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Zpravodaj/prosinec 2014 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / P R O S I N E C  2 0 1 4 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
ZÁVIŠICE 

660 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY  

O OBCI 

1354 - 2014 

Hezké vánoční svátky 
a v novém roce 2015  

pevné zdraví a hodně pohody 
Vám přeje                                                   

                                                               Zdeněk Vajda 
                                                                starosta obce                                         

Obec Závišice Vás zve na tradiční 
 

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 
k přivítání nového roku 2015 

ve čtvrtek 1. 1. 2015 od 16 hod. 
na zahradě Pohostinství U Kremlů 

* ohňostroj 
* novoroční koncert STK-učitelský kvartet 

* svařák 
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Zpravodaj/prosinec 2014 Obecní úřad informuje 

Obecní úřad Závišice bude uzavřen 
od 23. 12. 2014 do 28. 12. 2014 
a od 30. 12. 2014 do 4. 1 .2015. 

Veřejné 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Závišice  

se bude konat 
v pondělí 15. 12. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 

Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách. 

Hlavní bod programu: 
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2015 

Omezení provozu obecního úřadu 

Vývoz popelnic 

Poslední letošní vývoz popelnic proběhne 
v pátek 26. 12. 2014. 

Informace z knihovny 

Knihovna bude v tomto roce otevřena 
 naposledy ve středu 17. 12. 2014. 

Sauna 

Provoz sauny v letošním roce 
 bude ukončen 19. 12. 2014. 

Zpravodaj leden 2015 bude v prodeji od 6. 1. 2015. 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Vítání občánků 

V neděli 23. listopadu 2014 byli v zasedací místnosti obecního úřadu 
přivítáni tito noví občánci Závišic, 

kteří se narodili v období od května 2014 do října 2014:  
 
 

 

 

  Štěpán Frýbort 
    Filip Kuběna 
      Filip Řičař 
        Vojtěch Černý 
           Martin Oborný 
              Lukáš Číp 
                 Jan Macháček 
                   Jaroslav Šenk        

   Aneta Sochová 
      Viktorie Heraltová 
         Melisa Laššová 
           Markéta Lichnovská 

     O ochraně životního prostředí se hovoří stále a všude kolem nás, v rádiu, v televizi, 
v tisku atd. I já se zde zamyslím nad množícími se nešvary a to v naší obci a této tématice 
se budeme věnovat častěji a obsáhleji. 
1) v obci platí obecně závazná vyhláška, která reguluje práci s hlučnými stroji jako jsou                              
    motorové pily, sekačky, cirkulárky apod. S těmito nástroji se o nedělích a státem uzna- 
    ných svátcích nesmí pracovat. Bohužel se opět setkáváme s jedinci, kteří na toto nebe- 
    rou ohled a obtěžují své okolí hlukem. Myslím si, že lze tolerovat hluk při stavbách 
    či rekonstrukcích domů a po domluvě se sousedy. 
2) další velice rozšířený nešvar proti předpisům, ale hlavně proti zdravému rozumu,                                          
     je pálení na otevřených ohništích. Je s podivem jak někteří pálí nepořádek bez jakých- 
     koliv obav z postihu. A pálí v podstatě cokoliv, i odpad jako plasty, nábytek z dřevo-                         
     třísky, obsah odpadkových košů apod. 
     Upozorňuji, že opět je v platnosti obecně závazná vyhláška, která striktně reguluje 
     co a za jakých podmínek se může pálit a kdy se může pálit. Pálení odpadků a podob- 
     ných materiálů na otevřených ohništích je zcela zakázáno. 
     Výše zmíněné konání lze hodnotit jako přestupek a ve spolupráci s policií budeme tyto 
hříšníky postihovat. Odůvodnění přestupků některých hříšníků, že nemají jak zlikvidovat 
větve, nábytek apod. považuju za více než rozporuplné. Co se týká likvidace odpadů, tak 
jistě každý ví, že jsou organizovány 2x ročně svozy nebezpečných a nadměrných odpadů, 
dále každý ví, že je možné domluvit si na ObÚ drcení větví na své zahradě pracovníky 
obce atd. O sběru biologicky rozložitelných odpadů ví asi taky každý, nehledě na to, že se 
nějak zapomíná na kompostování, které se dá zpětně na zahrádce využít. Tyto problémy 
budeme monitorovat a kontrolovat prostřednictvím komise životního prostředí, kdy            
na základě jejich zjištění budeme dále řešit porušování v jednotlivých případech dle plat-
ných obecně závazných předpisů.  
     I přes zmíněné problémy děkuji těm, kteří již prostředí kolem nás chrání pro nás 
samotné a hlavně pro naše potomky.    
                                                                                                                    

Zamyšlení starosty 

Zdeněk Vajda 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
ze dne 3. 11. 2014 

 
(číslo usnesení)                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje 
1/2014  program ustavujícího zasedání ZO      9-0-0 
      
volí: 
2/2014  volební komisi ustavujícího zasedání ve složení: 
             Zdeněk Both (předseda), Lubomír Najzar a Pavel Kuběna (členové) 9-0-0 
 
3/2014  ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání: Bc. Bohdana Jarolímová 
                                                                                   a Milan Jurák                         9-0-0 
 
bere na vědomí 
4/2014  zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Závišice konaných ve dnech 
             10. a 11. října 2014 v předneseném znění (viz příloha)              9-0-0 
 
schvaluje: 
5/2014  a) postup zasedání podle platného jednacího řádu ustavujícího zasedání 
                  Zastupitelstva obce Závišice v předneseném znění (viz příloha) 9-0-0 
             b) postup zasedání podle platného volebního řádu ustavujícího zasedání 
                  Zastupitelstva obce Závišice v předneseném znění (viz příloha)    9-0-0 
             c) veřejnou volbu starosty a místostarosty    9-0-0 
 
stanovuje: 
6/2014  počet místostarostů: 1      9-0-0 
   
7/2014  počet uvolněných členů zastupitelstva obce: 1 
             a určuje funkci uvolněného člena zastupitelstva obce: starosta            9-0-0 
 
volí: 
8/2014  starostu na volební období 2014–2018: Zdeněk Vajda                         9-0-0 
 
9/2014  místostarostu na volební období  2014–2018: Ladislav Lípový                 9-0-0 
 
zřizuje:  
10/2014 finanční výbor zastupitelstva obce na volební období 2014–2018 
              a určuje počet jeho členů: 5     9-0-0

        
11/2014  kontrolní výbor zastupitelstva obce na volební období 2014–2018 
               a určuje počet jeho členů: 5     9-0-0 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
12/2014  předsedkyni finančního výboru: Marta Najzarová               8-0-1 
 
13/2014  předsedu kontrolního výboru: Milan Jurák                                   8-0-1 
 
14/2014  členy finančního výboru:  
               Antonín Váňa, Aleš Kuběna, Ladislav Kupčík, MVDr. David Šenk 9-0-0 
          
15/2014  členy kontrolního výboru: Dagmar Kuběnová, Petr Gajdušek, 
                                                          Ing. Petra Horáková, Libor Janda                9-0-0 
 
stanovuje: 
16/2014  datum 1. 12. 2014, od kterého budou poskytovány měsíční odměny 
                neuvolněným členům zastupitelstva obce    9-0-0 
 
17/2014  výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce: 
               a) zastupitel bez předsednictví            280 Kč 
               b) předseda výboru nebo komise        880 Kč 
               c) místostarosta                                5.500 Kč 
                                                                                              9-0-0

         
       Ladislav Lípový v. r.                         Zdeněk Vajda v. r.  
             místostarosta                                           starosta 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 24. 11. 2014  
(číslo usnesení)                                                                   (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání   
schvaluje:   
18/2014  úpravu programu 2. zasedání ZO: 
  doplnění bodu a vložení za bod 9: Dohoda o změně katastrálních hranic 
  obce Závišice       8-0-0 
19/2014  program 2. zasedání ZO      8-0-0 
 
volí: 
20/2014  návrhovou komisi 2. zasedání ZO ve složení: Tomáš Both, Mgr. Aleš Jarolím 
        8-0-0 
21/2014  ověřovatele zápisu z 2. zasedání ZO: Milan Jurák, Aleš Jadrníček 8-0-0 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Zastupitelstvo obce po projednání   
bere na vědomí: 
22/2014  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
               o činnosti obce       8-0-0

         
23/2014  zřízení komisí starostou a jmenování jejich předsedů: 
               - kulturní komise                                                           Mgr. Aleš Jarolím 
               - komise sociální                                                           Pavla Hyklová 
               - komise životního prostředí                                         Bc. Bohdana Jarolímová 
               - komise pro spolupráci s dobrovolnými spolky 
                 a sdruženími v obci    Tomáš Both 
               - komise pro rozvoj obce                                              Aleš Jadrníček 

        8-0-0 
volí 
24/2014  členy inventarizační komise: 
                Marta Najzarová, Tomáš Both, Miroslava Sopuchová  8-0-0 
 
pověřuje                       
25/2014  inventarizační komisi provedením inventarizace k 31. 12. 2014     8-0-0 
 
volí          
26/2014  členy povodňové komise: 
               Zdeněk Vajda, Ladislav Lípový, Aleš Jadrníček, Milan Jurák,  
               Bc. Bohdana Jarolímová, Roman Číp, Dis., Tomáš Both, Jiří Lošák ml. 

        8-0-0 
jmenuje 
27/2014  členy školské rady z řad zastupitelů: Ladislav Lípový, Milan Jurák 8-0-0

   
schvaluje: 
28/2014  převod finančních prostředků ve výši 8.038,-Kč z rozpočtu obce Závišice 
               na účet DSO Sdružení povodí Sedlnice dle podkladového materiálu 
               (viz příloha) na projekt „Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ 
               ke dni 30. 9. 2014      8-0-0 
 
29/2014  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 6 na rok 2014 v předneseném znění 
               (viz příloha)       8-0-0 
 
pověřuje 
30/2014  starostu jednáním a finální přípravou připojení části katastrálního území  
               města Příbor k obci Závišice     8-0-0 
 
  Ladislav Lípový  v. r.                        Zdeněk Vajda  v. r.  
       místostarosta                                                                                      starosta 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP 

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně 
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně 
využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, 
a proto nesmějí skončit na skládce.  

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty 
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která 
by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. 
Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hli-
ník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklo-
vané plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či růz-
né plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu no-
vých zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % mate-
riálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.  

Odneste úsporku „do sběru“ 
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyk-
laci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro 
obchodě při nákupu nové.  
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do tzv. 
E-domku, který se v obci Závišice nachází za budovou obecního úřadu.  
E-domek je otevřen v pondělí a ve středu 13-17 hod. Obsluha sběrného dvora 
ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.   

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci 

Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který 
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá 
na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Závišice finanč-
ní prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných 
odpadů.  

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklo-
vat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více než 30 kg toxické rtuti, kte-
rá by jinak mohla znečistit vodu o objemu 79 Brněnských či dvou Slapských 
přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte 
úsporky do koše. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na  

http://www.ekolamp.cz/ 
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Zpravodaj/prosinec 2014 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Josef Macháček 
Zdeněk Both 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
 9. 12. 
13. 1. 

Vlastimila Jurečková 

Schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 3. 12. 2014 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Klub důchodců 
pořádá pro své členy 

v pondělí 29. 12. 2014 v 16 hod. 
na Bowlingu 

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“ 
Dobrá nálada jistě nebude chybět. 

Klub důchodů přeje všem občanům hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2015. 
Zveme mezi nás nové členy a těšíme se na ně. 
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http://stramberk.farnost.cz/ 

Betlémské světlo 

I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla 
zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou roznášet       
do závišických domácností. 
Pokud máte o světlo zájem, můžete se od 7. 12. do 21. 12. 2014 zapsat 
do seznamu v místním kostele, případně do formuláře na webových 
stránkách farnosti:  

 
Skautský oddíl Minehawa 

Mše sv. se budou konat: 
 
24. 12. 2014 na Štědrý den                22.00 hod. 
25. 12. 2014 na Boží hod vánoční     10.00 hod. 
26. 12. 2014 na sv. Štěpána               10.00 hod. 

Vánoční mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích 

http://stramberk.farnost.cz/bohosluzby.php 

Informace o dalších bohoslužbách na webových stránkách farnosti: 

Jednota Závišice oznamuje 

Jelikož se blíží svátky, připomínáme, že si u nás můžete objednat kapry 
a zboží na sváteční dny: 
• předvánoční a předsilvestrovské objednávky na: 
           pečivo, veky, vánočky, tvaroh, knedlíky, koláčky, trubičky, banánky, 
           chlebíčky, aspikové dorty, masové rolády, obložené mísy apod. 
• na požádání zhotovení vánočních potravinových a drogistických balíčků 
           dle vlastního výběru 
 

Lahůdkové i jiné zboží si u nás můžete objednat během celého roku. 
 

Příjemné prožití svátků a úspěšný nový rok 
přeje kolektiv prodejny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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OBEC ZÁVIŠICE, ZŠ ZÁVIŠICE 
SKAUTSKÝ ODDÍL MINEHAWA, 

HASIČI A POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ  
 pořádají 

ve středu 17. prosince 2014 od 16 hod. 
 

VÁNOČNÍ JARMARK 
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů 

- zabijačkové speciality 
- bramboráky, klobásníky 
- svařák a jiné pochutiny 

- vánoční dekorace 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ ŠKOLY 
v sále Pohostinství U Kremlů 

 

TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM 
v podání skautů 

na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠ  

v sále Pohostinství U Kremlů 
  

Srdečně zvou pořadatelé 
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                                                  Pohostinství U Kremlů v Závišicích 
                                                       ve spolupráci s obcí Závišice 
                                                                   pořádá tradiční 

 

   ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU 
  ve čtvrtek 25. 12. 2014 

   od 20.00 hod. 
                  

  Hraje skupina KIWI 
 

  Všichni jste srdečně zváni! 

Město Štramberk 
vás srdečně zve 

na reprízu písňového a dramatického pořadu o světcích 
uváděného na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 2014 

 

ZA NEBESKOU BRÁNOU II. 
OD SVATÉ MÁŘÍ DO TŘÍ KRÁLŮ 

 

Sobota 20. prosince 2014 v 16.00 hod. 
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku 
 
Účinkují: 
sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, 
kvartet Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína, 
herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberka, 
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát 
Strážnice 2010 
 

Vstupné: 60,-Kč, děti od 6 let a důchodci 40,-Kč 
 
Těšíme se na vás 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Měsíc listopad jsme zahájili společně s rodiči akcí „DÝŇOVÁNÍ“, na které 
jsme si vydlabali dýně, které zdobily vchody do naších tříd. V Sovičkách se 
udála velká změna, děti začaly obědvat ve své třídě a nemusí již přecházet 
do budovy základní školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. listopadu nás navštívili manželé Paldusovi se svým minicirkusem, žonglérským vy-
stoupením a děti si také mohly pohladit opičku Žofinku.  
 

Děti si ve školce také vyráběly lucerničky, aby měly 
světýlko na důležitou výpravu, která se konala v  úterý 
18. listopadu, kdy jsme 
uspali společně s rodiči 
broučky a uzamkli k zimní- 
mu spánku naší zahradu    
na akci „BROUČKOVÁNÍ“.  
I když nám počasí moc 

nepřálo a museli jsme se přesunout do prostor tělocvičny. 
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat mladým 
skautkám za pomoc při této akci.   
 

S některými předškoláky jsme také přivítali malé občánky v obci. Na tuto akci pravi-
delně připravuje kroje paní Hajdová a za to jí patří velký dík.  

 
 
Ve čtvrtek 27. listopadu nás navštívil pes Sorbon 
s výchovnou akcí „PES FOTBALISTA“, který byl zaměřen   
na chování dětí nejen ke zvířatům. Děti si také společně       
se psem Sorbonem zahrály fotbal a to byl pro ně nevšední 
zážitek.  
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Mgr. Aleš Jarolím 

ŠKOLA 
Měsíc listopad byl v naší škole na kulturní akce opravdu bohatý.  
 

V úterý 4. 11. jsme navštívili Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. 4. a 5. ročník 
absolvoval interaktivní program „Ej, nakresli mi zbojníka“ v podkroví muzea, během 
kterého se žáci seznámili se životem a tvorbou Antonína Strnadla a sami si mohli 
nakreslit obrázek inspirovaný Strnadlovým dílem. Mladší děti se prostřednictvím 
zvířecích postaviček ze známé pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ seznámily    
s technologií výroby plátna a s barvířstvím. Na závěr programu si vytvořily svůj 
vlastní „modrotisk“. 
 

O týden později 11. 11. jsme se opět rozdělili na dvě skupiny. 1. – 3. ročník si zajel 
do ostravského areálu Dolních Vítkovic.  Výukový program „Dopravní prostředky“ 
dětem ukázal vývoj dopravních prostředků od parovozu po současné automobily. Žáci 
měli možnost poznat fascinující svět dopravních prostředků interaktivní a zábavnou 
formou. 4. – 5. ročník navštívil ve stejnou dobu přehlídku handicapovaných dětí 
„Motýlek“ v Kopřivnici. 
 

V pátek 14. 11. navštívili školu manželé Paldusovi se svou show se zvířátky. Děti 
mohly obdivovat žonglérské vystoupení, vystoupení s pejsky a pohladit si mohly 
i opičku Žofinku. Celé představení se dětem moc líbilo o čemž svědčí velký potlesk 
na závěr a vynucení si přídavku. 
 

V pátek 21. 11. začala pro čtvrťáky a páťáky dlouho očekávaná liga v miniházené. 
První kolo pro nás dopadlo opravdu velice dobře. Páťáci skončili na prvním místě        
a čtvrťáci na místě čtvrtém. 
 

V úterý 25. 11. se v budově naší školy uskutečnila druhá (teoretická) část dopravní 
výchovy. Ta navazovala na část praktickou, kterou naši žáci absolvovali již v říjnu     
na dopravním hřišti v Kopřivnici. Během dvou hodin si děti zopakovaly nejen nejdůle-

žitější dopravní značky, ale také povinné vybavení jízdního kola. 

Sovičky absolvují plavecký výcvik, kde s pomocí paní 
trenérky nezahálejí a plavou už pomalu jako rybičky.  
 
Pomalu se připravujeme na příchod Mikuláše a vánoční 
besídku.  
A protože Vánoce už jsou za dveřmi, chtěli bychom 
touto cestou za všechny děti a pracovníky mateřské 
školy ze srdce popřát všem občanům klidné prožití svátků vánočních, bohatého    
Ježíška a hromadu štěstí a zdraví do nového roku.  

Bohdana Jarolímová 
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI 
12 zastavení na cestě staletími 

Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec 

XII. 
I Závišice vplouvají do mírového života 

     Nebylo jednoduché začít svobodný a mírový život po tak hrozné válce. Při sestavování 
tajného národního výboru byli vybíráni občané, kteří měli v obci určitý respekt a teprve 
pak se přihlíželo k politickému zaměření. Příslušnost k poltickým stranám se doplňovala 
podle stavu po osvobození, kdy podle Košického vládního programu mohly v Čechách,   

na Moravě a ve Slezsku vyvíjet politickou činnost pouze                
4 politické strany tvořící tzv. Národní frontu (ČSL, ČSSD, 
KSČ, NS). Zápis z ustavující schůze Národního výboru ani 
z první schůze 6. 5. nebyl nalezen. Ostatní zápisy jsou podle 
originálů ze Státního okresního archivu v Novém Jičíně. 
Luba Busek dodává: Po téměř sedmileté nacistické okupaci 
přišel pokyn od naší exilové vlády v Londýně k vytváření 
tajných orgánů místní samosprávy, které by ihned po osvobo-
zení Rudou armádou převzaly v obcích řízení a rozhodování. 
Tyto orgány, oproti stavu před rokem 1938, se jmenovaly 

podle rozhodnutí Košického vládního programu Místní národní výbory. Jak je podrobněji 
dále uvedeno, iniciátorem vzniku místního národního výboru byl v obci p. Cyril Pustějov-
ský, odborný učitel, bydlící v čp. 2. 
     Obec byla osvobozena v neděli 6. května 1945 vojsky Rudé armády, což byla armáda 
Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) a její hlavní jádro tvořili Rusové 
a Ukrajinci. 
     V obecní kronice psané Aloisem Filipem, pravděpodobně o 10, možná 15 let později, 
je o počátcích místní samosprávy v r. 1945 psáno nepřesně, místy i zkresleně, asi s úmys-
lem zveličit úlohu místních členů KSČ. Zvláště se 
to týká osoby prvního předsedy místního národního 
výboru, kterým ve skutečnosti nebyl Jan Raška, ale 
Cyril Pustějovský, jak z následujících autentických 
dokladů vyplývá. Není nikde uvedeno, že schůze až 
do 21. 6. řídil „zastupující předseda“, ale vždy před-
seda Cyril Pustějovský. 
     Za zmínku stojí, že pokud se týká protinacistic-
kého odboje, byli v něm činní z členů národního 
výboru pp. Jan Raška /KSČ/ (vězněn), Ladislav 
Pustějovský /NS/ (vězněn), Vilém Macháček /NS/, 
Cyril Pustějovský /NS/, a Ludvík Busek /NS/. Po-
slední tři jmenovaní byli přes p.Viléma Macháčka 
napojeni na odbojovou organizaci Obrana národa    
a všichni tři s rodinami zajišťovali záchranu dvou 
uprchlých vojáků Rudé armády v březnu 1945). 

41: Pomník obětem války 

42: V březnu 1945 z německého zajetí 
uprchlí a zachránění důstojníci Rudé 
armády. Snímek z 8.5.1945, kdy přišli 
s frontou poděkovat za záchranu Vilému 
Macháčkovi a Ludvíku Buskovi a jeho 
synovi Lubomíru.  
Vlevo Boris Otrezov, vpravo Ivan. 
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     Doslovné opisy zápisů ze schůzí místního národního výboru ukazují, s jakými         
problémy se naši předkové potýkali v prvních třech měsících po skončení II. světové    
války. Další pojednání ukazuje situaci po volbách r. 1946 a po přelomových událostech    
r. 1948. Složení MNV na tajné schůzi v posledním týdnu před osvobozením a doplněném           
6. května 1945 a obsah jednání obou schůzí podle záznamů člena MNV p. Ludvíka Buska 
(Politická příslušnost uvedena podle stavu po osvobození. NS = Čsl. strana národně 
socialistická, KSČ = Komunistická strana Československa, ČSL = Čsl. strana lidová. ) 
Předseda: p.Cyril Pustějovský NS 
Členové: p. Alois Dočkal čp.102, NS 
                p. Vilém Macháček čp.30, NS 
                p. Jan Váňa čp.7, ČSL 
                p. Ludvík Busek čp.110, NS 
                p. Jaroslav Hanzelka čp.135, KSČ 
                p. Josef Kremel čp.131, NS 
                p. Josef Lipový čp.145, ČSL 
                p. František Pustějovský čp.74, KSČ 
                p. Emil Lošák čp. 84, ČSL 
                p. Jan Raška čp.167 KSČ 
                p. Ladislav Pustějovský čp.61 NS 
     Prvních 9 členů bylo přítomno už na tajné schůzi počátkem května 1945 v domku       
p. Cyrila Pustějovského čp. 2, z jehož popudu národní výbor vznikal. Na dvoře byli          
v těchto dnech ještě němečtí vojáci. Jednalo se o personálním složení národního výboru     
a o prvních krocích po osvobození. Za předsedu byl zvolen p. Cyril Pustějovský. 
     Poslední tři členové byli do národního výboru doplněni večer 6. května v den osvobo-
zení na první schůzi v osvobozené obci. Pánové Jan Raška a Ladislav Pustějovský se ještě 
nevrátili z nacistických věznic. Schůze se konala v hasičské zbrojnici, poněvadž obecní 
dům byl obsazen Rudou armádou. 
     Na programu bylo sestavení zprávy pro místní občany o sestavení Národního výboru, 
který bude řídit obec do voleb MNV, navázání kontaktu se sovětským velitelem obce 
(návštěvou velitele pověřen předseda s tím, že mu má sdělit ustavení Národního výboru       
a poděkovat Rudé armádě za vše, co vykonala pro naše osvobození), zajištění potřeb  Ru-
dé armády (zásobování, ubytování), stejně jako zásobování občanů, zajištění bezpečnosti 
občanů. V obci budou ihned ustaveny ozbrojené hlídky z řad občanů pod vedením býva-
lých vojáků, aby střežily bezpečnost občanů před německými dezertéry. 
     Do další schůze 11.května byli ještě do MNV doplněni p.Antonín Hyvnar čp.80 (KSČ), 
p.Karel Kahánek čp. 118 (KSČ), p.Oldřich Kuběna čp.70 (KSČ), p. Jan Pustějovský č p.66 
(NS). Z archivních materiálů se dovídáme, že další schůze MNV dne 11. května 1945        
v 17 hod. večer v obecní kanceláři. 
     Schůzi zahájil předseda NV p. C. Pustějovský uvítáním přítomných a sdělil, že dnešní 
schůze týká se předání obecní agendy dosavadním obecním tajemníkem p. Bortlem.       
Při tom předseda zdůraznil, že všichni členové Nár. výboru musí spolupracovat, protože 
množství práce vzrůstá a jednotlivci ji není možno zvládnout. Podotýká, že tento výbor 
jest výborem pracovním a že jest nutno, aby starší, osvědčení pracovníci dále dle svých sil 
vypomáhali. Má se za to, že i lidé mluvící proti dosavadnímu výboru jsou už spokojení,  
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že nahlédli, že se zde nejedná o věc prestižní, nýbrž o věci týkající se řádné správy ob-
ce.   Pan předseda řekl: „ Prosím každého, aby dle svého rozhledu, předvídavosti           
a zkušenosti přemýšlel o dalších plánech a spolupracoval na jejich řádném provádění.“ 
Členové Národního výboru toho měli hodně na projednání. Z bohatého programu        
vyjímám: 
     Mimo jiné bylo schváleno: 
     Aby se podpora obecním chudým vyplácela dále z obecních peněz, dále výplata 
obecnímu poslu, školnici, posluhovačce… Přijat návrh p. Kremla, aby se vytvořila hos-
podářská komise. Vedením této komise pověřen p. Michálek č. 127 (ČSSD). Nařízen 
soupis dobytka. 
     Aby se v brzké době uvedly do pořádku silnice a cesty. Byl přijat návrh, aby byl 
vyslán z každého domu jeden člověk na jeden den do povinné práce. Vedením těchto 
prací pověřen cestář p. Vojtěch Bortel.  
     Protože jsou stížnosti na nedostatek služebných, má se podati žádost o přidělení 
německých děvčat z Kopřivnice. Zdejší německá příslušnice pí. Hahnová přikázána    
na práci k p. Bohumínskému č.126 a pí. Vermöhlen má vypomáhat u Galie č.58. 
     Dále probrána oslava v neděli 13. t.m. Ujednáno, aby po slavnostním kázání a boho-
službách se vykonal průvod z dolního konce dědiny k památníku u hasičské zbrojírny. 
     Dále projednáno a schváleno: Oprava mostku v Padole, úřední hodiny stanoveny    
na všední den od 5 do 7 hod. večer, soupis erárních koní a povozů, hlášení škod utrpě-
ných procházejícími armádami, schválena sbírka na finanční pomoc nezaměstnaným    
a výpomoc nemocnici v Novém Jičíně (byly jí dodány brambory a vejce)… 
 

********* 
     Těchto několik nahlédnutí do dávné, ale i nedávné minulosti nevelké vesničky   po-
tvrzuje velkou pravdu: že historie - ať už světová, evropská či česká - je od nepaměti 
propojena třemi slovy: minulostí, současností a budoucností. I ve starověku vyplynula 
lidská zkušenost do návodu: „Chceš - li vidět dopředu - ohlédni se za sebe!“ A proto      
i dnes je dobré hledat poučení v minulosti… 

Informace od hasičů 

 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice 
zve všechny své členy na 

 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, 
která se koná 

 v sobotu 20. 12. 2014 v 15.00 hodin U Kremlů. 
 

Na programu budou i volby nového vedení Sboru 
a na závěr bude projekce z letošních akcí a večeře. 

Josef Adamec 



18 

Zpravodaj/prosinec 2014 

Anna Lošáková bronzová na přeboru České republiky 

     Výrazného úspěchu dosáhla v sobotu 22. listopadu závišická judistka Anna Lošáková. 
Na svém premiérovém startu na přeboru České republiky mladších 
žáků vybojovala v Hranicích vynikající bronzovou medaili.      
Přitom začátek turnaje pro ni nevypadal nijak optimisticky. Hned 
první utkání s Radkou  Voříškovou v pavouku váhy nad 57 kg  
nedopadlo dobře a po nešťastné prohře byla závišická žačka odká-
zána na boje v opravách. Tady pak ale ukázala srdce bojovnice. 
V prvním opravném utkání s Oleksandrou Prytulyakovou z JUDO 
Orel Židlochovice měla od počátku převahu. Asi po minutě zaúto-
čila bočním chvatem tai otoši a po perfektní práci na zemi udržela 
soupeřku na lopatkách. Další zápas v opravách už byl o medailích. 

Výhra zajišťovala vysněný bronz, prohra pak nepopulární bramborovou medaili.             
Tuto rozhodující bitvu chtěla pro sebe strhnout liberecká Kateřina Skrbková. 
V nervózním utkání ale celou dobu výrazně tlačila na pilu Lošáková. Za viditelnou akti-
vitu si vybojovala u rozhodčích potrestání soupeřky za pasivitu a tlak potom ještě stup-
ňovala. Před koncem zápasu uplatnila kombinaci chvatů harai goši – ouči gari a hodila  
Skrbkovou na juko, pak přešla do držení a zvítězila na ippon. Radost mohla propuknout 
a Anna Lošáková si na letošním vrcholném klání vystoupala na stupně vítězů pro bron-
zovou medaili! 
     Mezi mladšími žáky se o úspěch na republikové úrovni pokoušel v Hranicích i Filip 
Hanzelka. Ve váze do 42 kg se v pavouku prodral přes Krahulíka a Aiderkeeva až         
do čtvrtfinále. Tady podlehl těsně na praporky Burianovi a v opravách po výhře nad Lu-
pínkem a Procházkou rovněž bojoval o bronzovou medaili. Bohužel, Jan Vopat 
z Chomutova byl nad jeho síly, a tak se musel spokojit s jinak výborným umístěním těs-
ně pod stupni vítězů. 
     Stejného umístění dosáhl v kategorii starších žáků i Radek Rýpar. Na šampionátu 
v Ostravě měl sice v pozici rankingové jedničky ve váze do 46 kg ambice na titul nebo 
minimálně na medaili, ale všechno bylo jinak. Těsná prohra v semifinále,  a pak i v boji 
o bronz rozhodla, že letošní několikanásobný vítěz Českého poháru se musel tentokrát 
obejít bez medaile. 
     O ještě jeden úspěch pro závišické judo na republikové úrovni se 
postaral David Hyvnar. Jako člen dorosteneckého družstva Železa 
Hranice se zúčastnil mistrovství  České republiky družstev. Ve své 
váze nad 90 kg byl oporou Hranického kolektivu a měl lví podíl na 
letošních výsledcích. V závěrečném turnaji v Prachaticích vybojoval 
se svým týmem vynikající titul vicemistrů České republiky. 
     Závišické judo dalo o sobě vědět i na mezinárodním poli. Postaral 
se o to v kategorii mladších žáků Filip Hanzelka. V silné mezinárod-
ní konkurenci si nejprve přivezl ze slovenského Martina skvělou 
stříbrnou medaili a v populárním turnaji v Kremsu v Rakousku    
potom rovněž vystoupal na stupně vítězů tentokrát pro bronz. Filip Hanzelka 
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Libor Kahánek 

     Zahanbit se nenechali ani nejmenší benjamínci. Na čokoládovém turnaji ve Frýdku 
Místku jakoby si sourozenci Bartoňovi předplatili nejvyšší příčku stupňů vítězů. Jak nej-
starší Mikoláš, tak dvojčata Max a Tobiáš brali shodně za vynikající výkon zlaté medai-
le. Výborně se zde představil i Metoděj Tomeček. Zlato mu uniklo jen těsně. Jediné za-
váhání v konečném účtování znamenalo, že si z Frýdku Místku odvezl výborný stříbrný 
kov. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Benjamínci bojovali taky v Hranicích na tradičním turnaji pod názvem „Halloween 
mač“. Vojtěch Honeš vybojoval bronz, Tomáš Horák skončil na 4. místě. Max a Tobiáš 
Bartoňovi s Metodějem Tomečkem potom obsadili shodně 3. místa ve svých skupinách. 
     Závišické judo se v listopadu taky prezentovalo na kopřivnickém Večeru bojových 
umění. V nově rekonstruované hale školy Emila Zátopka se uskutečnil mezinárodní bo-
xerský a thajboxerský turnaj. O přestávce ukázali své dovednosti členové frenštátského 
klubu brazilského jiu jitsu. Závišičtí judisté předvedli dětské judo, chvaty a zápas muž-
ské kategorie a na závěr i ukázky sebeobrany.   

Závišické bruslení 
TJ Závišice zve všechny zájemce  na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu 
v Kopřivnici 
 
Termíny bruslení :  26.12.2014 od  16:45 hodin do 17:45 hodin 
                                25.1.2015   od  16:15 hodin do 17:15 hodin 
                                  1.3.2015   od  16:15 hodin do 17:15 hodin 
 
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 

Pozvánka 
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