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Zpravodaj/ leden 2009  

 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 1/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 2.1.2009, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 23.1.2009*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Hledám spolehlivou paní (slečnu)  
na výpomoc do domácnosti, 1 x týdně 4-5 hodin 

Tel. 602 550 009 

V sobotu 22. listopadu 2008 přijeli do Olomouce dorostenci a dorostenky z celé re-
publiky, aby bojovali o medaile na mistrovství České republiky v JUDO.  
Závišické barvy hájili na tomto turnaji Adam Kahánek ve váze do 60 kg a Radek 
Honč do 66 kg. Adam Kahánek potvrdil, že patří do naší neužší špičky. Ze své části 
pavouka se bez zaváhání probojoval až do finále, kde jej čekal litoměřický Vodička. 
Dramatické utkání, které v normálním čase vítěze neurčilo, rozhodovalo až zlaté 
skóre. V něm měl nakonec více sportovního štěstí David Vodička. Adam Kahánek 
tak bral, přes hořkost z porážky, z hanácké metropole výbornou stříbrnou medaili. 
Radek Honč měl ve své kategorii hned v prvním kole těžký los. Narazil na hlavního 
favorita soutěže Tomáše Köhna z Baníku Ostrava. Bojoval ze všech sil, dokonce 
bodoval na juko, ale nakonec se Köhn prosadil a vyhrál. V opravách pak Radku Hon-
čovi chyběly síly a dále nepostoupil. 
Stříbrná medaile z mistrovství České republiky je skvělým úspěchem nejen Adama 
Kahánka, ale i malého závišického oddílu , který se dokázal vklínit mezi slavné velké 
judistické kluby s bohatým zázemím a širokou základnou.  

Adam Kahánek stříbrný na mistrovství republiky 

Placená inzerce 
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Vodné z obecního vodovodu 

Poplatek ze psů na rok 2009 

Poplatek za odpad na rok 2009 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L E D E N  2 0 0 9  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2007 z 31. 10. 2007 byla stano-
vena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 420,-Kč na rok za oso-
bu, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlatnictví stavbu na katastrálním 
území obce Závišice určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. 
     Platbu na rok 2009 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby: 
1) ve dvou stejných  splátkách: 210,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2009 a 
                                                   210,-Kč za osobu nejpozději do 31. 7. 2009 
2) jednorázově na celý rok:       420,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2009. 
 
Svozy popelnic budou probíhat stejně jako loni každý sudý týden v pátek v ranních 
hodinách. 

Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na 2. pololetí 2008. 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 4/2006 z 13. 6. 2006 byla stano-
vena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého další-
ho psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil 
stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího. 
     Platbu na rok 2008 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nejpozději 
do 31. 3. 2009. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je popla-
tek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 

     Oznamujeme občanům, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, že se ve dnech 
5. - 9. ledna 2009 budou zapisovat stavy vodoměrů. Žádáme občany, u kterých nebude 
z důvodu jejich nepřítomnosti zápis proveden, aby stav vodoměru nahlásili na ObÚ, 
tel. 556 856 000. 
Platbu za spotřebovanou vodu za 2. pololetí r.2008 můžete provést na obecním úřadě 
v úřední dny nejpozději do 31. 1. 2009. 



2 

Zpravodaj/ leden 2009  

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 15. 12. 2008 
                                                                                        (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
246/2008  program 18. zasedání ZO                                                                        7-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
247/2008  návrhovou komisi 18. zasedání ZO ve složení: L. Kahánek, V. Hajda  7-0-0 
         
248/2008  ověřovatele zápisu z 18. zasedání ZO: A. Kuběna, L. Lošák                 7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
249/2008  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 o činnosti obce                                                                                        7-0-0 
  
Zastupitelstvo obce po projednání 
revokuje   
250/2008  usnesení č. 239/2008 ze dne 8. 10. 2008 o zřízení věcného břemene, 
                 jelikož se jeho podstata stala bezpředmětnou                                        7-0-0 
 
schvaluje: 
251/2008  rozpočtové provizorium obce Závišice na období leden až březen 2009 
                 v předneseném znění (viz příloha)                                                         7-0-0 
 
252/2008  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                7-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
pověřuje 
253/2008  starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného 
                 rozpočtu, dle §102, odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
                 s platností do 31. 12. 2008 a maximální výši 500.000,-Kč                   7-0-0 
 
schvaluje: 
254/2008  a povoluje konání a průjezd závodních vozidel Valašské rally dne 28.3.2009 
                 (viz přiložená žádost)                                                                             7-0-0 
 
255/2008  podání žádosti o dotaci na dětské hřiště za podmínek: 100% dotace,  
                 10 tis. Kč poplatek za vyřízení formalit a případná 3% provize pro společ- 
                 nost, která podá žádost a pověřuje starostu obce výběrem této společnosti 
                 a podpisem smlouvy                                                                               7-0-0 
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TJ Závišice - Judo 

Radek Rýpar je šampiónem Moravy 

Zlatou tečku za letošní velice úspěšnou sezónou udělal v neděli 14. prosince závišický 
benjamínek Radek Rýpar. Na mistrovství Moravy v nejmladší kategorii judistů 
v Dědicích se představil ve váze do 24 kg. Tady nikoho nenechal na pochybách o své 
letošní skvělé formě, všechny soupeře zdolal  na ipon před časovým limitem a právem 
se může pyšnit titulem šampión Moravy pro rok 2008! V kategorii do 34 kg si rovněž 
dobře vedl další benjamínek z oddílu JUDO Závišice Mikuláš Plánka. Svým bojovným 
výkonem se dokázal protlačit až do finálového bloku, kde se postaral o zisk výborné 
bronzové medaile.  
Ve stejný den se utkala sedmička závišických judistů v bojích na turnaji O pohár starost-
ky Frýdku Místku Dobré. Nejlépe se zde dařilo Ondřeji Matulovi. Ve váze nad 50 kg 
nenašel žádného přemožitele a zaslouženě vystoupal na nejvyšší příčku stupňů vítězů 
pro zlatou medaili. Další čtyři naděje Vojtěch Bár, Václav Jašek, David Hyvnar a Adam 
Matzke předvedli velmi slušný výkon, který je posunul až k bojům o cenné kovy. Bohu-
žel, málo zkušeností a sportovního štěstí je odsoudilo k setrvání těsně pod stupni vítězů, 
když všichni prohráli boje o bronzové medaile. Dva benjamínci Lukáš Vaculík a Jan 
Šujanský  si prodělali křest na judistickém tatami. Na svém prvním turnaji si nevedli 
špatně. Oba po bojovném výkonu skončili shodně na sedmém místě.  
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Hasiči hodnotili uplynulý rok 

     V sobotu 20.12.2008 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši 
hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět velmi úspěš-
ný. 
     Na úseku požární ochrany rok 2008 nezaznamenal v naší obci naštěstí žádnou mi-
mořádnou událost. Hasiči se svou technikou vyjížděli k technickým zásahům v obci 
(např. čištění kanálů, studní, propustků, silničních vpustí apod.). Mnoho času věnovali 
opravám hasičské zbrojnice a údržbě požární techniky. V letních měsících provedli 
opravy našeho požárního vozidla. Pro zásahovou jednotku byly zakoupeny nové zása-
hové obleky a boty a další věcné prostředky požární ochrany. V červnu jednotka úspěš-
ně zvládla prověřovací námětové cvičení na dům p. Čestmíra Hyvnara. 
     Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 4 družstva (mladší žáci, starší 
žáci, dorostenci a muži), kde získali naši hasiči celkem 33x umístění na stupních vítězů, 
z toho 15x vystoupili na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v hasič-
ské zbrojnici 36 krásných pohárů a mnoho jiných cen, se sice podílela všechna druž-
stva, ale jednoznačně největších úspěchů dosáhli vynikající starší žáci. Tento kolektiv 
ve složení Jan Kuběna, Ondřej Číp, Martin Janek, Roman Lošák, Jakub Šimíček, 
Michal Matzke, Štěpán Vavřík, Pavel Jašek, Stanislav Jašek, Václav Najzar, Václav 
Hykel, Jiří Lichnovský, Radek Lichnovský pod vedením trenérů Romana Baďury 
a Ing. Josefa Kuběny dosáhl historických úspěchů. 
     Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali konči-
nový ples, hasičský výlet a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Letos organizo-
vali také jednodenní zájezd pro mladé hasiče do Ostravy a dvoudenní zájezd pro dospě-
lé hasiče za krásami Jižní Moravy. 
     Na úseku práce s mládeží, který je v posledních letech chloubou našich hasičů, pro-
bíhá výcvik i přes zimní období každou sobotu od 14 hodin v tělocvičně. Vedoucí ko-
lektivů 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 145 členů ( z toho 25 mla-
dých hasičů). 
     Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem bude i nadále pokra-
čovat, a do roku 2009 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu v 
jejich domovech. 
                                                                                                        Ing. Josef Kuběna 
                                                                                                     starosta SDH Závišice 
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Tříkrálová sbírka 2009 

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2009 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2009: 

voda pitná (vodné)                28,62 Kč/m3 včetně DPH 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2009. 

Letošní celostátní Tříkrálová sbírka, do které již tradičně štědře přispíváte, se bude  
v naší obci konat ve dnech 1. - 11. ledna 2009.   

256/2008  Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu obce Závišice 
                 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy                                      7-0-0 
 
257/2008  uzavření Smlouvy o spolupráci obcí k zajištění  ostatní dopravní obslužnosti 
                 na rok 2009 a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy  v  předne- 
                 seném znění (viz příloha)                                                                       7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
258/2008  schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na r. 2009 v předneseném 
                 znění (viz příloha)                                                                                  7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
259/2008  záměr zakoupení vybavení provozovny CAFÉ BAR v nebytových prosto- 
                 rách budovy obecního úřadu Závišice dle znaleckého posudku (viz příloha)  
                                                                                                                                 5-2-0 
 
260/2008  vytvoření 3 pracovních míst pro pracovníky VPP na rok 2009             7-0-0 
 
261/2008  částku, za kterou pořizuje sociální komise věcný dar jubilantům, v celkové 
                 výši 700,-Kč                                                                                           7-0-0    
                                                                                       (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 …..…………………                                         ………………….. 
    Marta Najzarová                                          Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                                                     starosta obce 
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Klub důchodců 

Poděkování 

Blahopřání jubilantům 

Leo Macháček 
Božena Lípová 

   Oldřich Vajda 
   Marie Makuchová 

 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Další schůzka Klubu důchodců se uskuteční 
ve středu 14. ledna 2009 v 16 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Děkujeme vedení obce Závišice a členům sociální komise, že nezapomínají 
a v předvánočním čase navštěvují své starší a dlouhodobě nemocné spolu-
občany a potěší je svou návštěvou a vánočním balíčkem. 
                                                                                                      Obdarovaní 

Pondělí 7 - 12 14 - 17 

Úterý 7 - 12 ——— 

Středa 7 - 12 14 - 17 

Čtvrtek 7 - 12 14 - 17 

Pátek 7 - 12 14 - 17 

Sobota 7.00 - 9.30 ——— 

Neděle 7.30 - 9.30 ——— 

Prodejna Jednota Závišice 

Místní prodejna Jednota oznamuje změnu pracovní doby od 2. 1. 2009: 

Nové kalendáře 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit 2 druhy kalendářů na nový rok 2009. 
Kalendáře obsahují fotografie obce Závišice a dalších vítězných obcí z krajských 
kol loňské soutěže Vesnice roku.  Cena za:  stolní kalendář   30,-Kč 
                                                                       nástěnný            40,-Kč. 
Nadále jsou v prodeji:   mapa-Závišice                                30,- Kč 
                                       pohlednice-Závišice (2druhy)         6,-  Kč 
                                       turistická známka-Závišice            30,- Kč.                                 
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Připravujeme 

Obec Závišice Vás srdečně zve na 

v pátek 6. února 2009 od 19.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích 

Vstupné 50 Kč 
Předprodej vstupenek 2. 2. a 4. 2. 2009 na obecním úřadě. 
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Historie obce 

Každý dům v obci má svou historii. Někdo ho postavil, někdo v něm bydlel jako 
první či další, někdo ho později opravil či rozšířil, někdo ho nakonec zboural. Domky 
vypadaly kdysi více nebo trochu, ale jinak než dnes, byly stavěny v souladu 
s tehdejšími stavebními či finančními možnostmi. Záleželo též na tom, jakému účelu 
měly sloužit. 

V tomto případě se jedná o stavbu určenou pro podnikání i pro bydlení. Jde o dům 
čp.131 známý jako hostinec U Kremlů. Ale začněme od začátku.  

První, vcelku primitivní obchod či spíše obchůdek v obci měla  Klára Macháčková 
v čp. 20. Jejím „zásobovačem“ byl Vincek Palárků, známá směšná postavička v obci, 
který jí zboží vozil na „tragači“ z Nového Jičína. V roce 1895 však obchod vyhořel a 
její syn Josef pak postavil vedle domek , kde zařídil modernější obchod – bylo to 
čp.131. Josef Macháček byl starostou v letech 1899-1906. Jak uvádí kronikář Bohu-
slav Raška , byl to první inteligentní starosta. Jeho přičiněním byly  vybudovány sil-
nice z Borovce do Štramberka a z obce do Příbora. Silnice se budovaly v letech 1900
-1901. Byl spoluzakladatelem místního dobrovolného hasičského sboru (1894)  a 
jeho prvním velitelem. Za něho byla mj. zakoupena stříkačka a vystavěna zbrojírna 
naproti jeho hostince.  V dubnu roku 1903 stál u vzniku místního Spořitelního a zálo-
ženského spolku, v němž pak zastával funkci pokladníka. Dále založil místní pojiš-
ťovnu pro pojištění dobytka,  která fungovala až do první světové války. Jeho další 
osud po roce 1906 byl však velmi nešťastný , když propadl  karbanu a nestřídmosti a 
musel být zbaven starostenství a všech funkcí. Zemřel jako nevyléčitelně nemocný 
člověk v osamění v Hranicích. 

V roce 1906 však stačil ještě zrušit obchod a 17.února  otevřel na tehdejší dobu 
moderní hostinec, který pak prodal r.1908 Josefu Kremlovi z Vlčnova u Starého Jičí-
na. Na místě vyhořelého stavení čp. 20 postavil pak nový domek Jan Šimíček, a 
v něm měla obchod ještě v r.1924 vdova po něm,  Jana Šimíčková.  

Josef Kremel hostinec přístavbami zvětšil, po jeho smrti v r.1929 získal koncesi 
jeho syn, rovněž Josef (1898-1979). Ten brzy pochopil, že vývoj obce vyžaduje větší 
prostory pro spolkovou činnost (kulturní, zábavní i tělovýchovnou) a začal postupně 
rozšiřovat hostinec (místo malého sálu velký sál s velkým jevištěm a šatnou, včetně 
vysokého stropu nad jevištěm pro umístění kulis atd.). Ve druhé části budovy bylo 
kromě bytu i řeznictví.  Budování a splácení nákladů skončilo v roce 1938, kdy na 
podzim přišla nacistická okupace a veškerá spolková činnost Čechů byla zakázána. 
Za války sloužil sál po nějakou dobu jako sklad leteckých motorů pro závod Tatra. 
Plného využití se dočkal upravený objekt až po válce v r.1945. Na budově byl nápis 
„HOSTINEC U KREMLŮ“. Počátkem padesátých let minulého století, kdy došlo 
k rušení soukromých živností,  byla  nedobrovolně převedena provozní část  domu 
čp.131 (hostinec, sál, jeviště)  do správy Jednoty Nový Jičín s názvem Pohostinství. 
V šedesátých  letech byla budova rozdělena na bytovou část s původním čp.131 a 
provozní část, která se stala majetkem obce s čp.201. Po roce 1989 byla budova 
čp.201 vrácena  dědicům původních majitelů.                      Mgr. Lubomír Busek 

HISTORIE JEDNOHO DOMU 
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Informace 

Pozvánka 

Školní okénko 

Pořadatelé a občané, kteří si chtějí objednat pro svou akci prostory 
Pohostinství U Kremlu (sál, přisálí), nechť si termín konání akce domluví 
s nájemcem p. Tomášem Kazdou, tel.: 603 794 626. 

Obec Závišice, TJ Závišice, Pivnice U Gošaka, Klub důchodců Závišice 
Vás zvou na recesní sportovní soutěž pro všechny generace 

ZÁVIŠICKÝ SOKOLÍK 
v sobotu 24. ledna 2009 od 15 hodin v tělocvičně. 

Opičí dráha, kliky, sedy-lehy, skok, hod na koš 

     Co se nám asi vybaví, když se řekne „prosinec“. Někomu sníh, jinému konec roku, 
někomu zima, ale nám ve školce Vánoce a dárečky. Ale co tomu všemu předcházelo 
Vám nyní chceme přiblížit. 
     V pátek 5. 12. přišel do školky klaun, který rozdával balónky a Mikuláš s čertem 
a andělem, kteří obdarovali všechny hodné děti, a ty zlobivé trošku poškádlili. 
Ve středu 10. 12. k nám zavítaly „Vánoční zpívánky“, neboť hudba a písničky do na-
šeho každodenního života přece patří. 
V pátek 12. 12. jsme jeli do skanzenu v Rožnově p/R. nasát vánoční atmosféru ve va-
lašské dědině, kde byly připraveny „Vánoce na dědině“. 
Tento měsíc vyvrcholil ve čtvrtek 18. 12. Vánočním koncertem dětí z naší školky 
a školy v místním kostele. 
     Taky jsme si školku provoněli pečením cukroví, připomněli si tradice - krájení 
jablíček, pouštění svíček na vodě, rozkvetlé barborky a byl tu i Ježíšek, kterému před-
cházel štědrovečerní oběd. Taky jsme s dětmi čarovali a vymalovali jsme si barvička-
mi na sklo svícínky pro rodiče jako dárek k Vánocům. My se totiž ve školce nenudíme. 
     A Vám všem, kteří si právě teď pročítáte zpravodaj, přejeme do nového roku 2009 
hodně zdraví a štěstí! 

Mateřská škola 

Věkové kategorie:  0 - 15 let 
                              16 - 30 
                              31 - 45 
                              46 - 60 
                              61 - více  


