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žádnému z jeho oddílových kolegů zúčastnit se taky bojů na evropské scéně. Zápasy probíhaly
odlišně od našich zvyklostí, podle evropských seniorských pravidel. V prvním utkání Adam narazil
na zkušeného rakouského reprezentanta Wolfganga Rannetbauera. Tomuto borci, o dvě výkonnostní třídy lepšímu, dokázal vzdorovat po celé utkání, i když nakonec prohrál na body. V opravách
se ale sérií skvělých výkonů propracoval až k boji o bronzovou medaili. Tento pěkný souboj skončil v normálním čase nerozhodně a muselo se prodlužovat. Zcela vyrovnaný zápas vyšel nakonec
lépe jeho soupeři. Adamovo umístění těsně pod stupni vítězů ukázalo, že i zástupci závišického
juda mají na to, aby se prali o medaile na evropské úrovni.
MEDAILE Z VELIKONOČNÍHO TURNAJE PRO ZÁVIŠICKÉ JUDO
O velikonočním víkendu, na Bílou sobotu, bojovali závišičtí judisté na Mezinárodním turnaji v Karviné. Mezi judisty z Polska, Slovenska a České republiky se opět neztratili a vyválčili v mezinárodní
konkurenci cenné kovy. Nejmladší benjamínek Michal Horák bojoval ve váze do 30 kg a v silné konkurenci starších kolegů dokázal vystoupat až na skvělou 3. příčku. Mladší žák Jan Kuběna rovněž
podal dobrý výkon, ale tentokrát zůstal těsně pod stupni vítězů, když v boji o bronz podlehl na body
zkušenému Poláku Baniakovi.Ve starších žácích měli závišičtí dvě želízka v ohni. Adam Kahánek a
Radek Honč opět oba bojovali ve váze do 42 kg. Adam měl tentokrát smůlu, když byl diskvalifikován
za sporný chvat, a tak čest zachraňoval Radek Honč. Perfektními výkony se probojoval až do finále.
Tam sice vboji o zlato podlehl, ale i tak ozdobil svůj návrat po nemoci skvělou stříbrnou medailí.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dne 5.3. byl pro děti zorganizován Maškarní ples v pohostinství U Kremlů, který byl nabitý
spoustou soutěží a her. Děti se mohly vydovádět při hudbě a odvážnější si mohly zkusit zazpívat
i v Caruso show. Samozřejmě nechyběla ani závěrečná bohatá tombola se spoustou výher. I
přes menší účast kvůli chřipce se ples vydařil a unavené děti na konci plesu odcházely s úsměvem. w Od 11.3.-14.3. byly základní škole i škole mateřské uděleny chřipkové prázdniny způsobené právě velkým počtem nemocných dětí. w Dne 23.3. bylo v prostorách MŠ připraveno pro
děti, rodiče i prarodiče Velikonoční tvoření, kde si všichni mohli ozdobit vajíčka různými technikami a naladit se tak na velikonoční svátky. w 24.3.-25.3. měli žáci Základní školy velikonoční
prázdniny w Ve středu 31.3. v 8.30 hod. se uskutečníl šestý ročník turnaje ve vybíjené mezi malotřídními školami. w POZOR!!! Akce ve sběru papíru pokračuje do konce května. Děkujeme za
dosavadní podporu ve sběru.

KULTURA V DUBNU
Na sobotu 16. 4. organizuje Komise kultury při ObÚ zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě,
kde se od 18.30 hodin hraje klasická opereta E. Kálmána ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA. Odjezd
autobusu od ObÚ v 16.00 hodin. Předpokládaný návrat kolem 22. hodiny. Zájemci o krásný kulturní zážitek se mohou hlásit na ObÚ, ale pozor jen do 7. dubna. Cena zájezdu je 150 Kč a zahrnuje
dopravu autobusem a vstupné. Počet míst je omezen.
Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá v sobotu 30. dubna 2005 jednodenní KULTURNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU. Odjezd autobusem v 7.30 od Obecního úřadu, návrat
v nočních hodinách. Trasa zájezdu: Hostýn - 12. celonárodní hasičská pouť, Veselí nad Moravou prohlídka města, Petrov - posezení ve vinném sklípku. Cena zájezdu: členové SDH a jejich životní
partneři 350 Kč, ostatní účastníci zájezdu 450 Kč. V ceně je zahrnuto cestovné, hudba a pohoštění ve vinném sklípku. Závazné přihlášky přijímá Radek Kuběna, tel. 556 856 039, 728 776 337.
Na Vaši účast se těší hasiči.

ZÁVIŠAN - zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2005 w Vydal Obecní úřad Závišice, č.p. 115, dne 31. 3. 2005, telefon/fax
556 856 000, IČO 600709, e-mail: ouzavisice@iol.cz, www.zavisice.cz w Evidenční
číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143 w Vydává se měsíčně
v nákladu 250 výtisků w Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2005 w Vydává Obecní úřad
Závišice w Distribuce v místních prodejnách w Cena 3 Kč w Obecní úřad Závišice si
vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje w Ceník inzerce: plošná 2 Kč/cm 2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24. 3. 2005
Zastupitelstvo obce po projednání:
BERE NA VĚDOMÍ:
204/05 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO; 205/05 zprávu starosty o činnosti obce; 206/05 zprávy jednotlivých zastupitelů; 207/05 informaci o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu
obce Závišice; 208/05 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.
SCHVALUJE:
209/05 program jednání ZO
210/05 výstavbu zastávky u paličky dle předložené dokumentace
211/05 opravu živičného povrchu od Bajerů po kravín
212/05 opravu střechy spojovací chodby tělocvičny
213/05 bude-li přidělena dotace, tak výstavbu zastávky u Bajerů
214/05 rozpočet obce na rok 2005 v předneseném (upraveném) znění
215/05 investiční záměr obce do roku 2008 v předneseném znění
216/05 smlouvu mezi obcemi a městy ve spádovém obvodu města z rozšířenou působností Kopřivnice o zpracování konceptu odpadového hospodářství
217/05 dle § 20 odst. 7 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Závišice.
218/05 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/1991
O chovu a držení psů, koček a jiných domácích zvířat na území obce Závišice
219/05 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/1991
O zachování klidu, zejména nočního
220/05 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1991
O ochraně životního prostředí
221/05 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/1996 O
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
222/05 Aby byl schodek v hospodaření v roce 2004 u příspěvkové organizace Základní škola Závišice okres Nový Jičín, ve výši 14.147,87 Kč vyrovnán pomocí finanční rezervy této příspěvkové organizace
SOUHLASÍ
223/05 dle §21 odst.6 zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se zkráceným způsobem projednání Změny č.2 územního
plánu obce Závišice, tj. bez projednání fáze “KONCEPTU ŘEŠENÍ”
224/05 s dodatkem smlouvy č.1 a se smlouvou o provozování vodovodu v majetku obce a pověřuje starostu, aby smlouvu a dodatek č.1 o provozování vodovodu uzavřel s SmVaK Nový Jičín
POVĚŘUJE:
225/05 starostu obce uzavřením smlouvy na debetní účet (kontokorent) ve výši 200 000 Kč s peněžním ústavem ČS Nový Jičín
226/05 Tímto v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO,
a. s., se sídlem Žívotice u Nového Jičína 184, PSČ 74272, IČ 25872826, konanou dne 13.5.
2005, v niž má obec majetkovou účast pana Zdeňka Vajdu, nar. 30.12. 1970, bytem Závišice 264 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce
Závišice jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona.
Ing. Josef Kuběna, místostarosta
Zdeněk Vajda, starosta obce

ZÁVIŠAN / DUBEN 2005

2 / STRANA

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SMS OBČANŮM

K 15. březnu tohoto roku se rozběhl projekt “INFORMOVÁNÍ OBČANŮ POMOCÍ
SMS”. K dnešnímu dni se již registrovalo téměř 100 občanů. Děkujeme za Váš zájem
a věříme, že zpravodajství tímto způsobem bude fungovat ke spokojenosti všech. Informace lze zasílat pouze na mobilní telefony.

NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Přihlaste se do počítačových kurzů, které jsou zde

pro Vás! Jde o počítačové kurzy z programu NÁRODNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI.
Tento program je vyhlášen Ministerstvem informatiky ČR s cílem zvýšit informační gramotnost občanů. Nabízíme tři kurzy:
1) Jak na počítač - pro úplné začátečníky, kteří nemají žádné zkušenosti. Účastníci se seznámí s fungováním PC a se základními pojmy světa výpočetní techniky. Naučí se prakticky
ovládat PC pomocí klávesnice a myši.
2) Texty v počítači - pro začínající uživatele, kteří nemají zkušenosti s vytvářením a s upravováním textů v PC. Účastníci se naučí používat nejrozšířenější textový editor, naučí se psát
a ukládat soubory, tisknout apod.
3) Internet a e-mail - pro začátečníky, kteří chtějí používat internet nebo psát dopisy pomocí
elektronické pošty. Všichni účastníci si budou moci založit vlastní poštovní schránku.
Všechny tři kurzy trvají dvě vyučovací hodiny. Kurzy budou zahájeny na základě dostatečného zájmu z Vaší strany. Na každý kurz je minimální počet 4 zájemců. Výuka bude probíhat v naší Základní škole a poplatek za jeden kurz je 100 Kč. Zájemci o sebevzdělávání se
mohou nahlásit na ObÚ.
OČKOVÁNÍ PSŮ. Ve čtvrtek 21. dubna proběhne v naší obci pravidelné očkování psů
proti vzteklině na obvyklých místech v níže uvedených časech. U hasičárny 16.00-16.45 / U
transformátoru 17.00-17.30 / U kravína 17.45-18.00 hodin. Očkovací průkazy s sebou!
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ PO OBCI !!! Opět se v naší obci rozmáhá volné pobíhání psů.
Tito psi doposud nikoho vážně nenapadli, ale co není, může být!!! Zatím jen nahánějí strach některým spoluobčanům. Již se vyskytlo i několik případů, že psi napadli několik cyklistů. Naštěstí
se nestalo nic vážného. Upozorňujeme neopatrné a nedbalé majitele psů, že toulaví psi budou
odchyceni městskou policií z Kopřivnice a veškeré náklady s tímto spojené bude hradit majitel
psa. Věříme, že se tento nešvar podaří co nejdříve zmírnit, případně úplně odstranit.
NEPLATIČI!!! Dále upozorňujeme, že do konce měsíce března byla dána povinnost držitelům
psů zaplatit poplatek obecnímu úřadu ve výši 80 Kč/rok za psa a dále pak 120 Kč/rok za každého
dalšího psa. Ti kteří tak neučinili a poplatek nezaplatili, budou sankcionováni, a to 1) zaplatí-li do
15. dubna včetně, bude poplatek 2x vyšší; 2) po 15. dubnu bude poplatek 3x vyšší. Tato sankce je v souladu s ustanovením obecně závazné vyhlášky č.2/2003, část třetí, čl. 29 odst. 1)
a 2) a čl. 30 odst. 1) a 2).

DUBNOVÍ JUBILANTI
Tůmová Marie, čp. 196
Socha Vladimír, čp. 105
Šindlerová Marie, čp. 46
Matušová Emílie, čp. 107
Šimíčková Ludmila, čp. 77

65
75
81
86
87

let
let
let
let
let

Obecní úřad všem jubilantům gratuluje
a přeje hodně zdraví do dalších let.

CHTĚJÍ VAŠE DĚTI HRÁT NA HUDEBNÍ NÁSTROJ? Dechový orchestr města
Štramberka hledá děti se zájmem o výuku hry na dechové a bicí hudební nástroje. Informace podá: Aleš Kuběna, Závišice 33, tel. 556 856 032, 606 742 766
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ZE SPORTU
POLSKÉ JASTRZEBIE: KAHÁNEK ZLATÝ, HONČ STŘÍBRNÝ
Tři závišičtí borci bojovali v sobotu 5. března 2005 v polském Jasrzebie na Mezinárodním judistickém turnaji. Přes 200 judistů z Polska, Slovenska a České republiky se zde utkalo v bojích
o cenné kovy. Adam Kahánek a Radek Honč zcela ovládli váhu do 42 kg. Všechna utkání jasně
vyhráli, dokázali porazit i nebezpečné Poláky a do posledního zápasu spolu nastoupili jako jediní
bez porážky. V tomto závišickém finále nakonec strhnul vítězství na svou stranu Adam Kahánek a
z Polska si odvezl zlatou medaili, Radek Honč pak bral stříbro. Méně se dařilo Michalu Horákovi.
Ve váze do 30 kg nestačil na o 3 roky starší soupeře a tentokrát do finálových bojů nezasáhl.
MEDAILOVÝ VÍKEND ZÁVIŠICKÉHO JUDA
Nabitý víkend měli judisté ze Závišic. Za sobotu a neděli absolvovali hned dva velké mezinárodní turnaje. V Opavě se v sobotu 12. března 2005 konal mezinárodní turnaj O slezský pohár. Judisté
z Polska, Slovenska a České republiky zde na tatami bojovali o cenné kovy. Závišický tým byl tentokrát oslaben vinou chřipkové epidemie o dvě opory - o Radka Honče a Michala Horáka, a tak zodpovědnost zůstala na zbylých členech týmu. Všichni si vedli skvěle. Ve starších žácích ve váze do 39 kg
potvrdil roli favorita Adam Kahánek. Všechny zápasy vyhrál před časovým limitem na ipon a stanul na
nejvyšší příčce. V kategorii mladších žáků rovněž nezklamal Ondřej Číp (46 kg). Na cestě ke zlaté medaili taky nenašel přemožitele a rovněž si vychutnal pocity na stupních vítězů. A do třetice Jan Kuběna.
V mladších žácích ve váze do 42 kg sice v prvním zápase podlehl zkušenému kroměřížskému Dolečkovi, který tuto váhovou kategorii nakonec vyhrál, ale v opravách zabojoval jako ostřílený bojovník. Ani
jednou nezaváhal a vítěznými zápasy se dokázal probít až k bronzové medaili.
Druhý víkendový den hostil Frýdek Místek judisty z Polska, Slovenska a České republiky na mezinárodním turnaji O pohár Euroregionu Beskydy, za podpory Evropské unie. Za závišické barvy
bohužel vinou nemoci nemohl bojovat sobotní medailista Jan Kuběna, ale tým posílili dva junioři Josef Babiař a Ondřej Kahánek. Oba dobře rozjeli zápasy ve svých skupinách. Ondrovi ve váze do 60
kg sice těsně unikly semifinálové boje, ale Josef
Babiař se svým dravým výkonem posunul až na
skvělou bronzovou pozici na stupních vítězů. Rovněž bronzovou medailí ozdobil svůj výborný výkon
mladší žák Ondřej Číp ve váze do 46 kg. V základní skupině sice podlehl celkovému vítězi, Slovákovi
Štancelovi z Vrútek, ale v opravách ukázal, že mu
místo na stupních vítězů právem náleží. Poslední želízko v ohni měli závišičtí ve starších žácích.
Adam Kahánek měl vskutku vydařený víkend. Bezchybným výkonem navázal na zlatý úspěch ze soboty. Ve své váze do 42 kg opět nenašel přemožitele, a když ve finále dokázal porazit nepříjemného
Poláka Bienieka, stanul tak už podruhé v jednom
víkendu na nejvyšší příčce stupňů vítězů.
Bilance závišických judistů ze dvou mezinárodních turnajů ve dvou dnech je vynikající, tři zlaté a tři bronzové medaile.
ZÁVIŠICKÉ JUDO NA EVROPSKÉ SCÉNĚ
Uplynulý víkend 19. - 20. března 2005 se konal v rakouském Rohrbachu prestižní mezinárodní turnaj judo. Po dva dny zde bojovalo na tatami
více než 600 judistů z 11 zemí celé Evropy. Možnost bojovat za Českou republiku a konfrontovat
svoji výkonnost se špičkovými evropskými borci
měl i závišický mladší žák Adam Kahánek. Přetrvávající chřipková epidemie bohužel nedovolila
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bot obdrželi pak odběrní poukaz. Není divu, že se staré předválečné “baťovky” opravovaly
až úplného opotřebení.
Pro nákup veškerého textilního zboží byl tzv. šatenky s určitým počtem bodů (podle věku).
Každý druh textilu měl určenou bodovou hodnotu (košile, ponožky, oblek atd.). Příklad z poválečné doby (1950): 120 bodů na celý rok. Košile pánská představovala 20 bodů, oblek 70
bodů, kapesník 1 bod, ručník 5-8 bodů, zástěra 10 bodů apod. Lze si snadno spočítat, kolik
čeho bylo možno v tom roce koupit. Pro muže byly vydávány “tabačenky”. Poněvadž se nerozlišovalo, kdo kouří a kdo ne, mohli nekuřáci svým známým kuřákům své příděly poskytovat.
Hodně se jezdilo na kole. K zakoupení duše či pneumatiky bylo nutno opět mít od německých úřadů poukaz. Průmyslové zboží nebylo k dostání vůbec.
Přídělové hospodářství trvalo i po skončení války až do r. 1953. Například v r. 1947 byly
na poukaz hodinky, na odůvodněnou žádost bylo možno obdržet příděl benzinu pro motorové vozidlo. Postupně byly však po r. 1945 příděly potravin vyšší a vyšší, trh byl u průmyslového zboží uvolňován, avšak plně mohl být uvolněn, až bylo zboží i potraviny v potřebném
množství k dispozici.
STALO SE PŘED 60 LETY (Z VÁLEČNÉ KRONIKY) - DUBEN 1945
Příprava závěrečné etapy bojů o Ostravsko. V oblasti kolem Ostravy bylo soustředěno 40
sovětských divizí proti 22 německým, což představuje asi 259 000 vojáků Rudé armády
proti 150 000 vojáků německých.
4. dubna osvobozena Bratislava. V Košicích jmenována prezidentem Benešem první poválečná
vláda obnovené Československé republiky
15. dubna zahájen útok vojsky 4. ukrajinského
frontu mezi Ostravou a Opavou po 70 minutové
dělostřelecké přípravě slyšitelné dobře i v naší
obci. Rozpoutaly se kruté boje v prostoru našich
předválečných železobetonových opevnění ovládaných nyní německými vojsky
21. - 24. dubna boje o Opavu, která byla ze 2/3
zničena stejně jako okolní obce
26. dubna osvobozeno Brno
27. dubna osvobozena Hrabyně po několikadenních urputných bojích
29. dubna překročila Rudá armáda Odru jihovýchodně od Ostravy
30. dubna zahájen přímý útok na Ostravu, která byla do večera osvobozena vojsky 38. armády,
k níž patřila i naše samostatná tanková brigáda a
vojsky 1. gardové armády, která později osvobozovala náš region
30. dubna byla osvobozena i slovenská Žilina
18.armádou, s níž tam bojovaly i naše pěší brigády a dělostřelectvo
30. dubna byly osvobozeny v našem okrese
obce Bravantice, Lubojaty, Bílovec, Stará Ves,
Potravinový lístek z r. 1953 určený na mě- Klimkovice, Polanka n. O.
síc červen. Dne 31. 5. 1953 skončilo lístkové
Všech bojů se aktivně zúčastňovala naše 1.
hospodářství - lístek už nebyl použit. Tehdy už byly lístky pro několik druhů potravin čsl. smíšená letecká divize v SSSR.
Mgr. Lubomír Busek
společné.
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OBEC N Í Ú Ř A D I N F O R M U J E
Životní prostředí kolem nás
Začalo nám nejkrásnější období roku JARO a s ním začínáme být všichni aktivnější. Po dlouhé zimní měsíce jsme se těšili, až budeme moct začít pracovat na zahrádce, nebo se jen tak
procházet v přírodě, která se nádherně probouzí. Procházky jsou jedna věc, ale s prací na
zahrádce je spojen i jarní úklid. Proto Vás chceme všechny upozornit na neřesti, které jsou
s jarním úklidem spojené a opakují se každoročně.
ODPAD ZE ZAHRAD. Dle nařízení obce č. 1/2004 je povoleno spalovat pouze suchý biologický odpad- to znamená suché větve, seno, slámu apod. Tudíž nelze spalovat mokré shrabané listí, trávu a větve, které při spalování silně kouří a obtěžuje svým zápachem Vás i sousedy. Dále nelze tento odpad ukládat ve volné přírodě, především kolem Sedlničky a jejich
přítoků. Tento odpad je vhodný ke kompostování a k jeho následnému použití jako hnojiva.
Odpad, který nám vzniká na zahradě, nepatří ani do popelnice, která je určená na odpad,
který vzniká v domácnosti.
NADMĚRNÝ ODPAD. Nadměrným odpadem se rozumí odpad vznikající v domácnosti,
který by svým objemem nebo váhou narušil obvyklou míru naplnění popelových nádob.
Jedná se například o vyřazený nábytek, jeho části dále o koberce a různé podlahové krytiny, nepoužitelné oblečení, matrace a podobně. Tento odpad je svážen 2 x ročně. PRVNÍ
LETOŠNÍ SVOZ A SBĚR NADMĚRNÉHO ODPADU OD 15. DUBNA 2005. Vany na nadměrný odpad budou letos přistaveny v pátek 15. dubna a budou rozmístěny v následujících
lokalitách. Na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti
před pohostinstvím U Kremlů a na horním
konci u lávky. Do sběrných van nepatří
jiný odpad než, který je jmenován.
NEBEZPEČNÝ ODPAD. Je odpad, který
má jednu nebo více nebezpečných vlastností - např. mazací a motorové oleje, zbytky barev, rozpouštědel a obaly od chemikálií, televizory, ledničky, zářivkové trubice,
léčiva, materiály obsahující jmenované látky nebo dehet apod. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V PÁTEK 15. DUBNA
2005 V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH dle
následujícího harmonogramu: sběrné vozidlo nebezpečného odpadu bude přistaveno na obvyklých místech a ve stejném čase
jako obvykle: U hasičárny 15.00 – 15.45 /
U transformátoru 15.50 – 16.15 / U Matulů 16.25 – 16.40 / U Bajerů (kravín) 16.45
– 17.00 hod. S sebou vezměte doklad o
zaplacení poplatku za sběr, svoz třídění a
odstraňování odpadu. Tento doklad jste obdrželi při platbě na ObÚ. Případně s sebou
vezměte občanský průkaz.
Takže Vám na závěr přejeme mnoho pracovních úspěchů při jarním úklidu
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Policie se představuje……
SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
Rámcově lze hlavní úkoly služby kriminální policie
a vyšetřování vymezit následovně:
- odhaluje a objasňuje závažnou, úmyslnou a zejména organizovanou nebo sériově páchanou trestnou
činnost
- odhaluje a objasňuje hospodářskou trestnou činnost
- spolupracuje při zjišťování příčin provozních havárií,
výbuchů a požárů
- odhaluje a objasňuje i méně závažnou trestnou činnost jestliže to vyžaduje operativní situace na
daném teritoriu,
- zajišťuje organizaci, řízení a výkon pátrání po osobách a věcech a po totožnosti neznámých
mrtvol
- zjišťuje příčiny a podmínky páchání trestné činnosti a spolupůsobí při jejich odstraňování a omezování
- vede kriminalistické evidence a statistiky
- realizuje vztahy součinnosti a spolupráce s rezortními subjekty
Všechna opatření služby kriminální policie a vyšetřování je možno zahrnout do dvou základních zaměření:
a) opatření represivní povahy spočívá zejména v odhalování trestných činů a jejich dokumentaci
včetně jejich pachatelů. V této oblasti je uplatňována operativně pátrací činnost, tj. soubor opatření
uskutečňovaných službou kriminální policie a vyšetřování v rámci zákona a dalších vnitřních předpisů, převážně utajovaným způsobem, který je zaměřen k ochraně zájmů chráněných zákony a mezinárodními smlouvami v trestně právní oblasti. Operativně pátrací činnost spočívá v soustavném získávání informací, které směřují k rychlému a úplnému odhalení a objasnění trestné činnosti, zejména
ke zjištění jejích rozsahu, k jejímu zdokumentování, k vypátrání a dopadení pachatele a k zajištění
důkazů, důležitých pro trestní řízení.
b) opatření preventivně a výchovného charakteru vycházejí z odhalování příčin a podmínek trestné
činnosti. K prevenci patří také technické zabezpečení majetku (soukromých bytů, rodinných domků,
automobilů, objektů sloužících k podnikatelské činnosti, státních objektů). V poslední době je stále
aktuálnější ochrana kulturních památek. Služba kriminální policie a vyšetřování má pro tyto účely
specializované pracovníky na úrovni krajů a okresů. V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že
Služba kriminální policie a vyšetřování OŘ PČR Nový Jičín se při celoročním vyhodnocení umístila
ze všech jedenácti okresů na prvním místě. Vzhledem k tomu, že v těchto kritériích v rámci celé ČR
se Sm. kraje Ostrava umístila na prvním místě, dá se proto říci, že naše okresní ředitelství má nejkvalitnější SKPV v rámci celé ČR.
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY UPLYNULÉHO OBDOBÍ
V roce 2004 zaznamenali celkem pět pokusů vražd. Všechny byly přitom spáchány mezi osobami blízkými, nebo osobami, které se navzájem znaly. Všechny případy jsou jasné a žádný není
neobjasněný. V prvním případě byla jako zbraň použita amatérsky zhotovená střelná zbraň a ve
zbývajících případech to byl nůž. Pokud se týče loupeží, nezaznamenali jsme v jejich počtu žádné
větší výkyvy, naopak se nám daří držet jejich poměrně vysokou objasněnost. Kriminalistům se podaří objasnit dvě loupeže ze tří. Došlo také k poklesu recidivistů (osoby, které se opakovaně dopouštějí trestné činnosti), kteří se na těchto případech podíleli. Dá se tak říci, že jsme na recidivisty
našli metr, který spočívá v tom rychle jim prokázat, co spáchali a uložit jim trest, byť by byl menší.
Ze strany veřejnosti je nejčastěji kritizována neúměrně dlouhá doba šetření jednotlivých případů. Délka šetření jednoho případu trvá průměrně 31 dnů.
Nejzávažnějším případem bylo bezesporu údajné loupežné přepadení vozidla bezpečnostní
agentury Securitas a.s, které převáželo 27 milionů korun, ke kterému došlo v září 2004. V tomto případě policii vedly některé stopy k poznatku, že k loupežnému přepadení nedošlo a že šlo
o plánovanou akci zaměstnanců. Všichni pachatelé byli zadrženi a podařilo se rovněž zajistit
téměř celou odcizenou částku, popřípadě věci zakoupené z odcizených peněz. Oba pachatelé
byli umístěni do vazby.

ZÁVIŠAN / DUBEN 2005

STRANA / 7

ZAOSTŘENO DO HISTORIE
JAK SE ŽILO V PŘÍDĚLOVÉM SYSTÉMU ( “NA LÍSTKY”)
Slova “přídělový systém” či “přídělové hospodářství” už dnešním mladším generacím nic neříkají. Je to dobře, neboť to znamená, že dnes žijeme v dostatku až nadbytku všeho: od potravin
počínaje, přes textil, obuv až po spotřební výrobky. Těžko si proto dnes většina lidí představí, že
ti, jimž je dnes více než 66 let, prožili téměř 14 let svého života v tomto systému: od 1. 9. 1939,
kdy bylo napadeno Polsko, do 31. 5. 1953 (systém skončil téměř 8 let po válce).
Čím se přídělový systém vyznačoval? Tím, že veškeré potraviny, obuv, textil, tabák a spotřební zboží, pokud bylo vůbec na trhu, bylo možno koupit jen v omezeném množství. Pro
nákup potravin byly proto navíc vydávány potravinové lístky s ústřižky, na nichž bylo vyznačeno množství a které si obchodník odstřihl (lístky na chléb a moučné výrobky, na maso a
tuky, na cukr, na mléko apod.). Obchodníci tyto ústřižky pak museli denně lepit na archy papíru pro kontrolu dodaného a prodaného zboží. Lístky se vydávaly na kalendářní měsíc pro
každou osobu. Příděly (povolené množství potravin) byly různé, takže byly jiné lístky pro děti,
pro mládež, pro dospělé apod. Nejnižší příděly pro všechny kategorie byly za války, bylo to
jen na přežití a ve městech, kde nebylo možné mít některé vlastní zdroje (např. chovat slepice či králíky), byli lidé stále na pokraji hladu. Lepší to bylo na vesnicích.
Zemědělci nedostávali lístky v celém rozsahu, poněvadž produkovali maso (prasata, drůbež aj.), obiloviny, brambory atd. (samozásobitelé). Pokud zabili prase pro vlastní potřebu,
bylo jim maso rozpočítáno podle počtu osob a váhy masa, a o to dostali menší příděl masa
a sádla, případně nedostali žádné. Obdobně tomu tak bylo s moukou a chlebem. Pro vlastní
potřebu mohli určité množství zrní semlít (na povolení německých úřadů), zbytek museli prodat do výkupny. Rozpočítávaly se i brambory: ti, co sklidili něco navíc, mohli je prodat, ale jen
zúčtovatelné množství, a to na zvláštní předložené potvrzení, které podle počtu osob dostali
ti, kteří brambory nepěstovali.
Ke každé zabíjačce přišel německý kontrolor a určil, kolik masa se získalo. Konaly se asi
2x ročně soupisy hospodářských zvířat a drůbeže (koně, krávy, ovce, kozy, menší zvířectvo),
u drůbeže bylo stanoveno, kolik je pro vlastní potřebu a kolik vajec se musí od nadpočetných
slepic odevzdat do sběrny. Pokud evidence neodpovídala skutečnosti, byly dávány pokuty
a mohlo to být považováno za sabotování válečného hospodářství, což bylo považováno za
zločin. Evidováno bylo i mléko, to se po odečtení pro vlastní potřebu muselo denně odvádět, jeho množství bylo stanoveno podle počtu dojnic. Tučnost byla kontrolována. V obchodech se prodávalo většinou jen mléko odstředěné a asi ještě ředěné vodou. Plnotučné bylo
jen pro děti do 6 let, a to na den čtvrt litru. Několik příkladů: dospělí na týden 30 dkg cukru,
2 vejce, 250 g masa a uzenin, měsíčně 20 dkg másla atd. Káva nebyla, dospělí mohli týdně
nakoupit 275 g kávovin.
Je jisté, že na vesnicích nešlo všechno přesně spočítat (na pohled se nepoznalo, jestli
je slepic 40 nebo 50, kolísala snůška vajec i dojivost krav). Proto mohl, naštěstí, existovat i
“černý obchod”, zvláště s mlékem, Němci to však považovali za zvláště těžký zločin na válečném hospodářství.
Jak to bylo s ostatními životními potřebami za války? Kožená obuv nebyla volně v prodeji. Volně k dostání byly jen “dřeváky” – sandály s dřevěnou podešví a chatrným svrškem.
Kdo chtěl nové boty (výběr byl malý: polobotky, pracovní boty, gumáky pro zemědělce) musel podat na předepsaném tiskopise německy psanou žádost s odůvodněním (např. mám
jen jedny roztrhané pracovní boty). K napsání žádosti bylo nutno znát aspoň obstojně německy (v obci bylo několik takových občanů, a ti ji pomáhali druhým sepsat). Počet žadatelů byl pochopitelně vždy vysoký, žádosti se předávaly na úřad ve Štramberku, Závišice měla
na starosti jedna německá úřednice. Vyhověno bylo jen zlomku těchto žádostí. K zakoupení
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U hospodářské kriminality byli nejčastěji páchanými trestnými činy podvody a zpronevěry.
Nejzajímavějším případem bylo zjištění a objasnění porušování autorského zákona a licenčních podmínek pachatele, který v polovině roku 2004 ve své prodejně ve Frenštátě pod Radhoštěm nelegálně instaloval na svých 17ti PC software a za úplatu jej umožňoval užívat veřejnosti. Na majetkových právech způsobil společnostem Microsoft, Autodesk a dalším škodu
nejméně 2,5 mil. Kč. Ve věci byla podána obžaloba s návrhem na propadnutí věcí v hodnotě
cca jeden milion korun.
STALO SE...
OKRADL O 100 000 KČ SVOJI VLASTNÍ TETU. V době od září roku 2003 do současné doby se
50ti letý muž z Dobroslavic dopustil trestného činu zpronevěry. Do úschovy mu svěřila jeho 75letá
teta z Klimkovic 50 000.-Kč v hotovosti a dvě vkladní knížky. Podezřelý muž jednu z nich zrušil a
vybral finanční hotovost ve výši 50 000,-Kč bez svolení poškozené. Synovec poškozené nereaguje ani na ústní, ani písemné výzvy k navrácení finančních prostředků.
TANKOVAL NAFTU NA FIREMNÍ KARTU – ŠKODA 122 000 KČ. Velmi zvláštním způsobem nakládal se svěřenými prostředky firmy LAPOS PZ s.r.o. 48letý zaměstnanec této společnosti. Jako řidič nákladního motorového vozidla opakovaně na různých místech okresu Nový Jičín neoprávněně
odebíral motorovou naftu a to přibližně 4.760 litrů v hodnotě 113.915,-Kč. Využíval přitom přidělenou
služební CCS platební kartu. V dalším případě dne 24.února 2005 svému zaměstnavateli neodevzdal platbu za prodané zboží ve výši 8.676,-Kč, kterou si ponechal pro vlastní potřebu. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 122.593,- Kč. Dopustil se tak trestného činu zpronevěry.
POKUSIL SE ODCIZIT ŠKODU OCTAVII. V době od 20. 2. do 21. 2. 2004 se neznámý pachatel dopustil pokusu trestného činu neoprávněné užívání cizí věci a poškozování cizí věci. Na sídlišti Pod Lesem v Odrách nezjištěným způsobem odemkl dveře od zavazadlového prostoru vozidla Škoda Octavia, vnikl dovnitř a vytrhnul řadicí páku z kovové výztuže, která má za úkol chránit
řadící páku před odcizením vozidla a poškodil tak převodový systém na vozidle. Majiteli způsobil
poškozením škodu za 7 000 Kč.
NEZAPLATIL ZA HROMOSVODY. Dosud neznámý pachatel, který se představil jako statutární
zástupce stavební a obchodní firmy se sídlem v Šenově u Nového Jičína se dopustil trestného činu
podvodu. Dne 22. března loňského roku sjednal montáže hromosvodů s firmou z Nového Jičína
– Žiliny. Byla mu vystavena první faktura ve výši 18 910 Kč, kterou se zavázal splatit do 3. dubna
2004 na a faktura druhá ve výši 12 512 Kč, se splatností do 8. srpna 2004, ze které uhradil v červenci pouze 9 000 Kč. Od této doby nejsou zástupci zmiňované firmy k zastižení. Na zaplacených
fakturách dluží celkem 22.428,50 Kč.
FINGOVANÁ KRÁDEŽ AUDI A4. Ze spáchání trestného činu zpronevěry byl v minulých dnech
obviněn 35letý muž z Nového Jičína. V prosinci roku 2002 si přivlastnil vozidlo AUDI A4, které
užíval na základě leasingové smlouvy se společností OMNIPOL a.s. Praha. Ve stejnou dobu vozidlo předal dosud neznámé osobě, která ho vyvezla do Ruska. Tam bylo dne 20. prosince 2002
vozidlo zaregistrováno na ruského občana, přičemž obviněný nadále splácel leasing. Dne 3. března 2003 se dostavil na obvodní oddělení Palkovice a oznámil, že mu vozidlo bylo odcizeno z parkoviště u sjezdovky v Palkovicích. Česká podnikatelská pojišťovna uhradila v rámci pojistného plnění částku ve výši 355 700 Kč.
BLÍŽÍ SE JARO – CHODCI, CYKLISTÉ, DBEJTE NA VLASTNÍ BEZPEČNOST!
Víte, co se stane při střetu chodce s osobním autem? Jede-li auto rychlostí 60km/h, tak umírá
84% chodců, při rychlosti 50km/h 45% chodců a při rychlosti 30km/h 5%. Tyto závěry vedly řadu
měst a dokonce některé země, například v sousedním Rakousku k prosazování snížení maximální rychlosti v obci na 30km/h.
U nás platí sice limit 50km/h, ale, ruku na srdce, kolik řidičů jej opravdu důsledně dodržuje? A
přece je v řadě případů i ta padesátka rychlost nepřiměřená. Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje je
povinen umožnit |chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené
a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou
rychlostí, aby mohl před přechodem pro chodce vozidlo zastavit, a pokud je to nutné, je povinen
před přechodem pro chodce vozidlo zastavit. Tak zní zákon. Ale realita je mnohdy úplně odlišná. Agresivita a nedisciplinovanost našich řidičů působí mnohokrát více komplikací, než by bylo
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nezbytně nutné. Co říci na to, když řidič srazí chodce na vyznačeném přechodu? Že by tam jeho
přítomnost neočekával? To je málo pravděpodobné. Přechod je přece vyznačen právě proto, aby
na pohyb chodců upozornil. Dát přednost chodcům na vyznačených přechodech pro chodce nám
musí přejít do krve, stejně jako řidičům v zemích, kde je to již po léta zcela běžné. Naprosto nepřípustné jsou případy, kdy řidič jedoucí v jednom jízdním pruhu dá chodci přednost, a řidič jedoucí
ve vedlejším jízdním pruhu chodce na přechodu srazí. Nehledě na to, že většina těchto kaskadérů
překračuje povolenou rychlost.
Ale nejen řidič motorového vozidla musí dodržovat své povinnosti plynoucí ze zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Tyto povinnosti mají i ostatní účastníci provozu, tedy i chodec:
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení.
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem
přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím
se vozidlem.
Chodec musí dát přednost tramvaji. Tak zní zákon, takže rozhodně žádná “absolutní” přednost!
V každodenním provozu jsme však svědky hazardního chování chodců, kteří rerespektují zákon a zneužívají své právo přednosti na přechodu pro chodce. Vstupují na přechod pro chodce
před bezprostředně se blížícím vozidlem a neuvědomují si, že při střetu budou ve velké nevýhodě
oni. Řidič automobilu je v takovém případě vždy v přesile. Chrání ho kapota vozidla, pro chodce
jsou obvykle následky tragické.
Pokud pak chodci nevyužijí podchodu či nadchodu, přelézají ochranné zábradlí či přecházejí na červenou, pokoušejí se kvalifikovaně o sebevraždu. Nehledě na to, že zákon jim také ukládá, aby použili nejbližší přechod nebo řízenou křižovatku, pokud se od tohoto místa pohybují blíže
než 50 m!
JARO JE TADY, SLYŠET JE VŠADY
A z garáží i ze sklepů se začínají vynořovat lépe či hůře udržovaní jednostopí miláčkové.
Začít bychom měli u celkové očisty, odkonzervování pečlivě ošetřených dílů a celkové kontroly
spojky, brzd, osvětlení. Akumulátor, pečlivě přes zimu uložený, dolijeme a dobijeme. Nezapomeneme ani na to, že motocyklista, který přes zimu nejezdil, potřebuje “jarní záběh”, aby si obnovil
ztracené návyky.
To automobilisté, kteří i přes zimu jezdili, to mají trochu jednodušší, ale co naplat, i automobil po
zimě potřebuje pořádně vyčistit, odsolit a překontrolovat. Je samozřejmé, že před mytím motoru
musíme zakrýt všechna místa, kudy by mohla do instalací vniknout voda a že musíme znečištěné
díly mýt některým biologicky odbouratelným přípravkem. Elektrické kontakty, zástrčky, kabelové
spoje i patice žárovek překontrolujeme a ošetříme odvodňovacím sprejem. Po ukončení mytí motor vysušíme tlakovým vzduchem, nebo alespoň zahřejeme při otevřené kapotě. Pokud si na takovouhle základní operaci netroufáme, svěříme ji servisu. Velkou péči pak musíme věnovat také
pořádnému odsolení spodku vozu, nejlépe přebytkem tlakové vody. Při té příležitosti nezapomeneme překontrolovat stav nátěru spodku. Pokud se někde odlupuje, dáme jej opravit. Při této kontrole máme nejlepší možnost odhalit i netěsnící tlumiče či brzdy. Nikdy nesmíme po skončeném
mytí, a to i když použijeme služeb mycí linky či servisu, vyjet bez několikerého silnějšího zabrzdění, aby se vypařila voda, která do brzd vnikla.
Mnoho servisů i STK nabízí v tomto období preventivní prohlídky zcela zdarma. Rozhodně se
vyplatí této nabídky využít. Zapomenout nesmíme ani na to, že při trvalých teplotách přes 10 stupňů Celsia by ti, kteří v zimě jezdili na zimních pneumatikách, měli namontovat pneumatiky letní.
Zimní pneu jsou totiž vyrobeny z podstatně měkčí směsi, a při provozu za vyšších teplot se neúměrně rychle opotřebují, nehledě na to, že jejich vzorek je určen pro zcela jiné podmínky.
Až tohle všechno budeme mít za sebou, můžeme vyjet do jarního provozu, který bude letos,
přes cenové “úpravy”, určitě podstatně hustší, než vloni.
por. Miroslava Šálková, pracovník vztahů k veřejnosti

