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Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kancelář Nový Jičín
Štefánikova 2, 741 01
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
zavřeno

V zákaznické kanceláři SMP vyřídíte:
žádosti o připojení k distribuční soustavě nebo žádosti o dodávku
zemního plynu
nové smlouvy na dodávku zemního plynu
přepisy odběrných míst
veškeré změny ve stávajících kupních smlouvách
(úpravy záloh, platebních podmínek, fakturačních adres, kontaktních
údajů apod.)
odečty pro fakturaci
nebo při změně ceny plynu
úhrady hotovostních plateb
reklamace
Zákaznická linka SMP
veškeré informace ve věci
840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
odběru zemního plynu
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.smpas.cz

ZÁVIŠAN - zpravodaj obce Závišice
Číslo 2/2005 w Vydal Obecní úřad Závišice, č.p. 115, dne 31. 1. 2005, telefon/fax
556 856 000, IČO 600709, e-mail: ouzavisice@iol.cz, www.zavisice.cz w Evidenční
číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143 w Vydává se měsíčně
v nákladu 250 výtisků w Uzávěrka příštího čísla 24. 2. 2005 w Vydává Obecní úřad
Závišice w Distribuce v místních prodejnách w Cena 3 Kč w Obecní úřad Závišice si
vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje w Ceník inzerce: plošná 2 Kč/cm 2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
DAŇ Z NEMOVITOSTI

Úprava novely zákona o dani z nemovitosti
Od počátku tohoto roku je v platnosti nová úprava zákona o dani z nemovitosti. Podle ní zůstává poplatníkem daně z pronajatých pozemků, pokud jde o pozemky spravované Pozemkovým fondem, Správou státních hmotných rezerv nebo Fondem národního majetku a dále v případech, kdy jsou pozemky v katastru evidovány zjednodušeným způsobem. Ve všech ostatních případech je poplatníkem daně
vlastník pozemku. Jakmile bude zjednodušená evidence pozemků odstraněna, a to z pravidla v důsledku
ukončené obnovy katastrálního operátora či pozemkových úprav, stane se poplatníkem daně jejich vlastník. Nová úprava zákona o dani z nemovitosti vychází z nutnosti propojit evidenci nemovitosti v katastru
nemovitosti s vymezením poplatníka daně z pozemků s důrazem na vlastnická práva; poplatníkem daně
z pozemků by měl být především vlastník nemovitosti. Takto navržené ustanovení přispívá k přesnějšímu vymezení poplatníka daně a zvyšuje právní jistotu pro poplatníka i správce daně.
Do zdaňovacího období roku 2004 včetně byl nájemce poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jejichž původní hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně
existujícími.Dikce tohoto ustanovení přinášela právní nejistotu jak pro poplatníky daně, tak pro správce
daně neboť postup katastrálního úřadu při obnově katastrálního operátora se v průběhu let změnil z fyzického vyměření hranic pozemků v terénu na digitalizaci katastrálního operátu, která je prováděna výhradně počítačovou formou. Znění zákona o dani z nemovitosti přijatého v roce 1992 tak neodpovídalo
podmínkám současného způsobu obnovy operátu. Katastr nemovitostí již několik let neeviduje nájemce
pozemků, a bylo proto nutno sladit vymezení osoby poplatníka daně z nemovitosti s evidencí v katastru,
tj. přejít v nejširší možné míře na vlastníky.
Z celkového počtu 13 027 katastrálních území v ČR obnova katastrálního operátora proběhla přibližně na 30% území, přičemž z těchto 30% jen část bude mít dopad na změnu daňových přiznání, a tedy
na poplatníky. Na zbývajících katastrálních územích, kde obnova katastrálního operátu doposud neproběhla, zdaleka ne všechny pozemky jsou evidovány ve zjednodušené evidenci. Některých části ČR se
tato změna v této fázi nebude týkat téměř vůbec, někde k ní dojde teprve v příštích letech podle toho jak
bude obnova katastrálního operátu pokračovat.Obnova operátu je prováděna postupně podle jednotlivých katastrálních území.
Novela zákona o daní z nemovitosti byla provedena pod číslem 669/2004 Sb. A publikována byla ve
Sbírce zákonů 30. prosince 2004.
Více informací najdete na internetové adrese www.mfcr.cz

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ U ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ POZDĚJI.

Ministerstvo financí na základě §40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků rozhodlo o posunutí termínu pro podání daňového přiznání daně z nemovitostí u zemědělských pozemků z 31. ledna 2005 na
30. dubna 2005. Plátci této daně tak budou mít možnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti u
zemědělských pozemků o tři měsíce později, než byl původně stanovený termín. Ústřední finanční a daňové ředitelství současně vydá pokyn pro finanční úřady, které zajistí, že ti, kdo nepodají daňové přiznání
v termínu, za to nebudou penalizováni. Finanční úřady budou vyzývat poplatníky, kterých se nová daně
z nemovitosti u zemědělských pozemků týká, a zajistí, aby všechny obce měly k dispozici seznamy těch
pozemků, kterých se změna týká.
Veškeré informace týkající se daní z pozemků jsou čerpány s časopisu MODERNÍ OBEC
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POZOR! JEN DO KONCE ROKU BUDOU PLATIT OBČANKY BEZ OMEZENÍ.
Od Nového roku vstoupilo v platnost nařízení vlády, jež upřesňuje lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. “Nejpozději do 30. listopadu musí o vydání nového průkazu požádat občané, kterým byly vydány doklady do 31. prosince 1994. Samozřejmě se nařízení týká i starších spoluobčanů,
kterým byly vystaveny občanské průkazy bez omezení doby platnosti. Koncem roku 2008 pozbývají platnosti všechny průkazy bez strojově čitelných údajů. Za nesplnění povinnosti provést výměnu občanských
průkazu v zákonem stanovené lhůtě může úřad udělit pokutu až do výše 10 000 Kč,” uvedla paní Jana Sopuchová, vedoucí správního odboru. Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 musí být vyměněny
do konce roku 2006, vydané do 31. 12. 1998 do konce roku 2007 a nejdéle budou platit vydané do 31. 12.
2003. O jejich výměnu musí občané požádat do 30. prosince 2008. “Upozorňujeme občany, že žádost musí
být podána nejpozději do 30. listopadu, neboť lhůty pro vydání nového průkazu jsou třicet dní. Termín 30.
listopadu v daném roce je stanoven vládním nařízením,” dodala paní Sopuchová.
Od letošního roku je nově zaveden správní poplatek za vydání nového OP, pokud byl ten původní poškozen, zničen, ztracen či odcizen. Poplatek činí 100 Kč.
Když si včas nepožádáte o první občanku, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč. Od Nového roku se
dále zpřísnily postihy za to, když rodiče včas nepožádají o novou občanku pro své ratolesti, které dovrší
15-ti let. O občanský průkaz se musí požádat nejpozději do 30-ti dní po dovršení patnácti let věku.
Kopřivnické noviny z 13. ledna 2005
POPLATKY ZA ODPADY. Poplatky za odpady pro osoby trvale žijící na území obce Závišice byly za první pololetí splatné do konce měsíce ledna. Za druhé pololetí pak do konce měsíce července. Poplatek činí
v letošním roce 300 Kč na osobu a rok. U osob, které vlastní na území obce objekt k individuální rekreaci,
je tento poplatek splatný do konce měsíce března, a to ve výši 300 Kč na rok. Od poplatku za odpad u vlastníka objektu určeném k individuální rekreaci je osvobozen pouze občan, který má současně na území obce
trvalý pobyt. Tento poplatek je povinný pro každého, bez ohledu na to, zda vlastní popelnici či nikoli.
Nebudou-li poplatky zaplaceny ve výše uvedených termínech, bude poplatník sankcionován až
trojnásobnou výší uvedeného poplatku, jak nám umožňují obecně závazné předpisy. Poplatky za svoz
odpadů v okolních obcích: Kateřince 320 Kč, Trnávka 370 Kč, Kopřivnice 430 Kč, Ženklava 360 Kč,
Štramberk 380 Kč, Závišice 300 Kč. Poplatky v naší obci jsou nejnižší v celém okolí, a to jen díky Vám
občanům. Pokud se budeme chovat ještě ohleduplněji k přírodě a budeme ještě ve větší míře separovat odpad, tak se toto i v letošním roce odrazí v ceně za svoz odpadů a navýšení nebude muset být
tak drastické pro naše peněženky. Cena za svoz zůstala stejná jen proto, že jsme za separovaný odpad
obdrželi od státu “odměnu” ve výši 65 000 Kč, čímž se pokryl schodek, který by musel být dotován
obcí a následně zvýšením poplatků v dalším roce.
POPLATKY ZA VODU. Opětovně upozorňujeme občany, kteří jsou napojeni na vodovodní řad ve
vlastnictví obce, že jsou povinni, a to nejpozději do 16. února, zaplatit vodné za spotřebovanou vodu
ve druhém pololetí 2004. Nebude-li zaplaceno vodné do výše uvedeného data, bude vodné následně znova přepočteno dle nových (dražších) platných sazebníků SmVaK. Nejedná se o občany v obci
napojené na vodovod ve vlastnictví SmVaK.
POPLATKY ZA PSY. Poplatky za psy jsou splatné a budou se vybírat v měsíci březnu. Výše poplatkuje
80 Kč za psa a dále pak 120 Kč za každého dalšího psa. Nebude-li poplatek odveden na ObÚ v dané výši,
opět hrozí poplatníkům sankce až ve trojnásobné výši poplatků.
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji jménem všech pořadatelů z řad zastupitelů obce, ale i hostů obecního bálu
všem sponzorům za jejich štědré dary, které dozajista přispěly k úžasné atmosféře celé akce. Tak
bohatou tombolu jsme snad ještě nezažili, nemluvě o překrásné atmosféře podpořené líbivou výzdobou sálu.
Zdeněk Vajda, starosta obce
Sbor dobrovolných hasičů Závišice Vás zve na tradiční KONČINOVÝ PLES v sobotu 5. února 2004 od
19.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů. Hudba HELIANTUS, vstupné 50 Kč, tombola a občerstvení zajištěno, na Vaši účast se těší hasiči.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI. Jako každým rokem se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Sbírka byla velmi úspěšná a vybralo se na potřebné lidi celkem 28 792 Kč. Ještě jednou Vám všem děkujeme jménem všech, kterým tyto peníze budou ku prospěchu.
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vě kandiduje jako jedno z měst na pořádání Olympijských her v roce 2012, nachází se v jednom
z pater věže kluziště! Tuto propagační akci samozřejmě využili i naši judisté a přímo nad Paříží
si zabruslili. Množství zážitků a poznatků si taky všichni odnesli z prostředí francouzských rodin,
kde byli po celou dobu návštěvy ubytováni. Poznali místní zvyky, jídlo, způsoby stolování atp.
Velký dík, že se tato akce mohla uskutečnit a za její zdárný průběh, patří panu Zdeňku
Vajdovi, starostovi obce, Zastupitelstvu obce Závišice, Radě MÚ Kopřivnice, paní Vendulce
Sopúchové, TJ Závišice a jejímu předsedovi panu ing. Milanu Gilarovi a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli.
JUDISTÉ BILANCOVALI ROK 2004
Zhodnotit loňskou úspěšnou sezonu přišli
závišišičtí judisté v pátek 7. ledna 2005 do konferenční místnosti u Obecního úřadu. Pozvání
přijal i starosta obce pan Zdeněk Vajda s manželkou a předseda TJ Závišice pan ing. Milan
Gilar. Přítomní si vyslechli zprávu trenéra, ve
které zhodnotil uplynulý rok 2004. Připomenul
úspěchy a vytyčil cíle sezony 2005. Za loňský
rok dokázali mladí judisté přivézt z domácích i
zahraničních kolbišť celkem 67 medailí - 25 zlatých, 17 stříbrných a 25 bronzových. Nejúspěšnější sportovci byli odměněni diplomy, medailemi a poháry.Všichni si v příjemném prostředí prohlédli oddílové kroniky, fotoalba a sami mezi sebou probrali loňská vítězství i prohry.
Po malém občerstvení došlo k večeru i na šampaňské, při kterém starosta obce, pan Zdeněk Vajda, popřál všem mnoho úspěchů a sportovního štěstí do nové sezony 2005.
HORÁK A KAHÁNEK DOVEZLI Z BRNA ZLATO
V sobotu 22. ledna 2005 se vydali závišičtí judisté na průzkum horké půdy k sousedům na
jih Moravy. Zúčastnili se tam III. ročníku turnaje O pohár ředitele školy v Brně Líšni. Letos mají
závišičtí opravdu skvělý vstup do sezony a potvrdili to i v Brně. Důkazem toho jsou dvě první,
jedno druhé a jedno čtvrté místo.
Benjamínek Michal Horák bojoval ve váze do 29 kg. Do finále se dostal ze své poloviny
pavouku bez jediného zaváhání, a když v boji o první místo porazil už za 20 sekund brněnského Cenka na ipon, získal zaslouženě zlatou medaili. Mladší žák Ondřej Číp (46 kg) podal
rovněž vynikající výkon. Stejně jako Horák přešel bez jediné chyby až do finále. Tam po velkém boji těsně podlehl na body kroměřížskému Mingisultanovovi a obsadil na stupních vítězů
2. příčku. Radek Honč a Adam Kahánek letos poprvé bojovali za starší žáky. Oba jsou v této
kategorii sice nováčci, ale svými výkony přesvědčili o opaku. Radkovi unikly stupně vítězů
jen o vlásek a skončil s bramborovou medailí na čtvrtém místě. Adam Kahánek se mezi staršími kolegy dokonale zabydlel. Ve své váze do 42 kg nenašel žádného přemožitele, právem
tak stanul na nejvyšším stupínku a dovezl z Brna zlatou medaili.
Čest závišického juda hájil ve stejný den rovněž na jihu Moravy nejmladší zástupce Radim
Janeczko. Na turnaji v Uherském Brodě se nenechal zahanbit svými staršími kolegy a rozšířil
závišickou sbírku medailí o bronzový kov.

POŠTOVNÉ BUDE DRAŽŠÍ. Od 1. února bude opět zdraženo poštovné. Uvádíme
jen několik nejobvyklejších plateb za známky či ceniny.
Standardní psaní 7,50 Kč w Doporučené psaní 19 Kč w Obyčejný balík 40 Kč
Ceny za poštovní poukázku / Do částky
200,1 000,Poukázka typu A
20,20,B
24,24,C
30,30,D
80,-

5 000,20,24,30,90,-
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Informace pro občany Novojičínska

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V pondělí dne 31. ledna bude ukončeno 1. pololetí školního roku. Všechny děti už se těší
na své známky za usilovné snažení. Odměnou jim bude jeden den pololetních prázdnin v pátek 4. února. Jarní prázdniny pak proběhnou od pondělka 14. února, znovu zasedneme do
školních lavic po týdnu v pondělí dne 21. února.
Základní škola spolu s Obecním úřadem Vás srdečně zvou v sobotu 26. února v 14.00
hodin na “DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES”. Na programu je diskotéka, občerstvení i bohatá
tombola. Zároveň prosíme rodiče a spoluobčany, aby do tomboly přispěli.
Děti upozorňují: Stále pokračujeme ve sběru papíru. Babičky, dědečkové, rodiče a
známí - přidejte se k nám!!!
POZOR! ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se uskuteční ve čtvrtek 3. února 2005 v době od 12
do 15. 30 hodin. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.

ZE SPORTU
JUDISTÉ OPĚT ZAZÁŘILI VE FRANCII
Město Paříž -Trappes pořádalo 16. ledna 2005 už XIII. ročník populárního Mezinárodního turnaje JUDO. Skupinka borců závišického juda přijala pozvání na tento turnaj od francouzských přátel z družebního Trappes, a protože všichni jsou žáci a studenti kopřivnických
škol, bojovali pod hlavičkou “Výběru kopřivnických škol”. Situaci neměli vůbec lehkou, vždyť
jeli obhajovat čtyři medailové úspěchy z minulého ročníku v roce 2003. Svého úkolu se ale
zhostili na výbornou. Skvěle zabojovali, a i když se turnaje zúčastnilo více než 1000 judistů,
dovezli z Francie hned pět cenných kovů!
Mezi nejmenšími benjamínky přijel sbírat mezinárodní zkušenosti teprve osmiletý Michal Horák. Nezalekl se zkušenějších soupeřů a dokázal, že se ve velkém světě juda neztratí. Svou snahu korunoval nakonec stříbrnou medailí. Ve starší kategorii hájili české barvy Radek Honč, Ondra Číp a Adam Kahánek. Radek vyhrál ve své skupině všechna utkání až na jedno a to nakonec
rozhodlo o jeho druhém místě ve skupině. Přísný postupový klíč jej bohužel už dál nepustil. Více
štěstí měli jeho dva oddíloví kolegové. Ondra Číp a Adam Kahánek prošli svými skupinami bez
zaváhání, vyhráli všechny zápasy a postoupili z prvních míst do semifinálových bojů. Ondra ve
velice vyrovnaném zápase těsně podlehl silnému francouzskému soupeři a obsadil tak třetí místo. Adam se dostal ještě dál. V semifinálovém utkání zvítězil a probil se tak až k vytouženému
finále. Tam za mohutného povzbuzování malé skupinky českých fandů sváděl bitvu s francouzským Quinardem. Oba předvedli nádherné judo, ale na konci byl šťastnější Francouz. Adamovi tak byla odměnou za jeho výkon stříbrná medaile. Francouzi označovanou kategorii “Cadets”
obsadili dva junioři Josef Babiář a Ondra Kahánek. Jejich bezchybný výkon ve skupinách, kdy
všechna svá utkáni vyhráli, je přivedl na první postupové příčky. V semifinálových zápasech pak
dokázali oba svou bojovnost přetavit ve
skvělé bronzové medaile.
Vzhledem k obrovskému počtu závodníků trval program turnaje dva dny.
Přes tuto časovou ztrátu si stihli mladí judisté prohlédnout mnoho památek v Paříži a v jejím okolí. Prošli se po
Champs-Elysées a na této nejslavnější
třídě navštívili spoustu pařížských obchodů. Prohlédli si Vítězný oblouk a Obelisk,
poobědvali na lodi na Seině a v okolí Paříže obdivovali nádherné zámky s rozlehlými parky. Shlédli panorama Paříže z ptačí
perspektivy Eiffelovy věže. Ta skrývala letos zvláštní překvapení. Jelikož Paříž prá-
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Kde nás najdete?
Kam se můžete obrátit?
Pod které obvodní oddělení Policie ČR patříte?
Úřad
Policie České republiky
okresní ředitelství Nový Jičín
Správa: Severomor. kraje
skupina pro zbraně, střelivo…

Adresa
Svatopluka Čecha 11
741 11 Nový Jičín

Pracovní doba
pondělí až pátek
7.00 - 15.30
pondělí a středa
8.00 - 17.00
pondělí a středa
8.00 - 17.00

dopravní inspektorát
Policie České republiky
obvodní oddělení
Bílovec

Kontaktní spojení
tlf: 974 735 111
fax: 974 735 900

Pivovarská 13/15
743 01 Bílovec

tlf: 556 410 834
nepřetržitě
556 410 785
fax: 974 735 701
556 403 353
Územní působnost: Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Bravinné, Hýlov, Janovice, Jistebník, Josefovice, Klimkovice, Lhotka, Lubojaty, Nový Svět, Ohrada, Olbramice, Slatina, Stará Ves, Tísek, Václavovice, Velké Albrechtice, Vřesina, Výškovice, Zbyslavice
Policie České republiky
Sjednocení 846
tlf: 556 455 201
nepřetržitě
obvodní oddělení
742 13 Studénka
fax: 974 735 761
Studénka
Územní působnost: Albrechtičky, Bartošovice, Butovice, Hukovice, Nová Horka, Pustějov, Studénka
Policie České republiky
obvodní oddělení Frenštát p. R.

Rožnovská 241
744 01 Frenštát p. R.

Policie České republiky
obvodní oddělení Kopřivnice

Štefánikova 370
742 21 Kopřivnice

tlf: 556 835 333
nepřetržitě
556 835 334
fax: 974 735 718
Územní působnost: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice
tlf: 556 880 251
nepřetržitě
556 821 021
fax: 974 735 738
Územní působnost: Kopřivnice, Lubina, Mniší, Štramberk, Vlčovice, Závišice, Ženklava
Policie České republiky
Masarykova 637
tlf: 556 722 224
nepřetržitě
obvodní oddělení Příbor
742 58 Příbor
fax: 556 713 927
Územní působnost: Hájov, Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Prchalov, Příbor, Sedlnice, Skotnice,
Trnávka
Policie České republiky
Vančurova 44
tlf: 974 735 651
nepřetržitě
obvodní oddělení Nový Jičín
741 11 Nový Jičín
fax: 974 735 940
Územní působnost: Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub, Heřmanice u Polomi, Hodslavice,
Hostašovice, Hrabětice, Hůrka, Janovice, Jeseník nad Odrou, Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka,
Mořkov, Nový Jičín, Palačov, Petřkovice, Polouvsí, Rybí, Starojická Lhota, Starý Jičín, Straník, Suchdol nad Odrou, Šenov, Vlčnov, Žilina, Životice
Policie České republiky
obvodní oddělení Fulnek

Masarykova 63
742 45 Fulnek

Policie České republiky
obvodní oddělení Odry

Osvobození 25
742 35 Odry

tlf: 556 741 333
nepřetržitě
556 741 334
fax: 556 741 333
Územní působnost: Děrné, Dolejší Kunčice, Hladké Životice, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec, Kujavy,
Lukavec, Pohořílky, Stachovice, Vlkovice, Vrchy
tlf: 556 730 833
nepřetržitě
974 735 741
fax: 974 735 748
Územní působnost: Dobešov, Emauzy, Heltínov, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hvězdová, Hynčice, Jakubčovice, Kaménka, Klokočůvek, Loučky, Luboměř, Mankovice, Odry, Pohoř, Spálov, Tošovice, Veselí,
Véska, Vítovka, Vražné
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ZAOSTŘENO DO HISTORIE
ZÁVIŠICE JAKO ZEMĚDĚLSKÁ OBEC
I když se to dnes už tak nejeví, Závišice, stejně jako většina obcí v okolí, byly od svého
vzniku obcí zcela zemědělskou. Teprve vznik kopřivnického průmyslu ve 2. polovině 19. století umožnil občanům i jiné zaměstnání, většinou při obhospodařování malého kousku půdy,
který umožňoval chov 1-2 krav, prasete a drůbeže. Dokladem zemědělského zaměření obce
je i symbol pluhu na staré obecní pečeti převzatý do dnešního obecního znaku. Za feudalismu,
v době poddanství, to byl osud všech vesnic, neboť řemesla a obchod byla výsadou měst. Zemědělské tak byly kdysi, před nástupem průmyslu, všechny obce. Až v 18. a zvláště v 19. století začalo členění na průmyslové obce (z nichž pak vznikala nová města) a zemědělský venkov. Příkladem může být Kopřivnice.
Teprve po zrušení poddanství v r. 1848 se mohli osamostatňovat na venkově řemeslníci
potřební pro zemědělství: koláři, kováři, mlynáři atd. Předtím obvykle pracovali v obcích pro
fojta v rámci jeho privilegií. Obdarovací list na rychtu v Závišicích z r. 1511 uvádí mimo jiné:
“… a také může (fojt) míti kováře, masáře (řezníka), krejčího, ševce, pekaře …” a dále: “Item
bude moci na ty vodě, kteráž teče skrz ves od vrchních hranic až po hranice Sedlnické mlýn
maučný s jedním kolem postaviti …”.
O rozsahu zemědělské výroby nám hodně napoví některé údaje o počtu vlastníků pozemků v obci podle výměry v letech 1898, 1930 a 1945 (1. 7.):
Rozloha půdy / Počet vlastníků v letech
1898
1930
1945
do 0,5 ha
49
43
41
0,5 – 2 ha
65
68
60
2 – 3,5 ha
41
3,5 – 5 ha
12
57
64
5 – 10 ha
14
17
16
10 – 20 ha
5
8
7
nad 20 ha
1
1
1
Nejvíce bylo těch, kteří si zemědělstvím pouze zajišťovali více či méně jen nejnutnější výživu svých rodin, neboť živitelé - otcové rodin pracovali obvykle v průmyslu. Vidíme, že se
jedná o kategorii 0,5 až 5 ha. Velikost půdy rozhodovala o tom, kolik zvířectva bylo možno
chovat.
Mnoho nám odhalí údaje o počtu hospodářských zvířat Stav hospodářských zvířat v letech 1925, 1930 a 1945 (1. 7.):
Druh zvířat / Počty zvířat v letech
1925
1930
1945
koně
25
28
30
krávy (dojné i tažné)
222
248
244
vepři
139
100
130
kozy
72
69
127
ovce
2
1
40
slepice
725
1541
1800
husy
87
158
984
V roce 1920 bylo v obci 151 domů a 987 obyvatel, v roce 1945 to bylo 182 domů a 813
obyvatel (řada občanů se po válce odstěhovala). Už po 1. světové válce klesal počet občanů
pracujících v zemědělství a rostl počet pracujících v průmyslu. Zavádění zemědělských strojů
umožňovalo dosahovat výnosů s menším počtem lidí. V roce 1945 pracovalo v zemědělství
180 osob, zatímco v průmyslu 200 a jinde 14. V roce 1945 bylo např. v obci 25 mlátiček.
V roce 1930 byli v obci 2 kováři, 1 kolář, 1 mlýn, 1 řezník, 1 stolař. Za zmínku stojí, že v té
době byly v obci též 4 obchody, 2 trafiky, 2 obuvníci, 1 krejčí a 2 hospody. V provozu byly 4
lomy a 2 pískovny. Vlastníci koní provozovali povoznictví.
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Vraťme se však ještě k zemědělství. Počet chovaného dobytka ve srovnání s počtem stavení ukazuje, že ve většině domků byly chlévy pro 1- 2 krávy, chlívky pro prasata, kozy a
drůbež. S tím bylo počítáno už při stavbě, stejně jako s umístěním hnojiště a stodolou. Na
bydlení zbývalo poměrně málo místa. Zemědělské práce znamenaly zvláště pro drobné zemědělce velké pracovní zatížení stejně jako pro tzv. kovozemědělce (živitel pracoval v průmyslu). Pracovalo se od svítání do soumraku a není divu, že musely pomáhat i děti školou
povinné, mnohdy na úkor školní docházky a prospěchu. V polovině 19. století se povinná
školní docházka proto tak přísně nevyžadovala.
Je obdivuhodné, že za těchto nelehkých podmínek už od konce 19.století se rozvíjela
spolková činnost (vznikaly hasičské sbory, tělovýchovné jednoty, hrála se divadla apod.).
Bohatá kulturní a spolková činnost na vesnicích byla přerušena až 2. světovou válkou. Dnes
se tomu ani nechce věřit, avšak zápisy v kronikách to dosvědčují. Pro uvedenou činnost bylo
nutno vytvářet podmínky. Svépomocí se stavěly sokolovny, šetřilo se na řádné vybavení hasičských sborů, budovaly se hasičské zbrojnice, při hospodách vznikaly sály pro divadelní
představení. Dodnes se tato zařízení využívají.
Rozvoj vědeckých a technických poznatků se projevil i v zemědělství, kde umožnil snižování
počtu pracovníků i při dosahování vyšších výnosů. Počet osob zaměstnaných v zemědělství tak
stále klesal. Velkou většinu zemědělské půdy na katastru obce obhospodařuje dnes Agroprůmyslový kombinát se sídlem v Sedlnicích a jen menší část několik místních samostatných rolníků.
STALO SE PŘED 60 LETY (Z VÁLEČNÉ KRONIKY)
Únor 1945. Únor byl ve znamení dokončování útočných vojenských operací zahájených
v lednu a přeskupování a doplňování vojsk i materiálu, neboť pásmo východní fronty
se posunulo o několik set kilometrů blíže k Berlínu. Připravovaly se závěrečné operace k porážce nacistického Německa. Vojska 4.ukrajinského frontu (= seskupení armád
pro určitý účel) se přiblížila k ostravské průmyslové oblasti. Jejich hlavním úkolem bylo
osvobození severní Moravy. 13. února byla dobyto hlavní město Maďarska Budapešť.
Na Slovensku byla fronta u Lučence. Bojovalo se v západním Německu na Rýnu a ve
východních oblastech Německa, které po válce připadly Polsku. Docházelo k častému
bombardování válečných závodů v Německu a i na území Čech a Moravy.
Dne 4. února 1945 začala v Jaltě na Krymu v SSSR konference představitelů SSSR
(Stalin), USA (Roosevelt) a Velké Británie (Churchill) o ukončení druhé světové války a poválečném uspořádání v Evropě.
Mgr. Lubomír Busek

ÚNOROVÍ JUBILANTI
Rašková Zdenka, čp.172 60 let
Hývnarová Vlasta, čp.136 82 let
Dárková Anežka, čp.69
85 let

Obecní úřad všem jubilantům gratuluje
a přeje hodně zdraví do dalších let.

Z L A T Á S VA T B A
Dne 29. ledna oslavili zlatou svatbu Božena a Metoděj Lipoví, čp.15.
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let.

JE NÁS VÍCE ČI MÉNĚ?
K 1. 1. 2004 žilo trvale v naší obci 770 obyvatel. V průběhu celého roku se lidé stěhovali
z obce i do obce, bohužel nás někteří opustili navždy, ale bylo i několik radostných přírůstků
v rodinách. Odstěhovalo se celkem 21 občanů, přistěhovalo se 28. Zemřelo 13 spoluobčanů
a narodilo se 6 dětí. V celkovém součtu je tedy stav k 1. lednu 2005 naprosto shodný s loňským rokem. Trvale nás v obci žije 770. Nepřibylo tedy trvale žijících občanů, ale naštěstí nás
v celkovém počtu ani neubylo.

