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Zpravodaj/září 2018 

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 8 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2018 - termín splatnosti 30. 9. 2018 

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 2018 
ve výši 230,-Kč/poplatník 

 uhraďte nejpozději do 30. 9. 2018.  
 

 

Oslava 100 let republiky 

                  Obec Závišice pořádá  
u příležitosti výročí 100 let  

 od vzniku samostatného československého státu 
slavnostní setkání  

ve čtvrtek 27. září 2018 od 16 hod.  
u vyhlídky pod mysliveckou chatou  

 

• vysazení pamětních stromů 
• dechová hudba ZÁVIŠANKA 
• občerstvení zajištěno 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 

ve středu 12. 9. 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 

na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách. 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
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XXVIII. DOŽÍNKY A KROJE 

Letos nám počasí opravdu přálo. Do průvodu se nás sešlo 80 dětí a dospělých. 
Nejroztomilejší byli právě ti nejmenší, i když kroj slušel každému z nás a že bylo 

zase co obdivovat v průvodu, o tom nepochybuji. 
Perfektně udělaný věnec, dovedu si představit, co 
dá práce nachystat koně, kočár, bryčku, vše 
nazdobit, ještě stihnout se stylově obléci, to je až 
neskutečně zvládnutelné.  
Díky všem vám, co jste se postarali o to, aby naše 
DOŽÍNKY byly takové, o kterých se široko daleko 
hovoří. Já ještě asi 3 týdny budu prát, třídit                      

a schovávat do vaků kroje, aby byly čisté, připravené na příští rok. 
Ještě jednou díky všem vám. 

Děkovná mše  
V neděli po DOŽÍNKÁCH jsme při mši sv. děkovali za letošní úrodu. Děti v krojích 
přinášely před oltář květiny, plody polí a zahrad, z nové mouky upečený dožínkový 
koláč a všemu tomu dával prim dožínkový věnec zhotovený p. Bothem. 
Za krásně vyzdobený kostel a přichystané dary děkuji p. J. Šustalové s pomocnicemi. 

Jaromíra Hajdová 

Zveme mezi sebe všechny kluky a děvčata ve věku od 6 - 14 let, kteří 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 pátek 8. září 2018 na naši 
 

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU. 
 
Sraz bude před obecním úřadem v 14:00 hodin. 
                                                                                        Těší se na Tebe skauti a skautky                 
                                                                                              www.minehawa.skauting.cz 
                                                                                                      www.rytiri.skauting.cz 

Skautský oddíl Minehawa a Štramberští rytíři 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
18. 9. 

16. 10. 

Blahopřání jubilantům  

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Zdeněk Gajdušek 
Anastazie Pustějovská 
Božena Hyvnarová 

 
Otto Hyvnar 
Libor Lošák 
Zdeněk Quarda 

Klub důchodců 

cena: člen klubu 300 Kč 
          ostatní       350 Kč 

 

• sběr nadměrného a nebezpečného odpadu 
 
• slavnostní otevření sportovního areálu 

Připravujeme 
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Mladší i starší, malí i velcí, děti i dospělí, páni i paní, 
všichni jste srdečně zvaní na tradiční  

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
 Pouť proběhne v neděli 14. října 2018. 

Odjezd autobusu: 
 6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“, 

dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“, 
Štramberk „Pod Bílou horou“ a v Rybí. 

Cena autobusu: 150 Kč 
Zájemci se mohou hlásit: 

v Závišicích u p.Marie Šimíčkové nebo u p. Anny Michálkové, tel. 732 916 419 
nebo v Rybí (u Fojtství) u p. Marie Honešové, tel. 728 531 739 
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Informace k volbám do Zastupitelstva obce Závišice  
na volební období 2018-2022 

Volič může volit nejvýše 9 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Závišice,                 
který má být zvolen, hlasovací lístek může upravit jedním ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 
    volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle  hlasovacího 
    lístku v počtu, který má být v obci zvolen (tj. 9). 
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
    a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik má být zvoleno (tj. 9). 
3. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany jednu  
    volební stranu a dále v rámečcích  před jmény kandidátů křížkem další kandidáty jiné 
    volební strany. Tím je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební 
    strany pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu, který má být zvolen (tj. do 9). 
 

Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat 
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 

                                 v sobotu 6. října 2018  od  8.00 do 14.00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, 742 21. 

 

Právo volit do Zastupitelstva obce Závišice má občan obce za předpokladu, že jde                   
o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je               
v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému pobytu. 
Právo volit má i státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu. Tento cizinec může realizovat své volební právo pouze tehdy, pokud 
požádá ObÚ Závišice o zápis do dodatku volebního seznamu do 3. 10. 2018 do 16.00 hod.  
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, 
popřípadě státní občanství členského státu EU. Totožnost a státní občanství prokáže volič 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území. 
 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic). 
 

Hlasování v zahraničí na zastupitelských úřadech, hlasování na voličský průkaz                 
a hlasování do přenosné volební schránky mimo území Závišic (např. v nemocnici)    
ve volbách do zastupitelstev obcí není možné. 
 
 
 

Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány 
nejpozději 2. října. Ve dnech voleb volič může obdržet hlas. lístky i ve volební místnosti.  
 

  

Pro volby do Zastupitelstva obce Závišice byly registrovány 2 kandidátní listiny: 
• Sdružení nezávislých kandidátů ZÁVIŠICE SOBĚ 
• KDU-ČSL 
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60 let od vzniku oddílu kopané v Závišicích 

Jak možná někteří víte, v 50. letech minulého století v r. 1958 byl na popud mladých 
lidí založen oddíl kopané Sokola v Závišicích. V té době nebylo moc možností 
kulturního a sportovního vyžití mladých kluků a tak se na bývalém obecním 
pozemku na rybníku ( v pozdější době se začalo říkalo „Na kačíně“ ) začal hrávat 
fotbal. Pozemek byl sice malý a bylo ho nutné tedy zvětšit na regulérní hřiště          
na fotbal. 
Byla to těžká domluva s bývalým vedením Sokola. Tehdejší výbor nebyl příznivě 
nakloněn pro fotbal, oni totiž uznávali a propagovali gymnastiku a základní tělesnou 
výchovu. Mladí lidé ale zase byli více pro fotbal. Tak se pár mladých lidí domluvilo 
na úpravě stávajícího pozemku na hřiště pro fotbal na „Rybníku“. 
Nápomocen tomu byl i kapitán Jiří Pokluda, který sloužil u vojáků na letišti 
v Mošnově. Ten se svými vojáky slíbil ( a pak i provedl ) úpravu pozemku              
dle požadovaných  rozměrů. Vojáci přijeli se svými stroji, buldozerem a greidrem       
a začali pracovat. Prodloužili hřiště z původních 85 metrů na 105 metrů, čímž byly 
splněny požadavky pravidel na rozměr hřiště. Zároveň provedli srovnání celého 
terénu. Poté bylo třeba sehnat dřevo na branky. Užšímu výboru se  ( na dobré slovo) 
podařilo od hajného v Borovci sehnat dřevo na branky a ty se svépomocí postavily. 
Na vyznačení rozměrů hřiště se chodilo po vesnici, kde se řezalo dřevo a řeziny se 
používaly na lajnování hřiště. Postavené branky se natřely vápnem ( které brzy 
opadalo) a začal se hrát opravdový fotbal, tehdy ještě neorganizovaný.  
Zájemců o fotbal bylo hodně. Začínalo se obyčejně v neděli po kostele a kdo přišel 
trošku později, tak už si nezahrál. Proto už začaly debaty, že by se měl založit 
regulérní oddíl kopané a Závišice přihlásit do okresní soutěže. A tak samozvaný 
výbor, ve kterém byl předseda Jaroslav Šimíček č. 157 a členové Emil Palička, Josef 
Matzke, Karel Galia a další, přihlásili v roce 1958 Závišice do okresní soutěže. 
Soutěže hrála systémem podzim – jaro. Po prvním roce jsme skončili na 4. místě     
z 8 účastníků. V této skupině IV. třídy hrály tyto družstva : Frenštát p. R. „B“, 
Lubina, Závišice, Mošnov, Libhošť, Skotnice a Kateřince. 
Podmínky pro fotbal byly těžké: na hřišti nebylo zázemí. Když se hrálo doma, bylo 
zajištěno vše dle možností, které byly. Naši hráči se oblékli doma. Soupeři, kteří 
přijeli autobusem se převlékali v autobuse, v pozdější době v šatně za jevištěm          
„U Kremlů“. Rozhodčí se převlékal u předsedy p. Jaroslava Šimíčka. Zdravotní 
službu vykonávaly členky ČS Červeného kříže. Přípravu na utkání si prováděli hráči 
sami. Když se jezdilo ven, tak jsme jezdili na motorkách. Jednou jsme jeli               
do Skotnice a jel s námi pan Bortel ( č.p. 6 ) s koňma a žebřiňákem. Dresy jsme 
vozili v kufru. Dresy, štulpny a trenýrky jsme si zakoupili z vlastních peněz, rovněž     
i kopačky. Po zápasech si musel vzít každý hráč dres domů, nechat vyprat                          
a v průběhu dalšího týdne donést. Hráčů jsme měli dostatek ( viz. foto), někteří                 
na fotografii nejsou jako Karel Galia, Josef Bortel aj. 
V roce 1959 začal další ročník našeho klání. První zápas v Kateřinicích jsme sice 
prohráli, to nám ale nebralo chuť do dalších zápasů. Další zápas se měl hrát u nás.  
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Jelikož před tím celý týden pršelo a na hřišti bylo v jednom rohu hodně vody, která 
sahala až k brance, tak rozhodčí p. Fojtík z Tiché po ohlédnutí situace rozhodl , že se 
utkání nemůže odehrát. V restauraci „U Kremlů “ se pak domluvil s našimi členy 
výboru, že se zápas odehrál a soupeř TJ Frenštát „B“ vyhrál 0:3. Tenkrát bylo totiž 
v pravidlech soutěže, že když se k utkání nenastoupí, prohrává  družstvo i další zápas 
kontumačně 0:3 jako trest. Vše bylo zdánlivě v pořádku.  
V dalším zápase s Libhoštěm si nešťastnou náhodou hráč Libhoště zlomil v zápase 
nohu ( hrál bez chráničů). Činovníci z Libhoště si mysleli, že to bylo z naší strany 
úmyslně, proto podali na okresní svaz ČSTV stížnost a v té stížnosti uvedli                          
i skutečnost, že jsme s Frenštátem“B“ hráli fotbal v hospodě. Během následujících    
14 dnů přišlo poštou, že Závišice jsou vyloučeny ze soutěže pro přečin                         
proti pravidlům fotbalu. V té době už tři členové družstva nastoupili vojenskou 
základní službu. Rozhodnutí ČSTV nám poslali rodiče jako výstřižky z novin                    
na vojnu. 
Tak skončil v Závišicích fotbal. Situace využilo tehdejší JZD a na upraveném 
pozemku postavili tzv. „Kačín“. V dnešní době je na pozemku plocha pro potřeby 
obce. 
V pozdější době byla snaha začít s velkým fotbalem od žáků na novém hřišti                    
u kostela. Vše ale skončilo likvidací hřiště v devadesátých letech. Už nebylo kde 
hrát… 
 

Ze vzpomínek pana Josefa Matzkeho  
připravil Milan Gilar  

Foto muži Sokola Závišice z roku 1958: 
Horní řada zleva : Antonín Bortel, Jan Hanzelka, Oldřich Vajda, Josef Michálek,   
Jan Galia, Ladislav Hanzelka, Stanislav Bortel, Miloš Palička 
Dolní řada zleva : Lubomír Najzar, Jan Michálek, Josef Kuběna, Josef  Matzke 
Na snímku chybí : Josef Bortel, Josef Bortel ( učitel ), Karel Galia a další 
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Tenisová škola 

Placená inzerce 

O prázdninách se konaly čtyři týdny tenisové školy v Závišicích. Všech turnusů se 
celkem zúčastnilo 37 dětí, které byly rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti. 
Některé děti dokonce absolvovaly více než jeden týden tenisové školičky s panem 
trenérem. Musíme pochválit největšího tenistu Jakuba Nováka, který se dokonce 
zúčastnil všech týdnů.  
Počasí bylo nádherné po celou dobu. Mladí tenisté zakončili týdenní dřinu malým 
turnajem a dostali sladké odměny za své úsilí. 
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat panu Lešinskému (trenérovi) za trpělivost       
a skvělé tenisové dny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za TJ Závišice z.s. Ida Bartoňová 
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