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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 / Ú N O R  2 0 1 2 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
   Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na rok 2012 

Pozvánka 

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady 
na 1. pololetí roku 2012, aby tak učinili nejpozději do 8. 2. 2012. 
Poplatek 230,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2012. 
     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (čl. 7 Obecně závazné vyhlášky 
obce Závišice č. 1/2010). 
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Zájezd do divadla 

Blahopřání jubilantům 

 Marie Valová 
Eva Hlavicová 

Čestmír Hyvnar 
Vlasta Hyvnarová 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

Schůzka Klubu důchodců s „Pochováváním basy“ 
se bude konat 

ve středu 15. února 2012 od 16.00 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
21. 2. 
13. 3. 

 
KULTURNÍ KOMISE OBCE ZÁVIŠICE 

POŘÁDÁ 
 

ZÁJEZD DO DIVADLA JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ 

NA MUZIKÁL 

NOC NA 

KARLŠTEJNĚ 

DNE 11. BŘEZNA 2012 V 15.00 HODIN 

CENA VSTUPENKY VČETNĚ JÍZDNÉHO 
160 Kč 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OBECNÍM ÚŘADĚ 
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH 

ODJEZD OD OBECNÍHO ÚŘADU V 14.00 HODIN 
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Nabídka služeb 
 

Využijte některou z níže uvedených masérských, rekondičních 
a regeneračních služeb, které můžete využít v prostorách 
multifunkčního  domu v nedalekém Rybí, a to každé úterý 
po předchozí telefonické domluvě (nově možno i dopoledne).  
 

- rekondiční masáž šíje 
- rekondiční masáž šíje a zad 
- rekondiční masáž hlavy, šíje a zad 
- manuální lymfatická masáž  
- kinesiotaping 
- individuální konzultace s možností sestavení rekondiční sestavy cviků 
 

Na Vaši návštěvu se těší Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 
Kontakt: tel. č. 723 00 22 55, e-mail: PetraMilichova@seznam.cz 
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Radek Rýpar zvítězil v Českém Těšíně 

     Úvodní závod letošní judistické sezóny se pro žákovské kategorie 
konal v sobotu 21. ledna v Českém Těšíně. Zúčastnil se jej i jediný zástupce závišic-
kého juda Radek Rýpar. Ten letos bojuje v kategorii mladších žáků už druhým 
rokem, a jel do Českého Těšína coby ostřílený harcovník. Na prahu nové sezóny si 
vybudoval slušnou formu, tak se ji pokusil prodat zde na mezinárodním klání s účastí 
borců z Polska a Slovenska. Ze své poloviny pavouka se v kategorii do 34 kg probil 
vítězně nejprve přes Ondřeje Štefánka z Baníku Karviná , a pak následně přes Patrika 
Vašinu z Femaxu Hranice. V semifinále jej očekával jeho dlouhodobý rival z Baníku 
Ostrava Ondřej Labský. Nádherný duel plný zvratů, který přítomní diváci označili 
jako předčasné finále, rozhodl pro sebe výraznější aktivitou závišický mladší žák. Ve 
finálovém zápase, potom  o celkové vítězství bojoval s Markem Buzášem ze Slavie 
Kroměříž. Situaci zde neměl vůbec lehkou. Buzáš úspěšně kontroval všechny jeho 
útoky jak v postoji, tak i na zemi. Třikrát se mu dokonce podařilo úspěšně nasadit 
držení, ale kroměřížský žák se vždy dokázal uvolnit  a na bodové ohodnocení to ne-
stačilo. Na konci finále byli sice oba borci bez bodů, ale díky evidentní větší převaze 
a aktivitě určili rozhodčí jednoznačně jako vítěze závišického Radka Rýpara. Ten si 
tak díky prvnímu místu skvěle otevřel letošní novou sezónu. 

Placená inzerce 
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Pozvánka od hasičů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Na Vaši účast se těší hasiči 

∗ Sál Pohostinství U Kremlů Závišice 
∗ Začátek: 19 hodin 
∗ Vstupné: 70 Kč 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
V ZÁVIŠICÍCH 

si Vás dovoluje pozvat 

 
v sobotu 18. 2. 2012 

na tradiční 
 

KONČINOVÝ  
PLES 

∗ Hudba: YPSILON 
∗ Tombola 
∗ Občerstvení 
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ASOMPO,a.s.-informace o sběru biologicky rozložitelného odpadu 
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a řítil se přímo dolů. Sledoval jsem ho skrze mraky a uviděl, jak se roztříštil o zem“.  
Josef  Priller kromě Fejfara sestřelil také podporučíka Vladimíra Michálka (27. 3. 1942) 
a četaře Karla Pavlíka  (5. 5. 1942). Uvádí to Jan Gazdík v deníku MF DNES 5. 3. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na hřbitově v Závišicích je na hrobě č. 137 (Rodina Michálkova) uvedeno: 
Vladimír Michálek (1918-1942) padl v boji za ČSR 
 

     Rok po skončení války, 5. května 1946, byla v obci  
odhalena u hasičské zbrojnice pamětní deska s nápisem:  
     Na věčnou paměť padlým ve světové válce 1914-1918, 
umučeným a padlému letci ve světové válce 1938-1945 
a na osvobození naší obce Rudou armádou 6. 5. 1945. 

 

 

                                         
 
 
 

 

 

 

 

05:Dekret o povýšení Vlad. Michálka na nadporučíka 
      v záloze In Memoriam v r. 1947 

06:Michálek Vladimír krátce před tragickou událostí 

07: Památník nezvěstných letců RAF v Runnymede  

(pokračování příště) 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

II. 
 

Velitel František Fajtl ve své knize Létal jsem  s Třistatřináctkou na Vladimíra 
Michálka často vzpomíná. Vzpomínali i jeho kamarádi spolubojovníci: 

 „P/O Michálek missing presumed killed – nezvěstný, pravděpodobně zabit “.  
Pád Mikyho nás všechny nesmírně zarmoutil. Každý měl tohoto skvělého bojovníka  
a výborného kamaráda rád. 

„…Ve všem jsem se na něho mohl spoleh-

nout, velmi rád jsem s ním létal a debato-

val. Byl ukázněným důstojníkem a všem 

v jednotce nevtíravým upřímným přítelem. 

Pro svou vysokou inteligenci, vzorné vojen-

ské i společenské vystupování, osobní šarm  

a moudrost byl všude rád viděn a vážen. 

Budeme tě, milý Vladimíre, moc a moc 

postrádat…“, vzpomínal velitel. 
     Michálek Vladimír, nar. 21. 3. 1918, 
Závišice, byl v souboji nad Ostende sestře-
len Me 109 do moře 27.3.1942. Ppor. P/O 
V. Michálek je vzpomenut v památníku 

nezvěstných letců RAF v Runnymede ve Velké Británii na panelu  č.70. 
Vladimír Michálek byl nositelem medaile „Za chrabrost“ a dvou záslužných vá-

lečných křížů (1. a 2. stupně). 1. 2. 1947 byl povýšen in memoriam na nadporučíka 
letectva v záloze. 

 

Kamarád kpt. Stanislav Fejfar, který padl 17. 5. 1942 jako pilot 313. perutě ve 
svém Deníku  stíhače na str. 143 uvádí:  

„27. března 1942 „show“ nad Belgií. Doprovod bombardérů 313, 64, 411 na Os-

tende. Po přelétnutí belgického pobřeží zůstává 313. peruť nad bombardéry sama, 

neboť obě perutě, anglická i kanadská (64,411), zůstávají dosti stranou. 313. peruť 

napadena skupinou Me-109 se dostala do samostatných soubojů. Výsledek: F/O (npor. 

let.) Vaněk a sgt. (četař let.) Dohnal  poškodili každý jednoho Me-109, sgt. Horák se 

vrátil s těžce poškozeným letounem, P/O (ppor.let.) Michálek je missing  (nezvěstný).“ 

Zápis v kronice útvaru psaný po jeho sestřelení říká: „Miky, již mnoho neuvěřitel-

ných věcí se stalo v této válce. Chceme věřit, že i Ty ses z toho dostal a že brzy přijdeš 

mezi nás“ . Leč bylo to jen zbožné přání. 
Velmi těžce nesl Vladimír smrt svého krajana Františka Bönische z Prchalova, 

který zahynul 23. února 1942.  
 

Dokonce i hlášení německého stíhacího  esa  Josefa Prillera ze 17. května 1942 
detailně popisuje sestřel československého stíhače, kapitána Stanislava Fejfara:  
„Ze vzdálenosti 20 až 50 metrů jsem vypálil, načež ze spitfiru  (= typ stíhacího letounu 
- pozn. LB) odletěl nějaký velký kus. Spitfire oslnivě vzplál, převrátil se na záda 

04:Michálek Vladimír se svou  jednotkou 
     (stojí druhý zleva) 
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Tříkrálová sbírka 2012 
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Připravujeme 

11 

Zpravodaj /únor 2012 

Modernizace výuky v základní škole 
Německý filosof a pedagog Eugen Fink, který představuje jednu z největších 

autorit v oblasti filosofie výchovy, se zabýval dilematy a protiklady vzdělávání.  Jed-
ním z nich je skutečnost, že vzděláváme a vychováváme děti v současnosti pro bu-
doucnost.  

Každý učitel při vzdělávání žáků vychází ze všeobecně uznávaných měřítek, 
hodnot a postupů, a zároveň ze svých životních zkušeností.  Snahou školy je připravit 
žáky pro život.  Je však možné předjímat budoucnost světa dětí? Předpokládat, jaké 
požadavky na ně bude klást budoucí doba? 

Je zřejmé, že i současná škola se musí postupně měnit. Již nelze žákům nabí-
zet jen výuku prostřednictvím knih, sešitů a pracovních listů, nutností je zavádění mo-
derních postupů výuky v multimediálních učebnách. Naše škola při naplňování tohoto 
požadavku zatím pokročila o krůček. Z peněz EU jsme zakoupili interaktivní tabuli, 
další tabule bude instalována v měsíci únoru. Před učitelským sborem stojí nelehký 
úkol – naučit se s interaktivními tabulemi pracovat tak, aby mohly být běžně využívá-
ny ve výuce a zároveň vytvářet vlastní výukové interaktivní programy. Sebevzdělávání  
učitelů a vytváření tzv. šablon je časově velmi náročné a dá se říci, že nemůže být 
úspěšné bez nadšení a přesvědčení pedagogů o jeho potřebnosti.  

Podle našeho názoru  jde o smysluplnou věc a odměna stojí za to – žáci se 
do školy  těší, protože poznáván í se pro ně stává zajímavým dobrodružstvím. 

                                                                              Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 
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Kalendář na rok 2012 

Školní okénko 

Mateřská škola 

Jen co děti vyprovodily vánoční zvyky a tradice až na Tři krále, o krok dále, 
skočily do nového roku hezky svižně. Sportování, pohyb a hry nejen zimní udržovaly 
v kondici děti i všechny učitelky.  
Nový rok začala mateřská škola nově nejen díky nové paní učitelce Katce Krutílkové, ale 
také díky změnám v uspořádání mateřské školy. Stačí skříně a škatule, škatule hejbejte 
se a hned děti doma oznamují, že mají novou školku. 

Naši předškoláci mysleli také na zvířátka a ptáčky v zimě a připravili pro ně 
dobrůtky do krmítek. 

 Rodiče předškoláků si mohli u dobrého čaje vyslechnout, které dovednosti  
ve školce u dětí rozvíjíme a které jsou důležité proto, aby se jejich dětem dařilo ve škole. 

Pohodu a zdraví do únorových dnů přeje celá mateřská škola. 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2012 
s fotografiemi  pořízenými v Závišicích za cenu 30,- Kč. 

Ve čtvrtek 9. února 2012 v 16 hodin 
se bude konat 

zápis dětí do 1. třídy. 
  S sebou vezměte občanský průkaz 

 a rodný list dítěte. 

Základní škola 
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PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH 
 A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA ROK 2012 

V OBCI ZÁVIŠICE 
Uvedené termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu 
nepříznivého počasí). 
Termíny některých akcí budou upřesněny v průběhu roku. 
 
 

ÚNOR 
 2.2. Muzikoterapie s bubnováním – ZŠ 
 3.2. XXII. Obecní bál – Obec Závišice 
 4.2. Wellness špacír – MŠ 
 9.2. Netradiční pohádkový zápis dětí do 1. třídy – ZŠ 
10.2. Sportovní turnaj se ZŠ A. Zábranského Rybí – ZŠ 
11.2. Maškarní ples – MŠ, ZŠ 
15.2. Pochovávání basy – Klub důchodců 
17.2. – 21.2. – Jarní chalupa v Životicích u N. Jičína – Oddíl skautek 
18.2. Ples – Sbor dobrovolných hasičů Závišice (SDH) 
22.2.      Den sesterství – Oddíl skautek 
 

- Beseda s myslivci, vycházka do lesa, poznávání stop – ZŠ 
 

BŘEZEN 
 4.3.  Čajovna – Kulturní komise 
 7.3. Přednáška o historii Závišic – Klub důchodců 
11.3.  Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava – Noc na Karlštejně – Kulturní komise 
16.3.  Beseda o Himalájích – Kulturní komise 
24.3. II. kolo ve hře Člověče nezlob se – Komise životního prostředí 
25.3. Loutkové divadlo Rolnička – Budulínek – Komise pro práci s mládeží 
29.3. Velikonoční dílna s programem – Vynášení Morény, hudební pásmo – MŠ, ZŠ 
30.3. – 31.3. – Velikonoční výstava – Kulturní komise, ZŠ, MŠ 
 

- Výroční schůze – TJ Závišice 
- Beseda v knihovně – ZŠ, MŠ 
- Dřevotříska  – akce pro světlušky a skautky – Oddíl skautek 
 

DUBEN 
 4.4. Školení řidičů – Klub důchodců 
15.4. Jarní koncert – Komorní orchestr Kopřivnice – Kulturní komise 
20.4. Den Země – ZŠ, MŠ, Komise životního prostředí, Oddíl skautek 
22.4. Divadlo Pod věží , Štramberk – MO KDU-ČSL 
26.4. Beseda Černobyl – Kulturní komise 
27.4. Zájezd – Klub důchodců 
29.4. Jízda osením  - MO KDU-ČSL 
30.4. Slet čarodějnic – Komise pro práci s mládeží 
30.4. Stavění máje – Obec Závišice, ZŠ 
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- Dopravní projekt, návštěva dopravního hřiště v Kopřivnici – ZŠ 
- Velikonoční skautské kuřátko – Oddíl skautek 
- Pašeráci – Oddíl skautek 
- Závod světlušek a vlčat – Oddíl skautek 
- Čarodějnice – Oddíl skautek 
 

KVĚTEN 
 9.5. Den matek – Klub důchodců, MŠ 
10.5. Den matek – ZŠ, MŠ 
12.5. Soutěž – SDH 
13.5. Koncert ke Dni matek – MO KDU-ČSL, Kulturní komise 
15.5. Zápis do MŠ  
27.5. Škvařenice – MO KDU-ČSL 
 

- Výtvarná soutěž – ZŠ 
- Exkurze do Prahy – ZŠ 
- Obecní zájezd – Obec Závišice 
- II. ročník Oříškiády – Kulturní komise 
 

ČERVEN 
 1.6. Koncert – Noc kostelů – MO KDU-ČSL 
 1.6.  Den dětí  v Kopřivnici - ZŠ 
 2.6. Den dětí  v Závišicích – Komise pro práci s mládeží, Oddíl skautek 
 6.6. Škvařenice – Klub důchodců 
 6.6. Školní výlet – Kroměříž - ZŠ 
 9.6. Závišický pedál - TJ Závišice 
14.6. Pasování předškoláků a pasování čtenářů – ZŠ 
29.6. Opékání špekáčků – ukončení školního roku – Komise pro práci s mládeží 
30.6. Turnaj v malé kopané – TJ Závišice 
 

- Beseda o myslivosti s opékáním na myslivecké chatě – Myslivci 
- Výšlap za krásami Beskyd – Kulturní komise 
- Závěrečná oddílovka – Oddíl skautek 
 

ČERVENEC 
 5.7. Pouťová zábava – Obec Závišice 
 6.7 – 7.7. – Turnaj čtyřhry – tenis – TJ Závišice 
 8.7. Pohár starosty – Holubáři 
21.7. Hasičská soutěž a Letní večer – SDH Závišice 
 

- Vycházky – Klub důchodců 
 

SRPEN 
10.8. Holubářské odpoledne – Holubáři 
12.8.  Pouť u kapličky – MO KDU-ČSL 
18.8. XXII. Obecní dožínky – Obec Závišice 
31.7. – 10.8. Tábor – Morávka – Oddíl skautek 
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ZÁŘÍ 
 3.9.  Slavnostní zahájení školního roku – ZŠ 
 7.9. 4. ročník Cesty za pohádkou – Komise pro práci s mládeží 
15.9.  Jiřinkové odpoledne – Klub důchodců 
15.9. Branný závod – Obec Závišice, Myslivci, Oddíl skautek 
20.9. Výukový program Dravci  v Kopřivnici – ZŠ 
28.9. –  30.9. – Podzimní výstava – Kulturní komise, ZŠ 
 

ŘÍJEN 
10.10. Přednáška – Klub důchodců 
13.10. Železný hasič – SDH Závišice 
14.10. Zájezd na Hostýn – MO KDU-ČSL 
20.10. 3. ročník Drakiády – Komise pro práci s mládeží 
27.10. Lampionový průvod a ohňostroj – Obec Závišice 
 

- Ukládání broučků – MŠ 
- Čajovna – Kulturní komise 
- Obecní zájezd – Obec Závišice 
 

LISTOPAD 
14.11. Krmášové odpoledne - Klub důchodců 
 

- III. kolo ve hře Člověče nezlob se – Komise životního prostředí 
- Divadlo Jiřího Myrona Ostrava – Kulturní komise 
- Literární pásmo – Knihovna 
- Setkání starších a osamělých – Sociální komise, ZŠ 
- Beseda – Kulturní komise 
 
PROSINEC 
 5.12. Po vsi chodí Mikuláš – Komise pro práci s mládeží 
 8.12. Mikulášský volejbalový turnaj -  TJ Závišice 
11.12. Vánoční besídka s rukodělnou dílnou a vánoční výstavou – ZŠ, MŠ, Kulturní 
              komise 
18.12. Vánoční jarmark – ZŠ, MŠ, Obec Závišice, Živý betlém – Oddíl skautek 
22.12. Výroční schůze  - SDH Závišice 
27.12. Štěpánský turnaj v nohejbalu – TJ Závišice 
28.12. Předsilvestrovské posezení – Klub důchodců 
 

- Vánoční koncert  
- Vánoční stromeček pro zvířátka – ZŠ, MŠ, Myslivci 
- Mikulášská nadílka s pohádkou – MO KDU-ČSL 
- Mikuláš – MŠ, ZŠ, Obec Závišice 
- Štěpánská zábava – Pohostinství U Kremlů  
 
LEDEN 2013 
1. 1. Novoroční setkání s ohňostrojem a koncertem – Obec Závišice 
 

 

 


