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Pro řadu mladých judistů byl tento
turnaj prvním seznámením se soutěžním
tatami, a i když nevyhráli žádný zápas,
všichni diváci oceňovali odvahu a nasazení, se kterým se na svém prvním turnaji
prezentovali.
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Obecní úřad informuje
Poděkování
„Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.“
Arnošt Lustig

Hanzelka a Rýpar přivezli medaile z Kroměříže
Kroměříž hostil 18. května mladé judisty na mezinárodní velké ceně města.
V žákovských kategoriích připravil pořadatel silnou konkurenci v podobě závodníků
z Čech, Slovenska, Izraele a Slovinska.
Radek Rýpar si tuto situaci ještě „vylepšil“, když se
ve starších žácích posunul sám o jednu váhovou kategorii výš. Důvod byl prostý. V jeho váze do 38 kg
nebyla žádná konkurence, ale v kategorii do 42 kg už
byli borci ze Slovinska, což znamenalo dobrou možnost, porovnat síly se zajímavou mezinárodní konkurencí. Boje ve skupině závišický judista zvládl a postoupil do semifinále, když mu na štítě zůstal Martin
Kolínek z Uherského Hradiště a souboj s Mihou Ozmecem ze Slovinska jen těsně prohrál. V bojích o meRadek Rýpar a Filip Hanzelka daile pak nestačil znovu na Slovince, tentokrát na Jaku
Kavčiče a v celkovém součtu bral ve ztížených podmínkách výborný bronz.
Mladší žák Filip Hanzelka, jakoby zapomněl na špatnou formu z minulých turnajů
a ve váze do 38 kg předvedl skvělý výkon. V pavouku se probil přes kroměřížského
Marka Buzáše a Martina Menzla až do finále. Tady se konfrontoval s evropským judem
v zápase s Izraelcem Amitem Saharem. Zahraniční soupeř prokázal nakonec více zkušeností, bral zlatý kov a závišický judista vystoupal na stupně vítězů po jeho pravici
se stříbrnou medailí.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 7/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28. 6. 2013, IČO 00600709,
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Dovolil jsem si citát, který je stručný, ale výstižný. Čas běží ať chceme či nechceme,
kdy po době dětství a době aktivního života přijde čas zaslouženého odpočinku. Tedy jednoduše „DŮCHOD“.
K tomuto zlomovému bodu se dostala i naše Paní učitelka,
paní Jana Novotná.
Tato milá paní učitelka zde na naší závišické škole vyučovala
celou řadu let a stala se velmi oblíbenou osobností jak u dětí, tak
u rodičů. Pomohla nám vychovat naše děti a dala jim jakýsi základ do života, který některé děti zúročí a stanou se dobrými
lidmi.
Za to, že nám paní učitelka Jana dala ze svého řemesla co jen
mohla, jí jménem celé obce děkuji a přeji aktivně prožité období zaslouženého odpočinku, hodně zdraví a pohody. No a ať se na nás někdy přijde podívat.

Přeji všem krásné prázdniny a dovolenou,
hodně sluníčka a nových zážitků.
Zdeněk Vajda

Poplatek za odpad na 2. pol. 2013 - termín splatnosti 30. 9. 2013
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2013
můžete zaplatit
nejpozději do 30. 9. 2013.
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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 17. 6. 2013
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)

POZNÁMKY
9) Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách P. Bohuslavu
Juroškovi. Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín.
10) Blažek, B.: Z archivu města Štramberka. Příbor 1928 , nestránkováno.
11) Nováková, M. a Šamánková, E.: Štramberk, městská rezervace státní památkové
správy. Praha, bez vročení, str. 10 - 11.
(pokračování příště)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
295/2013 program 18. zasedání ZO

8-0-0

volí:
296/2013 návrhovou komisi 18. zasedání ZO ve složení: Mgr. Aleš Jarolím a Marta
Najzarová
8-0-0
297/2013 ověřovatele zápisu z 18. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová a Petr Heralt
8-0-0
bere na vědomí
298/2013 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
8-0-0
schvaluje:
299/2013 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 2012 v předneseném znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
(viz příloha)
8-0-0

Zprávy od judistů
Benjamínci bojovali na Závišickém poháru v JUDO
Druhou červnovou neděli se konal v Závišicích judistický turnaj pro nejmladší benjamínky pod názvem Závišický pohár. Oddíl JUDO Závišice vyslal na své domácí tatami patnáct borců, aby si porovnali svoji výkonnost s dalšími, asi 50 judisty
z Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Nejlépe si vedla Anna Lošáková, která
ve váze do 40 kg dvakrát porazila Davida
Tomka z Baníku Ostrava a brala zlatou
medaili.

300/2013 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 3 na rok 2013 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
301/2013 výsledek výběrového řízení na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu
Závišic“ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo mezi obcí
Závišice a vítězem výběrového řízení společností Atelier Archplan
Ostrava, s.r.o. za cenu 64.130,- Kč (včetně DPH)
8-0-0
302/2013 výsledek výběrového řízení na stavební akci „Chodník pro pěší podél komunikace III/4822 Závišice - část 1 (kostel-transformátor)“ a pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a vítězem výběrového
řízení společností V+V SAVEKO s.r.o. Kopřivnice za cenu 1.498.464,70 Kč
(včetně DPH)
8-0-0

Stejně dobře bojoval v kategorii do 30,5 kg
Adam Socha. Ten porazil oba judisty
z Frýdku Místku Jiřího Pavlova i Alexeje
Hutyru a rovněž se radoval z medaile zlatého lesku.

303/2013 nákup stolů a židlí do zasedací místnosti ObÚ a výměnu střešní krytiny
na terase ObÚ dle výběrového řízení provedeného přes internetový portál
www.poptavka.cz
8-0-0

Stříbrné medaile za druhá místa s jedním vyhraným zápasem získali Mikoláš Bartoň
(37 kg), Vojtěch Honeš (27 kg), Jakub Štihel (20 kg), Tobiáš Bartoň (25 kg) a Tereza
Gajdušková (30 kg). Druhá místa, ale tentokrát bez vyhraného utkání, obsadili Lukáš
Kabuďa ve váze do 25 kg a Adam Gajdušek (26 kg).
Pro medaile za 3. místa si vystoupali na stupně vítězů Max Bartoň ( 25 kg), Ondřej
Gajdušek ( 27 kg), Patrik Bartoš (24 kg), Jan Štihel (30 kg), Jan Svoboda (20 kg) a Jan
Socha (23 kg).

304/2013 výrobu propagačních předmětů obce Závišice v ceně do 20.000,- Kč 8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
VII
Při hodnocení historie kostela je důležité srovnání shodných či podobných prvků
i u jiných kostelů. Charakteristické je mj. i výškové vyrovnání zdiva lodi a presbytáře.
Podobnost takových staveb je možno pozorovat u řady gotických vesnických kostelů
v Evropě. V okolí Štramberka a Tamovic se s podobnou dispozicí lze setkat např.
u kostela sv. Martina v Šenově. Jeho původ bývá kladen do prvé poloviny 14. století.
Kostel je sice celkově větší, prostorové poměry jsou však Tamovicím velmi blízké.
Další dispozičně obdobný kostel vyrostl kolem přelomu
13. a 14. století v Žilině u Nového Jičína. Oba kostely prošly
v minulosti několika přestavbami. Rozměry původního žilinského kostela z přelomu 13. a 14. století se shodovaly se šenovským kostelem. Žilinský kostel vystavěný rovněž ve velké lesní lánové vsi jako šenovský, byl tedy opět větší než
tamovický, poměr lodi k presbytáři však byl obdobný. Zdá
se, že oba kostely, šenovský i žilinský, byly produktem závěrečné fáze jednotně plánovaného (a možná i jednotně projekčně a stavebně zajištěného?) kolonizačního procesu, kterým Bludovicové nebo Vok z Kravař dovršovali reorganizaci
rozsáhlé starojičínské domény. Obě stavby v těsné blízkosti
Tamovic jistě sehrály roli podnětných zdrojů pro výběr typu
Okno ve východní stěně kostela. Nepředstavovaly však podněty jediné...
kostela
Lze tedy přijmout závěr, že půdorys a prostorové uspořádání kostela sv. Kateřiny v Tamovicích pravděpodobně
navazuje na starší vývoj v kraji představovaný kostely v Žilině a v Šenově. 9)
Upřesnění doby vzniku tamovického kostela sv. Kateřiny je možno opírat i
o srovnání dochovaných středověkých architektonických prvků. Např. lidské a zvířecí
hlavy - masky - na nosných prvcích se u vesnických kostelů přebíraly z významnějších
staveb už v prvé polovině 13. století. V okolí Tamovic se začínají vyskytovat v závěru
14. a počátkem 15. století. Z hlediska slohového určení má svůj význam i úprava oken,
tvarování jižního vstupního portálu apod. Portály staveb z té doby obyčejně zdobí reliéfní, nefigurální motivy kříže. Z důvodu naprostého nedostatku středověkých písemných dokladů o kostele sv. Kateřiny není možno s jistotou určit dobu výstavby kostela.
Na základě dosud známých faktů se zdá nejpravděpodobnější položení vzniku kostela
do doby kolem roku 1400 či do počátku 15. století. 10)
V místním lidovém podání se traduje, že u kostelíka sv. Kateřiny stávala osada
Tamovice. Rozvodněná Sedlnička prý odnesla celou dědinu a na novém místě se stavení zavěsila na břehu, a proto byla nová osada nazvána Závěšice. Jiná, stejně tak
umělá verze této pověsti uvádí, že Tamovice zanikly v době tatarského vpádu r. 1241.
Vody z prokopaných rybníků odnesly prý nejen tatarský tábor ale i ves, z níž zůstal
jenom kostel. Ani Tataři, ani rybníky u Štramberka ve 13. století nejsou doloženy věrohodnými prameny. 11)
12
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Blahopřání jubilantům

Jarmila Macháčková
Přejeme jubilantce hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Zlatá svatba
Ve sobotu 1. června 2013 oslavili

Zlatou svatbu
manželé Helena a Jaromír Lichnovští
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

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

2. 7.
23. 7.
Od 5. 8. do 16. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená.
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě.

Kroje na DOŽÍNKY
Možnost půjčit si kroje na DOŽÍNKY bude od 1. 8. 2013, po telefonické
domluvě: 556 856 020, 725 589 089.
Každý rok prosíme o včasné vyzvedávání krojů vzhledem k nedostatku místa
a následnému dalšímu chystání.
Za pochopení děkuje J. Hajdová
4
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Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 10. července
středa 14. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Skautský tábor

PET víčka
Budou prázdniny, ZŠ a MŠ budou zavřeny. Víčka pro Nikolku se budou sbírat nadále.
Proto prosím, pokud Vám to nebude dělat problém schovat víčka doma až na začátek
školy, budu ráda. V kostele do tašky se víčka mohou dávat neustále.
Jaromíra Hajdová
10
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Poděkování
Děkuji všem, kteří se zapojili do sběru pet lahví a odevzdávali je do školy. Jejich
snažení bylo oceněno, škola se umístila mezi nejlepšími a byla oceněna finanční odměnou 3.285 Kč.
Zároveň bych chtěla poděkovat paní ředitelce a všem paním učitelkám za přípravu
krásného až dojemného programu a dětem za jejich vystoupení na slavnostním ukončení školního roku v úterý 25. června v sále U Kremlů.
Jaromíra Hajdová

Školní okénko
Mateřská škola
V měsíci červnu si děti ze školky začaly užívat hry na školní zahradě, které brzy
skončily, neboť počasí nám moc nepřálo. Co nám však vyšlo, byl výlet na zámek
Kunín, který si děti moc užily. Na prožité chvíle pohádkového zámku vzpomínáme
ještě dnes. Na zámku byl pro děti připraven program v podobě seznámení s pohádkovými bytostmi, rekvizitami a zkoušení kostýmů. Na závěr děti zhlédly pohádku.
Po programu byly připraveny špekáčky na zámecké zahradě a ve volné chvíli děti
hledaly poklad ukrytý ve starých stromech.
Ke konci června si předškoláci z oddělení Soviček vyzkoušeli jaké to je spát
ve školce, aby všem ukázali, že už jsou velcí a na chvíli se obejdou bez rodičů.
Poté, byli pasováni na školáky a 1. září mohou klidně nastoupit do školy, na což jsou
patřičně hrdí. A my jim přejeme šťastnou cestu, vždyť pohádka končí a začíná život.
Vám milí Závišané přejeme krásné, klidné a slunečné léto
plné příjemných zážitků a v září zase na shledanou
v našem okénku z mateřské školky.
Vaše paní učitelky
Děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc při organizování akcí: Broučci a Mikulášské
odpoledne

Oznámení o omezení provozu mateřské školy
v době letních prázdnin
Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem
bude Mateřská škola Závišice

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

Informace od hasičů
Muži na okresní soutěži opět stříbrní, Ondra Kahánek 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 1. června za účasti nejlepších
družstev okresu. Přes absenci 2 zraněných opor tak dokázali obhájit loňské umístění
a nebýt chyby ve štafetě, mohli slavit vítězství.
To vybojoval v hodnocení jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami Ondra Kahánek,
který si za vynikající čas 17,89 s odvezl zlatou medaili.
Novojičínská liga v požárním útoku
Našim mužům se zatím v letošním ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku daří
dobře, když po 4. kole drží výborné 2. místo v konkurenci nejlepších 16 družstev okresu.
V průběžném pořadí vede Tísek s 63 body, druhé Závišice mají 49 bodů, třetí Výškovice
48, čtvrté Kujavy 47, páté Trojanovice 43 bodů atd.
Všichni místní příznivci požárního sportu věří, že naši borci budou po posledním 13. kole
ligy, které proběhne 21. září ve Větřkovicích opět na stupních vítězů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
pořádá v sobotu 20. 7. 2013

HASIČSKÝ DEN
—————————————————————————————————-

11,00 hodin Soutěž O pohár obce Závišice
občerstvení , koláče , klobásy na grilu
———————————————–———————————20,00 hodin Letní večer na zahradě U Kremlů
hudba DJ ZDENO , vstupné 60,- Kč
občerstvení , trynčky , maso z udírny
Na Vaši účast se těší hasiči

Mgr. Dana Hýlová, ředitelka
6
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Školní výlet na Kletné

Základní škola
Školní rok končí, na dveře klepou prázdniny…
Měsíc červen, který nás nejdříve pořádně pokropil dešťovými kapkami a poté
rozehřál tropickými dny probíhal ve škole ve znamení závěrečných aktivit, hodnocení
a bilancování. Naši žáci napnuli všechny své síly, aby se na vysvědčení zaskvělo co
nejvíce jedniček, proběhly závěrečné písemky a zkoušení. Toto náročné školní období
bylo zpříjemňováno těmito aktivitami:
Ve středu 19. 6. jsme navštívili mysliveckou chatu, kde nám členové místního
mysliveckého sdružení pánové Najvar, Pavelka a Bortel připravili táborák s opékáním
špekáčků jako odměnu za sběr kaštanů. Myslivcům za příjemně strávené dopoledne
děkujeme.
Úspěch zaznamenala naše družstva čtvrťáků a páťáků v Jantarové lize malotřídních škol v miniházené. V přátelském utkání v Novém Jičíně skončila na druhém
a třetím místě.
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i závěrečné focení, kterého se
letos ujala paní Jarolímová.
Sérii preventivních programů s agenturou Faust z Ostravy, ve kterých se naši
žáci formou workshopu učí správnému sebepojetí, toleranci k odlišnosti druhých, vzájemné spolupráci a zdravému životnímu stylu, jsme zakončili v pondělí 24. června.
V měsíci červnu jsme odevzdali i poslední balíky starého papíru do sběru.
Všem, kteří nám se sběrem druhotných surovin pomáhali upřímně děkujeme.
Slavnostním ukončením školního roku bylo rozloučení s páťáky, pasování
předškoláčků na školáky a Slavnost Slabikáře s pasováním prvňáčků na čtenáře, které
proběhlo v úterý 25. června v hostinci U Kremlů. Děti z mateřské školy a žáci školy se
představili s krátkým programem, účinkovali zde i žáci Miss music s hrou na zobcové
flétny a děvčátka s tancem zumba pod vedením své oblíbené Heidi. Odměněni byli naši
jedničkáři, žáci, kteří se nejaktivněji účastnili sběru kaštanů, vítězky recitační a pěvecké
soutěže i členové pěveckého sboru, kteří po celý rok prezentovali školu na veřejných
vystoupeních.
Tato akce byla i rozloučením s naší milou paní učitelkou
Janou Novotnou, která odchází do zaslouženého důchodu. Za zaměstnance školy i žáky paní učitelce děkuji za její poctivou každodenní
práci, vlídné vystupování a velký přínos pro školu. Doufám, že nám
zachová svou přízeň a i nadále s námi zůstane v kontaktu.
Sladkou tečkou za proběhlým školním rokem a odměnou žákům
za vysvědčení byl tradiční zmrzlinový pohár pana starosty.
Všem příznivcům školy přejeme hezké léto a děkujeme za podporu
a pomoc, kterou nám věnovali. Poděkování patří i pracovníkům Obecního
úřadu v Závišicích v čele s panem starostou za operativní řešení potřeb školy
a dobrou spolupráci.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka
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