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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

KAM ZA SPORTEM

Lyžování na Moravě 2004-2005 
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových 
podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30 hodin) naleznete na internetové 
adrese:  pocasi.ecesko.cz 
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr 
větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 
pocasi + kód místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny 
na telefonní číslo  907 09 06 (cena SMS je 6 Kč) 
V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi.

Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden kód místa pro SMS: 
1. Stanice Horské služby:
Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora 
(hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské 
sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Pra-
děd (hspraded), Ramzová (hsramzova) 
2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Dolní Lomná-Armáda (armada), 
Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice P.O.M.A. (poma-
malenovice), Morávka-Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Palkovice (palkovi-
ce), Pustevny (pustevny), Reka (reka), Sachova studánka (sachovka), Soláň-Bzové (bzove), 
Soláň-Sedlo (solan), Soláň-Soláňka (solanka), Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké 
Karlovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké Karlovice-Kyčerka 
(kycerka), Visalaje-Radegast (radegast), Zlatník-Biocel (zlatnik) 
Jeseníky: Branná-Proskil (branna), Karlov-Kazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), 
Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč (rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-
-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov 
(moravka-karlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš (ostruzna), Ovčárna 
(ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kun-
čice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno) 
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov) 
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice) 
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak) 
Příklad zadání SMS: stanice Horské služby Bílá - pocasi hsbila
       lyžařský areál Pustevny - pocasi pustevny

Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provo-
zovateli. Aktuální seznam areálů – pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi. Služba je 
poskytována od 1.12.2004. 

Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
4) ČSSD 34 
5) KSČM 30 
6) NEZÁVISLÍ 6 
7) Evropští demokraté   5 
8) Strana zelených 3 
9) US-DEU 2 
10) Morava 2 
11) Národní sjednocení 1 
12) Strana práce 1 
Ostatní politické strany, hnutí apod. 
v našem okrsku neobdržely platný hlas. 
Volby do Senátu parlamentu ČR 
I. kolo 
1) Jaroslav Šula                    hlasů 101
2)  Milan Bureš 100 
3) Jiří Schwarz 40 
4) Roman Jelínek 34 
5) Sylva Kováčiková 24 
6) František Kačenka 18 
    Karel Vymětal 18 
8) Bohuslav Chwajol 11 
II.kolo 
1) Jaroslav Šula 138 
2) Milan Bureš 115 

Tyto se konaly 5. a 6. listopadu 
2004 a druhé kolo voleb do Senátu  
Parlamentu ČR se pak konalo 12. a 
13. listopadu. 

Prvního kola voleb do Senátu se 
v našem volebním okrsku zúčastnilo 
61,3 % oprávněných voličů a voleb do 
zastupitelstva kraje 62,6 % oprávně-
ných voličů. Touto úžasnou a obdivu-
hodnou účastí jsme byli co do procen-
tuální účasti na prvním místě v bývalém 
okrese a na druhém místě v Moravsko-
slezském kraji. Předstihla nás pouze  
obec Nová Pláň z podhůří Jeseníků, 
kde byla účast 67,7 %. Nutno podo-
tknout, že v této obci je 31 oprávněných 
voličů a voleb se zúčastnilo 21 osob. 
V naší obci je 613 oprávněných voličů 
a volit přišlo 384 osob, což je úžasné 
číslo a za tuto krásnou účast vám všem 
patří dík a uznání všech. Kdyby se nám 
podařilo přesvědčit ještě 31 voličů, byli 
bychom získali 100 000 Kč. Snad bude 
v dalších volbách účast podobná nebo 
větší. Děkuji za zviditelnění naší obce. 

Druhého kola voleb do Senátu par-
lamentu ČR se již takové množství vo-
ličů nezúčastnilo, ale i tak jsme byli 
se 41,5 % na prvním místě v bývalém 
okrese a na pátém místě v kraji. 

VÝSLEDKY VOLEB V NAŠEM 
VOLEBNÍM OKRSKU: 
Volby do zastupitelstva kraje 
1) ODS                               hlasů  156
2) SNK sdružení nezávislých 65 
3) KDU - ČSL 59 
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ZE SPORTUOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH NADĚJÍ V JUDO 
V období podzimních prázdnin pořádal oddíl JUDO Frýdek Místek pod vedením zkuše-

né trenérky a naší úspěšné reprezentantky Pavly Pröllové tréninkové soustředění výbě-
ru mladých judistů Moravskoslezského kraje. Z oddílu JUDO Závišise dostalo pozvánku 
hned šest borců. Dorostenci Josef Babiař a Ondra Kahánek, mladší žáci Ondra Číp, Ra-
dek Honč a Adam Kahánek a nejmladší benjamínek Michal Horák. Po náročné třídenní 
tréninkové zátěži se všichni utkali v nedělním závodě O hukvaldský zvon. Své úsilí doká-
zali přetavit do čtyř medailí různých hodnot. 

Nejmladší Michal Horák ve váze do 30 kg vybojoval po skvělém výkonu nádherné 2. 
místo. V mladších žácích mělo závišické JUDO trojí zastoupení. Ondra Číp (42 kg) na 
sobě pocítil třídenní tréninkovou zátěž a skončil na 7. místě. Adam Kahánek a Radek 
Honč se ve váze do 40 kg dostali až do finále, kde si zopakovali boj o zlato z minulého zá-
vodu. Tentokrát měl více závodnického štěstí Radek a těsně nad Adamem zvítězil. Josef 
Babiař a Ondra Kahánek bojovali v dorostenecké kategorii. Mezi ostřílenými a o hodně 
zkušenějšími borci vybojoval Ondra pěkné 5. místo a Josef Babiař se po skvělých výko-
nech probil dokonce až k bronzové medaili. 

MICHAL HORÁK STŘÍBRNÝ NA KRAJSKÉM PŘEBORU 
Velkého úspěchu dosáhl závišický benjamínek, teprve osmiletý Michal Horák na Pře-

boru Moravskoslezského kraje, který se konal v sobotu 6. 11. 2004 v Karviné. Michal se 
nezalekl zkušenějších soupeřů zvučných jmen a suverénním výkonem se propracoval 
až do finále. V boji o zlato sice těsně podlehl o 2 roky staršímu ostřílenému Meszárosovi 
z Baníku Ostrava, ale zisk stříbrné medaile a titul moravskoslezského vícemistra si Mi-
chal za své celoroční kvalitní výkony právem zaslouží.

ZÁVIŠICKÉ JUDO DOVEZLO MEDAILE ZE SLOVENSKA  
Slovenský oddíl JUDO Martin pořádal v sobotu 6. 11. 2004 Mezinárodní velkou cenu. 

O medaile tam bojovalo na  280 judistů z Rakouska, Polska, Slovenska a České repub-
liky. Do zápasů zasáhli i judisté ze Závišic. V mladších žácích Ondra Číp a ve starších 
Ondra Kahánek se výhrami dostali až k bojům o třetí příčku. Bohužel, i když se snažili 
ze všech sil a svoji kůži zadarmo neprodali, na medaile to tenokrát nestačilo, a oba zů-
stali těsně pod stupni vítězů. Zbylá část závišických borců byla úspěšnější. Oba mladší 
žáci Radek Honč a Adam Kahánek a starší Josef Babiař skvěle zabojovali a všichni tři 
si ze slovenského Martina odvezli bronzové medaile.

VŠICHNI ZÁVIŠIČTÍ JUDISTÉ S MEDAILEMI! 
 Závišičtí judisté přijali pozvání jihomoravských kolegů zúčastnit se II. ročníku Turnaje 

17. listopadu v Uherském Brodě. Uvedli se skvěle. Ani jeden judista nezklamal a všichni 
odjeli z turnaje s medailemi.

V kategorii benjamínků si Michal Horák ve váze do 31 kg vybojoval výborným výko-
nem bronzovou příčku. Těsně prohrál jen jediný zápas s blanenským Waškem.

Mladší žák Ondra Číp ve váze do 46 kg prošel vítěznými zápasy až do finále.Tam 
obsadil stříbrnou příčku, když nestačil jen na domácího Hložka, se kterým těsně pro-
hrál na body.

Poslední dva borci ve váze do 42 kg Radek Honč a Adam Kahánek se opět probili až 
do “závišického finále”. Letos se už tato situace opakovala potřetí a oba judisté si pravi-
delně prohazují svá umístění. V tomto finále těsně zvítězil Adam a Radek byl stříbrný.

Bilance z tohoto turnaje je pro mladé závišické judisty vynikající - čtyři účastníci, 
čtyři medaile!  

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. 11. 2004 
ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ 
BERE NA VĚDOMÍ:
178/04 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
179/04 zprávu starosty o činnosti obce
180/04 zprávu předsedů jednotlivých komisí a výborů
181/04 zprávu o zbudování chodníku na dolním konci
SCHVALUJE:
182/04 program jednání ZO
183/04 II. úpravu rozpočtu na rok 2004 v předneseném znění
184/04 změnu územního plánu v lokalitě PALIČKA, která proběhne na náklady žada-

telů pana Lebedy a pana Žídka, včetně následných prací, inženýrských sítí a 
úpravou komunikace od napojení na komunikace vedoucí ze Závišic do Kop-
řivnice apod.

185/04 bezplatný převod pozemků - jedná se o místní komunikaci dle přednesených 
podkladů z majetku státu do majetku obce - “KOSTKOVANÁ CESTA”

186/04 zadání zpracování digitálního informačního systému společnosti DIGIS Ostrava
187/04 dodatek zřizovací listiny ZŠ Závišice, okres Nový Jičín, o změně zařazení škol-

ní jídelny
188/04 dodatek zřizovací listiny ZŠ, o změně vymezení pronajímání majetku - tělocvična
189/04 snížení poplatků za školní družinu ze 100 Kč na 80 Kč, a to s platností od 1. 12. 2004

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Vážení spoluobčané, ve dnech 2. – 12. ledna 2005 proběhne v naší obci celostátní 
Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy Tři králové, 
kterým můžete věnovat peněžní dar na charitativní účely pro staré, nemocné a po-
stižené lidi. Za Váš příspěvek Vás symbolicky obdarují. Věříme ve Vaši štědrost a 
dobrosrdečnost a mockrát Vám děkujeme.                 pracovníci Charity Kopřivnice

PODĚKOVÁNÍ 
CHARITAS KAPELA z Kopřivnice děkuje paní Hajdové za zapůjčení krojů na vy-
stoupení v Domě pokojného stáří v Mořkově.

PAPRSKY SVĚTLA DO DÁVNÝCH ČASŮ VESNIČKY ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE 
Vážení spoluobčané, kdo z Vás ještě nemá knížečku o historii naší vesnice, vyda-
nou pod názvem “Paprsky světla do dávných časů vesničky Závěšice - Závišice”, a 
má o ní zájem, může si ji zakoupit u Ing. Oldřicha Kuběny, Závišice 192. Cena jed-
noho výtisku (2. vydání) je 120 Kč. Ke koupi je již jen několik kusů. Knížečka může 
být i vhodným vánočním dárkem. 

KNIHOVNA INFORMUJE

Informace o způsobu půjčování knih z místní knihovny.
1)      Výpůjční doba - maximálně 2 měsíce (delší po domluvě)
2)      Za každé prodloužení doby o další měsíc - 20 Kč
3)      Za ztrátu nebo poškození knihy - náhrada v plném rozsahu
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

POMOHLI JSME DOBRÉ VĚCI 
V letošním roce náš soubor oslavil již páté výročí svého trvání. Během celých 

pěti let našeho působení jsme se usilovně snažili odvést co nejlepší výkony, přes-
tože jsme začínali takřka od nuly a naše zkušenosti s divadelní činností byly mini-
mální. Proto jsme byli vděční za každou radu, upozornění i kritiku ze strany našich 
diváků. Nastudovali jsme několik her, především komedií, a počet členů, který 
prošel různými peripetiemi, se nakonec ustálil na osmi lidech, a v této sestavě se 
nám také v letošním roce podařilo poměrně úspěšně nastudovat hru Oscara Wil-
dea – “Jak je důležité míti Filipa”.  Premiéra byla samozřejmě zde v Závišicích, 
což ostatně ti, co tam byli, vědí a jim bychom také touto cestou rádi poděkovali za 
vynikající atmosféru, kterou nám svou přítomností vytvořili. Po úspěšné premié-
ře v pátek 10. září a méně úspěšné repríze v sobotu 23. října, kterou navštívil jen 
skromný počet diváků, jsme rádi přijali pozvání vesničky Francova Lhota, která o 
toto naše představení projevila zájem. 

Na úpatí Javorníků, v údolí horního toku říčky Senice, se tedy rozkládá tato 
malebná obec, do níž jsme se s naší hrou v sobotu 13. listopadu vypravili. Naše 
vystoupení zde nebylo jen tak obyčejným divadelním představením, ale bylo sou-
částí dobročinné akce na podporu hematologicky a onkologicky nemocných dětí. 
Celá akce byla doprovázena výstavou fotografií těchto dětí, kterou organizovalo 
sdružení Šance, které je samostatným centrem pro pomoc hematologicky a on-
kologicky nemocným dětem v oblasti střední Moravy. Toto neziskové občanské 
sdružení působí na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní ne-
mocnice v Olomouci. Jejich činnost je zaměřena především na pomoc nemoc-
ným dětem v době pobytu na oddělení a usnadnění návratu do běžného života, 
zpříjemnění prostředí na oddělení, rozšiřování registru dárců kostní dřeně, zlep-
šení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem atd. 
Velmi úzce také spolupracují s Nadací pro výzkum rakoviny Olomouc, jejímž cí-
lem je podpora výzkumu a vývoje protinádorových léčiv. 

     O to větší radost jsme měli my, členové divadelního souboru Plausus, 
když se do krásného sálu tamějšího kulturního domu dostavilo přes 200 di-
váků! Nejenže se nám skvěle hrálo a úspěch byl nečekaně velký, ale finanční 
částka, kterou naše představení pomohlo získat, činila téměř deset tisíc korun. 
Protože i my jsme byli překvapeni tak velkou účastí i velice příjemným jedná-
ním ze strany pořadatelů, rozhodli jsme se finanční příspěvek, kterým nám obec 
Francova Lhota chtěla uhradit jízdné a zapůjčení kostýmů, věnovat také na kon-
to sdružení Šance. Doufáme, že jsme skutečně napomohli tomu, aby zásluhou 
sdružení Šance měli malí pacienti příjemnější prostředí při svých léčebných poby-
tech, aby  je lépe snášeli, aby nezůstali izolováni před vnějším světem a mohli se 
zapojovat už v době léčby do široké rodiny těch, které v nejbližší době poznají při 
radostnějších příležitostech, a aby znovu nalezli radost i smysl života. 

DIVADELNÍ SOUBOR PLAUSUS

PROSINCOVÍ JUBILANTI

Všem jubilantům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví do 
dalších let.

Měsíc listopad děti mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku zahájily 3. 11. v Divadle loutek v 
Ostravě pohádkami Františka Hrubína: O Budulínkovi, Karkulce, O loupežnících a O veli-
ké řepě. Veliký úspěch u školáků sklidilo i filmové představení dne 8. 11. Shrek II., na kte-
ré se děti byly podívat v kině ve Štramberku. Ve čtvrtek 18. 11. nabídlo Divadlo loutek v 
Ostravě pro žáky 3. a 4. ročníku divadelní představení s názvem Ze starých pověstí čes-
kých. Dne 19. 11. jsme se všemi školáky navštívili vystoupení Pavla Nováka v KD Kopřiv-
nice, kde měl zpěvák připraven program s písničkami s názvem O slušném chování.

PŘIPRAVUJEME: Na 21. 12. připravuje základní i mateřská škola Vánoční koncert.

Lošák Metoděj, č.p. 177  70 let
Jurečková Vlastimila, č.p. 202 75 let 
Hývnarová Vlasta, č.p. 49 81 let 
Horáková Anežka, č.p. 116 83 let 

KULTURA V PROSINCI

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI S MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKOU. Divadelní soubor ze Štramberka sehraje v pátek 
3. prosince v sále Pohostinství U Kremlů  pohádkové předsta-
vení Zdeňka Kozáka “TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA”. 
Začátek představení je v 17.00 hodin. Po představení bude 
Mikulášská nadílka pro děti. 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V PRODEJNĚ JEDNOTA ZÁVI-
ŠICE. Do Jednoty s. d. Závišice dne 6. 12. 2004 od 7 do 12 a 
od 13 do 17 hodin přijede Mikuláš s Čertem a Andělem. Všem Závišickým dětem do 
15-ti let bude nadělovat dárky. Na vaši návštěvu se těší Mikuláš se svou družinou.  
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT. Vokální soubor “FACIES MUSICAE” vás zve na kon-
certní vystoupení ŠŤASTNÉ A VESELÉ. Toto vystoupení se uskuteční v neděli 19. 
prosince od 14.30 hodin. Vstupné na koncertní vystoupení je dobrovolné a všichni 
jste v tento předvánoční čas srdečně zváni. 
LAŠSKÉ ŽESŤOVÉ KVINTETO vás zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se usku-
teční 3. neděli adventní 12. prosince v 15.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Závišicích. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude poukázán na konto televiz-
ního Adventního koncertu.

Všem čtenářům Závišanu i občanům 
Závišic přejeme radostné Vánoce,
příjemné prožití vánočních svátků

a šťastný a úspěšný nový rok 2005.
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ZAOSTŘENO DO HISTORIE
VÁNOCE V DOBÁCH NEJTĚŽŠÍCH. 

Brzy budou Vánoce, které si vždy představujeme jako svátky míru, poko-
je, dobré pohody, rodinných setkání, svátky hojnosti. Jsou spojeny s pojmy 
advent, Štědrý den, štědrovečerní večeře, narození Ježíše Krista. Byly však i 
Vánoce, kdy mnohé představy vzaly za své a zůstaly jen náboženské pojmy. 
Bylo to v době válek.

Během 1. světové války provázel každé Vánoce rostoucí nedostatek potra-
vin, ošacení, obutí a jiných nezbytných věcí pro normální život a rostly obavy 
rodin o své blízké, narukované na frontu. To už dnes nikdo nepamatuje.

Nejinak tomu bylo i v době 2. světové války, jen čeští muži nebojovali za 
cizí zájmy. Bylo však zatýkání, koncentrační tábory, popravy, nejistota, obavy 
z budoucnosti. Přímých pamětníků ubývá. Jaké to tehdy bylo?

 Byl opět nedostatek potravin všeho druhu, poněvadž příděly na lístky byly 
rok od roku menší, nebyly k sehnání dnes samozřejmé věci jako vánoční kapr, 
čaj, rozinky, čokoláda, kakao atd. Cukroví bylo poskrovnu stejně jako dárků. 
K tomu přistupovaly obavy o budoucnost (Co nás ještě čeká, než válka skončí, 
a přežijí všichni její konec?) a stálá obava ze zatčení gestapem či strach o ži-
vot blízkých, kteří byli vězněni fašistickými okupanty. Češi sice přímo do války 
nemuseli, ale hrozba vyhlazovacího tábora se nikomu nevyhýbala. Svůj nábo-
ženský a všelidový charakter si však Vánoce uchovaly.

Poslední válečné Vánoce byly v r. 1944. Byla nuzné, ale přece poněkud ra-
dostnější. Válka se blížila ke konci, nacistická vojska ustupovala z dobytých 
území. Na lidech bylo však vidět únavu z válečných let vyplněných obavami o 
život. Gestapo stále slídilo, zatýkání pokračovalo, neboť odbojové skupiny se 
aktivizovaly s blížící se frontou. Docházely stále hrůzné zprávy o koncentrač-
ních táborech. Nedostatek životních potřeb se projevoval víc a víc. Pozitivně pů-
sobilo, že němečtí občané podléhali nervozitě, jejich povýšenecké  sebevědomí 
se kamsi ztratilo. Bojovalo se již na východním Slovensku, v jižním Polsku, spo-
jenecká vojska na západě bojovala téměř na hranici Německa. Nálada v čes-
kém národě proto měla vzestupnou tendenci. Sílu a vůli k přežití i v posledních 
týdnech války dodávalo české vysílání londýnského rozhlasu BBC, kde hovořili 
často představitelé naší exilové vlády. Říkalo se “poslední válečné Vánoce”. Jan 
Masaryk, ministr zahraničí exilové vlády, koncem roku 1944 domů vzkazoval:

“Právě v končícím roce stanuli spojenci na prahu konečného vítězství. 
Osvobozující Rudá armáda vkročila vděčně vítána na území Republiky čes-
koslovenské. Francie a Belgie jsou osvobozeny. Technická i bojová převaha 
spojeneckých armád vzrostla za ten rok na míru dostačující k rozdrcení Ně-
mecka …”  A dále: “Rok 1945 bude rokem evropských vítězství.”

Smutné a velmi skromné však byly Vánoce v letech 1938 - 1943, kdy fašis-
tická vojska postupně ovládla téměř celou Evropu. V roce 1938 prožili čeští 
obyvatelé okupovaného území poprvé vánoční svátky pod cizí nadvládou. Je-
jich život se v říjnu 1938 od základu změnil. Všude německé nápisy, úřední řeč 
němčina, Češi se stali rázem občany druhé kategorie, a to na vlastním úze-
mí. Obchody vyprázdněné  v důsledku enormních nákupů ze strany říšských 
Němců, kterým to umožňoval nám vnucený, ale pro ně výhodný kurs marky 
vůči koruně (1 marka = 10 Kč). Skupovali nejen potraviny (maso, máslo, sád-
lo, vejce), ale i textil a obuv. V Německu se zbrojilo a byl nedostatek. Probí-
hala první zatýkání českých občanů  označených gestapem za vlastence. Lidé 
si zoufale kladli otázku “Co s námi bude dál?” Nálada byla smutná, ztísněná. 
Lidé se přimykali k tradičním mravním hodnotám, věřící se modlili za lepší bu-
doucnost svou i celého národa.

O rok později, před Vánocemi 1939, Jan Masaryk ve svém projevu v lon-
dýnském rozhlase říká: “Neodvažuji se vám přát šťastné a veselé Vánoce, ale 
troufám si vám přát lepší rok 1940 než byl rok 1939.” Není divu, Vánoce 1939 
byly ještě  horší. 15. března  “zmizela” naše republika  úplně, od 1. září přídě-
lové hospodářství (potravinové lístky, poukazy) a pokračující pronásledování 
českých občanů. Konec války v nedohlednu.

Optimističtěji pak zní jeho projev o Vánocích 1942: “Vydržte to, prosím, 
máme už větší část za sebou. Já vím, že vydržíte… Věřte, že to Hitler pro-
hrává a prohraje…”  V letech 1943 a 1944 začalo  hitlerovské Německo po-
stupně na všech  frontách prohrávat bitvu za bitvou a v českém národě zača-

la svítat naděje v lepší 
budoucnost.

 Takové byly Váno-
ce v době boje o exis-
tenci našeho národa 
a evropské civilizace. 
Není na škodu si to při-
pomenout v době, kdy 
ve světě ještě nevlád-
ne všude vánoční mír 
a pohoda.

Všem občanům přeji 
příjemné prožití vánoč-
ních svátků a dobrou 
pohodu.

Mgr. Lubomír Busek

Za války zpíval v kostele o Vánocích i závišický kostelní sbor, 
který řídil p. Josef Sopuch čp. 124. Tehdy to byla jediná kulturní 
činnost, kterou se nacističtí okupanti neodvážili zakázat.


