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Zpravodaj/červenec 2017 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  Č E R V E N E C  2 0 1 7 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

 

10:00 Slavnostní mše svatá  - celebruje P. Dušan Zelina,  
           doprovázet bude pěvecký sbor ze Štramberka a okolí 
 

14:30 Svátostné požehnání - doprovází místní chrámová schola 

Závišická pouť 5. 7. 2017 
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 

Kroje na XXVII. Obecní dožínky 19. 8. 2017 

 
Kroje se budou chystat a vydávat od začátku srpna,    
po telefonické domluvě, ať vím dopředu, co připravit. 
Pokaždé prosím, hlaste se včas. 
                    Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2 

                                                                                731 420 244 T-mobile 

Informace z knihovny 

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny: 
pondělí 10. července 

pondělí 14. srpna 
od 15.00 do 17.00 hodin. 

 
Přeji všem krásné léto 

a příjemné prázdniny a dovolené. 
 

                                Zdeněk Vajda, starosta 



2 

Zpravodaj/červenec 2017 



3 

Zpravodaj/červenec 2017 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Václav Najzar 
Rudolf Macháček 
Vítězslav Jalůvka 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
18. 7. 
22. 8. 

Klub důchodců 

Klub důchodců pořádá 
    ve středu 19. 7. 2017  

vlastivědnou vycházku po památkách Příbora. 
 

Sraz v 9 hod. na náměstí v Příboře. 
 

Doprava vlastní. 
Za nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Český den proti rakovině - 10. květen 2017 

Liga proti rakovině Praha oznamuje, že v Závišicích díky vaší štědrosti      
je za 170 ks prodaných kytiček průměr 43,47 Kč na 1 kus. 
Ještě jednou díky těm, co přispěli na dobrou věc. 
                                                                                         Jaromíra Hajdová 

Sběr plastových víček a hliníku 

Ve sběru budeme pokračovat ve škole po prázdninách, v kostele a u mne doma                
bez přestávky. 
Díky vám, kteří takto maličko pomáháte těm, co potřebují vaši pomoc, též takto 
šetříte životní prostředí nám a hlavně naší budoucnosti (dětem). Kéž by vás bylo víc. 
                                                                                                 Jaromíra Hajdová 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Červen je v mateřské škole měsícem výletů a dobrodružství. 
V očekávání prázdnin se snažíme každou chvíli trávit co nejlépe. 
Hned 1. června jsme s dětmi oslavili Den dětí pirátským 
dobrodružstvím s hledáním pokladu piráta Háka. Podnikli jsme 
výpravu po části naučné stezky v Závišicích, kterou jsme ukončili 
obědem na vyhlídce na Hůrce, bylo to báječné a na Hůrce dětem 
opravdu moc chutnalo. Také jsme se vydali na výlet do nedalekých 
Bludovic na farmu Bludičku, kde jsme se seznámili se životem         
na statku, povozili se na oslíkovi a zažili spoustu krásných zážitků      
se zvířátky na farmě. Navštívilo nás také divadélko Leonka, které 
nám v prostranství u kostela zahrálo pohádku U mokré tůňky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V červnu se již pravidelně loučíme s našimi předškoláky tradiční akcí Pasování             
na školáky, kde jsme letos pasovali 6 dětí, které nastoupí v září do základní školy, jsou 
to šikovné děti a my jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo. V rámci této akce proběhlo 
také přenocování v mateřské škole s programem Lenky Bakalové „Tajemství noci“. Děti 
zjistily spoustu zajímavostí o hvězdách, souhvězdích a životu světlušek. V noci si prošli 
Soví stezku odvahy, která stála spoustu odvahy každého z nich.  
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Pozvánka 
 
 

TJ Závišice pořádá  
 

Tenisovou školu pro školáky 
 

17.7. – 21.7.2017 
31.7. - 4.8.2017 
14.8. - 18.8.2017 
28.8. - 1.9.2017 

otevřeny budou pouze obsazené týdny 

 
trenér: pan Jiří Lešinský 

 
cena: 250,- až 350,- Kč/ týden  

záleží na počtu dětí, cena za 5 hod. pondělí-pátek 
ida.bartonova@seznam.cz, tel. 733 522 287 

 
 

Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin: 
Mateřská škola bude uzavřena od 17. 7.  do 18. 8. 2017 

V posledním týdnu jsme s dětmi ze třídy Soviček podnikli pěší výpravu z Rybího,       
přes Puntík na Libotín, kde jsme se okoupali, zařádili ve vodě, nakoupili spoustu dobrot 
a pěšky došli zpátky do školky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teď nás všechny čekají zasloužené prázdniny, přejeme všem dětem, aby si je užily       
na maximum. Zažily spoustu dobrodružství a radostí z dovolené. Aby na sebe dali 
pozor, aby se nám ve zdraví všichni po prázdninách vrátili. Rodičům patří obrovský dík 
za celoroční velmi příjemnou spolupráci a pomoc při všech aktivitách MŠ. Takže jim 
také přejeme, aby jejich dovolená byla časem stráveným příjemně se svou rodinou         
a blízkými, bez komplikací a nepříjemností. Užijte si léto tak, jak si jen přejete.  

                                                                                                           Bohdana Jarolímová 
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Informace z hasičského sportu 

SDH Závišice opět nejlepší v okrese 
Pěkného úspěchu dosáhlo družstvo mužů na okresní soutěži v požárním sportu, která 
proběhla v sobotu 27.5.2017 na stadiónu v Novém Jičíně. 
Po výborných výkonech vybojovali celkové 1.místo a odvezli si domů krásný pohár. 
Obhájili tak vítězství z loňského roku a počtvrté v řadě postoupili na krajskou soutěž. 
V soutěži jednotlivců vybojoval Honza Kuběna 2.místo a Ondra Kahánek 3.místo.   
 

SDH Závišice na 3.místě v kraji 
Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši muži na krajské soutěži v požárním sportu, 
která proběhla ve dnech 17.-18.6.2017 na městském stadiónu v Přerově. 
V nabité konkurenci vítězů okresních soutěží vybojovali celkové 3.místo a domů si 
odvezli dva poháry a bronzové medaile. 
V soutěži jednotlivců vybojoval Honza Kuběna 3.místo a Ondra Kahánek 6.místo. 
 

Novojičínská liga HVP v požárním útoku 
Letošní 8.ročník Novojičínské ligy HVP v požárním útoku má za sebou už 5 z 9 kol  
a našim mužům se zatím daří dobře, když v průběžném hodnocení drží 1.místo 
v konkurenci nejlepších 12 družstev okresu. 
 

Mladí hasiči také dovezli pohár 
Na svou letošní první soutěž v požárním útoku odjeli naší nejmenší hasiči v sobotu 
24.6.2017 do Ženklavy. Po pěkných výkonech vybojovali v kategorii mladších žáků 
1.místo a odvezli si pěkný pohár a věcné ceny.  
                                           Ing. Josef Kuběna, starosta SDH Závišice 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů 

ZÁVIŠICE 
 

Vás zve 
na 

XX.ročník soutěže O Pohár Obce Závišice 

Kategorie: Mladší a Starší žáci, Muži a Ženy 
 

  Místo konání:    Areál pohostinství U Kremlů 

  Datum konání:       sobota:  22.7.2017 

                        Začátek soutěže:      14:00 hod – Kategorie Mladší a Starší žáci 
            18:00 hod – Kategorie Mužů a Žen 
                  

  Přijďte podpořit soutěžní družstva ve všech kategoriích a strávit krásné sobotní odpoledne s hasiči. 
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže. 
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Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody 
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny pro děti, které je 
mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si 
několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět 
k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období. Rozdělit je můžeme         
do několika následujících kapitol. 
 

Bez rodičů doma 
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány 
činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této 
době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče                     
a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu 
otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní 
řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by 
neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na sociálních sítích. 
Své kamarády si zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy 
přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat. 
 

Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…) 
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně, případně je odkládat například   
u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je 
pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost 
cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. 
Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu 
osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být již také poučení dětí, které se 
pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi, případně 
přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především 
pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, 
alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informovány o tom, 
co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen 
s jejich svolením.  
 

Pobyt u vody 
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých 
dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly a to ani v přítomnosti jen     
o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být 
kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště 
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nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat 
sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, 
jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo 
přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva 
vodních ploch ve větších skupinkách dětí. 
 

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období 
je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. 
Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno     
a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. 
Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných 
chvil a také jim bedlivě naslouchejte.  
                                                                                   por. Bc. Richard Palát, komisař 

Pozvánka do Rybí 
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Placená inzerce 
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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 7/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 6. 2017, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
24. 7. 2017*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena 1. výzva 
MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude rozděleno       
11 800 000 Kč na podporu zemědělského, lesnického a nezemědělského podnikání, 
zvýšení rekreačních funkcí lesa a vzdělávání zemědělců. Příjem žádostí o dotaci bude 
probíhat v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 07. 2017 v kanceláři MAS. Podrobné 
informace o výzvě naleznete na stránkách www.maslassko.cz. V případě zájmu        
o více informací nebo o konzultaci Vašeho záměru nás kontaktujte prostřednictvím 
emailové adresy - maslassko@centrum.cz, případně na telefonním čísle 731 067 207. 

Výzva MAS Lašsko 


