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Medailisti ze Štramberka zleva Jakub Gajdušek, Filip Hanzelka a Radek Rýpar  
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Vzpomínka na pana Vlastimila Hajdu 

    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 I S T O P A D  2 0 1 0 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

      
     V sobotu 23. října nás všechny nečekaně zasáhla smutná zpráva  
o smrti pana Vlastmila Hajdy.  
     Byl to člověk, který se zasadil o osamostatnění Závišic a v letech 
1990 - 2002 stál v jejich čele. I poté byl členem zastupitelstva, 
se svými zkušenostmi nadále pomáhal v rozvoji obce a jako předseda 
Klubu důchodců se velkou měrou podílel na jeho úspěšné činnosti.  
      

     Jeho odchod je pro všechny citelnou ztrátou.  Smekám před jeho vitalitou a vším, 
co pro své rodné Závišice vykonal, za což mu patří dík nás všech. 
 
                                       Čest jeho památce!                           
                                                                                       za obec Závišice                                                                                       
                                                                                         Zdeněk Vajda 

     Chceme touto cestou vzpomenout na našeho předsedu 
Vlastimila Hajdu, který už bohužel není mezi námi, 
a poděkovat mu za jeho dobrou náladu, kterou nám dával 
po celou dobu, kdy vedl Klub důchodců v Závišicích. 
 

Děkujeme a nezapomeneme 
    

                                                   Klub důchodců Závišice 
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Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

ČEZ Distribuce, a.s. 

ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá majitele a uživatele pozemků ke kácení a okleštění 
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu 
od 1. října do 15. listopadu 2010. 
Pokud nebude dodržen tento termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin  
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Bližší informace na úřední desce. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí  
bude přerušena dodávka elektřiny 

pro část obce Závišice (směr Borovec - viz mapa na úřední desce) 
ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 7.30 do 15.30 hodin. 

Oznámení formou letáků provedou v místě vypínání pracovníci energetiky. 

Starosta obce svolává 
ustavující zasedání Zastupitelstva obce Závišice, 

zvoleného pro volební období 2010 - 2014, které se bude konat 
v pondělí 8. listopadu 2010 od 17.00 hodin 

 v sále Pohostinství U Kremlu. 
 

Hlavní body programu: 
slib členů zastupitelstva,  

volba starosty, místostarosty 
 a předsedů finančního a kontrolního výboru. 

Poslední vývoz BRO v tomto roce bude ve středu 24. listopadu. 
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Závišičtí judisté dovezli tři medaile ze Štramberka 

Pětice závišických benjamínků  vyrazila v sobotu 9. 10. 2010 na tatami do sousedního 
Štramberka na podzimní turnaj. V pěti různých váhových kategoriích bojovali mezi 95 
borci z Čech, Moravy a Slovenska o co nejlepší umístění na horké štramberské půdě. 
V lehké váze do 27 kg se na svém teprve druhém turnaji skvěle uvedl Filip Hanzelka. 
Ze základní skupiny se po nebojácném výkonu propracoval až do finálových bojů, kde 
obsadil výborné 3. místo.  
V kategorii do 28 kg neponechal nic náhodě letos perfektně rozjetý Radek Rýpar. Opět 
ukázal svou převahu a suverénně se probil do finálových bojů. Tady pak nedal šanci 
jak Ivanuszkovi z Bohumína, tak ani Andrýskovi z Frýdku-Místku a zaslouženě bral 
zlatou medaili. 
Ve váze do 34 kg doplatil Tomáš Indrák na malou zápasovou zkušenost a bez vyhrané-
ho utkání skončil v poli poražených. 
Svůj díl smůly si tentokrát vybral Antonín Kořenek. Ve své kategorii do 37 kg mu 
chyběl jediný vyhraný zápas, aby bral bronzovou medaili. Nestalo se tak a zbylo 
na něj místo těsně pod stupni vítězů. 
Poslední z pětice závišických benjamínků Jakub Gajdušek měl ve váze do 42 kg poma-
lý rozjezd. Ve své tabulce nejprve první dva zápasy prohrál a zdálo se, že nemá svůj 
den. Pak ale zabral a vybojoval šňůru 3 vítězství po sobě. Vzhledem k tomu, že všech-
ny zápasy vyhrál na ippon, bylo z toho nakonec nádherné 2. místo.  

25.9. I. liga Hradec Králové  Adam Kahánek 1. místo 
25.9. VC Ostrava   Radek Rýpar 1. místo 
     Mikuláš Plánka 3. místo 
26.9. O pohár primátorky F-M  Antonín Kořenek 2. místo 
     David Hyvnar 3. místo 
     Lukáš Vaculík 4. místo 
2.10. Dorostenecká liga Ostrava  Ondra Číp 1. místo 
 
25.9. MC Štramberk   Radek Rýpar 1. místo 
     Jakub Gajdušek 2. místo 
     Filip Hanzelka 3. místo 
     Antonín Kořenek 4. místo 
     Tomáš Indrák 8. místo 
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Školní okénko 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Jarmila Lípová 
Jena Havrlantová 
Jaromír Lichnovský 

Marta Rašková 
Jindřiška Matulová 
 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Schůzka Klubu důchodců se bude konat 
ve středu 10. listopadu 2010 od 16 hodin 

v zasedací místnosti ObÚ. 
 Součástí schůzky bude beseda s pracovníkem Policie ČR 

na téma „Prevence občanů před násilnými a kriminálními činy“. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
v úterý    2. 11. 2010, 
v úterý  30. 11. 2010  

dopoledne. 

Základní škola 

V měsíci říjnu byli žáci ZŠ a děti předškolního oddělení MŠ v Beskydském  
divadle v Novém Jičíně na divadelním představení Ferda Mravenec.  
 

Ve středu 6. října žáci 3. a 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře. 
Po zopakování základních pravidel silničního provozu si své teoretické 
vědomosti prakticky vyzkoušeli při jízdě na kole.  
 
Poslední 2 říjnové dny si žáci ZŠ užili podzimních prázdnin. 
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Oznámení vlastníkům nemovitostí 
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X. 
Vysvěcení nového kostela 
Slavnost svěcení nového kostela byla stanovena na neděli 22. září 1935. Na severní 

straně školy byl postaven slavnostní oltář, před školou sla-
vobrána. Již v sobotu přijel světící biskup Msgre. Stavěl  
do Štramberka, kde uděloval biřmování. Večer pak přivezl 
v doprovodu kněží ostatky svatých, aby mohly být v neděli 
zazděny do hlavního oltáře. 
     Světícího biskupa před školou uvítali: Štramberský farář 
P. Jan Hrubý, poslanec Otáhal, okresní soudce Pillich, sta-
rosta obce Jan Hyvnar, rolník Jan Galia a starosta hasičů 
Josef Raška. Po vysvěcení sloužena slavná poutní mše, ven-
ku pak celebroval prof.Kvasnička z Holešova (v době zalo-
žení Kostelní jednoty byl kaplanem ve Štramberku a byl 
prvním jejím jednatelem). 
     Na prostranství u kostela, na cestě před kostelem a ško- 
lou bylo mnoho prodejních stánků s občerstvením, celý den 
hrála hudba. Večer byl kostel osvětlen reflektory a v hostin-
ci u Kremlů se konala slavnostní taneční zábava. Počasí 

bylo v neděli výborné, na svěcení se sešlo 10 až 15 tisíc lidí. 
     První svatba se v kostele konala 19.října 1935, vdávala se Božena Hyvnarová  
z č.150, ženichem byl Vincenc Marek z Rybí. První pohřeb se v kostele i na novém 
hřbitově konal 26. listopadu 1935, pochována byla paní Jana Bittnerová čp. 31. 
     První pouť se konala v neděli 5. července 1936. Již předtím však byly v kostele 
umístěny vkusné lavice zhotovené stolařstvím Vendelína Buska z Příbora na návrh ar-
chitekta Šálka. Peníze na tyto lavice byly shromážděny tak, že si je lidé sami mohli 
koupit na 15 let. Na jaře 1937 byly stejnou firmou zhotoveny lavice na kůr a do boční 
lodi. Tyto byly pro občany k dispozici zdarma. 

… a finišuje 

Slavnostní osvětlení kostela 

Občané, kteří se nejvíce zasloužili o postavení kostela: 
Byli to: 
P. Jan Hrubý, konsistorní rada a farář ze Štramberka, před-
seda, Jan Hyvnar *) čp.56, starosta obce a úřadující místo-
předseda, Jan Šimíček čp.129, jednatel, Ferdinand Kuběna 
čp.162, pokladník, Josef Galia radní, dále členové výboru 
František Gillar čp.149, Rudolf Hyvnar čp.109, Anežka 
Lichnovská čp.127, Josef Lipový čp.121, Josef Macháček 
čp. 75, Jan Michálek čp.36, Josef Michálek čp. 24, Vincenc 
(Čeněk) Pustějovský čp.114, Petr Hývnar čp. 59, Josef Lo-
šák čp. 11, Josef Bortel, obec.tajemník, čp.54, Jan Lošák, 
pokladník místní spořitelny, čp.7. 
    *) Jan Hyvnar mladší 

(Pokračování příště) 
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Naposledy byly vytaženy na věž tři zvony, na nichž jsou tyto nápisy: 
1. Na památku 200 letého jubilea 
farního kostela věnovali farníci 
ke cti sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Bartoloměje za zvony ode-
brané ve světové válce. L 1923 P 
– Ulil Oktav. Vinter v Broumově. 
(Jde o dar farníků štramberských). 
 
2. Sv. Jiří oroduj za nás. Památce 
+ Jiřiny Fišerové, otcem darováno 
LP 1935 – Ulil R. Manoušek 
v Brně. (Dar Vincence Fišera 
čp.118). 
     

     Malý zvonek přenesen z obecní zvonice nacházející se před hostincem Josef Kremla. 
Poněvadž nebyly už prostředky na zakoupení varhan, daroval řídící učitel Josef Hanke 
čp.33 jako nouzové řešení malé harmonium. Taktéž nebyl vnitřek ještě vybaven lavice-
mi a účastníci si museli donést židle. 
     Přestože nový kostel byl připraven na vysvěcení, čekaly organizátory ještě další úko-
ly: oplocení, venkovní úpravy, nové varhany, menší oltář do malé boční lodi, sochy sv. 
Cyrila a Metoděje nad vchod do kostela, přenesení kamenného kříže od školy před kos-
tel a další. 
     Nutno ještě podotknout, že volba stavitele Hendrycha nebyla nejšťastnější. Stavbu 
dostal mj. též proto, že jeho otec byl zdejším rodákem. V závěru stavby však neplnil 
dané sliby a došlo k soudním sporům, které sice nevyhrál, byl to však jediný stín během 
stavby. 
     I když se prostavělo asi o 150.000 Kč více, podařilo se pomocí darů a výnosů z růz-
ných podniků chybějící částku uhradit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnostní mše 23. září 1934 

Stavba se rozbíhá... 
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Jak se připravit na topnou sezónu…. 

       Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, 
jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji 
vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. 
Že nejde o plané varování potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2010 už 29 požárů. 
       Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění 
komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako 
kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.   
       Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké 
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu osob 
jedovatým oxidem uhelnatým. 
       1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1. 3. 2010 o podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se 
oproti minulosti nezměnilo, je povinnost nechat si pravidelně komín vyčistit a zkont-
rolovat jeho technický stav. Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spali-
nové cesty při celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po 
skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva 
o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí 
kontrola a čištění jednou ročně.  Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 
50 kW včetně lze provádět svépomoci, lepší je se spolehnout na odborníky – kominí-
ky. Ti by měli provést revizí komínu i v případě, že se chystáte připojit nový spotře-
bič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad, 
nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně.  
       I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez pani-
ky. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou 
linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, 
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkro-
tit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy 
do komína. 
       Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom 

majetek!!! 
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Příspěvek občana 

Příběh o jednom krátkém kočičím životě… 

 

Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o příběh, který by měl být vážným zamyšlením 

nejen pro jeho samotné aktéry, ale především pro Vás, kteří se jimi mohou někdy 

v budoucnu stát. Počátkem letních prázdnin jsme našim třem dětem pořídili krásného 

kocourka. Všem přirostl k srdci, a to nejen díky své poslušnosti, ale zejména pro svoji 

energii, kterou oplýval. Ale takových „zvířecích miláčků“ běhá po našich zahradách 

spousta a jistě by každý z Vás o nich dokázal, tak jako my, vyprávět spoustu krásného.  

Jednoho pátečního odpoledne nás náš kocourek po návratu z nákupu nevítal u vchodu, 

tak jak to u něj bylo obvyklé. Nyní, s odstupem času, mě mrzí, že jsme tomu nevěnovali 

pozornost. O jeho osud jsme se začali zajímat až v okamžiku, kdy jsme byli náhodným 

svědkem upozorněni, že sousedovi cvičení psi, kteří se pravidelně po ulici pohybují 

bez vodítka a košíku, se na něj vrhli – vše za přihlížení jejich majitele. Ten příběh ne-

má šťastný konec, možná i díky tomu, že se náš pětiměsíční kocourek musel trápit 

téměř tři hodiny ve svém brlohu, kam se po prohraném souboji dobelhal. Výsledná 

diagnóza: smrt šokem, podchlazením a celkovým zeslabením způsobeným četnými ra-

nami. Paní veterinářka dělala maximum, na pomoc ji přispěchal i kolega od rozpitého 

piva z večerní procházky. Zpočátku se totiž zdálo, že se opravdu naplní rčení o sedmi 

životech, nicméně kocourek upadal do šoku a tak na řadu přišel ten poslední medika-

ment…sladká injekce.  

Dětem, které jen velice těžko snášely, že svého Mourka mohou už jen pochovat do hro-

bečku na zahradě, jsme museli, abychom zmírnili jejich bolest, pořídit kocourka nové-

ho. Takový je život, stát se může ledacos. Ten příběh má i pozitivní okamžik: můžeme 

být rádi, že žádné z našich dětí nebylo svědkem toho nelítostného boje volně venčených 

vlčáků bez náhubku a vodítka s bezbranným kotětem, ale především, že nebyly samot-

nými aktéry. Vždyť ruku na srdce, kolik z Vás se obhajuje větou „On nic neudělá…“, 

když jeho čtyřnohý miláček volně pobíhá. 

Je nám líto, že se přímý aktér incidentu ihned neozval – třeba by se rychlou pomocí 

dalo leccos zachránit, což nebylo vyloučeno. Nejvíce nás však mrzí, že nikdo nepřišel  

a ani neřekl: Promiňte, je mi líto… 

Autor si nepřeje být publikován 

9 

Zpravodaj /listopad 2010 

Historie obce - z archivu Lubomíra Buska  
(pokračování z minulého zpravodaje)  

IX. 
    I když o kostele sv. Cyrila a Metoděje Lubomír Busek v Závišanovi už psal, myslím 
že neuškodí připomenout i počátky výstavby kostela v polovině třicátých let 20. století. 
Vždyť letos, v roce 2010 uplyne 75 let od doby, kdy se završilo stejně dlouhé, možná 
delší úsilí několika generací našich předků  o vybudování závišického kostela. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Svěcení základních kamenů 
     Konalo se v neděli 23. září 1934, před školou byla slavobrána, na jižní straně kos-
telního zdiva byl umístěn polní oltář a kazatelna. Na uvítání světícího biskupa Msgre. 
Jana Stavěla z Olomouce se dostavilo mnoho občanů a asi 30 kněží. Základní kameny 
byly vysvěceny po slavnostní mši, kterou sloužil světící biskup, kázání měl Msgre. Jan 
Kohn z Příbora, slavnostní poklep učinil konsistorní rada P. Karel Kavík z Moravské 
Ostravy. Na slavnosti byl přítomen i okresní hejtman, vládní rada Ščáva. V tentýž den 
bylo provedeno i slavnostní svěcení nově zřízeného hřbitova. 
     Podzim r.1934 byl pak plně využit. k přípravě stavby na zazimování. Zjara r. 1935 
byly odstraněny zbytky lešení a staviva, urovnán terén kolem kostela a řemeslníci za-
čali pracovat na vnitřním zařízení. Oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje a okenní obraz 
sv. Václava vymaloval akademický malíř Jan Köhler ze Strážovic.  

Výbor Kostelní Jednoty: 
Sedící zleva:  
Macháček Josef čp. 75, Lichnovská Anežka čp. 127(vdova, její syn padl ve válce, patřila  
mezi největší dárce), Hyvnar Jan čp. 56, úřadující místopředseda, P. Jan Hrubý, předseda 
Katol. Jednoty,Šálek Josef, architekt Brno, Hendrych Josef, architekt Brno, Galia Josef, čp. 54. 
Stojící zleva: 
Hyvnar Petr čp. 62, Pustějovský Čeněk čp. 114, Michálek Josef čp. 24, Šimíček Jan čp. 129, 
jednatel, Lipový Josef čp. 121, Lošák Josef čp. 11, Hendrych Láďa, syn stavitele, Místek, 
Hyvnar Rudolf čp. 109, Gilar František čp. 149 
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