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Zpravodaj/duben 2013  

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 4/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 3. 2013, 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 
19. 4. 2013*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

DŘEVOPRODEJ A MAXI BAZAR 
 v Kopřivnici u Kauflandu oznamuje, 

že ruší tuto provozovnu.  
Využijte posledních levných nákupů  do konce dubna! 

KŘÍŽEK - STŘECHY.CZ 
KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ 

 
PROVÁDÍME KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ 

A TESAŘSKÉ PRÁCE. 
 
KONTAKT: ROMAN KŘÍŽEK 
                      VEŘOVICE 644 
                      TEL.: 777 233 255 
                      krizekr@seznam.cz 
                      www.krizek-strechy.cz 
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Nabídka občanům 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 

Očkování psů 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / D U B E N  2 0 1 3 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 proběhne očkování psů: 
  horní konec - u hasičské zbrojnice    16.00 - 16.30 hod. 
  dolní konec - u transformátoru          16.30 - 16.45 hod. 
   Paseky - u kravína                             17.00 - 17.15 hod. 

Cena 100,- Kč 
Očkovací průkazy s sebou!  

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí  
bude přerušena dodávka elektřiny 

 
ve čtvrtek 18. 4. 2013 v době 7.30-16.00 hod. 

pro část obce Závišice („horní konec“) 
(viz mapa na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php). 

 
a ve čtvrtek 25. 4. 2013 v době 7.30-16.30 hod. 

pro celou obec Závišice 
 

V tyto dny bude Obecní úřad Závišice uzavřen. 

Vývoz  BRO bude v tomto roce zahájen v týdnu od 15. dubna 2013 

V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě, 
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci obce přímo na pozemku zájemce. 
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Poplatek za odpad na 1. pololetí roku 2013 

     Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 

Nálepky na popelnice již nebudou vydávány. 
 

Poplatek ze psů - ohlašovací povinnost 

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady 
na 1. pololetí roku 2013, aby tak učinili nejpozději do 8. 4. 2013. 
Poplatek 245,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 3. 2013. 
     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. 2/2012). 

 

Myslivecké sdružení v Závišicích pořádá 
 sběr kovového odpadu  

 

 v úterý       16. 4. 2013 
 a ve středu 17. 4. 2013 

 

v odpoledních hodinách. 
 

Žádáme občany, aby chystali kovový odpad až v den sběru. 

Sběr šrotu 

Upozorňujeme na povinnost držitele psa oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů: 
- vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení 
   psa staršího 
- zánik poplatkové povinnosti, např. úhyn psa, jeho darování nebo prodej 
(čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010). 
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Placená inzerce 
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Sběr nadměrného odpadu 

       Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 5. dubna 2013. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohos-
tinstvím U Kremlů a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné a tabulkové sklo   sklo 
 igelit     kovový šrot (např. pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest 
 hadice     a jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 5. dubna 2013. 
                                    Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 
               před obecním úřadem                                     15.00 - 15.45 hod. 
               dolní konec - u transformátoru                       15.50 - 16.15 hod. 
               Paseky - u Matulů                                           16.20 - 16.40 hod. 
               Paseky - u Bajerů                                            16.45 - 17.00 hod. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje                 televizory, ledničky 
 rozpouštědla, kyseliny                                   (odevzdat do E-domku) 
 barvy, laky, lepidla  
 hnojiva, léky                                                  zářivky, baterie, akumulátory 
 materiály obsah. dehet, azbest                       (odevzdat do E-domku) 
              obaly obsahující nebezpečné látky                             
 jiné chemikálie                                              pneumatiky (odevzdat prodejci 
                                                                                     zdarma nebo ve sběrném dvoře 
                                                                                     v Kopřivnice za úplatu)  

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2013,  
případně občanský průkaz. 
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Sběr velkých elektrozařízení 

Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  

Provozní doba E-domku: 
Pondělí         13 - 17 hodin 
Středa           13 - 17 hodin 

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

∗ chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 

∗ velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 
                                                     kuchyň. sporáky,…) 
∗ televizory, počítačové monitory 

∗ výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)  

∗ spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače, 

            DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )   

∗ hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…) 

∗ elektronické nářadí a nástroje 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat:  
 
 
- lineární (trubicové) zářivky 
 
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  
 
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  
 
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 
 
- světelné zdroje s LED diodami 
 

Do E-domku nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky 

E-domek 

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 
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     Třetí březnový víkend se vydala naše judistická špička na sever Čech. V Jablonci 
nad Nisou se v sobotu a v neděli zúčastnili turnaje Českého poháru žáků, dorostenců 
a juniorů, aby si připsali důležité body do kvalifikační tabulky pro mistrovství České 
republiky. 
     Závišický dorostenec David Hyvnar se pral v těžké váze do 100 kg. Soupeře mu zde 

tvořili Pavel Melichar ze Strakonic a jičínský Vít 
Jirutka. V tabulce, kde bojoval každý s každým, nepo-
nechal závišický dorostenec nic náhodě. Soustředě-
ným výkonem porazil oba své soky před časovým 
limitem na ippon. Dokázal tak úspěšně přetavit nároč-
ný zimní tréninkový program v zaslouženou zlatou 
medaili. 
Radek Rýpar byl další závišické želízko v ohni.  
Situaci mezi staršími žáky v kategorii do 38 kg neměl 
vůbec lehkou. Volný los jej sice posunul bez boje 
do druhého kola, ale tady jej čekal hodně nebezpečný 
Jan Svoboda z Litoměřic. V parádní bitvě s tímto úřa-
dujícím mistrem republiky, s nádhernými chvaty 
na obou stranách, skóroval jako první Svoboda. Jeho 

vedení na juko pak měl několikrát možnost Radek Rýpar zvrátit, ale i když soupeře ho-
dil, na bodové ohodnocení to nestačilo. Prohra znamenala pokusit se v opravách zabojo-
vat alespoň o bronz. Tady už pak všechno vycházelo. Bez jediného zaváhání mu zůstali 
na štítě všichni čtyři soupeři usilující o vítězství v opravách. Nejprve si poradil kontra-
chvatem s Davidem Vavřinou. Pak dostal na držení jihlavského Martina Štolbu a další 
soupeř byl vyřazen rozhodčími, když použil zakázanou techniku. V posledním zápase 
mu stál v cestě Slovák Gadzhiev Dalgat. S ním dokázal Radek Rýpar bodovat na juko 
a wazari a pečetil tak zisk bronzové medaile.  
Svůj den neměl na severu Čech poslední z mladého závišic. trojlístku Filip Hanzelka. 
V úvodním zápase s Michalem Doležalem z Ústí nad Labem v kategorii mladších žáků 
do 34 kg, sice prohrál, ale zranění z tohoto utkání jej do dalších bojů už nepustilo.  

David Hyvnar zlatý v Českém poháru 

A ani tady neměli rozhodčí lehkou úlohu. Teprve až po několika zhlédnutích nakonec 
určili vítězem Sedmidubského, který byl v době dopadu otočený o několik centimetrů 
líp, než závišický borec. V posledním utkání o bronz se Adam Kahánek střetl s vítězem 
oprav s domácím Tomášem Köhnem. Situace byla podobná jako v semifinále. Rozluště-
ní tajenky o vítězi ale tentokrát dopadlo dobře pro Kahánka. V golden skóre bodoval  
na yuko a odvezl si z krajské metropole bronzovou medaili. 
Ve váze do 100 kg se pral druhý zástupce JUDO Závišice Ondřej Číp. Tato váha byla 
kupodivu slabě obsazená a o vítězství bojovali jen dva judisti. O zlato s ním usiloval 
taky domácí Jan Pravda. Duel spěl s nerozhodným skóre ke konci. Necelou půlminutu 
do závěru ale Ondřej Číp špatně došlápl a odneslo to podvrtnuté koleno. S tímto zraně-
ním už pokračovat nešlo, a tak i přesto, že měl závišický judista jen jeden nevydařený 
zápas, bral z Ostravy stříbrnou medaili. 
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Zprávy od judistů 

     První březnový víkend si dali dostaveníčko mladí judisté z Čech, Moravy, Polska a 
Slovenska ve Frýdku Místku Dobré na turnaji O pohár Euroregionu Beskydy. Více než 
300 kluků a holek zde bojovalo o co nejlepší umístění na tomto prestižním turnaji. Tra-
diční zastoupení mělo v žákovských kategoriích i závišické judo. Ve starších žácích do 
38 kg bojoval Radek Rýpar. V tabulce se utkal postupně s bratry Proškovými z Baníku 
Ostrava. Martina porazil na ippon chvatem seoi naga morote a jeho bratra Jana kontra-
chvatem na boční techniku tani otoši. Aby si zajistil první místo, musel zvítězit 
v posledním zápase nad dosud neporaženým Jánem Chromiákem ze slovenské Dubnice 
nad Váhom. Na slovákův nepříjemný obranný styl zprvu nenalézal závišický starší žák 
žádný recept. Pak se asi v polovině zápasu dokázal přiblížit k soupeři tělo na tělo a pou-
žít chvat o goši. Byl z toho čistý ippon a zlatá medaile za vítězství ve váze do 38 kg. 
     V kategorii mladších žáků ve váze do 34 kg hájil barvy závišického juda již tradičně 
Filip Hanzelka. Jeho váha byla doslova nabitá favority. V prvním kole se v pavouku 
dokázal dostat dál přes Václava Vandrovce z Femaxu Hranice. Ve druhém kole mu ale 
vystavil stopku domácí Nikolas Hromják a odkázal jej do oprav. Tady nejprve porazil 
Lukáše Pavlicu z Baníku Ostrava, ale v dalším zápase jej čekal dobře známý Luděk 
Kubíček z Judo SKP Frýdek Místek. Po dlouhém nerozhodném přetahování nakonec 
oplatil Kubíček Hanzelkovi prohru z minulého turnaje a nechal závišického žáka 
na konečném sedmém místě. 

Radek Rýpar zvítězil v Poháru Euroregionu Beskydy 

Dvě medaile z GRAND PRIX pro závišické judo 
     V sobotu 9. března se konal v Ostravě judistický turnaj mužů a žen ze seriálu České-
ho poháru pod názvem GRAND PRIX – memoriál Jana Stankoviče. K atraktivnosti 
soutěže přispěli i účastníci z Chorvatska, Polska a Slovenska, kteří zde doplnili českou 
špičku.  
     Ve váze do 66 kg bojoval v barvách závišického juda již tradičně Adam Kahánek. 

Jeho prvním soupeřem v pavouku byl Dominik Kousal z Polné. 
Na pečlivě připravený oblíbený chvat sode curi comi goši závi-
šického judisty nenašel Kousal odpověď a bylo z toho vítězství 
na ippon. Ve druhém kole jej čekal Jiří Petrášek z JC Plzeň. Ten-
to západočeský klub je baštou výborných judistů, proto byla situ-
ace hodně těžká. Adam Kahánek se neuchýlil pouze k bránění, 
ale cílenými útoky tlačil na soupeře od začátku zápasu. Útočná 

taktika slavila úspěch a v polovině zápasu se opakovaně nastoupený chvat harai goši 
podařilo dotáhnout do vítězného konce. Další utkání s Matějem Sedmidubským z USK 
Praha už bylo semifinále a mělo rozhodnout, kdo se utká v boji o zlato. Nesmírně vy-
rovnaný souboj v základním čase vítěze neurčil, tak přišlo nastavení - golden skóre. 
Jelikož se oba soupeři dobře znají z domácích kolbišť, ani tady neměl nikdo převahu. 
Asi v půlce prodloužení zaútočil závišický judista chvatem ouči gari, soupeř kontroval a 
oba soupeři spadli na bok. Fandové obou táborů se radovali, že zvítězil právě jejich oblí-
benec, ale vítěze nebylo lehké určit, tak přišel ke slovu kamerový záznam.  
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Sběr 
malých elektrozařízení 

E-box 

je umístěn za vstupními dveřmi 
budovy Obecního úřadu Závišice  

Kontejner na malé spotřebiče 

                                   nefunkční malé elektrospotřebiče 
 - kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky, 
   fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické 
   hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), … 
                     můžete odkládat do těchto sběrných nádob:                    

Zde patří i baterie, akumulátory 
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)  

                    

 Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří: 
zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

je umístěn na sběrném místě tříděného odpadu 
na parkovišti naproti kostela 

 

 

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD! 
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 25. 3. 2013  
(číslo usnesení)                                                                 (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání   
schvaluje   
265/2013  program 16. zasedání ZO                                                                        8-0-0 
                        
volí: 
266/2013  návrhovou komisi 16. zasedání ZO ve složení:  Mgr. Aleš Jarolím, 
                 Marta Najzarová                                                                                      8-0-0 
        
     
267/2013  ověřovatele zápisu z 16. zasedání ZO: Hana Kuběnová, Petr Heralt      8-0-0 
          
bere na vědomí 
268/2013  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a zastupitelů o činnosti obce                                              9-0-0  
 
schvaluje 
269/2013  rozpočet obce Závišice na rok 2013 v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                  9-0-0 
bere na vědomí 
270/2013  zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci a schvaluje 
                 vyřazení předmětů z evidence majetku obce v předneseném znění  
                 (viz příloha)                                                                                             8-0-1              
 
schvaluje: 
271/2013  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 60.000,- Kč 
                 pro Sbor dobrovolných hasičů Závišice na nákup dodávkového vozidla 
                 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy                   9-0-0 
    
272/2013  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000,- Kč 
                 pro Sbor dobrovolných hasičů Závišice na sportovní činnost (požární sport) 
                 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy                   9-0-0 
                              
273/2013  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,- Kč 
                 pro Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 
                 - Občanskou poradnu Nový Jičín a pověřuje starostu obce sepsáním 
                 a podepsáním smlouvy                                                                            9-0-0 
                                                                                                                                             
274/2013  hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
                 škola Závišice za r. 2012 s přebytkem ve výši 200.800,98 Kč a souhlasí 
                 s převedením této částky do rezervního fondu školy a její použití v r. 2013  
                                                                                                                                  9-0-0 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

IV 

Ještě jednou se krátce ohlédneme do blízkého okolí kostelíka sv. Kateřiny. I když 
se týká více Štramberka, myslím, že na určitou dobu poznamenala i život v Závišicích. 

Z archivních pramenů se dovídáme, že „…Hluboce se vtiskl do paměti štramber-
ských rok 1754. Toho roku z jara i v létě hubily širý kraj po-
vodně. Dne 28. dubna se vracel zdejší farář Ondřej Pantz 
z Nového Jičína, kde byl na poutní slavnosti Bolestné Panny 
Marie ve Španělské kapli. U sv. Kateřiny, kde tehdy nebyl 
most a lidé i povozy musely přebrodit, byl zastižen následky 
průtrže mračen – povodní. Kočár se v rozvodněné Sedlničce 
převrhl, pan farář utonul. Jeho náhlá smrt hluboce otřásla 
myslí věřících a byla podnětem mohutného kázání Bděte, ne-

boť nevíte kdy, kde a jak zemřete. 
Nástupcem faráře Pantze se stal novojický kaplan P. Vavřinec Novosad, rodák 

z Višňové, muž vysoce vzdělaný. 
V červenci opět byl kraj postižen mnohými bouřkami a zvláště na sv. Annu průtrž 

mračen způsobila velikou a zhoubnou povodeň….“ 
Až dva roky po tragické smrti faráře Pantze byl vyřízen jeho protest s regentem 

novojičínského panství. O co ve sporu šlo? Už v roce 1748 odebral novojický hejtman 
Augustin Wiesnar zdejším kostelníkům louku, která byla odměnou za jejich služby při 
farním kostele. Pan farář Pantz protestoval, psal regentovi do Olomouce, ale věc se táhla 
celých 8 let. Teprve roku 1756 regent panství novojického dal zaknihovat právo štram-
berských „bráti užitek z louky kostelnické u valchy soukenické“. 

Zajímavé je i čtení pamětního listu napsaného 20 let po smrti Ondřeje Pantze, 
v roce 1774: „Roku 1774 měsíce septembra za velebného faráře štramberského Jana 
Floriána Jahna, narozeného v Novém Jičíně, zvonice tato sv. Kateřiny vystavěna jest… 

Stará makovice se postavila rok po oné divné příhodě, kdy slavný řád Tovaryšstva 
Ježíšova byl shozen. Panství novojické na ten způsob přivtěleno bylo k statkům císařsko 
– kamerálním… 

Toho času byli kaplani ve Štramberku Jiřik Kyselý a Tomáš Weldamon…děkan 
v Novém Jičíně byl P. Vavřinec Novosad, kdysi farář ve Štramberku. Toho času byl 
v Závišicích strany novojické mlynář a fojt Fridrich Kelnar a pulmistr Jan Marek. 
Na Uchvaldské straně pak fojt Kristián Pustějovský, pulmistr Lipový a kostelník Martin 
Hanzelka. 

Tuto zvonici stavěl Augustin Purmenský z Rybího. Na Štramberku byl pak jest tehdáž 
purkmistr a jmenoval se Martin David, rychtář Florián Štěpán, obecní písař Jan Prosek, 
rektor Václav Kyselý a kostelník Václav Štěpán…“ (opis ve farní knize pamětní, 1949). 

Tamovice a Závišice spolu kráčely velký kus cesty své historie. K Závišicím patřil 
starobylý kostelík sv. Kateřiny v Tamovicích, jehož Závišice až do roku 1940 používaly 
jako filiálního a pohřebního kostela. Povídání o tamovickém kostelíku umožní nahléd-
nout i do minulosti Závišic. 

Brod u kostelíka sv. Kateřiny 

(pokračování příště) 
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     Dne 7. února se 12 žáků 4. a 5. ročníků zúčastnilo okrskového kola celostátní  
soutěže ve vybíjené smíšených družstev v Kopřivnici. V základním kole této soutěže 
proti našim dětem stála družstva ze ZŠ Jičínské z Příbora, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice 
a ZŠ M Horákové Kopřivnice. Protože jsme skončili na 1. místě, postoupili jsme 
do okresního kola.  
Okresní kolo proběhlo ve středu 6. března ve sportovní hale ABC v Novém Jičíně. 
Zúčastnilo se 8 nejlepších družstev z celého okresu. Proti nám stála družstva z Nového 
Jičína, Fulneku, Studénky, Kopřivnice, Suchdola, Mořkova a Frenštátu. Bohužel jsme 
zde příliš neuspěli, náš nejlepší hráč-Jakub Gajdušek byl zraněn na ruce. Protože jsme 
se jako škola této soutěže zúčastnili jako poprvé, věřím, že 8. místo ze všech škol 
v našem okrese je moc pěkným úspěchem.  

Ivana Kysilková 

 
Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. – 5. ročníku. 
Z každé třídy byli vybráni dva žáci, kteří se zúčastnili okrskového kola v Kopřivnici. 
Byli to tito žáci   –  Patrik Bartoš / 2. ročník/,  Michaela Váňová / 3. ročník/,  Adriana 
Bednáriková / 4. ročník/ a Zuzana Michálková / 5. ročník/. V silné konkurenci žáků  
kopřivnických škol se umístila žákyně Michaela Váňová s básní Myška a makovice   
ve své kategorii na 1. místě a postoupila do okresního kola. Za vzornou reprezentaci 
školy v okrskovém i okresním kole jí byla udělena pochvala. 

Jana Novotná 

 
 

 
Základní škola a Mateřská škola Závišice, 

příspěvková organizace, Závišice 110, 742 21 Kopřivnice 
 

přijme kvalifikovaného pedagoga 1. stupně 
s nástupem od  1. 9. 2013. 

 
Výběrové řízení na tuto pracovní pozici se uskuteční 

ve škole v úterý 30. dubna 2013 od 8:00 hod. 
 

Zájemci zašlete svůj životopis 
 na e-mailovou adresu školy:  zs.zavisice@seznam.cz 

 
                                                               Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 

Výběrové řízení 

Recitační soutěž 

Vybíjená Preventan Cup 2012-2013 
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Zastupitelstvo obce Závišice po projednání 
rozhodlo                                                                                           
275/2013  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice pro Školu života 
                 Nový Jičín                                                                                               9-0-0 
 

276/2013  1. schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu z rozpočtu 
                     Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí, 
                     Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí na akci 
                     „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, ev. č. 
                     CZ.1.02/2.1.00/11.13397, pro příjemce podpory DSO Sdružení povodí 
                     Sedlnice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Závišice, IČ 70237093 
                 2. opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice 
                     realizovat veřejnou zakázku na projekt „Čistící technikou k lepšímu 
                     ovzduší v mikroregionu“, ev. č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinanco- 
                     vaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu životního 
                     prostředí, Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 
                 3. opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice 
                     projednáváním a podpisem všech smluv včetně dodatků, které se týkají 
                     projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, ev. č. 
                     CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie 
                     v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2 
                     - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí                                9-0-0 
 

277/2013  1. pověřuje starostu obce, aby požádal Regionální radu Moravskoslezsko 
                     o přehodnocení projektu na rekonstrukci kulturního domu v Závišicích, 
                     předloženého do výzvy 4.1-04 
                     a vyslovuje opětovnou podporu záměru rekonstrukce areálu Pohostinství 
                     U Kremlů: 
                     a) celková rekonstrukce areálu 
                     b) případně zateplení budovy a následné investice do zlepšení stavu 
                         celého areálu 
                 2. schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci - zateplení a úpravu 
                     budovy dle aktuálních možností dotačních titulů                                9-0-0 
schvaluje: 
278/2013  II. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapoje- 
                 ním města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2013 - 2016 
                 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy podkladového 
                 materiálu a schvaluje roční příspěvek ve výši 12.000,- Kč na činnost 
                 poskytovatelů sociálních služeb                                                              9-0-0 
 

279/2013  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2013 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                             9-0-0 
.…………………                                                                  ………………….. 
  Ladislav Lípový                                                         Zdeněk Vajda 
místostarosta obce                starosta obce 
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Den Země 

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích 

Velikonoční skautské kuřátko 2013 

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vás pozvat na akci DEN ZEMĚ, která se uskuteční v pátek 19. 4. 2013. 
Sraz všech, kterým není lhostejný vzhled naší obce a jejího okolí je v 16.00 hodin 
před Obecním úřadem Závišice.  
Akce se uskuteční ve spolupráci skautského oddílu Minehawa a komise životního 
prostředí. 
Po úklidu jsou účastníci zvaní na opékání buřtů 
na zahradě U Kremlů. 
Za nepříznivého počasí bude akce přeložena. 
Za komisi životního prostředí Petr Heralt 

     Letos jsme se ve dnech 28. a 29. března opět zapojily do celostátní sbírky 
„POMOZTE DĚTEM“.  

Ve dnech sbírky jsme před Obecním úřadem v Závišicích rozdávaly 
za příspěvek do kasičky námi vyrobené perníčky, malovaná vajíčka, 
kuřátka ve skořápce, zajíčky na špejli a další. 
I přes nepříznivé počasí se nám podařilo vybrat 2 000 Kč.  
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou 
postižené, zanedbávané či ohrožené.  
                   Děkujeme všem, kteří přispěli!!!  

                                                                                          Skautský oddíl Minehawa 

30. 3. na Bílou sobotu                17.30 hod., od 13 do 17 hod. adorace u Božího hrobu  
31. 3. v neděli Zmrtvýchvstání  10 hod. 
  1. 4. v Pondělí velikonoční      10 hod. 
 

Radostné a požehnané prožití Svatého týdne a Velikonoc 
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Měsíce únor a březen ve škole byly, stejně jako počasí venku, ve znamení do-
znívající zimy a opatrně přicházejícího jara.  

V rámci spolupráce s mysliveckým sdružením jsme absolvovali  zajímavou 
přednášku o myslivosti s ukázkou trofejí, vycpanin i zbraní a vycházku ke krmelci 
s pozorováním  zvěře. Za zajímavě strávené dopoledne děkujeme pánům Najvarovi, 
Pavelkovi a Macháčkovi.  

Typicky zimní záležitostí byl i tradiční maškarní karneval v hostinci U Kremlů. 
Dalšími kulturními akcemi v tomto období byla dvě divadelní představení - Kluk nebo 
holka, zabývající se příchodem dalšího dítěte do rodiny, a Pohádky z našeho statku 
o domácích zvířátkách. 

Zásadám zdravé výživy a zdravého životního stylu byl věnován zábavný pro-
gram Zdravá pětka Nadačního fondu Albert, prevenci sociálně patologických jevů pořad 
ostravské agentury Faust, bezpečnému chování chodců a cyklistů program pí. Matulové 
z dopravního hřiště v Kopřivnici. Tyto pořady vhodně korespondovaly s probíhajícím 
školním projektem Filipova dobrodružství, který učí žáky chování v různých životních 
situacích. 

Naši žáci se rádi účastní i soutěží a turnajů, ve kterých poměří své síly nebo 
znalosti s dětmi z okolních škol. Vítězstvím našich žáků skončil turnaj ve vybíjené, 
Michalka Váňová vyhrála okrskové kolo recitační soutěže. V matematické soutěži Klo-
kan dosáhli nejlepších výsledků v jednotlivých třídách Nikolka Boháčová, Michalka 
Váňová, Adriana Bednáriková a Adam Pustějovský. Nyní se děti připravují na soutěž 
Lubinský zpěváček, zúčastní se i okresního kola výtvarné soutěže Požární ochrana očima 
dětí. 

Svátky jara jsme přivítali velikonočními dílnami, z nichž si děti s maminkami 
odnášely velikonoční kraslice, kuřátka a zajíčky z vatových vajíček, ptáčky zdobené pe-
řím i kraslice zdobené technikou patchwork.  Hostem velikonočních dílen byla paní 
Tanhauserová, která přítomné naučila tradičnímu zdobení vajíček voskovou technikou 
a vrtáním. 

Nyní se děti těší na oslavu svátku maminek a připravují si pro ně dárky vytvoře-
né z keramické hlíny.                                                                         Mgr. Dana Hýlová 

Jako každoročně i letos se uskutečnil v měsíci únoru zápis do první třídy naší 
školy.  Zápis probíhal netradiční formou, byl motivován zvířátky. Zúčastnilo se ho osm 
předškolních dětí v doprovodu rodičů. 

 Zápis zahájilo vystoupení pěveckého sboru školy. Následovaly hravé úkoly 
pro děti, které byly zaměřeny na oblast jazykových schopností, matematických před-
stav, zkoumaly úroveň zrakového vnímání, grafomotoriky, schopnosti analýzy a synté-
zy. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytné pro bezproblémový nástup dítěte do první 
třídy. Děti zadané úkoly plnily s chutí, jednotlivě i ve dvojicích.  

Ze zápisu si domů odnesly drobný dárek a snad i chuť nastoupit po prázdni-
nách do opravdové „velké školy“. 

Zápis do první třídy 

Předjaří v naší škole 

Základní škola 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

     Na počátku března MŠ Závišice uspořádala výstavu sněhuláčků v sále OÚ.  
Své práce zde vystavila také MŠ Štramberk a MŠ Libhošť. Výstava byla moc pěkná 
a tímto děkujeme těmto mateřským školkám a také těm, kteří se přišli podívat. 

 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Také nás ve školce navštívila divadélka s krásnými pohádkami o zvířátkách 
ze statku a z lesa. 
   Další dny se děti věnovaly přípravě na Velikonoce. Vyráběly různé dekorace, 
učily se o zvycích a tradicích, hrály hry a tak dále a tak dále. 
 
     Tak krásné dubnové dny vám všem 
             přejí paní učitelky z MŠ  

nprap. Dagmar Benešová 
pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového říze-
ní 
HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. 
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Ne-
rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by 
měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbyteč-
ným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. 
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 
pokutou až do výše 25 000 Kč. 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
9. 4. 
7. 5. 

Kristina Pustaiová 
Marie Lichnovská 
Irena Kuběnová 
Jana Eichnerová 
Josefa Busková 
Josefa Macháčková 

Marie Michálková 
Bohuslav Sopuch 
Vladimír Socha 
Milada Lošáková 
Anna Horáková 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční  

ve středu 10. 4. 2013 v 16.00 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Poděkování 
Chci poděkovat p. starostovi Z. Vajdovi za zajištění videoprojekce při přednášce 
p. Adamce. 
 
Dále chci poděkovat za milou pozornost pro přítomné ženy u příležitosti MDŽ, 
kterou jim p. starosta předal. 
                                                                                                Jana Janková 

Klub důchodců připravuje 
na pátek 19. 4. 2013 
zájezd do Olomouce 

 
Cena zájezdu 250 Kč 

Odjezd autobusu v 8 hod. od ObÚ. 
Zájemci, nemusí být členy klubu, se mohou přihlásit u p. Radomila Michálka 
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Zájezd do divadla 

Jarní koncert 

Kulturní  komise obce Závišice pořádá 
v sobotu 27. 4. 2013 

 zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě 
 

SÁZKY Z LÁSKY 
Broadwayská hudební hříčka o falešných hrách a pravých láskách 

podle příběhů a postav Damona Runyona 
 

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 104 Kč nebo 120 Kč 
Doprava zdarma 

 
Zájemci hlaste se do 10. 4. 2013 na obecním úřadě 

 -  osobně, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz 

Žehnání polím a zahrádkám - jízda osením 

     V neděli 28. dubna 2013 budeme společně prosit, aby Bůh, zdroj všeho dobra, dal 
zdar práci našich rukou a my se mohli radovat z jeho darů. Od 14 hodin budeme pro-
jíždět naší vesnici a přinášet vám požehnání. Srdečně vás zveme k účasti u vašich 
obydlí. Trasa: od kostela k hasičské zbrojnici, pak zpět na Hývnarův statek, záhumenní 
cestou přes Holotu k Žerdíkům, poté zpět až k Vojkůvkům, pak po hlavní cestě okolo 
hospody přes padol na Paseky, poté kolem rybníka návrat ke kostelu. 
Pro zájemce budou připraveny křížky pro přenesení požehnání na zahrádku, pole atd. 

Kulturní komise obce Závišice 
 Vás srdečně zve 

 

na tradiční jarní koncert 
 Komorního orchestru Kopřivnice, 

 

který se koná v neděli 21.4. 2013 v 15.00 hod. 
v sále Pohostinství U Kremlů. 

 

Program koncertu je laděn v romantickém duchu. 
 

Vstupné dobrovolné. 
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Pozor na jarní práce! 

Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu 
často plné ruce práce.  
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plo-
chách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypa-
lování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale součas-
ně ohrožují svým jednáním okolí. 
 
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro 
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí 
porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za 
tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce 
do výše 500.000 Kč.  
 
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vy-
hláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na 
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno 
např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti 
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lo-
patku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od 
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr 
a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým 
dohledem.  
 
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na 
volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatře-
ní proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, 
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami 
obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 
nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 
950 739 844, nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, 
který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných 
informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou ta-
kovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající 
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 
500 000 Kč.  
 
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost 
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily 
vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení 
pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné vý-
jezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 
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Pozvánka 

V úterý 16. 4. od 16,00h se bude konat  
na Obecním úřadě v Závišicích 

Kurz suchého plstění 
z ovčího rouna 

Andělky+ korále 
Kurzovné včetně materiálu a zapůjčených pomůcek 180,-Kč 

Informace a závazné přihlášky  
telefonicky: 733 315 655 

nebo na: EwaMichalkova@seznam.cz 
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Obec Závišice – Kulturní komise 

pořádá 
 
 

3300..  dduubbnnaa  22001133  
 

 

IIIIII..  SSLLEETT  ČČAARROODDĚĚJJNNIICC 
 

Sraz čarodějnic a čarodějů v 14:30  

u TRANSFORMÁTORU, 
odkud se čarodějnickým vozem přesuneme na zahradu U Kremlů. 

 

 
 

Následovat budou čarodějnické zkoušky,  
volba MISS Čarodějnice.  

Nakonec upálení čarodějnice  
a veselení u čarodějnického ohně. 

 
 

Doprovodná akce: 
 

STAVĚNÍ MÁJE 
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů. 

 

Občerstvení zajištěno (guláš, pivo, opékání špekáčků) 

 


