Zpravodaj/květen 2013

Zpravodaj/květen 2013

do semifinále. Tady už zůstali jen ti nejlepší z české špičky. Soupeřem mu byl Tadeáš
Sosna z Českých Budějovic. Nelehký zápas i tady dokázal strhnout na svou stranu
Rýpar a mohl se postavit do boje o celkové prvenství. Na tatami jej čekal vítěz z opačné strany pavouka, litoměřický Jan Svoboda. Oba soupeři, kteří stojí na nejvyšších místech rankingového žebříčku, byli odhodláni zvítězit. Bohužel, zlatá medaile byla jen
jedna a tu si tentokrát odvezl Jan Svoboda. Radek Rýpar pak stanul na stupních vítězů
po jeho boku se stříbrným kovem.
V kategorii mladších žáků do 34 kg zápasil v Chomutově Filip Hanzelka. Jeho skupina
byla nabitá 34 závodníky a boje tady byly skutečně na ostří nože. V prvním měření sil
vyhrál s Vítkem Polákem z USK Praha na ippon. Ve druhém kole pak těsně podlehl
Janu Vopatovi z VTŽ Chomutov. Tato prohra s domácím závodníkem jej odkázala
do bojů v opravách. Hned první zápas s příbramským Havlem vyhrál, ale v následném
utkání s Thomasem Scholzem z Brna už tolik štěstí neměl. Prohra pak znamenala umístění na solidní sedmé pozici.

Placená inzerce

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N

2 0 1 3 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Nabídka občanům
Náš úřad přichází s námětem, jak občanům a firmám výrazně pomoci finančně
uspořit. Není tajemstvím, že mnohá města díky elektronické aukci mají velmi výhodné
ceny plynu a elektřiny. Nyní, po jednání šesti starostek a starostů Sdružení Povodí
Sedlnice dne 19. 4. 2013 budeme usilovat, aby podobně výhodné ceny získala též naše
obec. Navíc se dohodlo, že obce zprostředkují velmi výhodné ceny energií též pro své
obyvatele a na jejich území působící firmy a živnostníky. Naše obec se na podmínkách
dohodla s firmou Energetický poradce s.r.o. zastoupené v našem regionu p. Ondřejem
Kretkem, který bude v rámci energetického poradenství vykonávat poradenský a administrativní servis pro občany a firmy, který má zajistit úsporu nákladů za plyn ve výši
minimálně 15% a za elektřinu minimálně 12% proti majoritním dodavatelům plynu
a elektřiny.
Obec Závišice poskytne pro tuto činnost
prostor čekárny ordinace v přízemí budovy obecního úřadu,
kde budou zástupci firmy k dispozici pro vás
od 13. 5. do 13. 6. 2013
v pondělí a čtvrtek 9-12, 14-16 hod.
Pokud máte zájem ušetřit za energie, přineste s sebou poslední roční vyúčtování
elektřiny a plynu. Tato služba je poskytována pro občany a firmy bezplatně.

Vítání občánků
Sociální komise obce Závišice pořádá

v neděli 26. května 2013 od 15.00 hodin
Závišan-zpravodaj obce Závišice
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v zasedací místnosti obecního úřadu

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic,
kteří se narodili v období od října 2012 do února 2013.
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Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 17. 4. 2013
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
280/2013 program 17. zasedání ZO
7-0-0
volí:
281/2013 návrhovou komisi 17. zasedání ZO ve složení: Mgr. Dana Hývnarová,
Hana Kuběnová
7-0-0
282/2013 ověřovatele zápisu ze 17. zasedání ZO: Mgr. Aleš Jarolím a Pavla Hyklová
7-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
283/2013 1 . bere na vědomí
informaci o projednání „návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Závišic“ ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 7-0-0
2 . schvaluje
2.1 dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona „Zprávu o uplatňování Územního plánu Závišic“ v předloženém znění
7-0-0
2.2 pořízení „Změny č. 1 Územního plánu Závišic“ v souladu se schválenou „Zprávou o uplatňování Územního plánu Závišic“
7-0-0
3 . schvaluje zařazení požadavků:
a) N1 (část dle návrhu pořizovatele)
7-0-0
b) N2
7-0-0
c) N7
7-0-0
d) N8 (část dle návrhu pořizovatele)
7-0-0
e) N11
7-0-0
do Změny č. 1 Územního plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím Přílohy č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
Závišic
4 . neschvaluje zařazení požadavků:
a) N3
7-0-0
b) N4
7-0-0
c) N5
7-0-0
d) N6
5-0-2
e) N9
6-0-1
f) N10
7-0-0
do Změny č. 1 Územního plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím Přílohy č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Závišic
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Závišičtí judisté přivezli medaile z Bohumína
První dubnovou sobotu odjelo šest závišických benjamínků k polským hranicím,
aby se zúčastnili turnaje Malá cena města Bohumína.
Anna Lošáková bojovala ve váze do 45 kg s Paulou Novákovou ze Slezanu Opava
a s Hanou Bartošovou z Femaxu Hranice. Obě soupeřky porazila na ippon a v tabulce
suverénně obsadila 1. místo.
V tabulce váhy do 40 kg se o vítězství pralo pět judistů. Mezi nimi se snažil taky
Mikoláš Bartoň. Hranického Trelicha porazil na ippon, stejně tak, jako domácího
Rostislava Hrtuse. Další vítězství, tentokrát na wazari,
si připsal nad Ondřejem Millianem z Femaxu Hranice,
a když pak porazil v posledním utkání hranického
Jakuba Budinského, tajenka byla vyřešena. Mikoláš
Bartoň si po zásluze vystoupal na stupně vítězů pro zlatou medaili.
Zajímavé okamžiky slibovaly boje o medaile mezi judisty váhy do 25 kg. Na bohumínském tatami se zde
představila dvojčata Max a Tobiáš Bartoňovi. V prvním
zápase prohrál Tobiáš s Vaňkem z Orlové, aby v následném utkání potrestal Max bratrovu porážku a Vaňka porazil. V dalších zápasech oba shodně porazili na ippon třineckého Kaczmarczyka, což v celkovém součtu znamenalo výborné 1. místo pro Maxe
a bronzovou příčku pro jeho bratra Tobiáše.
Mezi děvčaty předvedla solidní výkon Tereza Gajdušková. Výhra nad Rubinskou
z Ostravy a dvě prohry s výbornou Hadašovou a Machylovou z Femaxu Hranice,
ji přiřadily na třetí příčku v tabulce váhy do 33 kg.
Těžkou situaci měl mezi benjamínky váhy do 30 kg Tadeáš Labounek. Velká konkurence v této kategorii svedla účastníky do bojů v pavouku. Závišický benjamínek měl
v prvním kole volný los. Ve druhém podlehl Bielczykovi z Karviné, který jej odsunul
do bojů v opravách. Tady si v prvním zápase s frýdecko-místeckým Hurtou připsal
na své konto vítězství, ale v dalším kole prohrál s Králem ze Slezanu Opava a tím
pro něho cesta opravami skončila.
Celkový účet šesti závišických benjamínků, tři zlaté a dvě bronzové medaile si na své
konto připsal taky Adam Kahánek, který po čerstvě absolvovaných trenérských zkouškách měl premiéru ve funkci kouče.

Radek Rýpar stříbrný v Českém poháru
Až na západ Čech do podhůří Krušných hor se vydali 13. 4. dva závišičtí žáci, aby
se zúčastnili závodu Českého poháru v Chomutově.
Radek Rýpar se představil ve váze do 38 kg mezi staršími žáky. Vstup do turnaje měl
vynikající. Hned v prvním kole si poradil s jihlavským Tobiášem Chaloupkou a ve druhém dostal na škrcení Karla Šperla z JUDO clubu Domažlice. Ve čtvrtfinále jej pak
čekal jeden z favoritů skupiny výborný Jan Řáda z Teplic. Závišický starší žák ustál
Řádův prvotní tlak. Posléze kontroval protichvatem na ippon a úspěšně se probojoval
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Adam Kahánek a David Hyvnar jsou krajskými přeborníky

Krajská špička se sjela o Velikonočním víkendu do zasněžené Ostravy, aby bojovala na tatami místní TJ o tituly Krajských přeborníků Moravskoslezského kraje
v kategoriích dorostenců, juniorů a mužů.
Mezi muži se představil horký favorit váhy do 66 kg Adam Kahánek. Obhájce loňského prvenství opět nenechal nikoho na pochybách, kdo tuto váhu ovládá. V jeho spanilé
jízdě polem konkurentů mu nejprve zůstal na štítě Dalibor Charvát z Karviné. Potom si
poradil s Janem Petzuchem ze Slezanu Opava a ani domácí Zdeněk Krčmář nedokázal
zastavit rozjetý závišický rychlík. Poslední překážkou v tažení na titul představoval
mladý ambiciózní Lukáš Selecký z 1. JUDO clubu Baník Ostrava. Diváci a zvláště ti
domácí čekali těžkou bitvu po celých pět minut, bohužel, závišický judista je zklamal.
Zkušeně si připravil boční chvat sode curi comi goši a už za 30 sekund hodil Seleckého na ippon. Touto poslední výhrou tak pečetil celkové vítězství a zisk titulu Přeborník
Moravskoslezského kraje.
V dorostenecké kategorii chtěl zúročit tréninkovou přípravu David Hyvnar. Ve váze
nad 90 kg měl pouze jednoho konkurenta. Marek Měchura z SKP Ostrava mu byl více
než vyrovnaným soupeřem. Oba dva zápasy, které spolu svedli, byly dramatické až
do úplného závěru, ale oba měly úspěšnou koncovku pro závišického borce. I když
vítězství strhnul na svou stranu vždy až v závěru zápasu, znamenalo to, že k mužskému titulu Adama Kahánka přidal David Hyvnar ještě titul dorostenecký.
Svou výkonnost si pak ještě zkusil otestovat v juniorech. Konkurence ani tady
v těžkých vahách nebyla velká. V kategorii nad 100 kg se opět sešli jen dva judisté.
V „plusce“ s ním bojoval třinecký Daniel Štíhel. Ten dokázal těžit z větších zkušeností. V obou zápasech sice šel hned na začátku závišický dorostenec do vedení, ale Štíhel
utkání vždy stačil otočit ve svůj prospěch a odsunul tak Davida Hyvnara na stříbrnou
příčku.
O titul bojovala taky družstva mužů. Díky výborné formě Davida Hyvnara si jej
do svého týmu vybrali judisté z Bohumína. Závišický borec, ač věkem ještě dorostenec
je nezklamal. Svými vítězstvími je posunul výbornému druhému místu, když lepší byli
jen judisté z Baníku Ostrava.
V mužské kategorii váhy do 81 kg se vydal do Ostravy sbírat zkušenosti Jan Svoboda.
Při jeho prvním křestu na tatami zaplatil závišický začátečník nováčkovskou daň.
Přes jeho nebojácný výkon skončil na 6. místě, když jej soupeři předčili jak taktikou,
tak zkušenostmi.
S krajskou metropolí se o svátečním víkendu loučili závišičtí judisté pěknou velikonoční nadílkou dvou titulů krajských přeborníků a dvou stříbrných medailí.
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Zastupitelstvo obce Závišice po projednání
bere na vědomí
284/2013 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0
schvaluje:
285/2013 účetní závěrku obce Závišice za rok 2012 v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
286/2013 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Závišice za rok 2012 v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
287/2013 výši členského příspěvku do MAS Lašsko ve výši 2.444,50 Kč

7-0-0

288/2013 převedení části účelové dotace určené na hasičský sport ve výši 10.000 Kč,
kdy tato částka bude přidružena k částce určené na nákup dodávkového
automobilu pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Závišice a pověřuje
starostu obce podepsáním smlouvy
7-0-0
289/2013 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 10.000 Kč
pro TJ Závišice o.s. - oddíl Judo na nákup tatami a pověřuje starostu obce
sepsáním a podepsáním smlouvy
7-0-0
290/2013 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.000 Kč
pro Asociaci zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 16. ročníku
Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých
a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
7-0-0
291/2013 přijetí finančního daru ve výši 250.000 Kč od RWE Gas Storage, s.r.o.
na revitalizaci budovy č.p.115 a pověřuje pracovní skupinu složenou
ze všech zastupitelů výběrem, na co se tyto finanční prostředky použijí
7-0-0
292/2013 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2013 v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0
293/2013 tímto usnesením opravu formální chyby usnesení č. 148/2011 z 8. 11. 2011
o záměru narovnání majetkoprávních vztahů, týkajících se pozemků
pod místními komunikacemi: v části „náklady budou hrazeny z 50% obcí
a z 50% vlastníky pozemků“ - slovo „vlastníky“ se nahrazuje slovem
„žadateli“
7-0-0
294/2013 vyřazení předmětů z evidence majetku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Závišice v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
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Tisková zpráva

Zprávy od judistů
Velikonoční medailová nadílka závišických judistů

Obce vyvěsily protestní modré cedule.
Upozorňují na dělení dotací z EU

10. dubna: Obce a města už nehodlají být outsiderem v rozdělování evropských dotací nového rozpočtového období 2014 – 2020, dnes uspořádaly proto výraznou protestní akci. V den zasedání vlády samosprávy upozornily vládu, že dělení evropských
prostředků nemá být „hrabáním pod sebe“ (viz přeškrtnutý symbol hrábí).
V téměř šesti stech obcích a městech České republiky byly vyvěšeny shora přiložené
cedule. U značek vjezdu a výjezdu z obce připevnili starostové výraznou modrou
tabuli s přeškrtnutými hráběmi a nápisem, který hlásá, že daná obec má nárok
na peníze z EU.
„Cedulí si všimnou opravdu všichni. A to bylo i naším cílem, tedy upozornit,
že jsme se v přípravě čerpání evropských prostředků nového rozpočtového období
2014 –2020 příliš nepoučily z chyb toho současného období,“ popsala ex-senátorka
Jana Juřenčáková, iniciátorka tzv. Druhé zlínské výzvy.
Právě tento zásadní dokument poprvé souhrnně formuloval to, čeho se obce obávají
při dělení dotací v programovacím období 2014 – 2020. Podepsalo ji už na 1500 starostů a obecních zastupitelů z celé republiky, což už nyní mírně převyšuje rozsáhlé
protesty za změnu financování obcí, které vyvrcholily nedávným přijetím novely
rozpočtového určení daní.
A teď k tabulím. Proč jsou na nich přeškrtnuté hrábě? „Je to symbol hrabivosti velkých hráčů z řad velkopodnikatelů, ministerstev a velkoměst, kteří teď velmi silně
lobbují za své zájmy. U nich venkov ani regiony zastání bohužel nenajdou,“ konstatoval Zdeněk Miklas ze Sdružení místních samospráv ČR, které Druhou zlínskou
výzvu zastřešilo. „Navíc hrábě si můžou do rukou vzít zástupci obcí při hromadném
protestu, který bude následovat, pokud vláda nevezme naše požadavky vážně a nezačne se jimi zabývat,“ naznačil Miklas.
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V sobotu 23. března se v Karviné uskutečnil žákovský judistický velikonoční turnaj.
Závišický oddíl vyslal na toto klání obsazené í závodníky ze Slovenska a z Polska dva
judisty. Radek Rýpar bojoval mezi staršími žáky ve váze do 38 kg. V tabulce této kategorie se utkalo mezi sebou pět borců. Závišický starší žák ani jednou nepřipustil zaváhání. Nejprve si poradil s Nikolasem Tokarem z Baníku Ostrava a potom hodil
na ippon čistě provedenou uči matou ostravského Václava Strmisku. Jako
třetí soupeř jej čekal Adam Bajer ze Štramberku. Toho udržel na zemi předepsaných 20 sekund a připsal si do tabulky další vítězství za deset bodů. Posledního Daniela Kučeru z Třince dostal na lopatky chvatem ogoši a zajistil
si tak pozici na nejvyšším místě stupňů vítězů. Filip Hanzelka měl své soupeře v mladších žácích v kategorii do 34 kg uspořádané v pavouku. V prvním kole měl
volný los. Ve druhém se pak střetl s Jakubem Milem z Českého Těšína a vítězství
nad ním jej posunulo do semifinále. Tady se mu podařilo efektním chvatem tomoe naga
zvítězit nad Slovákem Chromiakem z Dubnice nad Váhom a otevřel si tak cestu do finále. Z opačné strany pavouka se do finále dostal rovněž neporažený Jan Cigán z Judo
Clubu Baník Ostrava. V tomto duelu nakonec dokázal zvítězit ostravský judista, který si
tím zajistil zlatou medaili a Filipa Hanzelku odsunul ke stříbrnému postu.
Mladí závišičtí judisté tak ziskem zlata a stříbra úspěšně zakončili karvinskou velikonoční misi.
Z TURNAJŮ VE ZKRATCE:
V úterý 26. března se v rámci meziklubového tréninku zúčastnili naši benjamínci turnaje
v Hranicích. V porovnání sil s hranickým klubem obsadili benjamínci tyto pozice:
Tereza Gajdušková
1. místo
Anna Lošáková
2. místo
Jakub Štihel
2. místo
Kateřina Honešová
3. místo
Tomáš Michálek
3. místo
Štihel Jan
3. místo
Patrik Bartoš
3. místo
Ondřej Gajdušek
3. místo
Tadeáš Labounek
3. místo
Jiří Šeděnka
3. místo
Max Bartoň
3. místo
Tobiáš Bartoň
3. místo
Vojtěch Honeš
3. místo
David Chvostek
3. místo
Jan Svoboda
3. místo
V sobotu 13. dubna bojoval Adam Kahánek za družstvo Železo Hranice v Jičíně na turnaji 1. ligy mužů. Ve všech svých pěti zápasech dokázal zvítězit a velkou měrou přispěl
svému týmu k zisku bronzových medailí.
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dosáhla sv. Kateřina snad největšího rozmachu. Zval tu věhlasné kazatele, hlavně
v den pouti. V ten den opravdu přicházeli „ke Kateřině“ nejen Štramberáci a Závišané,
ale poutníci z blízkého i vzdálenějšího okolí - Kopřivnice, Lubiny, Příbora, Ženklavy,
Nového Jičína i odjinud. Spis pokračuje: „Novým administrátorem ustanoven dp.
Robert Bednařík, rodák ze Starého Jičína. Kostelníkem byl Antonín Socha ze Štramberka čp. 200…“
I P. Bednařík pokračoval v díle svých předchůdců a nezůstává nic dlužen malé
svatyňce na břehu malé říčky „Cedronu“ pod úpatím „Hory Olivetské“, kdysi proslulého poutního místa. I jemu se zalíbila starobylá tradice.
Pamětní spis dále věnuje pozornost i událostem, které tenkrát „hýbaly“ Štramberkem a rozhodovaly o jeho bytí a nebytí: „…Předsedou Městského nároního výboru byl
do roku 1960 Jan Raška, tajemníkem Jaroslav Michna. Nynějším předsedou je Karel
Zrunek, tajemníkem Fridolín Mikula z Nového Jičína. Ředitelem školy devítileté je
Cyril Hykel ml., o zdraví lidu pečuje MUDr. Jiří Fila, státní obvodní lékař.
Hora Kotouč spěje rychle k zániku. Plánuje se zrušení ulice k nádraží, zrušení
školy, hřbitova, znovu se má vápenec těžit i na Skalkách. Nový hřbitov se plánuje
u kostelíka sv. Kateřiny…“. Toto 4. září 1963 zapsal P. Boh. Juroška a dopsal seznam
mincí vložených do makovice věžičky.
(pokračování příště)

Iniciativu podpořily sdružení obcí a měst celé ČR, a to Sdružení místních samospráv
a Spolek pro obnovu venkova. Právě místopředseda Spolku pro obnovu venkova
Radan Večerka kritizuje plány vlády k nastavení pravidel čerpání peněz z tzv. Programu rozvoje venkova (PRV). „Obce zde byly příslovečně vzaty na hůl. Problémy
vidíme i v přípravě čerpání dalších programů – Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Naše organizace rovněž vyjadřuje podporu místním akčním
skupinám (MAS), které zastupují jak samosprávy, tak podnikatele i neziskový sektor
v regionech. Právě tyto organizace jsou schopny efektivně čerpat evropské prostředky,“ uvádí místopředseda Večerka a dodává, že právě na jejich podporu by se vláda
měla zaměřit.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny parádivé dámy na

Kurz - šperk
náušničky z obšité broušené rivoli SWAROVSKI,
který se bude konat

21. 5. 2013 v 16,00h
na Obecním úřadě v Závišicích
Informace a závazné přihlášky na EwaMichalkova@seznam.cz
nebo tel: 733 315 655
Cena 180,-Kč včetně veškerého materiálu a pomůcek na náušničky,
které si sami vyrobíte ve svých oblíbených barvičkách
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Druhou zlínskou výzvu podpořil rovněž poslanec Petr Gazdík (předseda hnutí
Starostové a nezávislí). „Myslím, že tato aktivita samospráv je vážným signálem
pro vládu. Budu žádat ministry, aby se čerpání evropských prostředků vláda věnovala a slyšela rovněž na názory zástupců obcí a měst,“ uvedl Gazdík.
Seznam obcí naleznete zde rozčleněn podle krajů
http://www.jurencakova.cz/akce-cedule/
Tzv. Druhou zlínskou výzvu podporuje již na 1500 starostů, zastupitelů a veřejně
činných osob ze všech 14 krajů ČR
(seznam je zde http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/)

Pro více informací:
Ing. Jana Juřenčáková, iniciátorka a předsedkyně Iniciativy za živý venkov,
605736711, jana@jurencakova.cz
Edita Nezvalová, organizační manažerka SMS ČR, 604345806, nezvalova@smscr.cz

Co je Druhá zlínská výzva?
Venkovské obce se tímto protestem snaží upozornit na finanční prostředky v objemu
okolo 500 miliard korun, které mají být určeny EU na (dotační periodu) plánovací
období 2014 – 2020. Obce se obávají, že mohou opět skončit v megalomanských
a samoúčelných
projektech, ze kterých veřejnost ani stát nemají užitek.
„Navrhujeme také pro rozdělování peněz přednostně využít metodu LEADER, kdy
o penízích určených pro daný region rozhodují prostřednictvím místních akčních
skupin přímo lidé z daného území - spolky, starostové i drobní podnikatelé. To se
nám výrazně osvědčila. Je zde mnohem menší prostor pro korupční praktiky a velikášské projekty,“ podotkl Josef Zicha, starosta Vysokého Pole a další ze signatářů
Druhé zlínské výzvy. „Nechceme nic nemožného, jen to, aby se lidé v odpovědných
funkcích zamysleli, jak dát dotacím na další léta smysl,“ doplnil.
5
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Den Země v Závišicích
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat všem zúčastněným při úklidu obce
v pátek 19. 4. 2013. Bylo velice příjemné sledovat hlavně děti jakou měly radost,
když našly papír nebo plastovou láhev. Snad se akce zakončená opékáním špekáčků
všem líbila a těším se na další spolupráci.
Za komisi životního prostředí a skautky: Petr Heralt

Upozornění pro držitele průkazu
pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P
Vzhledem ke skutečnosti, že se množí případy, kdy jsou policií udělovány pokuty
za užívání zvláštního označení do motorového vozidla O1 (modrobílé provedení
se znakem vozíčkáře označené sérií AA a pěti nebo šestimístným číslem), jehož platnost byla ukončena ke dni 31.12.2012, upozorňujeme držitele průkazu pro osoby
se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P, kteří doposud označení O1 neodevzdali, aby
tak neprodleně učinili na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
v Kopřivnici (2. patro, kanc. č. 203).
Od 01.01.2013 je v platnosti pouze parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7), k jehož vyřízení je potřeba osobní účast
žadatele a předložení občanského průkazu, průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 fotografie
o rozměru 35 x 45 mm (odpovídající současné podobě).
Pro příp. bližší informace kontaktujte p. Magdu Lužnou, tel. 556 879 465.
Původní zvláštní označení O1

Nový parkovací průkaz O7

AA000000
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
V
Při opravách v r. 1949 byl do makovice kostelíka vložen pamětní list. Začíná slovy: „Starobylý kostelíček sv. Kateřiny, patřící k nejstarším kostelům na Moravě, během
času tolik utrpěl, že by byl pomalu
propadl zkáze. Špatná střecha,
zatékání dešťové vody a války
způsobily, že se v oratoři propadl
strop a zdi márnice a podpěrné
sloupy ochozu hrozily zřícením.
Německá okupace 1938 – 1945
kostelíku velmi ublížila, ustupující
Němci si v něm udělali konírnu a
varhany téměř úplně rozkradli.
Proto ihned po osvobození města
roku 1945 bylo uvažováno o jeho
Plán na opravu kostelíka sv. Kateřiny z r. 1949 opravě…“
V pamětním listě jsou popsány problémy se sháněním peněz,
materiálu apod., jsou vzpomenuti členové správy města Štramberka.
Spis pokračuje: „…Předseda místního národního výboru v Závišicích
je Jaroslav Hanzelka čp. 135, členové rady Raška Jan čp. 21,
Pustějovský František čp. 74, Antonín Hývnar čp. 30, Čeněk Hývnar
čp. 179, Váňa Jan, tajemník. Duchovním správcem farnosti štrambersko – závišické je administrátor P. Jaroslav Novobilský. Předsedou
společného konkurenčního výboru je Galia Josef ze Závišic čp. 54,
jednatelem a pokladníkem Petr Hanzelka ze Štramberka čp. 220, který P. Novobilský
má největší podíl na opravě kostela…“
Jaroslav
O několik odstavců dále se dočteme: „…10. října 1938 krátce
odpoledne byly Štramberk i Závišice obsazeny Němci a přivtěleny k Říši…konečně však
6. května 1945 v neděli ráno zasvitla svoboda. Hrdinná Rudá armáda nás osvobodila
a s ním i tento starobylý kostelíček. I on má svoje místo v té neblahé době, vždyť dlouho
poskytoval úkryt našim partyzánům. Však mu Němci před odchodem zaplatili…
I zde u kostelíka se odehrál poslední ústupový boj na území Štramberka, v němž padli
dva Němci. Pochováni jsou u plotu pod lipou na hřbitově kostelíka….“.
K tomuto pamětnímu listu patří ještě dodatek z r. 1963.
V roce 1963, kdy celý kulturní svět, zvláště slovanský oslavil 1 100. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na velkou Moravu…byl k pamětním listinám při natírání
střechy přiložen tento zápis: „…Administrátorem dp. Jaroslav Novobilský byl 23/5
1952 přeložen do Medlova u Uničova. Do Štramberka ustanoven za administrátora dp.
František Navrátil, rodák ze Seničky na Hané, dosud administrátor na Pohoři. Za něj
pořízena křížová cesta, elektrické varhany, starší varhany z Mnichové Lehoty. Dnem
15/10 1962 byl přeložen za administrátora do Hladkých Životic…“ Za jeho působení
19
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V roce 1990 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Jeho jméno je vyznačeno na panelu č.70 v památníku nezvěstných letců RAF v Runnymede u Londýna. Určitě
by si zasloužil alespoň pamětní desku na rodném domku.
I když Závišice neměly tak bohatou odbojovou činnost jako např. Štramberk,
Kopřivnice i Rybí, přesto se ta těžká doba i na malé obci podepsala. Vzpomeňme alespoň stručně osudy některých rodáků, kteří - jako Jaroslav Novobilský - žili jinde.
Josef Vrbica se narodil r. 1899 v Závišicích, později žil s rodinou
v Mniší a pracoval jako dělník v Tatře. Jako dlouholetý člen KSČ se podílel na její ilegální činnosti, spolupracoval i s vedením partyzánské skupiny
Jiskra. Po udání konfidentů Miroslava a Evžena Jaškových byl 20. července 1943 gestapem v Mniším zatčen a 14. ledna 1944 v Mauthausenu popraven ve skupině dalších 28 osob. Byl mu udělen Československý válečný kříž 1939 In memoriam.
Jeho syn Stanislav Vrbica se narodil v r. 1922 v Závišicích a žil Vrbica Josef
1899 - 1944
později s rodiči v Mniší. Tam se zapojil do otcovy odbojové skupiny.
Po zatčení svého táty se skrýval, ale brzy jej ve Větřkovicích zadržel hajný a předal
gestapu. Byl popraven spolu s otcem 14. ledna 1944 v Mauthausenu.
Další tři rodáky můžeme vzpomenout zatím jenom jmenovitě:
František Holub (1899 – 1942), zahynul v Oswietimi, bydlel v Ostravě,
František Novotný (1906 – 1942) zahynul v Mauthausenu,
Alois Hývnar (1912 – 1944) zahynul v Mauthausenu, bydlel v Tiché.

Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Vrbica
Stanislav
1922 - 1944

Občané s trvalým pobytem v obci Závišice žádají o výměnu řidičského průkazu
na Městském úřadě Kopřivnice, odboru správních činností - oddělení dopravních
agend (4. podlaží).

Novotný
Hývnar
František
Alois
1906 - 1942
1912 - 1944
Závěrem musím ještě dodat, že tyto stručné „poznámky“ nelze považovat za vyčerpávající vylíčení života v Závišicích v době okupace a odboje místních občanů. Kdysi
jsme se se zesnulým Lubou Buskem zabývali myšlenkou tu těžkou dobu alespoň trochu
zmapovat. Já jsem se dost podrobně zabýval Štramberkem, Luba chtěl popsat Závišice… Po jeho odchodu jsem dokončoval Štramberk a později obrátil pozornost na Rybí.
Vždyť celé okolí bylo úzce provázáno a propojeno…. Popsání historie let 1938 až 1945
v Závišicích zůstává i nadále badatelskou výzvou.
Hlavní prameny:
Adamec Josef:
Štramberk a německá okupace 1939 – 1945. Nepublikováno
Busek Lubomír:
Soukromý archiv
Chalupa Milan:
Odboj za nacistické okupace v Kopřivnici. Nepublikováno
ZA Opava:
Mimořádný lidový soud, Rozsudek ve věci Miroslava Jaška
Memoárová literatura, vzpomínky pamětníků.
Josef Adamec

S sebou přineste:
- vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“ (žádost obdržíte na pracovišti - viz výše)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
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Vydat nový ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek
500 Kč).
Žádejte o výměnu řidičského průkazu již nyní
a vyhněte se tak čekání ve frontách v období před koncem roku 2013!
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Daň z nemovitostí na rok 2013
Během května budou rozesílány do poštovních schránek složenky k zaplacení daně
z nemovitosti na rok 2013.
Na kterémkoli územním pracovišti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
mohou poplatníci nahlédnout do hromadného seznamu, vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho působnosti, tj. pro celý Moravskoslezský kraj
(viz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

8

Od r. 1927 vyučoval na české měšťanské škole v Melči u Opavy. Tato obec byla v té době převážně německá. V r. 1931 ředitelem tamější měšťanské, obecné a mateřské školy.
Jaroslav Novobilský byl velmi činný i ve veřejném životě. Konal přednášky
v okolních obcích, podílel se na ochotnických divadelních představeních,
pracoval i ve společenských organizacích. Po německé okupaci v r. 1938
musel opustit Melč a uchýlil se k rodičům do Závišic. Po záboru Závišic
musel opustit i rodnou obec a nakonec se stal v r. 1939 ředitelem měšťanské
školy v Pňovicích u Litovle (v protektorátě se o jejich dřívější působení
tolik nezajímali). Tam se ihned zapojil do protinacistického odbojového
Novobilský hnutí a stal se krajským vedoucím odbojové skupiny. Gestapo ho zatklo
Jaroslav 23. října 1941 a později převezlo do Brna. Po odsouzení k trestu smrti byl
1903 - 1942 spolu s jinými odvezen do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam byl
rozsudek vykonán 7. května 1942. Jaroslav Novobilský byl zastřelen spolu s ostatními
ve skupině 72 osob. Zasloužil by si rozsáhlejší vzpomínku, snad někdy jindy. Možná
i Čestné občanství.
Mezi těmi, kteří po okupaci republiky odešli ilegálně do zahraničí, aby tam
se zbraní v ruce bojovali za svobodu své vlasti, byl i jeden rodák a obyvatel Závišic.
Vladimír Michálek se narodil v početné rodině Vincenci a Emilii Michálkovým 21. března 1918. Své dětství a první školní léta prožil u rodičů v Závišicích v čp. 102. Mezi spolužáky byl znám jako usměvavý
„správný kluk“. Vyučil se ve Zlíně u Batě a stal se též instruktorem pilotů
bezmotorových letadel. Vojenskou službu nastoupil 1. 3. 1939 u leteckého pluku č. 2 v Olomouci. Po zabrání zbytku Československa hitlerovským Německem 15. března 1939 byl z československé armády propuš- Michálek
Vladimír
těn a vrátil se domů. Nechtěl nečinně prožívat život v porobené vlasti.
1918
- 1942
30. dubna 1939 odešel z domu, údajně do Lichnova, a již se nevrátil.
Ilegálně přešel hranice do Polska, odtud po získání pasu v Krakově do Francie a pak
do Velké Británie. Tam vstoupil do RAF (Britské královské letectvo), prodělal příslušný
výcvik na stíhacích strojích a získal hodnost P/O (podporučík letectva). Po vzniku
313. československé stíhací perutě (vznikla 10. 5. 1941), se stává 22. června 1941 jejím
příslušníkem. Zprvu létal s letouny Hawker Hurricane, naposledy pak měl stroj Supermarine Spitfire Mk.VB. V letce „A“ sloužil s pozdějším velitelem perutě F/O Františkem
Fajtlem (F/O=nadporučík letectva), který později, už jako generál, na něho ve svých pamětech vzpomínal. Mezi kamarády měl Vladimír přezdívku Miky.
Bylo by velice rozsáhlé povídání o jeho vojenské činnosti a hrdinských činech válečného
pilota. 27. března 1942 odpoledne byla 313. peruť svolána, aby doprovázela bombardéry
typu Boston při náletu na město Ostende v severozápadní Belgii. Letu se zúčastnil
i Vladimír Michálek. Ochranný doprovod zajišťovaly ještě další dvě perutě. Při návratu
se najednou objevili stíhači německé Luftwaffe… Náhle všechno utichlo. Při hodnocení
bylo pak zjištěno, že se z akce nevrátil pouze jediný letoun pilotovaný Vladimírem
Michálkem. Dnes víme, že jeho letoun byl sestřelen elitním německým stíhačem Josefem
Prillerem. Stalo se to týden po jeho 24. narozeninách.
Vladimír Michálek byl nositelem medaile „Za chrabrost“ a dvou záslužných válečných
křížů. 1. 2. 1947 byl povýšen in memoriam na nadporučíka letectva v záloze.
17
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K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ZÁVIŠIC
Letos je tomu už šedesát osm let, co umlkly výstřely druhé světové války a kdy se
tato hrůzná doba našich dějin proměnila v minulost. Stát se minulostí znamená často
i upadnout v zapomenutí. Nezáleží na tom, zda jde o minulost vzdálenou či nedávnou.
Rozhoduje jenom to, zda minulost je schopna promluvit k dnešku a zda je dnešek schopen důstojně navázat na její tradice. A minulost stará šedesát sedmdesát let je i dnes
životná a výmluvná!
I v malé obci Závišice však lze velmi názorně vysledovat pohnuté dějiny 20.století.
I mezi jejími občany najdeme účastníky prvního československého odboje - legionáře,
i zde můžeme sledovat těžký dopad hospodářské krize ve třicátých letech na obyvatelstvo, následné těžké období německé okupace i přehmaty poválečného období. Najdeme
tu typické lidské charaktery, které se, ať chvalně či nechvalně, podepsaly na historii
20. století. Okupace nacistickými vojsky znamenala pro nás od prvního okamžiku smrtelné nebezpečí. Jak ukazují dokumenty, Hitler a jeho rádci počítali s vyhubením českého národa, s poněmčením těch, jež by k tomu podle svých rasových zákonů uznali
za vhodné a s přesídlením zbytku nepoddajných kamsi za Ural. Národu hrozila ukrutná
genocida.
Čas je ovšem neúprosný a délka lidského života omezená. Od konce války uplynulo již 68 let, účastníků druhého odboje či jeho zasvěcených pamětníků více a více ubývá. Nebudeme se vracet do doby první republiky, ani vzpomínat Mnichov. Připomeneme si dobu válečnou a některé jednotlivce, kteří si vzpomínku zaslouží.
Města a obce, které připadly do záboru, byly obsazeny německými vojenskými
jednotkami 10. října 1938. Patřily tu i Závišice. Lidé se s novými poměry zkrátka nemohli nikterak smířit. Počátky organizovaného odboje proti nacistickým okupantům
jsou v celé republice spjaty především s ilegální organizací Obrana národa. Byla to vojenská organizace, která se začala formovat několik dní po nacistické okupaci. Jeden
z členů Obrany národa, Vilém Macháček, později vzpomínal: „…v dubnu 1939 se na
popud Hynka Kresty z Příbora začala v Závišicích tvořit ilegální organizace…plán činnosti a instrukce dostávali z krajského vedení v Ostravě…“ Závišická skupina podávala
zprávy o chování německých občanů, okupantů i oddílů SA a to i ze sousedních obcí.
Údajně byli zásobeni i technickým vybavením pro případ boje s německými okupanty.
Po zatčení vedoucích činovníků příborské skupiny skončila i činnost ON v Závišicích.
Historie druhé světové války ale není pouze historií odboje. I v této době žili lidé
své obyčejné životy. Pouze v neobyčejné době. Stát se hrdinou tehdy nebyl žádný problém. Hrdinstvím pro někoho mohlo být už jen poslouchání zakázaných rozhlasových
stanic. Hrdinstvím bylo třeba i vybírání peněz pro rodiny zatčených. Zkrátka bylo by
toho hodně. Ne každý hrdina se svou činností ale chlubil.
Mezi významné a hrdinné rodáky naší obce patří i odborný učitel Jaroslav
Novobilský. Narodil se 14. října 1903 v Závišicích rodičům Ludvíku a Anně Novobilským v čp. 85 a letos tedy uplyne od té doby 110 let. Jaroslav Novobilský si zaslouží
naší pozornosti, neboť celý jeho život byl příkladem houževnatosti, poctivosti a vlastenectví. Po vystudování příborského učitelského ústavu vyučoval v Rybí, ve Větřkovicích, v Libhošti a v Mniší.
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Blahopřání jubilantům
Ladislav Bortel
Jan Hyvnar
Jaroslava Vosolová

Oldřich Hývnar
Jiřina Mojžíšková
Anežka Sopuchová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Členové Klubu důchodců se zúčastní

Setkání starších a osamělých
u příležitosti Dne matek,
které pořádá Klub důchodců a Sociální komise obce

ve středu 15. 5. 2013 v 15.00 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů.

Zájezd Klubu důchodců do Olomouce,
plánovaný na duben, se uskuteční

v pátek 31. 5. 2013
Cena zájezdu 250 Kč
Odjezd autobusu v 8 hod. od ObÚ.
Zájemci, nemusí být členy klubu, se mohou přihlásit u p. Radomila Michálka

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

7. 5.
9
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Pozvánky
Oznámení o omezení provozu mateřské školy
v době letních prázdnin
Sbor dobrovolných hasičů

ZÁVIŠICE

Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem
bude Mateřská škola Závišice

Vás zve
na

uzavřena v době letních prázdnin v termínu
od 15. 7. 2013 do 16. 8. 2013.

IV. ročník soutěže v požárním útoku

Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

I.kolo novojičínské ligy

Místo konání: zahrada u Pohostinství u Kremlů
Datum konání:

sobota 11. května 2013

Začátek soutěže: 13:00 hod
muži, ženy

Kategorie:

Přijďte podpořit závodníky jak z našich tak cizích řad !!!!!!!
Občerstvení zajištěno…

Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá

v neděli 26. 5. 2013 ve 14.00 hodin
na cvičišti U Kremlů

OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
za účasti družstev mužů a žen ze Sedlnic, Libhoště, Bartošovic, Hukovic a Závišic.
Vítěz získá právo postupu na okresní soutěž
v sobotu 1. 6. 2013 na stadionu v Novém Jičíně.
Přijďte povzbudit naše hasiče, kteří budou obhajovat vítězství z loňského roku
Občerstvení zajištěno
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Český den proti rakovině
Již několik let je u nás v květnu pořádána sbírka na léčbu rakoviny. Letos sbírka
připadá na 15. květen (středa). Ten den se setkáváme s prodejci kvítek (měsíček zahradní - každý rok má jinou stuhu) za minimální cenu 20 Kč.
Protože u nás v obci se s prodejem nesetkáme, tak jsem květinky objednala přímo
v Praze a následně je budu nabízet k prodeji.
Jen pro zajímavost. Vloni jsem přes obce Rybí a Bordovice a Kopřivnici
sehnala k prodeji 38 kvítek, za které jsem utržila 1.160 Kč (průměr byl asi
30 Kč za květinku).
Letos máme k prodeji 100 ks. Doufám, že moje úsilí (prodej) při oslovení podpoříte.
Jaromíra Hajdová (býv. dětská sestra)
tel.: 725 589 089, 556 856 020

Pomozme nemocné Nikolce z Rybí
(viz články v Deníku a týdeníku 5+2)
Sběr víček z PET lahví, mléka a džusů neustále probíhá. Nosit se mohou do MŠ,
ZŠ, Skauta. V místním kostele je u vchodu připravena taška.
Všem těm, kteří pravidelně víčka nosí, děkuji.
Už 2x jsme odnesli velké množství víček na OÚ Rybí, kde jsou
shromažďována. K uskutečnění léčby, která by pomohla stav
NIKOLKY zlepšit, je třeba nasbírat 14 tun víček. Jen samotná
léčba na Slovensku přijde na 100.000 Kč.
Jaromíra Hajdová
15
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Základní škola

Den Země aneb Strom života
U příležitosti Dne Země se více než jindy s dětmi zamýšlíme nad potřebou
nenarušeného životního prostředí pro zdravý a šťastný život člověka.
V měsíci dubnu jsme zhlédli dvě divadelní představení - Ekopohádky a Příhody včelích medvídků, které byly motivací k dalším činnostem s environmentální tematikou.
A protože se děti nejlépe učí prostřednictvím vlastní činnosti, realizovali jsme
s žáky 1. – 3. ročníku projekt Strom života. V úvodu projektu se děti zamýšlely, jakým
způsobem člověk narušuje přírodu a potom hledaly řešení, jak dopad této negativní lidské činnosti eliminovat. Přicházely s různými nápady – nevytvářet černé
skládky, neznečišťovat vodu vypouštěním
chemikálií, elektřinu vyrábět především
ve větrných, vodních a slunečních elektrárnách…
To, jak si děti představují zdravé
životní prostředí, se projevilo v další části
projektu. Na veliký namalovaný strom
děti nalepovaly listy a květy se svým přáním přírodě:
„Přírodo, přeji ti zdravá mláďata.“
„Přírodo, přeji ti, aby si lidé nemyli v řece auta.“
„Přírodo, přeji ti louky plné květin…“
„Paní učitelko, ale náš Strom života by byl smutný, kdyby tam nebyla žádná
zvířata, “ozvalo se z dětského kolektivu. Tato věta byla impulzem ke kreslení a vystřihování ptáků, veverek a hmyzu, kterými žáci svůj strom dotvořili. Přijďte se na něj
podívat – visí ve vchodu do školy.
Odměnou za aktivitu byla pro žáky návštěva Dne Země pořádaného Radou
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje v Kopřivnici. Děti shlédly program a zúčastnily se připravených soutěží. Po návratu z této akce se s chutí zapojily do úklidu prostranství kolem školy, obecního úřadu, obchodu a kostela.

Mgr. Dana Hýlová
14
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Připravujeme

Školní okénko
Mateřská škola

Kulturní komise obce Závišice pořádá
v sobotu 1. června 2013

DEN DĚTÍ
od 14:00 hod. na zahradě pohostinství U Kremlů
Na děti čeká Cesta kolem světa,
bohatý program plný soutěží
a vystoupení SOKOLNÍKŮ.

Zápis dětí do Mateřské školy Závišice pro školní rok 2013/2014
Zápis dětí do Mateřské školy Závišice pro školní rok 2013/2014
dne 15. května 2013 v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin v ředitelně školy.

proběhne

Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu přinese:
-

svůj občanský průkaz
rodný list dítěte
doklad od lékaře o pravidelném očkování dítěte proti nákaze
dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Závišice
ve školním roce 2013/2014
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace, stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §
165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.

Kulturní komise obce Závišice pořádá
v sobotu 8. června 2013

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je:
-

Absolvování povinného očkování dítěte popř. doklad o kontraindikaci k očkování

KREMLFEST 2013
od 14:00 hod. na zahradě pohostinství U Kremlů
Festival amatérských kapel.
Vystoupí: OGABA - dětská hudební kapela Kopřivnice
A. REJMAN - folk-jazz Příbor
APERION - power/heavy metal Štramberk
KONDOŘI - Country & Folk Kopřivnice
THE SCRAF - punk-rock Starý Jičín
THE CHALLENGE - pop-punk Kopřivnice
LEMON CROW - rock-alternative Kopřivnice
ALTER VIA - Folkrock - Frýdlant nad Ostravicí
PŘÍKOP – Příbor
12

Při přijímání dětí vychází ředitelka z těchto kritérií:
-

Trvalé bydliště dítěte v obci Závišice
Věk dítěte
Individuální situace dítěte:
Přednostně budou přijímány děti,
o které se hlásí k celodennímu provozu,
o pokud mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte,
o se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka
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