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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  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

Výzva občanům 

Vyzýváme občany k podávání návrhů na doplnění ploch v jejich vlastnictví, 
které po zvážení a doporučení příslušnými orgány budou či nebudou zařazeny 
do připravovaného nového územního plánu obce Závišice. 
Podněty podávejte včetně zákresu na katastrální mapě písemně do 30. 6. 2008. 
 
Adresa pro doručování 
Obecní úřad Závišice 
Závišice 115 
742 21  Kopřivnice 
nebo osobně v úředních dnech přímo na ObÚ Závišice 

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2008 

ZÁVIŠAN 

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na 2. pololetí roku 2008. 
Poplatek ve výši 210,-Kč za osobu/pololetí můžete zaplatit na obecním úřadě 
v úřední dny (pondělí a středa 7-12, 13-17 hod.) v době od 23. 6. do 31. 7. 2008.         
Oba svozy v měsíci červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí. 

Zasedání zastupitelstva obce 

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
ve středu 18. června 2008 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Hlavním bodem programu bude schválení závěrečných účtů obce Závišice 
a Sdružení povodí Sedlnice za rok 2007. 

 
Po zasedání  - informace o kanalizaci s ukázkou tlakové šachtice. 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody 

 Marta Michálková 
     Vlasta Remešová 
          Jiří Remeš 
      

          Božena Horutová 
      Drahomíra Kuběnová 
 

 

Oživená tradice 

V neděli 27. 4. 2008 byla v Závišicích oživena stará tradice, kdy kněz, jezdci na koních 
spolu s kapelou objíždějí vesnici a žehnají polím, loukám a zahradám.  
Otec Zdenko Vavro požehnal námi přinesené kříže, které jsme si mohli s požehnáním 
přenést na své zahrádky a pole. 
Děkujeme všem za krásně prožitou neděli zakončenou táborákem v přírodě. 
Jestli Bůh dá, sejdeme se příští rok a zveme i ostatní Závišany. 
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Medaile pro mladé závišické judisty 

     Do květnových turnajů úspěšně vstoupili mladí závišičtí judisté. Na prvních dvou 
soutěžích dokázali zúročit tréninkové úsilí a dovezli celkem devět medailí. 
     Ve 3. ročníku Májového turnaje v Českém Těšíně si vedl nejlépe Radek Rýpar. 
Ve váze do 23 kg nenašel přemožitele a po právu vystoupal na nejvyšší stupínek 
pro zlatou medaili. Ondřej Matula vybojoval stříbrnou medaili a Radim Pospěch ozdo- 
bil svůj výkon bronzem. Poslední zástupce v kategorii benjamínků Mikuláš Plánka 
se po dobrém výkonu dostal až k finálovým bojům o medaile. Zápas o třetí místo ale 
těsně prohrál a zbyla na něj nepopulární bramborová medaile. Prezentaci mladých zá-
višických judistů zakončil mladší žák David Hyvnar. V kategorii  +60 kg zkompleto-
val sbírku medailí stříbrem. 
     Druhý květnový víkend se konala v Ostravě velká cena TJ Mittal. Úspěšnou sestavu 
závišických judistů doplnil debutující benjamínek Adam Kotouček. Při svém křestu 
na tatami si vůbec nevedl špatně. Po vyrovnaném a bojovném výkonu nakonec skončil 
ve skupině na pěkném čtvrtém místě. Zbylá pětice jeho kolegů se blýskla skvělými 
výkony a všichni přivezli z krajské metropole medaili. Radek Rýpar a Ondřej Matula 
vybojovali stříbrný kov a Radim Pospěch s Mikulášem Plánkou se zasloužili o zisk 
bronzových medailí. Těžkou pozici měl pak mladší žák David Hyvnar, který 
v hmotnostní kategorii nad 60 kg musel čelit silné konkurenci. Po vynikajícím výkonu 
si ale nejprve připsal skalp o hlavu většího a o 10 kg těžšího karvinského Zatloukala, 
a když potom porazil i výborného domácího Jakuba  Krále, po zásluze si z Ostravy 
přivezl zlatou medaili.  
     Dorostenec Adam Kahánek se v sobotu 17.5. 2008 zúčastnil 15. ročníku Velké ceny 
města Litvínova. Po delší odmlce si potřeboval otestovat svou formu před dalším me-
zinárodním turnajem v Polsku. Přesto, že na sever Čech odjel z plného tréninku, doká-
zal svou náročnou přípravu velmi dobře prodat. Všechny své soupeře ve váze do 60 kg 
porazil na ipon a zaslouženě získal zlatou medaili. Navíc si z Litvínova dovezl zvláštní 
cenu, když byl mezi 230 účastníky Velké ceny ohodnocen titulem Nejtechničtější ju-
dista turnaje.           



6 

Zpravodaj/ červen 2008  

Hasiči úspěšně zahájili soutěžní sezónu 

     Šest krásných pohárů a zlaté medaile za přeborníky okresu přivezli naši hasiči 
v květnu ze soutěží v požárním sportu a úspěšně tak zahájili letošní sezónu. 
     Muži obsadili 9. místo z 16 družstev na soutěži v Bílovci. Na noční soutěži v Kunči-
cích p. O. obsadili 20. místo ze 33 družstev. 
     Starší žáci na soutěži v Nové Vsi u Frýdlantu n. O. obsadili po vlastní chybě 
až 10. místo ze 16 družstev. 
Na Okresním poháru v Mniší vybojovali 1. místo z 11 družstev, obhájili loňské vítěz- 
ství a získali krásný putovní pohár již poosmé v 17-leté historii této prestižní soutěže. 
Na soutěži v Janovicích za Starým Jičínem vybojovali krásný pohár za 1. místo ze 13 
družstev, když v požárním útoku překonali téměř 5 let starý obecní rekord. 
Na soutěži v Klimkovicích vybojovali 1. místo z 11 družstev, obhájili loňské vítězství 
a získali opět krásný putovní pohár, dále přivezli pohár za 1. místo od domácích hasičů 
a pohár za 1. místo od družebních polských hasičů. 
Na okresní soutěži v Bílovci vybojovali krásný pohár a zlaté medaile za 1. místo ze 17 
družstev a získali právo účasti na krajské soutěži, která proběhne 14. 6. 2008 v Krnově. 
Na soutěži v Hůrce obsadili po vlastní chybě až 4. místo z 10 družstev. 
     O velký úspěch našich hasičů a vítězství v okresní soutěži žáků po 9 letech se za-
sloužili členové kolektivu Jan Kuběna, Ondřej Číp, Martin Janek, Roman Lošák, Jakub 
Šimíček, Michal Matzke, Pavel Jašek, Stanislav Jašek, Václav Najzar, Václav Hykl, 
Štěpán Vavřík, vedoucí kolektivu Roman Baďura a trenér Ing. Josef Kuběna. 
Na krajskou soutěž pojedou naši starší žáci počtvrté za posledních 10 let. 
                                                                                                       Ing. Josef Kuběna 
                                                                                                    starosta SDH Závišice   
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Upozornění pro řidiče 
- držitele osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

Na základě poslední obdržené informace z Ministerstva dopravy ČR žádáme řidiče 
 - držitele Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, aby si nejpozději do 30. 9. 2008 
podali žádost o výměnu stávajícího Osvědčení profesní způsobilosti řidiče za nový 
Průkaz profesní způsobilosti řidiče, i když stávající mají ještě v platnosti. 
Týká se řidičských oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a podskupin C1 a D1. 
Po tomto termínu podle platné legislativy již výměna nebude možná. 
K výměně je potřeba 1 fotografie a 200,-Kč na poplatek. 
                                                  MěÚ Kopřivnice, Odbor dopravy a SH, Registr řidičů 
 

Ve čtvrtek 15. května 2008 sice opožděně pořádal Klub seniorů svatodušní odpoledne 
za obecním úřadem s hudbou Závišankou a smažením vajec. Odpoledne se vydařilo, 
smaženice bylo dost a jiných poživatin také. 
Doufáme, že všichni přítomní byli spokojeni a ještě jednou dík hudbě Závišance. 

Klub seniorů Závišice 

Klub seniorů pořádá ve středu 11. června 2008 společnou vycházku 
 

 „Za poznáním našeho okolí“. 
 

Trasa povede od obecního úřadu přes Padol ke kapličce na Pasekách 
a pak přes les k „občerstvovací stanici“  U platanu za Točnou směrem na Příbor. 
 

Sraz účastníků v 15 hodin u obecního úřadu,  
další se mohou přidávat k ostatním i po trase. 

 
Srdečně zveme všechny zájemce. 

Za nepříznivého počasí se akce odkládá. 

Placená inzerce 

Nabízím soukromou výuku nebo doučování anglického jazyka a přípravu 
na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE. 
Bližší informace: Šárka Hývnarová ml., Závišice 236, mobil: 605 934 254 
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Něco školního 

Povinná školní docházka pro všechnu mládež od 6 do 13 let byla zavedena roku 1774 
a teprve pak mohly být budovány školy ve městech i na vesnicích. Leckde se však vyu-
čovalo už dříve, ale ne pro všechny – jen pro ty, kteří   „si to mohli dovolit“,  čili indivi-
duálně .  

O počátcích vyučování v naší obci toho mnoho nevíme. Podle ústního podání se vyu-
čovalo už na rozhraní 18. a 19. století (1799-1801), avšak jen na hukvaldské straně obce 
(část obce na pravém břehu Sedlničky).  Tak to zachycuje i kronika z r.1924. Uvádí se 
pak,  že prvním učitelem byl Ondřej Váňa , který vyučoval ve svém domku čp. 2. Byl to 
rolník, jeho usedlost byla původně  někde v místech, kde je dnešní čp. 107. Později byl 
postaven  domek čp. 2 na dnešním místě. Obyvatelé na pravém břehu Sedlničky 
(Velkých Závěšic) patřili pod panství hukvaldské.  Ondřej Váňa se narodil r.1777, jeho 
otec byl Jan (1746-1800), matka Kateřina (Hanzelková ) z Rybí (1737-1797) .  

Ondřej Váňa vyučoval jen v zimě , kdy nebyly polní práce a on sám měl tak více 
času a děti zase nemusely tolik vypomáhat doma. Od  každého dítěte dostával půl krejca-
ru. Měl určité vědomosti , vyučoval římskokatolické  náboženství  (tenkrát nebylo pod-
mínkou, že to musí být kněz) a dále čtení , psaní  a  počty. Od každého dítěte dostával 
půl krejcaru. Jak dlouho vyučoval a od kdy se vyučovaly i děti z novojičínské 
(levobřežní) strany obce , nevíme.  

V r.1818 za fojta Augustýna Rašky byl na hukvaldské straně Ondřej Váňa purkmis-
trem  (fojt byl úředníkem vrchnosti, purkmistr byl představitelem místní samosprávy). 

Za zmínku stojí, že jeho vnukem byl František Váňa (*1847), pozdější profesor gym-
názia v Zábřehu , který ovládal němčinu a byl v obci i v okolí známý , poněvadž v rodné 
obci obvykle  trávil   prázdniny u své sestry Rozálie.  

Další informace o vyučování v obci škole máme až  z  r. 1812. Archivní dokumenty 
nám představují učitele Valentina Marka. Narodil se 14.2.1791 v Závišicích  a oženil se 
13.9.1812   „ jako domkář a učitel“ v čp. 76 s Klárou, dcerou Václava Macháčka, vý-
měnkáře. Z toho vyplývá , že už r.1812 doma vyučoval. Zkoušky učitelské pak složil 
v Olomouci 10.9.1815 , úředně byl dekretem  ustanoven v r.1814. Hodnocen byl jako „ 
velmi obratný, pilný ,bezvadný učitel“. Vyučoval ve vlastním domě čp. 76, od obce do-
stával pouze 3 sáhy dříví na otop, což bylo velmi málo (1 sáh = asi 3,4 m3). 

 Valentin Marek zemřel 15.1.1835 ve věku 44 let. Jeho nástupcem se stal jeho syn 
Josef Marek , který se narodil 17.1.1817. Praxe nabyl po boku svého otce, učitelské vy-
svědčení s dobrým prospěchem mu bylo vydáno 12.5.1837. Oženil se 6.6.1837 
s Kateřinou, dcerou Petra Hyvnara, rolníka. Zemřel 12.11.1869 v Závišicích ve věku 52 
let. Pochoval ho jeho vlastní syn, kaplan v Lánově. 

 Není sice doloženo, jestli se už od roku 1812 vyučovaly společně děti z obou částí 
obce (z  Velkých i Malých Závěšic),  je to však pravděpodobné. Organizačně patřili oba 
učitelé pod školu ve Štramberku. Během učitelského působení Josefa Marka došlo v obci 
k velmi významné události: V roce 1849 byla otevřena nově postavená školní budova. 
Až do té doby se vyučovalo v soukromém domku čp. 76, v němž rodina Markova bydle-
la.                                                                                         

                                                                                             Mgr. Lubomír Busek 
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Školní okénko 

V měsíci květnu si děti připravily program ke DNI MATEK, který předvedly svým 
nejbližším v sobotu 17. května. 
Paní učitelky a děti MŠ a ZŠ většinu času věnovaly přípravám na Den matek, aby spo-
lečně nápaditým programem, milým dárečkem a kytičkou potěšily všechny maminky.  
Vystoupení se všem dětem velice povedlo a tímto je moc chválíme. 
  
Ve čtvrtek 22. 5. děti základní školy navštívily ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici, 
kde se podívaly na školní akademii. 
Žáci ZŠ se v pátek 30. května zúčastnili oslav Dne dětí v Kopřivnici. 
 

POZOR!!!!! 

Poslední sběr papíru v tomto školním roce je 12. 6. 2008. 
Po tomto termínu bude soutěž ve sběru papíru nadále pokračovat pro příští školní rok. 

 
 

Mateřská škola bude uzavřena od 7. 7. do 22. 8. 2008 

Provoz  Mateřské školy v Závišicích v době hlavních prázdnin 

pořádá Sociální komise při OÚ Závišice 
v neděli 8. června 2008 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme tyto nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od června 2007: 

Klára Holomucká 
Jan Socha 
Nela Gajdušková 
Kamil Bartoš 
Radim Jašek 
Tereza Ficbauerová 
Kristýna Hanzelková 

Jakub Jašek 
Martin Chvostek 
Jan Michálek 
Michal Hyvnar 
Agáta Jarolímová 
Matěj Chalupa 

Vítání občánků 


