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Pozvánka

Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska - spolek Nový Jičín
a chovatelé koní z Rybího
ve spolupráci s kulturní komisí Obce Rybí vás zvou

7. července 2012
na

RANČERSKÝ DEN
v Rybím na Klimbachu u fotbalového hřiště
Dopolední program - od 10 hodin (kombinovaná soutěž dvouspřeží, vozatajská soutěž,
ovladatelnost s kládou, těžký tah)
Odpolední program - od 15 hodin (vozatajské soutěže - těžký tah, skokové soutěže,
westernové soutěže, honební jízda, vození na koních)
Soutěžit se bude o pohár starostů okolních obcí a měst
Bohaté občerstvení, speciality na grilu, koláče ……. Na závěr hudba u táboráku!
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 30,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 7/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 6. 2012, 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
24.7.2012*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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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad - 2. pololetí 2012
Upozorňujeme občany na termín úhrady poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů na 2. pololetí 2012.
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. 2012.
Vývozy v červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí.

Nový přechod pro chodce
se semafory
V centru obce před školou jsme v těchto dnech zrekonstruovali přechod pro chodce,
který je nově osazen zpomalovacím systémem a semafory.
Celý přechod pro chodce zvýší bezpečnost v centru obce jak pro pěší - především
pro děti, které se zde pohybují, tak i pro motoristy.
Jak bude přechod fungovat?
Bude to systém tzv. stále červené. To znamená,
že do všech směrů bude svítit červená, kdy například použitím tlačítka pro přechod chodce
naskočí zelená pěšímu účastníkovi a vozidlům
zůstane červená. Nebo zjistí-li systém, že se
blíží vozidlo rychlostí povolenou v obci, naskočí vozidlu zelená a chodcům zůstane červená.
V případě, že vozidlo pojede v rozporu
s předpisy, zůstane na semaforu červená
a „spěchajícího“ řidiče zastaví.
Tento systém velmi dobře funguje v mnoha obcích a městech naší vlasti a přispívá
ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, tak věřím, že i v Závišicích
se budeme cítit při pohybu v centru bezpečněji.
Zdeněk Vajda
starosta obce
1
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 13. 6. 2012

V neděli 10.6. se v místní tělocvičně uskutečnil historicky první judistický turnaj
v naší obci - Závišický pohár. Byl plánován pro nejmenší začínající malé judisty. Zúčastnili se jej výkonnostně podobně vyspělí benjamínci z oddílů Femax Hranice a SKP
Frýdek Místek. Naši nejmenší nasáli atmosféru závodů a zkusili si boje na tatami
s jinými, než tréninkovými soupeři. Všichni bojovali a odměnou jim byly získané medaile. V celkovém hodnocení nakonec zvítězilo družstvo Hranic, Závišice obsadily
druhou příčku a na třetím místě skončili mladí judisté z Frýdku Místku.

(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
201/2012 program 11. zasedání ZO

8-0-0

volí:
202/2012 návrhovou komisi 11. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová a Petr Heralt
8-0-0
203/2012 ověřovatele zápisu z 11. zasedání ZO: Mgr. Hana Sopuchová a Hana
Kuběnová
6-0-2
bere na vědomí
204/2012 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
8-0-0

Výsledky závišických benjamínků v různých kategoriích:
1. místo :
Max Bartoň
3. místo
Mikoláš Bartoň
Tobiáš Bartoň
Vojtěch Honeš
Adam Socha
Jan Svoboda
2. místo :

schvaluje:
205/2012 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 2011 v předneseném znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
(viz příloha)
8-0-0

Kateřina Honešová
Václav Honeš
David Chvostek
Anna Lošáková

Patrik Bartoš
Tereza Gajdušková
Radim Hanzelka
Kateřina Honešová
Tadeáš Labounek
Michal Kuběna
Šimon Pech
Adam Socha

206/2012 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2012 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
207/2012 a) přijetí dotace z OPŽP na výsadbu krajinné zeleně v obci v celkové výši
886.680,- Kč, při spoluúčasti obce ve výši 98.520,- Kč, pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech
členů zastupitelstva obce a zpracovatelky projektu průběžnou kontrolou
akce
b) zpracování výběrového řízení na dodavatele výsadby společností
INNOVA Int. s.r.o. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
8-0-0
208/2012 uzavření smlouvy mezi obcí Šenov u Nového Jičína a obcí Závišice o platbách
neinvestičních nákladů škol na žáky trvale žijící v Závišicích a navštěvující
základní školu zřizovanou obcí Šenov u Nového Jičína na rok 2012 a to
ve výši 8.203,-Kč/žák/rok a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
209/2012 cenu za výkup pozemků pod komunikacemi na 54,- Kč/m2
2

8-0-0

Závišičtí judisté děkují všem za přízeň
a přejí hezké prázdniny a pohodovou dovolenou!
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Další výsledky závišických judistů
V Hranicích se 29.5. zúčastnili naši nejmenší mini ligy benjamínků a v konkurenci
stejně starých judistů se neztratili. Radim Hanzelka obsadil 1. místo, Filip Hanzelka
a Adam Socha 2. místo a Mikoláš Bartoň přivezl ze svého prvního turnaje bronzovou
medaili.

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
210/2012 a) začlenění území obce Závišice do územní působnosti Místní akční skupiny
Lašsko o.s.
b) vstup obce Závišice jako člena DSO Sdružení povodí Sedlnice do MAS
Lašsko o.s.
8-0-0
211/2012 uzavření Smlouvy mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice o vzájemné
spolupráci za účelem zpracování II. střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem na období 2013-2016 v předloženém znění (viz příloha)
a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
8-0-0

Zleva: Filip Hanzelka, Adam Socha,
Radim Hanzelka a Mikoláš Bartoň
V sobotu 2. 6. se sjeli nejlepší mladší a starší žáci z Moravskoslezského kraje,
aby bojovali o tituly a medaile na krajském přeboru v Karviné. Roli favorita potvrdil
ve váze do 30 kg mladší žák Radek Rýpar. Coby krajská jednička nenechal nikoho
na pochybách o svém postavení a všechny soupeře porazil
před časovým limitem na ippon. Nejprve ve své části tabulky
„A“ zdolal Adama Andruška z SKP Ostrava. Následně pak
domácího Jakuba Kristka z MSM Karviná, a po vítězství
nad frýdecko-místeckým Šimonem Filipcem bylo rozhodnuto, že z výhodné první pozice do semifinálových bojů postupuje závišický mladší žák. Tady se utkal s druhým ze skupiny „B“ s Danielem Šimkem z SKP Ostrava. Útočným pojetím si Rýpar vytvořil tlak, jehož vyústěním byl opakovaně
nastoupený chvat uči mata, kterým hodil soupeře na ippon.
V boji o zlato jej pak čekal vítěz druhého semifinále Lukáš
Rozehnal z oddílu SK Permoník. Rozehnal, který nastoupil
rovněž neporažen, moc šancí v tomto finále nedostal.
Po krátkém oťukávání si Radek Rýpar připravil rychlou
kombinaci chavtů uči mata-harai goši a napoprvé byl z toho ippon. Závišický mladší
žák se tak mohl radovat z letošního titulu krajského přeborníka.

souhlasí
212/2012 s navrženou změnou financování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji
(viz příloha)
8-0-0
schvaluje:
213/2012 navýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové
organizace:
a) v MŠ na 42 žáků
b) v ZŠ na 70 žáků
c) v jídelně na 99 strávníků
d) ve školní družině 25 žáků
8-0-0
214/2012 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč
pro Asociaci zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 15. ročníku
Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých
a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
215/2012 pokračování v rekonstrukci budovy obecního úřadu č. p. 115 prováděné
firmou GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. a pověřuje starostu
obce informováním členů zastupitelstva o průběhu rekonstrukce a nákladech,
které jsou nyní celkem 1.050.000,- Kč na celou budovu
8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce

Kroje na DOŽÍNKY
Až na sever Čech do Turnova odjel v sobotu 9.6. Adam Kahánek, kde s družstvem
Železa Hranice bojoval v 1. lize mužů. Svými vítěznými zápasy velkou měrou přispěl
k vítězství jeho týmu. V konečném součtu to pak znamenalo výborný postup do podzimních finálových bojů.
16

Možnost půjčit si kroje na DOŽÍNKY bude od 1. 8. 2012, raději po telefonické
domluvě: 556 856 020, 725 589 089.
Vzhledem k nedostatku místa a k následnému dalšímu chystání hlaste se včas.
Za pochopení děkuje J. Hajdová
3
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Vítání občánků

Informace od hasičů

V neděli 17. června 2012 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítání tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od srpna 2011 do 30. května 2012:

Muži na okresní soutěži stříbrní, Honza Kuběna zlatý
Krásný pohár za 2. místo přivezli naši muži z okresní soutěže v požárním sportu, která
proběhla na letním stadiónu v Novém Jičíně v sobotu 2. června za účasti nejlepších
družstev okresu. V silné konkurenci tak dokázali pěknými výkony vylepšit loňské
3. místo.
V hodnocení 64 závodníků v běhu na 100 m s překážkami vybojoval Honza Kuběna
zlatou medaili za 1. místo časem 18,26 s, Ondra Kahánek obsadil časem 18,60 s pěkné
4. místo.

Elen Surovcová
Klára Gajdušková
Klára a Lukáš Kuběnovi
Eva Lošáková
Veronika Slováčková
Jakub Mach
Elen Schillerová

Klub důchodců
Ve středu 11. července 2012
pořádá Klub důchodců

TURISTICKOU VYCHÁZKU.
Sraz účastníků u obecního úřadu ve 14 hodin.
Akce se uskuteční za příznivého počasí.

Kravařské stovkování
Na tradiční soutěž v běhu na 100 m s překážkami vyrazili 3 naši hasiči v sobotu
9. června do Kravař, kde se každoročně scházejí nejlepší závodníci z celého kraje.
Ondra Kahánek vybojoval po výborném výkonu 6. místo časem 18,01 s, Honza
Kuběna obsadil 10. místo časem 18,47 s a Tomáš Both 21. místo časem 21,70 s.
Novojičínská liga v požárním útoku
Našim můžům se zatím v letošním ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku daří
dobře, když po 4. kole drží pěkné 4. místo v konkurenci nejlepších 12 družstev okresu.
V průběžném pořadí vede Mniší s 42 body, druhé Kujavy mají 41 bodů, třetí Výškovice
mají 40 bodů, čtvrté Závišice také 40, pátý Tísek 30, šesté Hukovice 24 bodů atd.
Všichni místní příznivci požárního sportu věří, že naši borci budou po posledním
11. kole ligy, které proběhne 22. září ve Větřkovicích, na stupních vítězů.

Ordinace pro dospělé v Závišicích

Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

17. 7.

Pouť v Závišicích

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
pořádá v sobotu 21. 7. 2012

HASIČSKÝ DEN
13,00 hodin Soutěž O pohár obce Závišice

Poutní mše svatá
v kostele sv. Cyrila a Metoděje se bude konat

20,00 hodin Letní večer na zahradě U Kremlů

ve čtvrtek 5. července 2012 v 10.00 hodin.

hudba ALTANICA , vstupné 60,- Kč
občerstvení , koláče , guláš

Mši bude sloužit
P. Augustin Ján Kováčik OPraem z kláštera v Teplé.

Na Vaši účast se těší hasiči

Zároveň proběhne sbírka na opravu kostela sv. Kateřiny

4
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Prázdniny jsou na dohled
Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Ne vždy se podaří
pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich
fantazii a uskutečňování různých „hrdinských“ činů. Proto v případě, že ponecháváme děti
úplně nebo částečně bez dozoru měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí
požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Důrazně upozornit děti na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Aby si
při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty,
zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení
z bytu mají v ruce klíče. Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen
pro děti, ale i dospělé, mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku požáru a případnému zranění nebo usmrcení osob a ke škodám na majetku. Všichni bychom měli mít
v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách
čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit
a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých
letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené
například s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami
při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu
vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky
požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo 112.
Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru
Nový Jičín
14
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Informace z knihovny
Knihovna byla přemístěna do přízemí budovy obecního úřadu. Máme větší prostory,
a tak vzniklo samostatné dětské oddělení s hracím koutkem pro nejmenší čtenáře.
Těším se na Vaši návštěvu!
Zuzana Masudová
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 18. července
středa 15. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.
Od září bude opět otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod.

Školní okénko
Mateřská škola
V měsíci červnu se mateřská školka podobala mraveništi, vše co mělo nohy a ruce
běhalo, chystalo, tvořilo, pracovalo a taky si hrálo.
Den dětí jsme z důvodu nepříznivého počasí oslavili v tělocvičně, kde jme měly
(paní učitelky) pro děti připravený den plný her a soutěží se sladkou odměnou.
A na co jsme se těšili a taky připravovali? Byly to výlety
např. Rožnov p. R. - Jak Valaši chovali včely, Kroměříž - zámek
a Jezerní královna, MŠ Polárka v Kopřivnici a badatelské výlety
po okolí např. hledání života v trávě - s lupou, malování v přírodě tyto povedené výtvarné práce jsou vystaveny na Bowlingu Horuta.
Dále pak rozloučení a pasování předškoláků, divadlo v MŠ.
A největší zážitek bylo Indiánské spaní ve školce, kde jsme prošli Bizoní stezku,
splnili spoustu úkolů a dozvěděli se o životě Indiánů, kteří žili v souladu s přírodou.
Psaly o nás i Novojičínské noviny.

A na úplný závěr měsíce jsme byli opékat buřty a jako překvapení byl zmrzlinový
pohár na místním Bowlingu. No prostě takový normální měsíc ve školce.
Nezapomeňte na Prázdninovou soutěž o nejkrásnější pohlednici a nejvtipnější text.
Posílejte na adresu: Katka Kuběnová, Závišice 149, 742 21 – první „vlaštovka už přiletěla“ áááž z Turecka.
6
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

VIII.
Třetí rok jednání
Ve věci učitele: stran jeho dotace učinila obec s hukvaldskou stranou dohodu, že
bude platiti učiteli, který je veden jako učitelský pomocník a může tak zůstat i nadále,
pravidelně ročně 70 zl. konv. měny. Nutno ovšem předložiti prosbu, dokud se nezvýší
počet dětí podstatně, aby vrchnost dovolila tento obnos rozepsati na všechny usedlíky
tak, aby na školu přispíval každý rolník, zahradník, domkář i nájemník bez ohledu na to,
jestli má děti nebo ne.
Vybírání školních peněz od rodičů, jejichž děti chodí do školy, by bylo velmi
tíživé a pro rodiny s více dětmi neúnosné. To možno uskutečniti, až se počet dětí zvýší,
a to podstatně.
Větší příspěvek na budování školy a dotaci učitele nemůže zatím malá a majetkově slabá obec poskytnouti.
Petr Hyvnar, starosta
Josef Šimíček
deputirovaní
Tím byl protokol ukončen a podepsán.
Telltschik v. r. zástupce úřadu
Jan Beitel v. r. aktuar.

Přípis kraj. úřadu ze dne 24/9 1843 úřadu hukvaldskému :
Závišická obec chce postaviti novou školu. Do farní školy mají děti skoro hodinu
daleko. Dětí je 105. Nutno dle přípisu vysokého gubernia ze dne 1/9 1843 č.30599 splniti všechny podmínky konkurence se strany obce, patrona, vrchnostenských úřadů.
Pokud se týče obce Závišic, bude-li dovoleno stavěti a zříditi u nich školu, zavazují se poskytnouti víc než jsou povinni podle protokolu ze dne 22/12 1842 v N.Jičíně
a 11/1 1843 na Hukvaldech; naproti tomu chtějí přispěti méně, bude-li u nich uskutečněna jen obecná a ne střední škola; v tom případě by byla celá sustentace k tíži.
Za těchto okolností a protože přes 100 dětí by muselo choditi do vzdálené školy
ve Štramberku, povoluje se, aby závišická škola byla povolena a zřízena jako excurrendo škola s podmínkou, že obec zaplatí pomocníkovi-učiteli ročně 70 zl. Excurrendo
vyučování se má díti ze Štramberka; z rukou školního učitele ve Štramberku má přijímati pomocník svůj plat 70 zl.; štramberský učitel naproti tomu má se zříci jakékoliv
odměny, protože nebude míti žádné práce navíc. Jakmile počet dětí vzroste a štramberská škola nebude sto je přijmout, bude nutno podle předpisů přistoupiti ke zřízení střední školy /mittelschule/ v Závišicích.
Podkrajský úřad v N. Jičíně 25/1 1845 sdělil krajskému úřadu, že nemá v plánu
postaviti novou školu /Mittelschule/ v Závišicích, nýbrž vybudovati prostrannou školu
ve Štramberku a tam budou choditi děti z přifařených obcí. /č-1788 si 844/. Ale ani
ve Štramberku nebyla situace jednoduchá.
Je tedy nutno opatřiti plány a rozpočet na školu, aby to kraj. úřad potvrdil. Protože novojické panství je patronem, žádá se podkrajský úřad, aby opatřil plány a předložil
je i rozpočtem ke schválení kraj. úřadu.
(pokračování příště)
12

K zamyšlení
V naší vesnici plyne život velmi příjemně. Je to z mnoha důvodů, ale my chceme
pozvednout jen jeden z nich – ten nejdůležitější. Je to sounáležitost s přírodou a okolím.
Mnozí se od přírody odvrací a možná ani neví proč, snad proto, že jim nikdo neřekl,
čeho jsme součástí, odkud pocházíme, co je nejdůležitější, čeho si vážit. Zkusme se
sami nad tímto zamyslet, neboť tento problém se už nemusí týkat jen nás samotných,
ale taky našich dětí.
Děti z města přicházejí o ten krásný pocit, při kterém si mohou prozkoumat vše živé
i neživé kolem sebe. Vždyť i my dospělí, když se chceme něco nového dozvědět, je
nejlepší to vidět, zažít, sáhnout si.
Pedagog má být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat. A my i naše děti k tomu
máme velice blízko, vlastně je to vše na dosah ruky.
Naším záměrem je pro děti ZŠ a MŠ vytvořit Ekologickou zahrádku – Babiččinu
zahrádku, která bude sestavena pouze z přírodních materiálů. Samy však na to nestačíme, proto se obracíme o pomoc na vás, dobré lidi ze Závišic. Na ty, kteří mají či nemají
děti ve škole či školce, na ty , kterým není lhostejné v čem a kde děti vyrostou.
V čem nám můžete pomoci? Například budete vyhazovat trvalky, možná se budou
hodit do naší zahrádky. Máte kameny – placáky či říční přineste je budou se hodit na
skalku, chodníček, ohniště. Rádi byste věnovali něco ze dřeva? Pak bychom potřebovaly delší kmen stromu, jako přelez, špalky k sedění či přeskakování, „koláče“ – nařezané
širší kmeny různých velikostí, pěkný pařez i s kořeny. Šikovní dědečkové, můžete udělat ptačí budky, krmítka. A tak dále, a tak dále. Konkrétní dotazy zodpoví paní učitelky
z MŠ. Začít bychom chtěly v září, v novém školním roce.
Dnes se rozloučíme citátem H. Ch. Andersena:
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“
Tak krásné prázdniny vaše p. učitelky K + K + K
Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin:
Mateřská škola bude uzavřena od 16. července do 24. srpna 2012.

Základní škola
Výsledky výběrového řízení na učitelku a školnici
V souvislosti s rozšiřováním mateřské školy a základní školy o pátý ročník
bylo vyhlášeno výběrové řízení na učitelku ZŠ a školnici. Od příštího školního roku
do naší školy nastoupí pí. učitelka Mgr. Marcela Jarošová, která bude vyučovat žáky
4. a 5. ročníku, školnicí na oddělení 3 – 5 letých dětí se stane pí. Zuzana Masudová.
7
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Děkujeme vám za podporu, pomoc a spolupráci
Konec školního roku je ve škole dobou hodnocení a bilancování toho, co se
během roku událo, podařilo a co je třeba zlepšit. Zároveň je i vhodnou dobou
k poděkování sociálním partnerům.
Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat představitelům obecního úřadu
za podporu školy a vstřícnou spolupráci. Potěšující je, že škola v Závišicích se bude
rozrůstat o pátý ročník a zároveň to, že všechny děti starší tří let budou mít v naší
obci možnost navštěvovat mateřskou školu.
Zároveň chci poděkovat školské radě a všem rodičům, kteří aktivity školy
podporují, a když je potřeba, jsou ochotni přiložit ruku k dílu.
Poděkování si zaslouží i ti, kteří se věnovali dětem ve svém volném čase vedoucí kroužků. V letních dnech děti chodí do školy ve vlastnoručně potištěném
tričku, které si kromě dalších hezkých výrobků přinesly z kroužku Kutil. Protáhnout
se při sportu po dni stráveném v lavicích měly možnost ve sportovních hrách, v judu
nebo při zumbě. V dalších kroužcích mohly získat základy angličtiny nebo počítačové gramotnosti.
V průběhu školního roku jsme spolupracovali s jednotlivými komisemi
a sdruženími v obci. Děti vystupovaly s kulturním programem na vánoční besídce,
na oslavě Dne matek, na obecních výstavách, setkáních seniorů i na vítání občánků.
Občané Závišic nám za to pomáhali při sbírání papíru, plastových lahví a víček.
Za jejich pomoc děkujeme a těšíme se, že naše spolupráce bude pokračovat. Vždyť
se máme čím pochlubit – ve sběru papíru jsme se umístili ze 137 škol na 6. místě!
Plodná byla i spolupráce s mysliveckým sdružením a místními hasiči.
Za nasbírané kaštany a žaludy nám myslivci připravili zajímavou besedu s ukázkami
trofejí, vzali nás na vycházku zimním lesem ke krmelci a připravili nám příjemné
dopoledne na myslivecké chatě s opékáním špekáčků.
U hasičů jsme byli na návštěvě v jejich zbrojnici, prohlédli jsme si hasičskou techniku a v soutěžích jsme si vyzkoušeli, jak se stříká z hasičské proudnice.
Tyto atraktivní aktivity přispěly ke zpestření výuky a k prohlubování zájmu dětí
o dění v obci.
Školní rok jsme zakončili slavnostním pasováním předškoláků na školáky
a prvňáčků na čtenáře. Po skončení programu hrála kapela Kondoři. I této kapele
děkujeme za příjemnou produkci, která byla pro školu zcela zdarma.

Velký dík patří také manželům všech těchhle úžasných holek, protože se také
podíleli na přípravách a také akcích samotných, takže kluci Pavle, Pavle F., Honzo,
Ivo, Davide, Martine a Jirko také mockrát děkujeme.Jsme rádi, že Vás všechny máme
a moc dobře se nám s Vámi všemi spolupracuje a doufáme, že toho ještě hodně podnikneme, i když naše děti, pro které jsme to všechno začali dělat, odrostou.
V neposlední řadě patří dík obci Závišice, která akce pro děti sponzoruje a pro děti
vždy připraví nemálo odměn.
Tyto akce by také nebyly možné provádět bez paní Jany Vašicové z půjčovny kostýmu Kašpárek v Kopřivnici, která nám na každou akci zdarma a ochotně zapůjčuje
kostýmy.
No a neměli bychom také zapomenout na mladé v našich řadách, takže dík patří
také Tomovi Wojkowskému, Terce Kuběnové, Terce Veřmiřovské a Kači Bortlové!!!
Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.
Marcus Tullius Cicero
Za komisi pro práci s dětmi a mládeží
Aleš a Bohdana Jarolímovi

Všem příznivcům školy ještě jednou děkujeme, přejeme příjemné letní
dny a těšíme se na pokračování a prohlubování naší vzájemné spolupráce.
Mgr. Dana Hýlová
… z našich akcí
8
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Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace

Oznámení o zvýšení úplaty za vzdělávání
Vzhledem ke zvyšování nákladů na poskytování předškolního a mimoškolního
vzdělávání se s platností od 1. září 2012
zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na 400,- Kč měsíčně
a platba za školní družinu na 100,- Kč měsíčně.
Děti, které budou ve školním roce 2012/2013 již podruhé navštěvovat předškolní
oddělení z důvodu odkladu školní docházky,
budou platit úplatu za vzdělávání od 1. 1. 2013.
Děkuji za pochopení.
V Závišicích 12. 6. 2012

Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

Poděkování
Vážení přátelé, v dnešní době, kdy se málokdo setká s poděkováním i s prosbou,
bychom rádi změnili tento nešvar a touto cestou bychom velice poděkovali několika
lidem, se kterými máme tu čest spolupracovat a žít. V počátku všeho byla touha „něco“
změnit, která nás přivedla na nápad pořádat akce pro děti. Ne, že by v Závišicích bylo
málo kulturních zážitků, ale přece jen pro malé děti toho moc nebylo. No a nebyli bychom to my, abychom s tím nechtěli něco udělat. To by se však nepovedlo, kdyby nás
nepotkalo štěstí na přátele. Všichni moc dobře víme, jak obtížné je něco zorganizovat,
zdárně vykonat a to tak, aby akce byla úspěšná. Zkrátka a dobře je důležité kolem sebe
mít lidi, kteří jsou Vašimi nápady nadšeni a se stejným nadšením a bez větších okolků
jsou schopni téměř všeho. Proto se nám akce pro děti už druhým rokem daří provozovat
s takovým nadšením, protože za sebou máme „bandu“ těch „všeho schopných“ lidí.
Touto cestou bychom tedy rádi poděkovali naší vrchní pekařce perníků, schopné
prodavačce všeho co ji dáte Idě Bartoňové, dále její pravé ruce Romči Ficbauerové,
ve které se skrývá kromě hereckých i spousta jiných potencionálů. Dále malé výškou,
avšak velké srdcem a vůbec vším, co u člověka hledáme Evči Jaškové, která spolu
s Janou Bartošovou a Janou Gajduškovou jako zasloužilé matky, jsou vždy k mání, jsou
to prostě multifunkční maminky, které i přes své rodičovské povinnosti jsou ochotné
kdykoliv pomoci. Dále také Milči Štěpánkové, bez níž bychom byli při zdobení perníků
absolutně bezmocní, protože její výtvarné cítění nám velice pomohlo. Velice ochotně
pomáhá také Jarka Štihelová, která nám vždy na akce ráda zapůjčí manžela, ale ohledně
pomoci při chystání je nepostradatelná.
10

Opékání u myslivecké chaty
Na podzim minulého roku jsme sbírali a do školy nosili kaštany a žaludy. V zimě si
pro ně přišli myslivci a nosili je do lesa zvířátkům. Jednoho zimního dne nás myslivci
ke krmelci taky vzali a měli jsme štěstí - viděli jsme bažanta. Minulý týden nás
za odměnu myslivci pozvali k myslivecké chatě na opékání špekáčků. Opečené špekáčky a sladkosti, které jsme dostali, nám moc chutnaly.
Všem se nám dopolední pobyt u myslivecké chaty líbil, zahráli jsme si fotbal,
zazpívali písničky. Byli bychom rádi, kdybychom mohli navštívit mysliveckou chatu
zase příští rok. A moc rádi budeme sbírat kaštany a žaludy i v příštím školním roce.
Děkujeme všem myslivcům za pozvání na mysliveckou chatu.
Adam Matula a žáci 4. ročníku
Náš školní výlet
Ve středu 6. června se celá naše škola vypravila na školní výlet do Kroměříže.
Od školy jsme vyjížděli o půl osmé. Cestou jsme viděli dva hrady - Starý Jičín
a Helfštýn. Po příjezdu do Kroměříže jsme prošli náměstím k zámku. Tam si nás vyzvedla paní průvodkyně, která nás provedla zámkem. Viděli jsme lovecký a růžový
sál, malou a velkou jídelnu, trůnní sál. Chvilku čekání na pohádku jsme využili na nákup suvenýrů. Pak jsme sestoupili do sklepních prostor zámku - do letní jídelny - kde
jsme sledovali divadelní představení Jezerní královna. Pohádka se nám všem moc
líbila. Závěrečný pobyt v zámku jsme využili k prohlídce minizoo, která byla
v zámecké zahradě.
Co se mi nejvíc líbilo:
- Pohádka Jezerní královna - Zuzka Michálková, Žaneta Lichnovská
- Trůnní sál - Jarek Neuwirth, Anička Klowersová
- Růžový salónek - Adam Matula
- Celý zámek - Nikola Lichnovská
- Pohled do zámecké zahrady z oken zámku - Adam Pustějovský,
Žaneta Lichnovská
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