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Zpravodaj/září 2015 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Z Á Ř Í  2 0 1 5 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

25 let 
SAMOSTATNOSTI 
OBCE  ZÁVIŠICE 

1990 - 2015 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2015 - termín splatnosti 30. 9. 2015 

Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
 

číslo účtu: 1767239329/0800, 
 

variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 

Poplatek za odpad na 2. pololetí 2015 
ve výši 230,-Kč/poplatník 

 uhraďte nejpozději do 30. 9. 2015.  
 

 

Tašky na tříděný odpad 

Občané, kteří ještě nemají tašky na tříděný odpad, 
si je mohou zdarma vyzvednout na obecním úřadě. 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
v pondělí 14. 9. 2015 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. 

V pátek 9. října 2015 se bude konat 
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu. 

Připravujeme 
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http://www.zavisice.cz/fotogalerie.php 

Dožínky a kroje 

     V letošním roce jsme Dožínky slavili již 25. v řadě. Jejich oslavu jsme 
spojili i s oslavou 25 let od osamostatnění obce.  
Byl jsem mile překvapen, že i přes nepřízeň počasí přišlo takové množství 
lidí. Aby se taková akce mohla uskutečnit, je k tomu třeba hned několik 
důležitých věcí, a to: 

• obětaví pořadatelé, kteří jsou ochotni celou akci několik 
dnů i týdnů předem připravovat 

• příprava krojů od paní Hajdové 
• úžasná propagace díky slamákům 
• dále mnoho sponzorů a dárců 
• bohatý program pro všechny věkové kategorie včetně 
           občerstvení 
• spolupráce s účinkujícími ze Straňanky, tanečních 
           vystoupení, hasiči, judisty apod. 

Mohl bych zde psát dlouze, ale i tak bych na někoho zapomněl. Takže v krátkosti 
děkuji všem, kteří jakkoli pomáhají při organizování takto náročných akcí. 
                                                                                                      Zdeněk Vajda, starosta 

                   Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli 
             na přípravách, na výrobě a na samotném instalování 

„SLAMÁKŮ“. 
 Speciální poděkování patří Martinu Lichnovskému       
za pomoc jak při instalaci, tak na demontáži. Zároveň 

věřím, že naše skvělá spolupráce bude i po další roky. Bez jeho pomoci 
by totiž nebylo možné již třetím rokem takto propagovat Obecní      
dožínky. Děkuji.  
     Zároveň chci nabídnout všem, kteří mají zájem se dozvědět, jak se 

staví naši slámoví spoluobčané, že mají možnost zhlédnout fotodokumentaci              
na obecních stránkách Závišic                                                                      v sekci:       
Fotoarchiv obce/Obecní dožínky/Dožínky 2015 
                                                                                         Ladislav Lípový, místostarosta 

     25. DOŽÍNKY jsou za námi. Počasí nepřálo, ale průvod vyšel bez deště. Půjčených 
krojů bylo 40 dětských, dospělých 30 (vždy zapomenu někoho napsat, zjistím to až    
při vracení kroje). Nažehlených bylo daleko více. To by ale 
chtělo přemoci svou hrdost a přijít pro kroj. Nažehlených bylo 
více, hlavně chlapeckých košil. 
     Všem, kteří se snaží o to, aby DOŽÍNKY byly takové jak 
mají být, kroje, věnec, koláč, Bajerovy koně, bryčka, kočár. 
Kdysi nebyla technika jaká je dnes, byly kosy, hrábě byly          
k vidění letos. Všem vám patří velký dík. 
Že kroj byl to nejsvátečnější, co bylo doma, ten každý neměl. Že to mám sesbírané 
vzácné kusy, to nemusím zdůrazňovat. Snad nás příště půjde daleko víc. 
                                                                                                              Jaromíra Hajdová 
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Skautský oddíl Minehawa 

         Branný závod  pro děti 
               se bude konat  
              
         v sobotu 26. 9. 2015 

 

      Prezentace: ve 14.00 hodin 
 na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce. 

 

                 Doprovodný program - vystoupení leteckých modelářů 
                        Možnost opékání vlastních špekáčků. 

     

                       Zveme všechny děti i rodiče! 

Branný závod  

Pozvánka od holubářů 

CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁVIŠICE 

pořádají 
v sobotu 19. 9. 2015 od 15.00 hodin  
v prostorách Bowlingu v Závišicích 

HOLUBÍ HODY 
Holubáři budou nabízet kromě nadívaných pečených holoubat 

také guláš, klobásníky a koláče. 
 

Přijďte si pochutnat 
Těší se na vás holubáři 

Akce se bude konat i za nepříznivého počasí 

Zveme mezi sebe všechna děvčata ve věku od 6 - 15 let, které chtějí něco zažít,       
zahrát si hry, získat nové kamarády a mnoho dalšího. Kromě pravidelných schůzek 
chodíme také na různé výpravy, oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, tábor a spoustu 
jiných akcí. 

Tak neváhej a přijď v sobotu 12. 9. 2015 na naši 
 

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU. 
 

Sraz bude před obecním úřadem v 11:00 hodin. 
                                                                                                  Těší se na Tebe skautky 

http://www.minehawa.skauting.cz/ 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Anastazie Pustějovská 
Emil Lichnovský 
Božena Hyvnarová 

Vladislav Slížek 
Ludmila Váňová 
Jarmila Gajdušková 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
22. 9. 

20. 10. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

 

V srpnu 2015 oslavili 
ZLATOU SVATBU 

manželé Anežka a Bohuslav Sopuchovi. 
 

Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody  
do dalších společných let. 

Klub důchodců 

Klub důchodců pořádá pro své členy 
 

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 
 

Kdy?     ve středu 9. 9. 2015 v 16 hod. 
 

Kde?     na zahradě u Kremlů, 
              za nepříznivého počasí se akce přesune 
              do sálu Pohostinství U Kremlů 

     Že se za úrodu děkuje, nemusím připomínat. Mnohde je mše na začátku a pak 
hodování. U nás byla mše v neděli po DOŽÍNKÁCH. Opět přinášely děti v krojích 
dary polí a zahrad, koláč, pečivo a dožínkový věnec. Všem, kteří se o to vše postarali 
(výzdoba, přichystání darů), dětem, které přišly, otci Vladimírovi, patří velký dík. 
                                                                                                        Jaromíra Hajdová 

Děkovná mše 
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Oslavy výročí 80 let od posvěcení kostela v Závišicích 
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ZÁVIŠICKÝ KOSTEL 

     Léta utíkají, pamětníků ubývá a vzpomínky blednou. Myšlenka „aby zmy měli svůj 
kostel v obci“ trápila několik generací Závišanů. Ti od nepaměti chodili do víc než  
dva km vzdáleného kostela sv. Kateřiny a též tam pohřbívali své mrtvé. Od poslední 
třetiny 19. stol. myšlenka vlastního kostela dostává stále konkrétnější obrysy. 
     Závišičtí farníci i farní úřad ve Štramberku dokládali mj. že „…Tento filiální kostel 
jest více než půl hodiny cesty od obce Závěšické vzdálen, zimního času farníkům téměř 
nepřístupný, takže se v něm zimního času služby Boží neodbývají… kostel dle nejnověj-
šího obhlédnutí a prozkoumání hrozí sesutím; nevyhnutelně tedy buďto musí býti uza-
vřen co nebezpečím hrozící, všeliké se v něm nacházející nářadí, nádoby, roucha atd. 
odstraněny aneb bez prodlení k opravě jeho přikročeno býti musí…“. Je zajímavé  
listovat starými, zažloutlými doklady a objevovat nové zajímavosti. 
     Dlouhá a usilovná snaha asi čtyř generací občanů vyvrcholila v polovině třicátých 
let 20. století. Snad nebude na škodu, vrátíme-li se ve vzpomínkách o 80 let zpět.    
Tenkrát zářil novotou závišický kostel, na nějž bylo i ve Zpravodaji už několikrát 
vzpomínáno. Ale jednu, trochu osobní vzpomínku si přesto ještě dovolím připojit.      
Je uchována v okresním archivu, kde ji uložil P. Bohuslav Juroška, štramberský rodák. 
Spolu s ním nahlédneme do novin ze dne 22. září 1935 – zachoval se jenom článek, 
nedá se ale určit ani autor článku ani název novin. 

     

Dočteme se, že malá obec Závišice, čítající ani ne 200 čísel popisných, právě světí svůj 
nový kostel. Článek pokračuje: „…Ten, kdo spatří tento nový Dům Páně, je nadšen     
a přímo okouzlen jeho vzhledem a krásou. Je to katedrála na vesnici. Obzvláště vnitřek 
svým slohem a vhodnou moderní linií navrženou architektem Šálkem z Brna a hlavně 
výzdobou podle jedinečných návrhů pravého mistra církevní malby – akademického 
malíře Jano Köhlera, působí dojmem, který povznáší duši k výšinám. Je to symfonie 
mramoru, barvy, lesku a třpytu, která pěje hymny slávy Boží…“ 
     Na tehdejší dobu se opravdu nejednalo o jednoduchou a obyčejnou záležitost. 
Zvlášť uvážime-li, kolik obětí, námahy a lásky bylo zapotřebí k této stavbě. Stavbě 
sice neveliké rozměrově, ale pro takovou obec úplně dostačující, ale stavbě nádherné 
v provedení a zařízení. Tak velkého činu není schopna každá obec, to dokáže jen obec, 
v níž žijí poctiví, snaživí a uvědomělí občané, navíc vedeni zkušenými a zdatnými 
představiteli. 
     Slavnost svěcení nového kostela byla stanovena na neděli 22. září 1935. Na severní 
straně školy byl postaven slavnostní oltář, před školou slavobrána. Již v sobotu přijel 
světící biskup Msgre. Stavěl do Štramberka. Večer pak přivezl v doprovodu kněží      

Faksimile novinového článku 
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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, starosta obce 
Jan Hyvnar, rolník Jan Galia a starosta hasičů Josef Raška.           
Po vysvěcení sloužena slavná poutní mše, venku pak celebroval 
prof. Kvasnička z Holešova (v době založení Kostelní jednoty byl 
kaplanem ve Štramberku a byl prvním jejím jednatelem). 
     Na prostranství u kostela, na cestě před kostelem a školou bylo 
mnoho prodejních stánků s občerstvením, celý den hrála hudba. 
Počasí bylo v neděli výborné, na svěcení se sešlo možná až 15 tisíc 
lidí. „… Po celý den prodávány ve prospěch kostela pohlední lístky 
s novým kostelem. Všude bylo po celý den rušno, proudy občanstva  

z celého okolí procházely vesnicí do pozdních hodin. Působilo zvláštním dojmem      
pozorovati tyto zástupy v našich malých Závišicích. A nebylo možné se ubrániti myšlen-
ce, že asi ponejprv a naposled něco takového obec prožívala. Večer pak naskytl se 
úchvatný pohled na elektrickými reflektory osvětlený kostel. Teprve nyní se náves    
vyprazdňovala, mládež se pak veselila na taneční zábavě u Kremlů...“,zaznamenal   
kronikář. 
     Snad i těchto několik řádků pamětníkům připomene, co sami zažili, nebo o čem  
slyšeli vyprávět a u mladších generací vzbudí zájem o historii své obce. 

Josef Adamec 

Msgre. Stavěl 

     V letošním roce se chceme vrátit k výrobě našich vlastních obecních kalendářů     
na příští rok, tedy rok 2016. Proč to zmiňuji? Byli bychom rádi, kdyby se mezi občany 

našly fotografie, které zachycují Závišice v kterémkoli ročním 
období a v kterémkoli denním čase. Fotografie mohou být 
z přírody, ze zahrad, ze společenských či sportovních událostí. 
Neměly by to být fotografie osobního charakteru. Rádi bychom 
totiž do kalendáře vybrali fotografie i od jiných autorů, protože 
každý z nás má jiný pohled na své okolí. Pokud budete tak   

laskavi a rozhodnete se nám poskytnout své fotografie, tak prosím v dobrém rozlišení  
a v elektronické verzi, aby se s tímto dalo více pracovat. Předpokládám, že pokud   
fotografie poskytnete, tak automaticky souhlasíte s jejich zveřejněním. Předem děkuji. 

                                                                                                      Zdeněk Vajda, starosta 

Fotografové mezi námi 
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Užívání vozidla v souvislosti s užitím návykové látky 

Řízení vozidla po požití návykové látky patří k významným negativním jevům dneš-
ní společnosti a je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. V tomto příspěvku 
se pokusím osvětlit správně právní, popřípadě trestně právní následky takovéhoto 
počínání.  
 
Pojem návyková látka zahrnuje různé druhy látky, které jsou způsobilé nepříznivě 
ovlivnit psychiku člověka. Jedná se zejména o alkohol, omamné, psychotropní a další 
látky, které negativně působí na schopnosti ovládací a rozpoznávací nebo na sociální 
chování. Alkoholickými nápoji jsou lihoviny, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují 
více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Omamné a psychotropní látky jsou tako-
vé, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 7 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových 
látkách. Za ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 
rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování jsou považovány četné jiné látky jako 
ředidla, čistidla, lepidla, barviva, laky, maziva, oleje, náplně do hasicích přístrojů 
apod. za podmínky, že jsou ovšem schopny ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací 
nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.  
 
Zákonodárce striktně zakázal řízení vozidla při ovlivnění návykovými látkami. 
V zákoně č. 361/2000 Sb. o provoz na pozemních komunikacích (dále jen „zákon     
o silničním provozu“) je stanoven řidiči zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užít 
jinou návykovou látku během jízdy a řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně  
po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době    
po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě 
pod jejich vlivem. Porušením byť jen některého z těchto zákazů je deliktem, který     
v závislosti na množství alkoholu či užité návykové látky může naplnit skutkovou 
podstatu přestupku nebo trestného činu. 

Prokazování požití alkoholu 

Při dokazování požití alkoholu v souvislosti s řízením vozidla případně jízdě na zví-
řeti se zjišťuje hladinu alkoholu v organismu v době řízení či jízdy. Platná právní 
úprava předvídá dva způsoby vyšetření zjišťujících obsah alkoholu, a to orientační 
vyšetření1 a odborné lékařské vyšetření2.  
První způsob zjištění alkoholu v organismu vyšetřované osoby spočívá v použití  
dechového analyzátoru schváleného Českým metrologickým institutem. Takový                          
——————————————————- 

1 Orientačním vyšetřením se rozumí dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže 
  nebo sliznic 
2 Odborným lékařským vyšetřením se rozumí cílené klinické vyšetření lékařem 
  a podle jeho ordinace provedení dechové zkoušky nebo odběru vzorků biologického 
  materiálu.  
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Čerpáno z publikace: MICHÁLEK, R. Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, ISBN 978-80-7478-489-7 

analyzátor se ovšem musí použít v souladu s příslušnou metodikou, podle které mimo 
jiné po první pozitivní dechové zkoušce musí minimálně po pěti minutách následovat 
druhá dechová zkouška, která potvrdí výsledek první, přičemž rozdíl od výsledku 
opakované dechové zkoušky nesmí přesáhnout 10 % z důvodu, aby byla vyloučena 
možnost zbytkového alkoholu v dutině ústní. Pro zjištění hladiny alkoholu v organis-
mu vyšetřované osoby je poté rozhodující výsledek zkoušky časově bližší řízení  
vozidla či jízdě na zvířeti, který byl druhou zkouškou potvrzen. Od tímto způsobem 
naměřené hodnoty alkoholu se následně odečte maximální stanovená odchylka    
přístroje ve výši 0,24 g/kg, v níž je zahrnut jak možný vliv nepřesnosti měření,       
tak i hodnota fyziologické hladiny alkoholu v těle člověka. Takto zjištěná hodnota je 
u vyšetřované osoby následně považovaná za prokázanou a není již nutné provádět 
lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu. Je-li rozdíl mezi první a druhou 
dechovou zkouškou větší než 10 % je nutné provést další dechovou zkoušku opět 
minimálně po pěti minutách. V případě opětovného výsledného rozdílu mezi dvěma 
následnými dechovými zkouškami většího než 10 % je na orgánu provádějícím    
vyšetření, zda bude ještě dechové zkoušky opakovat či vyzve vyšetřovanou osobu     
k podrobení se lékařskému vyšetření, které je spojeno s odběrem biologického mate-
riálu. 
Druhým způsobem jakým je možné zjistit alkohol v organismu vyšetřované osoby je 
provedení orientační dechové zkoušky (zpravidla detekční trubičkou nebo neschvále-
ným analyzátorem či se schváleným analyzátorem, ale při nedodržením pracovního 
postupu měření) a při jejím pozitivním výsledku podrobení se odbornému lékařské-
mu vyšetření, které je spojené s odběrem biologického materiálu zpravidla krve nebo 
moči. Aby mohlo být konstatováno, že vyšetřovaná osoba požila alkoholický nápoj, 
musí být v její krvi zjištěno metodou plynové chromatografie minimálně vyšší množ-
ství než 0,2 promile alkoholu. 
Lze tedy dovodit, že při zjišťování alkoholu v organismu člověka je při použití první-
ho způsobu tj. schváleným dechovým analyzátorem prokazatelná hladina alkoholu 
minimálně ve výši 0,25 promile, po odečtení uvedené odchylky 0,24 je následně kon-
statováno, že byla prokázána minimální hladina alkoholu v organismu ve výši      
0,01 promile. Při použití druhého způsobu za použití rozboru vzorku krve je mini-
málně prokazatelná hladina ve výši 0,21 promile při použití metody plynové chroma-
tografie. 



10 

Zpravodaj/září 2015 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní 

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním 
z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí 
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost. 
 
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože 
při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem 
na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob. 
 
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorko-
vání bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekom-
pletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená     
dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození. 
 
Nekompletnost se musí snížit 
 

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem 
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanč-
ní prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.  
 
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elek-
trozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto 
ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna 
smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.  
 
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. 
Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad před-
mětem úpravy, využití nebo odstranění.“  
 
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřed-
nictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebrá-
ním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, 
že za jeho likvidaci zaplatíme sami. 
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Kam s nefunkční zářivkou? 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky       
a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich        
při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.  

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila 
do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 
2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,   
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější 
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale 
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši      
a nepatří ani do tříděného skla.  

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji do tzv. 
E-domku, který se v obci Závišice nachází za budovou obecního úřadu. 
Obsluha E-domku od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recykla-
ci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které 
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.  

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vyna-
hradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně   
přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.  

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyš-
ších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjed-
nodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.  

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách   
společnosti EKOLAMP dočtete na http://www.ekolamp.cz/ 



12 

Zpravodaj/září 2015 

Pokračování příště 

6) Tichánek, Jiří:Selské povstání na hukvaldském panství roku 1695. Kopřivnice 1995. 
7) Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška. Nyní uloženy v Pozůstalosti 
    P. B. J., SOkA, Nový Jičín. 

DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ 

6. 
Osamělý vápencový útes, Váňův kámen, leží právě na hrani-
ci dvou panství. Dle tehdejšího zvyku by totiž v případě vo-
jenského zásahu mohli revoltující poddaní přejít na sousední 
novojicko – štramberské panství a tak se uchránit před pro-
následováním. Vzbouřenci nechali na štramberském úřadě 
sepsat tzv. Memoriál, který v šestnácti bodech vypočítával 
způsobené křivdy. Do ležení vzbouřenců vyslal olomoucký 
biskup Karel z Lichtenštejna své služebníky. Významnou 
roli sehrál při jednání též krajský hejtman František hrabě 
z Oppersdorfu, který se snažil nalézt oboustranně výhodné 
řešení. Olomoucký biskup však byl toho názoru, že stačí 
vyslat proti vzbouřencům „několik setnin saské jízdy, která 
by jim už hlavy napravila“. Oppersdorfovým jednáním do-

šlo dokonce k částečnému smíru a rebelové po třinácti dnech opustili své ležení a vrátili 
se domů. Z ujednaných opatření se však nic nesplnilo a to vedlo opět k druhé rebelii…6) 

Mimo válku utrpěly některé obce škodu povodněmi: Frenštát, Příbor a jiná místa     
na Hukvaldsku. Takovými pohromami bylo postiženo nejen zemědělství, ale i řemesla, 
která někde sešla tak, že se pro nedostatek řemeslníků cechy rozpadly. 

„ L. P. 1704 povstala rebelie v Uhřích proti Jasnosti císařské Leopoldovi I. Uhři 
nemálo vojska sebravše, vpadli do Moravy, plundrovali, mordy a pálením veliké škody 
dělali, v kterémžto čase nebezpečném na nás Štramberáky výpravy každého pátého muže 
častěji přicházely, k Trenčínu a Napajedli vždy na dvě neděle. Soused podle souseda 
před vrchnost do Jičína se dostaviti a k obhájení vlasti hotovým se prohlásiti musel. 
S tím lidí vysíláním přes 500 zlatých outraty jsme měli, které nám jen slibováno, že 
uhrazeny budou. Naopak ale větší daně dávati musíme, chudoba a drahota rostou…“ 
Tyto skutečnosti uvádí ještě zpráva Štramberských Dismasi von Hofferovi z roku 1727. 

O sociálním postavení štramberských domkářů po uhersko – tureckých válkách po-
dává úřední svědectví vizitační zpráva novojického hejtmana Jiřího Ferdinanda Czinkle-
ra. Čteme v ní o Štramberku: „…většina domkařů 
zabývala se dříve předením vlny ve prospěch řemes-
la soukenického. Protože však nyní je toto řemeslo 
v naprostém úpadku, musí se živiti tito domkáři 
hlavně žebrotou anebo prací nádenickou, kterou vy-
hledávají až v okolí Brna, Uherského Brodu a jinde. 
Kromě malého příbytku nic jiného nemají. Ač tyto 
domky skutečně stojí, nikdo jich trvale neobývá, neb 
majetníci těchto domků často půl roku a někdy         
i déle nebývají doma. Není tu pro ně obživy, leč dále 
v zemi, kde jsou vinohrady a úrodná pole a kde je dosti práce nádenické…“ 7) 
 

Obr.9: Štramberská smlouva 

Obr.10: Chalupy štramberských tkalců 

Josef Adamec 
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Placená inzerce 
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Placená inzerce 
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Hledáme komunikativní lidi, kteří si chtějí řídit svůj čas a mít nadstandartní příjem. 

Využijte nabídky dne otevřených dveří v České pojišťovně 15.9.2015 v 9,00 hod. 

Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II. poschodí, prostory České pojišťovny. 

Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků. 

Předběžné rezervace na mob. č.  721 992 993 

Upozornění  


