování

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 7/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 6. 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
22.7.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*

16

K 1. srpnu tohoto roku naši školu opouští paní ředitelka Anna Zemanová.
Její dlouholeté působení na pozici ředitelky se výrazným písmem zapsalo do historie
Základní školy a Mateřské školy v Závišicích.
Tímto bych chtěl jménem celé obce vyjádřit díky za uvedení
našich dětí do školního života, poděkovat za vštípení základních
návyků vzdělávání a také za spoluorganizování kulturního života
dětí a tím i obce.
Do zaslouženého odpočinku přeji Anně Zemanové hodně zdraví
a mnoho let spokojeného a klidného užívání si vnoučat a rodiny, snad i s občasnou
vzpomínkou na roky strávené v Závišicích.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 6. 6. 2011
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)

Svou letošní první medaili si v kategorii mladších žáků přivezl z ostravského tatami
Adam Kotouček. Měl štěstí, protože jeho váha do 50 kg byla tentokrát málo obsazená,
a tak v konečném účtování nakonec obsadil 2. místo.
Svůj den ale v Ostravě neměli jak benjamínek Jan Scotto, tak mladší žák Lukáš Vaculík. Ti pro tentokrát zůstali bez výhry v poli poražených.

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
107/2011 program 6. zasedání ZO

(6-0-0)

volí:
108/2011 návrhovou komisi 6. zasedání ZO ve složení: Pavla Hyklová, Mgr. Hana
Sopuchová
(6-0-0)
109/2011 ověřovatele zápisu z 6. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová, Petr Heralt
(6-0-0)
bere na vědomí
110/2011 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce o činnosti obce
(6-0-0)
schvaluje:
111/2011 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 pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2010 v předneseném
znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (viz příloha)
(6-0-0)
112/2011 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2011 v předneseném znění
(viz příloha)
(6-0-0)

Bilanci závěrečných turnajů doplnili mladší žáci na mezinárodním turnaji v Českém
Těšíně. Přes polskou a slovenskou konkurenci se Radku Rýpalovi podařilo probít až
na první pozici a Mikuláš Plánka obsadil 2. místo.

Závišičtí judisté zakončili opékáním buřtů
1. polovinu letošní sezóny na zahradě U Kremlů.

Závišičtí judisté děkují za přízeň,
přejí pohodové prázdniny
a příjemnou dovolenou!

113/2011 přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.950.844,- Kč
na výstavbu mostu u prodejny Jednota a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy
(6-0-0)
114/2011 uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Závišice a Povodí
Odry, s.p. (správce toku Sedlnice) o darování pozemků z majetku obce
(záměr schválen usnesením č. 100/2011 z 2. 5. 2011) a pověřuje starostu
obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha) (6-0-0)
Zastupitelstvo obce po projednání:
115/2011 a) bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě výstavby nového mostu
u prodejny Jednota,
b) pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech členů Zastupitelstva obce
Závišice oslovením minimálně 5 dodavatelů stavby a zpracováním výběrového řízení a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo
s vítězem tohoto výběrového řízení
c) a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech členů Zastupitelstva obce
Závišice, která bude dohlížet na provádění stavby a zodpovídat za průběžné a závěrečné vyúčtování akce
(6-0-0)
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Pozvánka
TJ Závišice pořádá
v termínu od 11. 7. do 15. 7. 2011

PRÁZDNINOVOU TENISOVOU ŠKOLU MLÁDEŽE
pod vedením kvalifikovaného trenéra
na tenisových kurtech v Závišicích.
Zahájení a prezentace 11. 7. 2011 v 8.00 hodin.
Určeno pro děti do 15-ti let,
nutný sportovní oděv a obuv, tenisová raketa
Info na tel. 602 702 454
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Úspěšné zakončení první poloviny sezóny
Ze všech tří závěrečných turnajů se podařilo judistům přivézt medaile.
Na jih Moravy do Uherského Hradiště vypravil trojlístek starších judistů. Zúčastnili
se již 12. ročníku Memoriálu ing. Miroslava Thoře.
Ve starších žácích se v kategorii nad 73 kg představil David Hyvnar. Svým výkonem si
zajistil postup do semifinálového bloku.
Tady nejprve prohrál zápas o finále, ale
pak zvítězil v utkání o třetí příčku a bral
bronzovou medaili.
V juniorské kategorii ve váze do 66 kg se
musel Adam Kahánek prokousávat nabitým polem favoritů. Na zlato si myslelo
hned několik borců ze startovního pole.
Cesta do čtvrtfinále přes Straku ze Sokola
Kostice a Dalibora Ševce ze Slavoje Kroměříž nebyla obtížná, ale potom následovala série náročných zápasů. Nejprve to byl
hranický
Jan Mazan, úřadující mistr repubDavid Hyvnar a Adam Kahánek
liky ve váze do 55 kg. Tady se přece jenom
s medailemi z Uherského Hradiště.
potvrdil váhový deficit, Kahánek postoupil
dál a čekal jej dorostenecký mistr republiky, olomoucký Jakub Jurka. I tady si závišický junior udržel svůj čistý štít, a když v posledním zápase zdolal na ippon bronzového
z republikového šampionátu juniorů Ondřeje Podhrázského z Judo clubu Olomouc,
vystoupal si zaslouženě pro zlatou medaili.
Další junior Radek Honč (73 kg) měl smůlu. V dobře rozjetém zápase doplatil na ještě
nezažitou změnu pravidel, kdy se letos zakazuje chytat nohy a podvědomě soupeře
uchopil. Rozhodčí tento přestupek zaregistrovali a z tohoto zápasu jej vyřadili. Následné utkání s úřadujícím mistrem republiky Lubomírem Holčákem prohrál a do bojů
o přední příčky už nezasáhl.
Mladší žáci a benjamínci se vydali bojovat do krajského města na Velkou cenu
Ostravy.
Jako již tradičně se nejvíce dařilo Radku Rýparovi. V mladších žácích se poměrně
snadno probil přes Tokara a Buštu k rozhodujícímu zápasu o zlato. Tady narazil
na svého rivala, ostravského Ondřeje Labského, se kterým má vyrovnanou bilanci.
I tentokrát to byl boj jak se patří. Na konci duelu ukazoval stav juko-juko a o vítězi
musely rozhodnout praporky. Na ty zvítězil nejtěsnějším rozdílem Radek Rýpar
a ve své kategorii do 30 kg obsadil zaslouženě 1. místo.
V benjamíncích do 27 kg se dobře pral Filip Hanzelka. Hned v prvním zápase jej sice
odkázal do oprav Spilka, ale po přesvědčivých vítězstvích s rožnovským Magdonem
a domácím Krsnákem se dostal až k utkání o bronzovou příčku. Tady byl nad jeho síly
Koloušek a závišický benjamínek se musel spokojit s místem těsně pod stupni vítězů.
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Zastupitelstvo obce po projednání:
bere na vědomí
116/2011 zprávu starosty obce o stavu veřejného osvětlení v obci a pověřuje pracovní
skupinu složenou ze všech členů Zastupitelstva obce Závišice zpracováním
výběrového řízení na dodavatele opravy a rozšíření VO (v rozsahu - viz
zpráva starosty obce) za maximální částku 77 tis. Kč + DPH, výsledky tohoto výběrového řízení budou předloženy k projednání na dalším zasedání ZO
(6-0-0)
schvaluje:
117/2011 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč
pro Asociaci zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 14. ročníku
Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých
a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
(6-0-0)
118/2011 a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem Václavem
Matušem a obcí Závišice, na uložení vodovodní přípojky do pozemku
parc. č. 542/12 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že veškeré náklady
budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Závišice, na uložení elektrické přípojky NN do pozemku
parc. č. 542/12 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že veškeré náklady
budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.500,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
(6-0-0)
Zastupitelstvo obce po projednání:
119/2011 a) souhlasí s podáním žádosti DSO Sdružení povodí Sedlnice do výzvy
OPŽP pro zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí na pořízení multifunkčního vozu, veškeré organizační a finanční záležitosti s tím spojené
bude zajišťovat město Štramberk
b) bere na vědomí vítěze výběrového řízení na firmu, která za DSO vypracuje žádost pro XXV. výzvu OPŽP, podoblast 2.1.3. - snížení imisní zátě
že omezením prašnosti z plošných zdrojů, a to firmu CTS corp., s.r.o.,
Nad Košíkem 8, 101 00 Praha 10
c) doporučuje DSO schválit smlouvu mezi DSO Sdružení povodí Sedlnice,
Závišice 115, 742 21 Kopřivnice a CTS corp., s.r.o., Nad Košíkem 8,
101 00 Praha 10
(6-0-0)
bere na vědomí
120/2011 závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice v předneseném znění
(viz příloha)
(6-0-0)
………………….
Ladislav Lípový
místostarosta obce

……………….
Zdeněk Vajda
starosta obce
3
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Blahopřání jubilantům
Rudolf Macháček

Jaromíra Hajdová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Ve středu 20. července 2011
pořádá Klub důchodců

TURISTICKOU VYCHÁZKU.
Sraz účastníků u obecního úřadu ve 14.00 hodin.
Akce se uskuteční za příznivého počasí.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
12. 7., 2. 8., 6. 9.

Kroje na DOŽÍNKY
Kroje na DOŽÍNKY se budou půjčovat od 1. 8. 2011. Vzhledem k nedostatku
místa prosím o včasné vyzvedávání.
Prosím též o předběžnou domluvu na tel. 556 856 020, 725 589 089.
Děkuji
Hajdová Jaromíra

…V čele agitace proti Masarykovi stáli kaplani, faráři se drželi spíš stranou.
V našem kraji to byl kopřivnický kaplan Martin Chudoba, bystrý a sečtělý člověk, jehož pak za jeho volební agitaci jmenovali arcibiskupským kaplanem…
Jindy míval Masaryk schůze v hostinci Pod Trúbou (dnešní zdravotní středisko),
z Palárny šel obyčejně v doprovodu známých a příznivců. Stalo se, že cestou na Masaryka pokřikovaly i navedené děti, jindy i jedna z navedených žen hodila po něm hrnec…Ale schůze měla úspěch a Masarykova řeč na posluchače působila…
Jiný pamětník, paní Martinásková, v kronice zaznamenala: „…Ve Štramberku se
podobně jako kopřivnický kaplan choval P. Jan Hrubý. Napadal v Novinách zpod Radhoště učitele Dreslera, který byl
s prof. Judou velikým zastáncem Masaryka. Učitel Dresler
mu odpovídal v časopise Lubina…Čím víc se blížil den voleb, tím více se boj stupňoval. Volebních schůzí se zúčastňovalo mnoho lidí…boj byl těžký, velmi těžký, šlo o každý
hlas, a to doslovně…K velké
radosti všech pokrokových
byl zvolen prof. Masaryk.
Budoucnost ukázala, že to byl
Obr. 16: P. Jan Hrubý člověk hodný důvěry českého
národa, zasloužil se o československý stát…“
I kronika štramberské fary zaznamenala ohlasy
na průběh a výsledky voleb. Kromě počtu hlasů pro
jednotlivé kandidáty kronika potvrzuje, že ve Štramberku dostal Povondra podstatně víc hlasů než Masa- Obr. 17: TGM píše učiteli
Dreslerovi
ryk a dodává: „…jinde po kraji byl poměr hlasů jiný,
takže byl zvolen Masaryk. Zde agitovali pro něho hlavně učitelé Dresler a Baar a počínali si někdy bezohledně…“
(pokračování příště)

Pivnice u Gošaka - hospoda v přízemí budovy ObÚ
V tomto článku se pokusím přiblížit co nejjednodušeji vzniklý problém,
aby nedocházelo ke zkreslování informací ve smyslu jedna paní povídala ………, nebo
slyšel jsem, že ………
Většina z občanů obce navštívila alespoň jednou Pivnici u Gošaka v přízemí
budovy Obecního úřadu Závišice a pokud zde někdo nebyl, zcela jistě každý ví, že tato
pivnice existuje. V posledních letech a především v posledních měsících se množily
stížnosti občanů
∗
na zápach či hluk z pivnice,
∗
že toalety u ordinace lékaře užívané pivnicí zapáchají, a to v celé budově,
∗
že jsou toalety v podstatě nepoužitelné,
∗
že jsou obtěžováni kouřem z pivnice,
∗
že při vstupu na úřad by hospoda být neměla
∗
a podobně.
4

Placená inzerce
Máte Vy nebo Vaše dítě problémy s matematikou??
Nabízím doučování matematiky základní školy a střední školy (kromě technického
zaměření a gymnázia). Doučování možné i v průběhu prázdnin. Za hodinu doučování
si účtuji 70 Kč, v případě dlouhodobější spolupráce nebo doučování ve skupině možno
domluvit slevu. Pokud máte zájem, volejte 724 742 842. Těší se Lenka Lošáková.
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník
(pokračování z minulého zpravodaje)

7. A JAK TO VYPADALO V OKOLÍ? (Josef Adamec)
Štramberk
Na srázném horském svahu leží Štramberk, moravský Betlém. Malebná zřícenina
hradu s vysokou věží vévodí celému městu a pod ní,
v malebných domcích sroubených ze dřeva a vymazaných hlínou žili horalským životem lidé, jimž hlad
a bída byly životním údělem. Na 700 mužů pracovalo v lomech a vápenkách a na 700 jich nepřinášelo
z těžce vydělaných peněz domů téměř nic. Dlouhými
hlty režné kořalky propíjeli zbytky hubených výplat,
celá tíha starostí o rodinu spočívala na bedrech žen,
které se musely starat o nasycení pěti i šesti dětí.
Žilo se tu v bídě, a nikdo si nestýskal, lidé věřili, Obr. 14: Vpravo hotel Kahánek
že to tak musí být, nikdo si netroufal hledat cestu
- dnes Palárna
k lepšímu způsobu života - bál se, aby neopravoval
vůli Boží. Řemeslníci byli stavem skoro panským, a přece Štramberáci nechtěli dát své
synky do učení v kopřivnické vagonce. Její dělnictvo bylo sociálně demokratické
a zbožní Štramberáci se báli o své děti. aby se z nich vlivem prostředí nestali socialisté, či jak sami říkali, "aby se jim nězkazyli". Farář byl rádcem i soudcem, jeho slovo
platilo víc než zákon. A v tomto prostředí se o mandát ucházel prof. T. G. Masaryk.
Volební kampaň pro Masaryka vedl učitel Dresler. „Před volbami, vzpomínal, začali klerikálové zpracovávat venkov prostřednictvím misií. Do Štramberka přijeli misionáři, kteří na lid působili nejdříve nábožensky, aby ho pak
při volbách mohli agitátoři snadno zpracovat i politicky…“
Masarykova kandidatura byla vyhlášena dosti pozdě.
Informoval jsem prof. Masaryka o poměrech v obci a tehdy
jsem mu dal jednu radu: mluvte hodně o náboženství, klerikalismus je u nás hojně rozšířen, ale lidé jsou spíš náboženští než klerikální…Když byla kandidatura Masarykova hotovou věcí, přijel s Kraiczem a všichni tři jsme šli
k Hrstkovi, aby ho podporoval. Když jsme probrali situaci,
vyslovil se Hrstka pro Masarykovu kandidaturu a slíbil, že
nám bude pomáhat…
Když prof. Masaryk přijel na první schůzi, ubytoval se
Obr. 15: TGM 60ti letý nedaleko nádraží v hotelu Kahánek (dnešní Palárna)…Začal
svou řeč citátem z bible…pokračoval, že se musí rozeznávat klerikalismus od náboženství. Jeho schůze měla úspěch, který byl příčinou, že se
agitace proti němu vystupňovala v zuřivý boj…
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Vzhledem k mnoha připomínkám a vzhledem k tomu, že tento problém byl
připomínkován i veřejně, jsme se jako zastupitelé obce rozhodli jednat a to ve směru
nápravy situace.
Objevily se návrhy na okamžité uzavření pivnice. Na druhou stranu zazněly
názory, že je zde pivnice dlouhou dobu, že je škoda jí zavírat apod. Po několika jednáních a to i s provozovatelem jsme se pokusili najít kompromis. Tento měl vyřešit situaci ke spokojenosti občanů i provozovatele.
Základním úkolem bylo oddělení provozu pivnice od provozu zbytku budovy.
Což znamená investici do výstavby vlastního vstupu pivnice, vlastních WC - nejspíše
v prostorech části nynějšího skladu pivnice za stávajícími WC, se vstupem za zadní
části budovy chodbou až do skladu, což je technicky proveditelné a dále s tím spojené
oddělení provozních energií (elektřina, voda, topení).
Tato úprava vyžaduje značné finanční prostředky, což by mělo jít na vrub provozovatele pivnice, jelikož je zájmem provozovatele mít prostory k podnikání, s tím,
že by byl uzavřen dodatek smlouvy o nájmu ve smyslu záruky udržení provozu po dobu
alespoň 10 let, a dále by obec garantovala, že investorovi, tedy provozovateli, uhradí
poměrnou část ze vstupní investice sníženou o amortizaci (odpočet), kdyby došlo
k nějaké nepředvídatelné situaci a z toho důvodu k ukončení provozu před uplynutím
lhůty 10 let.
V případě investic uhrazených ze strany obce, tedy z prostředků všech občanů
obce, by byla tato investice přinejmenším sponzorským darem z kapsy každého z nás.
S tímto byl seznámen i provozovatel pivnice a dostal čas na rozmyšlenou. Dobu k rozmyšlení dalšího postupu jsme ještě s místostarostou prodloužili, ale výsledek
byl stejný. Provozovatel oznámil, že do úprav provozovny pivnice nebude investovat.
Tudíž jsme se radili se zastupiteli, co dál.
Závěr z našeho jednání je ten, že provozovatel obdrží výpověď z pronajatých
prostor a to tak, že svou živnost zde bude moci provozovat do konce roku 2011 - čímž
jsme se pokusili situaci provozovateli ulehčit, jelikož dle smlouvy je výpovědní lhůta
pouze 3 měsíce.
Závěr si vyvodí každý sám. Ze strany zastupitelstva zde byla snaha, aby provoz pivnice byl zachován, a to za předpokladu, že provozovatel zainvestuje úpravy tak,
aby provoz pivnice nerušil provoz v ostatních částech budovy.
K dohodě tedy nedošlo a pivnice bude v provozu do 31. prosince 2011.
Pokud si kladete otázku, co bude s prostory po pivnici, toto bude předmětem
jednání v dalších měsících a především v počátku roku 2012.

Zdeněk Vajda
starosta obce

5

Zpravodaj/červenec 2011

Zpravodaj /červenec 2011

Školní okénko
Mateřská škola
Začátkem června se školka proměnila na indiánské týpí a děti
na indiány. Prožili jsme dny plné her a zábavy s velkou zkouškou,
kdy předškoláčci spali ve školce bez rodičů, jen s „Obětavou Šelmou“
a „Starostlivým Bizonem“. Dokonce se o nás psalo i v Kopřivnických
novinách.
Tuto zkoušku děti hravě zvládly, a nejen proto mohly
být pasovány na školáky - akce, která volně navázala.
Společně jsme se základní školou jeli na školní výlet
do Zlína, kde jsme navštívili Dětský zábavní park Galaxie.
V červnu jsme také zvládli „Malované zpívánky“ s panem Čapčuchem, zábavné dopoledne se skauty, besedu
s hokejistou Tomem Fleischmannem, grilování s panem
starostou a rozloučení při poháru na místním Bowlingu.
Fotografie ze všech akcí pořádaných v MŠ si můžete prohlédnout
na http://www.zavisice.cz/ ve fotogalerii.
Děkujeme všem za pomoc při drobných úpravách ve školce
a rodičům za spolupráci s MŠ.
Všem lidem v Závišicích posíláme sluníčkový pozdrav
a přání krásných a ničím nerušených letních dnů
protkaných dlouhými večery s přáteli a radostným dětským křikem.
TAK AHOOOOOOJ
Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin:
Mateřská škola bude uzavřena od 11. července do 21. srpna 2011.

Informace od hasičů
Muži na okresní soutěži bronzoví
Krásný pohár za 3. místo přivezli naši muži z okresní soutěže v požárním sportu, která
proběhla na letním stadiónu v Novém Jičíně v sobotu 4. června za účasti nejlepších
družstev okresu. V silné konkurenci dokázali pěknými výkony vrátit mužské družstvo
Závišic na stupně vítězů v okresní soutěži po dlouhých 35 letech. V hodnocení jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami vybojoval Ondra Kahánek pěkným časem 18,32 s
vynikající 2. místo.
Dorostenci dosáhli velkého úspěchu
Nejlepší umístění v novodobé historii našeho SDH vybojovali dorostenci na krajské
soutěži v neděli 12. června na krásném letním stadiónu v Třinci v konkurenci vítězů
okresních soutěží. Po výborných výkonech vybojovali 3. místo, za které si domů dovezli bronzové medaile, krásný pohár a věcné ceny. V hodnocení jednotlivců v běhu
na 100 m s překážkami vybojoval v konkurenci 53 závodníků Honza Kuběna skvělým
časem 17,92 s vynikající 3. místo. Historického úspěchu dosáhl kolektiv ve složení
Honza Kuběna, Ondra Číp, Martin Janek, Roman Lošák, Michal Matzke, Štěpán
Vavřík a trenér Ing. Josef Kuběna.
Novojičínská liga v požárním útoku
Našim mužům se zatím v letošním ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku daří
velmi dobře, když po 4. kole drží výborné 2. místo v konkurenci nejlepších družstev
okresu. V průběžném pořadí vedou Výškovice s 33 body, naši mají rovněž 33 bodů,
třetí Libhošť má 28 bodů, čtvrté Kujavy 21 bodů, atd.
Všichni místní příznivci požárního sportu věří, že naši borci udrží skvělé umístění
i po posledním 9. kole ligy, které proběhne 17. září ve Větřkovicích.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
pořádá v sobotu 23. 7. 2011

HASIČSKÝ DEN
13,00 hodin Soutěž O pohár obce Závišice
Základní škola
19,00 hodin Letní večer na zahradě U Kremlů
Dne 1.června se děti zúčastnily před Kulturním domem v Kopřivnici oslavy Dne dětí
s názvem „Den dětí plný atrakcí, her a pohádek“.
Paní policistka tento měsíc ukončila besedy na téma prevence kriminality a bezpečnosti. Děti ohodnotila Ajaxovým vysvědčením.

6

hudba KOPROCK , vstupné 50,- Kč
občerstvení , koláče , guláš
Na Vaši účast se těší hasiči
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Děti ze školy i ze školky se v úterý 21. června zúčastnily pěkného školního výletu.
Všichni autobusem odjeli do Zlína, kde navštívili Dětský zábavní park Galaxie.
V tomto centru mohli skákat na nafukovacích atrakcích, jezdit elektrickými autíčky,
mohli zdolat horolezeckou stěnu, jezdit na skluzavkách apod.

V pondělí 27. června navštívil školu hudebník Čapčuch s pásmem Zpívanky
a v úterý 28. června přišel mezi děti úspěšný hokejista Tomáš Fleischmann. Povyprávěl dětem a odpověděl na jejich zvídavé otázky týkající se hokeje.
Ve čtvrtek 30. června bylo dětem rozdáno vysvědčení za druhé
pololetí.
Po vysvědčení byli žáci pozváni panem starostou na sladký zmrzlinový pohár.
5 žáků čtvrtého ročníku ukončilo docházku v ZŠ Závišice.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem starého papíru.
Starý papír můžete nosit stále i během prázdnin pro soutěž pro příští rok.

Paní učitelky a všichni zaměstnanci školy přejí dětem
hodně sluníčka
a plno krásných zážitků z prázdnin.
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Kniha o Závišicích
Obec Závišice vydala publikaci
Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).

ve spolupráci s www.agentura-basta.net
Kde? Zahrada u Kremlůpřípadně sál u Kremlů

Vstupné 70,- Kč

Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě
za dotovanou cenu 200,- Kč.

Informace z knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin
otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 25. července
pondělí 15. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Dětští čtenáři se mohou zapojit do charitativního projektu Čtení pomáhá.
Čtenář, po přečtení některé z knih z nabízeného seznamu odpoví na pár
otázek vztahujících se ke knize, získá 50 Kč. Odměnu si nevyzvedne
v hotovosti, může ji však věnovat někomu, kdo čeká na jeho pomoc.
Třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální
kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým
dětem.
Zapojit se do tohoto projektu a získat další informace můžete na:
http://www.ctenipomaha.cz/
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