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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Zastupitelstvo obce po projednání:
BERE NA VĚDOMÍ
190/04 kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO
191/04 správu starosty o činnosti obce
192/04 správy jednotlivých zastupitelů
193/04 správu o kontrole v ZŠ
SCHVALUJE
194/04 program jednání ZO
195/04 III. úpravu rozpočtu na rok 2004 

v předneseném znění
196/04 Návrh rozpočtového provizoria 

na 1. čtvrtinu  roku 2004
197/04 Finanční příspěvek ve výši  

2.000 Kč pro základní organi-
zaci Svazu včelařů

198/04 Finanční příspěvek ve výši 
30.000 Kč pro TJ Závišice (jed-
ná se o podporu a zviditelnění 
obce Závišice na účasti Judistů 
ve francouzkém městě Trapéz) 

199/04 Bezplatný převod rozšířeného 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21. 12. 2004
plynového vedení na parcele 
číslo 1090/1 a parcele číslo 50 
pro společnost SPP Bohemia

200/04 odměnu ředitelce školy ve stej-
né výši jako v loňském roce, ve 
výši 10.000 Kč

POVĚŘUJE
201/04 Starostu obce dořešením ma-

jetkoprávních smluv ohledně 
místní komunikace v oblasti ko-
lem Bothů k Bajerům na závišic-
kých Pasekách a jejím násled-
ným předložením zastupitelstvu 
obce

202/04 Starostu obce prováděním nut-
ných úprav rozpočtu do maxi-
mální výše 500.000 Kč Komisi 
životního prostředí zajištěním 
údržby pozemků ve vlastnictví 
státu a soukromých vlastníků, 
tak aby nebyly zaplevelovány 
okolní pozemky

Odezněl předvánoční shon, bohužel již je za námi i Vánoční 
pohoda a taktéž již je minulostí oslava Silvestra 2004. Nastal 
NOVÝ ROK 2005. S jeho počátkem se náš život vrací do zaběh-
nutých kolejí a každého z nás čekají všední povinnosti. Abyste tyto po-
vinnosti zvládali všichni, jak jen to nejlépe jde, k tomu Vám přeji mnoho úspěchů 
jak v pracovním i soukromém životě, tak především zdraví. Zdraví je ten nejpod-
statnější díl skládanky, ze které se život skládá. Pokud skládanka drží pohroma-
dě, je to vše v pořádku. Když se stane, že některý z dílků skládačky vypadne, už 
nastanou problémy. Ale pokud vypadne dílek zvaný zdraví, stává se život velmi 
složitým. Proto opakuji - přeji Vám všem pevné zdraví a krásný rok 2005.

Zdeněk Vajda

Novoroční blahopřání

ŠKOLNÍ OKÉNKO

LEDNOVÍ JUBILANTI

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Mřihladová Božena, č.p. 53 70 let
Tůma Josef, č.p. 196 70 let
Makuchová Marie, č.p. 87 82 let
Pustějovská Jarmila, č.p. 50 83 let
Lichnovská Arnošta, č.p. 140 83 let
Lošák Pavel, č.p. 13 84 let
Pech Ladislav, č.p. 41 84 let
Lichnovská Božena, č.p. 128 86 let
Macháček Leo, č.p. 230 87 let

KULTURA V PROSINCI

Měsíc prosinec děti zahájily Čertovským dnem. Ve všech prostorách MŠ i ZŠ se 
vyřádili malí čertíci. Děti navštívily také místní Jednotu, kde byl pro ně připraven ba-
líček s překvapením. w Dne  9. 12.  byly děti pozvány do hasičské zbrojnice, kde 
si děti poslechly zajímavé povídání od p. Josefa Bortla a prohlédly vybavení celé 
zbrojnice. Na závěr dostaly sladké překvapení a malou pozornost. w Děti základ-
ní školy a předškoláci zahájili dne 15. 12. plavecký výcvik, který potrvá do poloviny 
měsíce března. w Již tradičně před Vánocemi připravily děti MŠ a ZŠ společně s 
mladými hudebníky vánoční koncert v místním kostele. w Poslední školní den před 
vánočními prázdninami děti ukončily vánočními výrobky, povídáním o tradicích, 
ochutnávkou cukroví, zpěvem a poslechem koled.

Paní učitelky a všichni zaměstnanci školy přejí všem hodně spokojenosti a po-
hody v roce 2005.

OBECNÍ BÁL. Dne 14. ledna 2005 od 20.00 hodin se v sále pohostinství U Kre-
mlů koná tradiční OBECNÍ BÁL. K tanci a poslechu hraje hudba z Nového Jičína 
“CINK”. Připravena je bohatá tombola, chutné občerstvení. Ke zpestření večera je 
připraveno několik předtančení. Vstupné na tuto akci je 50 Kč. Na tuto akci jste sr-
dečně zváni.

MYSLIVECKÝ PLES. Dne 22. ledna 2005 od 19.00 hodin se uskuteční v sále 
pohostinství U Kremlů MYSLIVECKÝ PLES. K tanci hraje stejně jako v loňském 
roce hudební duo L&P z Kopřivnice. Připravena je klasická myslivecká kuchyně, 
bohatá tombola a tekuté občerstvení. 
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ZE SPORTUOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

ZÁVIŠICKÉ  JUDO: VŠICHNI BORCI S MEDAILEMI!
Jeden z posledních judistických závodů roku 2004 Vánoční porubský pohár pořádal v sobo-

tu 11. prosince 2004 klub JUDO Baník Ostrava. Bojů o Porubský pohár se zúčastnila i trojice 
mladších žáků ze Závišic. Celá výprava byla velmi úspěšná a domů dovezla tři medaile.

Ondra Číp vybojoval bronz, když z plejády borců ve váze do 46 kg byli nad jeho síly jen kro-
měřížský Meca a domácí Hefka z Baníku Ostrava. Radek Honč při postupu do finále prohrál 
s ostravským Bálkem, ale v dalších bojích již nezaváhal a získal rovněž bronzovou medaili. 
Adam Kahánek měl při rozvažování trochu smůlu. Váha ukázala 38,2 kg, což znamenalo, že 
měl o 20 dkg více a musel do vyšší váhové kategorie. Ve váze do 42 kg však ukázal, že má 
srdce bojovníka. Všechny zápasy vyhrál, a když ve finále zdolal i zkušeného Smolku z NH Os-
trava, právem se mohl radovat ze zlaté medaile.

Ve stejném dni se konal ve Štramberku Vánoční turnaj benjamínků. Tohoto závodu pro 
mladé začínající judisty se za závišické barvy zúčastnil benjamínek oddílu Radim Janeczko. 
I když Radim zatím jen sbírá zkušenosti, pral se statečně a ve váze do 32 kg vybojoval bron-
zovou medaili. 

VŠICHNI ZÁVIŠIČTÍ JUDISTÉ S MEDAILEMI
Husarský kousek se podařil mladým závišickým judistům 18. prosince 2004 ve Frýdku 

Místku. Na letošním posledním turnaji O pohár starosty města Dobré dokázalo pět borců pře-
tavit své úsilí v pět medailí!

Skvělou sérii zahájil nejmladší benjamínek Michal Horák ve váze do 29 kg. Všechny své sou-
peře suverénně porazil před časovým limitem, což v konečném součtu znamenalo post na nej-
vyšším stupínku a zlatou medaili. V silně ob-
sazené váze do 44 kg mladších žáků bojoval 
Ondra Číp. Také on podal perfektní výkon a jen 
kvůli jednomu zaváhání neskončil úplně nejvý-
še. Z turnaje si nakonec odvezl  stříbrnou me-
daili. Trochu smůly měli tři závišičtí mladší žáci 
ve váze do 39 kg. Při rozvažování byli sloučeni 
do jedné váhy. S nepřízní osudu se ale dokáza-
li všichni fantasticky poprat. Honza Kuběna bo-
joval na svém teprve prvním turnaji, ale to,  co 
předvedl, bylo za hranicí snů. První zápas sice 
těsně prohrál, ale v dalších zdolal hlavní favori-
ty turnaje, zkušené ostřílené judisty, lepší o dva 
výkonnostní stupně. Tímto super výkonem si 
zasloužil obdiv u aplaudujících diváků a zaslou-
ženě vybojoval bronzovou medaili! Adam Ka-
hánek s Radkem Hončem potvrdili roli favoritů. 
Oba vyhráli své poloviny pavouků a přítomní di-
váci mohli sledovat, letos již počtvrté, toto zá-
višické finále. Po krásném, velice vyrovnaném 
souboji, strhnul nakonec těsné vítězství na svou 
stranu Adam Kahánek. Na stupně vítězů v této 
váhové kategorii tak nakonec vystoupali pouze 
závišičtí judisté a po právu si odnesli všechny 
cenné kovy. A jako by toho ještě nebylo dost, 
získal Adam Kahánek jako třešničku na dortu 
pohár pro nejtechničtějšího judistu turnaje!

SVOZ POPELNIC bude probíhat i v tomto roce vždy v každý sudý pátek. První 
svoz odpadů bude proveden ještě na staré nálepky, a to v pátek 7. ledna. Další 
svoz bude hned 14. ledna a pak co 14 dní. Cena za svoz bude stejná jako v roce 
2004, a to 300 Kč/rok/osobu. Tento poplatek se platí dvakrát ročně dle obecně zá-
vazné vyhlášky ve znění pozdějších předpisů ve výši 150 Kč na osobu a pololetí. 
V poplatku jsou zahrnuty mimo jiné svoz netradičního, nebezpečného a separova-
ného odpadu. Poplatky můžete platit od pondělí 8. ledna vždy v úřední dny ObÚ.

ODBĚR PITNÉ VODY Z OBECNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU
Odběratelé vody z vodovodu ve vlastnictví obce budou platit vodné při placení po-
platků za komunální odpad. Výše vodného je dána cenou vody dle aktuálního cení-
ku SmVaK. Žádáme občany, kteří doposud nenahlásili stav vodoměru, aby tak uči-
nili co nejdříve z důvodu navýšení ceny vody od 1. 1. 2005.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORŇUJE
Opět se rozmáhá neřest spalování domovních odpadů v kotlích na tuhá paliva. Ne-
jen, že tímto porušujete zákon o odpadech, ale obtěžujete i své sousedy nesnesi-
telným zápachem. Přistižení hříšníci budou mít co dočinění s přestupkovou komisí 
na MěÚ v Kopřivnici.

INFORMACE DO KRONIKY
Za účelem doplnění zápisu za rok 2004 do obecní kroniky prosím všechny spolky, 
sdružení a politické strany v obci o krátkou písemnou zprávu s uvedením 
- počtu členů k 31. 12. 2004
- jmenovitě členů výboru
- význačných akcí v roce 2004 , popřípadě dlouhodobých úkolů.
Informace prosím odevzdejte buď na ObÚ nebo na číslo popisné 185 (Jalůvka/
Busek) do 30. ledna 2005.
Za veškeré informace a údaje předem děkuji.

Mgr. Jitka Jalůvková, kronikářka obce Závišice
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení občané, ve dnech od 2. do 12. ledna 2005 proběhne ve Vaší obci celostátní 
Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy Tři králové, 
kterým můžete věnovat peněžní dar na charitní účely pro staré, nemocné a postiže-
né lidi. Za Váš příspěvek Vás symbolicky obdarují. Věříme ve Vaši štědrost a dob-
rosrdečnost a mnohokrát děkujeme.                    Pracovníci Charity Kopřivnice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem podnikatelům, občanům a neziskovým organizacím, kteří přispě-
li k uskutečnění Mikulášské nadílky pro děti v Jednotě Závišice. Radost dětí, která 
byla hlavním smyslem této akce, je nám všem dostatečnou odměnou. A zároveň 
chceme poděkovat všem našim zákazníkům za zachování přízně v dalším roce.

Paní vedoucí a prodavačky z místní prodejny
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ZAOSTŘENO DO HISTORIE
Z HISTORIE  MYSLIVOSTI  V OBCI

V kronikách se dočteme na různých místech i o závišické honitbě. Až do poloviny 
19. století bylo lovení zvěře dovoleno jen pro panstvo nebo v rámci privilegií určitý po-
čet zvěře mohl ulovit fojt pro svou potřebu nebo pro povinné odevzdání vrchnosti.

Vznik honitby v naší obci sahá do období po r. 1850. První zdejší honitbu měl na-
jatou mlynář dolního mlýna Bönisch (r. 1854 koupil od fojta tento mlýn; do obce se 
přistěhoval odněkud ze Slezska). Po něm měl honitbu hostinský Vincenc Lichnov-
ský a pak nadučitel Josef Pavelka (asi do r. 1905). Obecní výbor poté pronajal ho-
nitbu po veřejné dražbě továrníku Flusovi z Příbora.

Po r. 1918 byl v obci ustaven spolek místních nimrodů v čele s rolníkem na čp. 127 
Josefem Lichnovský a pronajal si honitbu od obecního výboru za 5 525 Kč ročně. 
Když se spolek zaručil, že nebude na hony zváti cizí hosty, dostal slevu - nájem klesl 
na 2000 Kč. Spolek však dohodu nedodržel, ani neplatil, proto se rozešel a honitba 
byla pak z velké části pronajata rolníku Adolfu Bučkovi z Kopřivnice. Zbývající členo-
vé spolku si ponechali Bělou. Poněvadž však Buček střílel i zvěř, která měla být šetře-
na, byla smlouva s ním zrušena a honitbu si pronajal kopřivnický úředník Riedl. V obci 
vznikl nový spolek místních střelců, kterým se obecně říkalo “ostrostřelci”.

Jak se dělily peníze? Obecní zastupitelstvo a honební výbor svolali veřejnou 
schůzi všech majitelů pozemků, aby o tom rozhodli. Bylo usneseno dát 2 200 Kč 
na plánovaný hřbitov, 800 Kč chovatelům plemenných býků, 700 Kč na obecní ces-
ty, hasičskému sboru 300 Kč a ze zbytku dát polovinu škole a polovinu na novou 
hasičskou stříkačku. Kronikář si posteskl, že dvěma posledním zůstalo málo, “po-
něvadž někteří občané (16) si sami honební peníze vybírají”. V roce 1924 bylo při 
honu zastřeleno 127 zajíců. Hajným byl krejčí Josef Michálek z čp. 25.

Od r. 1936 si větší část honitby s Hůrkou pronajal MUDr. František Šíl, obvodní 
lékař ve Štramberku, a menší část na kopřivnické straně si ponechali v nájmu do-
savadní nájemci (tovární úředníci z Kopřivnice). Taková byla situace až do  druhé 
světové války. Po dobu nacistické okupace měl honitbu pronajatou přes německý 
spolek nacistický funkcionář Wilhelm Hanke z Kopřivnice, který byl politickým do-
zorcem pro naši obec.

Po skončení války požádala 27. 5. 1945 manželka MUDr. Šíla o udělení práv ná-
jemce závišické honitby jménem svého manžela, který byl vězněn v koncentračním 
táboře a dosud se nevrátil. Místní národní výbor vyslovil souhlas. 18. listopadu 1945 
vzniklo v obci honební společenstvo, které taktéž souhlasilo s pronájmem MUDr. 
Šílovi do 31. 12. 1949 a v r. 1948 smlouvu prodloužilo do 31. 12. 1951. MUDr. Šíl  
přenechal asi polovinu honební plochy zájemcům ze Závišic, a to část ležící na pra-
vém břehu Sedlničky.

13. května 1950 se konala ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti, kte-
rá pak přebrala honitbu od MUDr. Šíla, který už bydlel v Novém Jičíně. Celková ho-
nební výměra byla v té době 616 ha. Lidová myslivecká společnost se řídila stano-
vami přijatými na ustavující schůzi v r. 1950 a přijatým řádem, který byl pro každého 
člena závazný.

STALO  SE  PŘED  60 LETY  (Z VÁLEČNÉ KRONIKY) - LEDEN 1945
Druhá světová válka pokračovala s nezmenšenou silou, i když už fronty překračo-
valy německé hranice na západě i východě, což svědčilo o tom, že dny hitlerovské-
ho Německa i dny naší okupační poroby jsou sečteny. Sledujme postup vojsk Rudé 
armády, která posléze osvobodila naši obec od nacismu.
• 12. 1. 1945 – začátek ofenzivy Rudé armády na celé frontě od Baltského moře 

až po Budapešť
• 19. 1. 1945 – osvobozen polský Krakov
• 20. 1. 1945 – osvobozeny Košice a Prešov
• 14. 1. 1945 – pěší přesun válečných zajatců od Příbora přes Borovec na Libhošť. 

Sníh, teplota  -15°C, slabé oblečení, hlad, zranění. Britové, Rusové, Jugoslávci, 
Poláci a další národnosti. Odhadovaný počet: asi 5 000.

• 25. 1. 1945 – vznik 1.československé smíšené letecké divize v SSSR v městě Pr-
zemysl v Polsku. Zasáhla později do bojů na Ostravsku.

• 27. 1. 1945 – osvobozen koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Za dobu jeho exis-
tence (od r.1940) tu zahynuly asi 4 mil. lidí.

• 30. 1. 1945 – sovětské jednotky dosahují řeky Odry severně od Ratiboře v Polsku.

Všem spoluobčanům přeji do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Mgr. Lubomír Busek

V sobotu 18.12. 2004  se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž 
naši hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich Dobrovolné činnosti opět velmi 
úspěšný. Na úseku požární ochrany rok 2004 nezaznamenal v naší obci naštěstí 
žádnou mimořádnou událost. Hasiči se svou technikou vyjížděli k technickým zása-
hům v obci ( např. ořezávání stromů v blízkosti silnice, čištění kanálů, studní apod.). 
Mnoho času věnovali opravám hasičské zbrojnice, renovaci starých stříkaček a pří-
pravám oslav založení hasičského sboru. Do hasičských soutěží byla v letošním 
roce zapojen 4 družstva (mladší žáci, starší žáci, dorostenci a muži), kde získali 
naši hasiči celkem 21x  umístění na stupních vítězů, z toho 9x vystoupili na stupeň 
nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v naší hasičské zbrojnici 14 krásných 
pohárů a mnoho jiných cen, se podílela všechna 4 družstva.

Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali 
končinový ples, hasičský výlet a podíleli se na organizaci obecních dožínek.

V červenci proběhly oslavy 110 let založení SDH v Závišicích, které se nám díky 
pomoci Obce a přispěním sponzorů podařilo velmi dobře zorganizovat. Krásné po-
časí po oba dva dny a spokojenost návštěvníků a hostů z blízka i z daleka byly pro 
nás tou největší odměnou. 

Na úseku práce s mládeží, který je v posledních letech chloubou našich hasičů, 
probíhá výcvik i přes zimní období každou sobotu od 14 hodin v tělocvičně. Vedou-
cí kolektivů by zde rádi přivítali další děti ve věku 6-15 let, které by měly zájem stát 
se mladými hasiči. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Závišice 152 
členů (z toho 28 mladých hasičů).

Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude  i nadále 
pokračovat, a do roku 2005 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a 
pohodu v jejich domovech.             Ing. Josef Kuběna, starosta SDH Závišice

HASIČI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK


