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POZVÁNKA NA VI. VELETRH NOVOJIČÍNSKA
Pojišťovna Kooperativa, a.s.- a Město Nový Jičín ve spolupráci s Agenturou
PhDr. Vítězslava Černocha, Mořkov, Soukromou střední podnikatelskou a textilní
školou v Novém Jičíně a Novojičínským sdružením podnikatelů Vás zvou na VI. VELETRH NOVOJIČÍNSKA spojený s Pravou českou poutí Rádia ČAS v sobotu 21.
5. a neděli 21. 5. 2005 na Zimním stadionu Nový Jičín a jeho okolí, otevřeno od
9.00 do 18.00 hodin. Nabídka a prodej zboží, výrobků a služeb z regionu Novojičínsko - Valašsko - Lašsko. Doprovodný program: zdarma ochutnávka piva, vína, minerálky, uzenářských a mléčných výrobků. Dále
tombola (slosování bezplatných anketních
lístků) v hodnotě cca 100 000 Kč. Pro děti
skákací hrad, soutěže o ceny a další., vystoupení umělců, kolotoče, občerstvení. VSTUP
JE ZDARMA. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé. Informace na tel. 728 362 757 (
od 2. 5. do 21. 5.) nebo www.novy-jicin.cz,
www.agenturacernoch.cz, www.novajicin.inf
omorava.cz

INZERCE
Prodám štěňata LABRADOR RETRÍVER, bez PP, zlaté barvy, po výborných rodičích, vhodná k dětem. Odběr po 21. květnu, domluva na tel:
732 915 716, pan Rostislav Michálek, Závišice 175.
INTER FINANCIAL
Poskytuje hotovostní půjčky 20 000 Kč
BEZ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘIJMU. Zájemci volejte na tel. 737 605 910. Dále
hledáme i nové spolupracovníky.
ZÁVIŠAN - zpravodaj obce Závišice
Číslo 5/2005 w Vydal Obecní úřad Závišice, č.p. 115, dne 29. 4. 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 měsíčně
Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků w Uzávěrka příštího čísla 25. 5. 2005
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
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁVIŠICE. Ve čtvrtek dne 12. května 2005 se koná
od 19.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ zasedání zastupitelstva obce. Na programu je mimo
jiné projednání prodeje obecního pozemku na žádost manželů Raškových, projednání informací o připravovaných investičních akcích apod. Všichni jste na zasedání srdečně zváni.
ODPADY. Jako vždy se projevila zvláštní povaha některých spoluobčanů. I když byli všichni upozorňováni, na to jaký odpad lze dávat do nebezpečného a do nadměrného sběru, tak
se projevil nekalý lidský faktor. V kontejnerech se objevilo veliké množství pneumatik z automobilů. Jelikož nelze nyní zjistit, kdo do kontejneru pneumatiky odložil, doplatí na toto jednání všichni spoluobčané. Zlikvidování těchto pneumatik bude nás jako poplatníky stát mnoho
tisíc korun. A to cca 13 000 Kč. Zbytečně se tedy vše prodraží. Pokud se budeme i nadále
chovat takovým způsobem, pak se nemůže nikdo divit, že dojde ke zdražení poplatků, především z důvodu zvýšení druhotných nákladů na dodatečnou separaci a likvidaci odpadů.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Jako každoročně, tak i letos budou železný šrot sbírat v naší
obci dobrovolné spolky, které jsou v obci nejaktivnější. V letošním roce budou šrot sbírat zástupci TJ Závišice. Vlastní sběr proběhne 11. května v odpoledních hodinách. Prosíme občany, kteří mají nějaký železný šrot, aby tento dávali k silnicím a k ostatním komunikacím v co
nejkratší době před uvedeným datem, případně až v den sběru. Děkujeme za pochopení.
VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. V měsíci květnu bude dovršeno významného výročí. Jedná se již o
60. výročí od ukončení II. SVĚTOVÉ VÁLKY. Závišice byly osvobozeny 6. května a celá válka skončila 8. května. V tento den, tedy v neděli 8. května, v den státního svátku, se sejdeme v 17 hodin u pomníku padlých před naší Základní školou, zde vzpomeneme oběti, díky
kterým byla tato válka ukončena a ke cti všech bojovníků zde položíme květinový věnec.
DANĚ Z NEMOVITOSTÍ. Od tohoto dne si můžete na ObÚ zjistit nahlédnutím Vaši výši
daně z nemovitosti, kterou zaplatíte na Finančním úřadě, případně přiloženou složenkou na
poště. Daně jsou splatné do konce května.
OSOBNÍ DOKLADY- “OBČANKA A ŘIDIČÁK”. Upozorňujeme občany na dva podstatné
úkony, které budou muset udělat.
1) Máte li řidičský průkaz vydaný jakýmkoli inspektorátem POLICIE nebo VB apod. před
1.1.2001, tak máte povinnost si zažádat o řidičský průkaz nový. Platnost ŘP vydaných POLICIÍ před 1.1.2001 je pouze do konce tohoto roku. Nové ŘP se vydávají na Městském úřadě
v Kopřivnici, odboru dopravy, na ul. Štefánkové, naproti KAUFLANDU. Osoby starší 60-ti let
by měly mít s sebou i lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu.
2) Pokud máte občanský průkaz vydaný před 1.1.1995 tak i tyto doklady mají platnost pouze
do konce roku 2005. Zažádat o nový OP si můžete opět na MěÚ v Kopřivnici a to na odboru
správním, v prvním patře hlavní budovy vedle kruhového objezdu.
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ. Sbor dobrovolných hasičů Závišice Vás všechny zve v sobotu 7. 5. 2005 na SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ o putovní pohár okresní rady mládeže od 9.00
hodin na zahradě U Kremlů. Občerstvení zajištěno. Na Vaši účast se těší hasiči.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZÁJEZD. Dne 27. 5. 2005 pořádá ObÚ zájezd pro občany obce, tentokrát za krásami
Jihomoravského kraje. Odjezd autobusu je v 6.30 hodin od ObÚ. Nejdříve pojedeme do
Brna na hrad Špilberk, kde shlédnéme kasematy. V poledne bude volno na oběd. Poté se
přesuneme do Punkevních jeskyní. Na zpáteční cestě se stavíme do sklepa v Jeseníku nad
Odrou, kde bude večeře a posezení s živou muzikou. Předpokládaný návrat je v nočních
hodinách. Cena zájezdu bude 300 Kč.

KULTURA V KVĚTNU
KONCERT KE DNI MATEK. Komise kultury při ObÚ pořádá v neděli 1. května na zahradě U Kremlů koncert u příležitosti DNE MATEK. Hraje dechová hudby JAVOŘINKA,
začátek je v 15.00 hodin, vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koncert
uskuteční v sále.

KVĚTNOVÍ JUBILANTI
Bortlová Marie, čp.176
Hyvnar Jan, čp.56
Hývnar Oldřich, čp.104

65 let
80 let
81 let

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

ZE SPORTU
MEDAILOVÝ VÍKEND ZÁVIŠICKÉHO JUDA
V sobotu 16. dubna 2005, se uskutečnila v Ostravě Mezinárodní velká cena v JUDO. Na
místním tatami se zde utkalo 250 judistů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.Tato silná mezinárodní konkurence zahraničních reprezentantů výrazně zkvalitnila úroveň celého turnaje.
Českou republiku reprezentoval v kategorii benjamínků už tradičně nejmladší závišický judista Michal Horák (28 kg). Hned v prvním zápase měl nelehkou úlohu. Aby mohl
pomýšlet na stupně vítězů, musel porazit staršího a zkušenějšího René Schuberta z NH
Ostrava. S tímto dlouhodobým rivalem měl Michal pasivní bilanci, a proto nastupoval do
zápasu s obavami. Od začátku se toto velice vyrovnané utkání vyvíjelo lépe pro soupeře.
Půl minuty před koncem Michal prohrával na juko a koku, ale pak se karta obrátila. Michal
převzal aktivitu, za 15 vteřin hodil Schuberta nádhernou seoinagou a zajistil si postup do
dalších bojů. Ve vítězném tažení pak Michal pokračoval až do finále.Tam se v boji o zlato
střetl s Trojnarem z Femaxu Hranice. V zápase, kdy byl Michal po celou dobu aktivnější,
nakonec nešťastně prohrál na držení. Vynikající stříbrná medaile není ale tak ceněna jako
výkony, kterými se Michal po poctivé přípravě posouvá na špičku českého juda. V mladších žácích se opět výborně prezentovali Jan Kuběna (42 kg) a Ondřej Číp (46 kg). Prvně
jmenovaný Jan Kuběna v zahajovacím zápase dost potrápil pozdějšího vítěze Klammerta
z Kroměříže, ale na vítězství to tentokrát nestačilo. V opravách se pak Honza dostal až do
bojů o bronzovou příčku. Tam ale na body podlehl bohumínskému Koltonovi a zbyla na něj
nepopulární bramborová medaile. Ondra Číp si vedl lépe. Zajímavá skupina, ve které zůstal boj o medaile na třech nejlepších, přinesla nečekané rozuzlení. Kroměřížský Mingisultanov, jistebnický Matyáš Otto, bojující za JUDO Vašek Ostrava, a Ondřej Číp zůstali jen
tři pouze s jedinou porážkou. Jelikož zápasy mezi nimi skončily střídavě vzájemnými prohrami, resp. výhrami, o vítězi rozhodly pomocné body. Zlato bral skvěle bojující jistebnický
Matyáš Otto, Ondřej Číp i přes výhru nad stříbrným Mingisultanovem byl nakonec bronzový. Poslední dva závišičtí borci, Adam Kahánek a Radek Honč, se spolu opět střetli ve váze
do 42 kg. Radka ve skupině porazil výborně bojující ostravský Smolka a odkázal jej tak do
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V soboru 5. května k večeru hitlerovská vojska jaksi urychleně opouštěla naši obec. Na
dotaz “Co se děje?” jeden voják pronesl “Nach uns Ivan kommt.” (Po nás přijde Ivan = přezdívka pro vojáky Rudé armády). V noci na 6. květen se obec vyprázdnila, pouze na Drahách byl provoz směrem na Rybí. O tom, že situace v tuto dobu ještě byla pro obec nebezpečná, svědčí např. to, že v Kopřivnici v budově školy na ul. Obránců míru bylo ubytováno ze
Slovenska prchající gestapo a v noci z 5. na 6. větna vtrhlo do Kopřivnice německé vojsko a
oddíly SS (tyto oddíly byly destrukční-ničící). Vnikly ve spěchu do několika domů a žádaly jídlo a pití. Kolem 5. hodiny ranní kvapně prchali k Závišicím, kde byli viděni v dezolátním stavu
v půl šesté. Téže noci byly zničeny mosty v Příboře a v Borovci most přes Sedlničku. Most
v Závišicích byl podminován, ale buďto někdo přestřihl dráty nebo Němci už nestačili destrukci provést. Dodnes tam jsou ve zdivu otvory po minách. V neděli 6. května po 6. hodině
už do obce přicházeli od Kopřivnice průzkumníci Rudé armády a hned nato další oddíly (i od
Sedlnic). Bez boje byl osvobozen Štramberk, Kopřivnice i okolí. Krátký boj se vedl v Příboře,
kde padlo 12 vojáků Rudé armády a zahynuli 4 občané (v Sedlnicích padlo 14 vojáků).
Osvobození Závišic proběhlo bez větších problémů a během dopoledne 6. května byla
obec plná vojáků a voj. techniky. Občané nadšeně vítali vojáky Rudé armády, na domech se
objevovaly ukrývané českoslovenké prapory. Fronta přecházela k Novému Jičínu, který byl
obsazen do půlnoci. Dva dny nato skončila německou kapitulací válka v Evropě a byla obnovena v předválečných hranicích Československá republika. Začala poválečná obnova.
STALO SE PŘED 60 LETY (Z VÁLEČNÉ KRONIKY)
Kalendář osvobozování některých obcí našeho okolí:
2. května: Studénka, Petřvaldík a další
3. května: Petřvald, Mošnov, Albrechtičky a další
4. května: Bartošovice, Pustějov a další
5. května: Fulnek, Suchdol n. O. , Jeseník n. O., Hukovice, Kunín, Frenštát p. R., Trojanovice, Tichá, Kateřinice, Trnávka a další
6. května: Sedlnice,Skotnice, Prchalov, Libhošť, Příbor, Hájov, Mniší, Větřkovice, Vlčovice,
Drnholec n. L., Kopřivnice, Štramberk, Závišice, Rybí, Nový Jičín, Bordovice, Lichnov, Mořkov, Veřovice, Hodslavice, Ženklava, Bludovice, Žilina a další
7. května: Loučka, Starý Jičín, Bernartice n. O. a další
Z mapky lze snadno vyčíst, že německým vojskům uprostřed našeho okresu hrozilo obklíčení jednotkami Rudé armády ze severozápadu a z jihozápadu v době, kdy se očekával
každým dnem konec války.
8. května 1945 krátce po 22. hodině středoevropského času se konal v Berlíně závěrečný
akt druhé světové války v Evropě. Byl podepsán dokument o bezpodmínečné kapitulaci fašistického Německa.
Mgr. Lubomír Busek

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Poslední den v březnu se v naší škole uskutečnil turnaj ve vybíjené malotřídních škol, kde
žáci naší školy obhájili prvenství z loňského roku, a tak putovní pohár zůstal v Závišicích.
Dne 7. 4. k nám do školy zavítala divadelní společnost Maringotka z Rožnova pod Radhoštěm s pohádkou Tři medvědi. Pohádka se líbila jak dětem základní školy, tak i dětem školy mateřské.
21. 4. proběhla v Lubině pěvecká soutěž Lubinský zpěváček. Za naši školu se zúčastnil v
kategorii sólo Martin Slížek, duo si poté zazpíval společně s Jiřím Vojkůvkou. Martinu Slížkovi gratulujeme ke druhému místu za sólový zpěv.
29. 4. navštívili žáci ZŠ Kulturní dům v Kopřivnici, kde se uskutečnil Jarní taneční koncert ZUŠ.
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ZAOSTŘENO DO HISTORIE
STALO SE PŘED 60 LETY: ZÁVIŠICE OSVOBOZENY BEZ BOJE
8. května 1945 skončila v Evropě nejstrašnější válka v dějinách lidstva. Evropa byla spojeným úsilím vojsk protihitlerovské koalice osvobozena z německého hitlerovského područí.
Na osvobození čekaly miliony lidí v mnoha zemích, zvláště pak ti, co byli prvními oběťmi hitlerovské expanze v r. 1938, mezi něž patřili i obyvatelé naší obce.
Ve válečné kronice 2. světové války se při datu 6. května 1945 objevuje početný seznam
obcí osvobozených v tento den Rudou armádou, mezi nimi i Závišice a obce či města v okolí. Co se tehdy stalo, že v jeden den bylo v okrese tolik obcí osvobozeno, a to většinou bez
boje? V okrese se jednalo o 33 obcí, zatímco den předtím to bylo 19 a 4. května jen 4. Proč
se bojovalo o Sedlnice od 3. do 6. května a pak už byly jen menší zdržovací boje ustupující
německé armády? Na tyto otázky nám dá odpověď přiložená mapka.
Na osvobození okresu se podílela vojska 4 armád: Na severní straně to byla 38. armáda
gen. Moskalenka, uprostřed 1. gardová armáda gen. Grečka a na jihu 18. armáda gen. Gastiloviče. Letecké zajištění prováděla 8. letecká armáda gen. Ždanova. Všechny tyto armády patřily
do svazku 4. ukrajinského frontu,
jemuž velel maršál Jeremenko.
38. armáda po osvobození Ostravy postupovala jihozápadně
směrem na Fulnek – Olomouc,
1. gardová armáda od Ostravy
na Frýdek – Nový Jičín – Přerov a 18. armáda ze Slovenska
přes Žilinu, Beskydy, Val. Meziříčí, Vsetín. Z mapky je vidět, že
oblasti od Frýdku až k Hranicím
hrozilo obklíčení. Německá vojska musela proto prchat z tohoto
“kotle” na západ, a to zachránilo
náš region před bojovými akcemi
většího rozsahu, které by způsobily škody i ztráty na životech.
Ještě v prvních květnových
dnech si kladli občané Závišic
oprávněné otázky “co nás čeká,
až válečná vřava dorazí ze Sedlnic do obce, zůstane nám střecha nad hlavou?”. Šířily se pravdivé zprávy, že naposledy
ustupují destrukční oddíly SS, které vše ničí, zapalují domy a vraždí obyvatelstvo.
Přes vesnici denně projížděla v těchto dnech vojenská vozidla oběma směry a procházely oddíly německého vojska k Sedlnicím, odkud bylo slyšet neustálou palbu kulometů a samopalů a odkud se Němci vraceli v zuboženém a prořídlém stavu. Obec byla většinou obsazena těmito jednotkami. Současně přelétávala sovětská bitevní letadla (např. bombardovala
a ostřelovala silnici Příbor - Rychaltice). Zpráv o poloze fronty na východní straně (Místek,
Frýdlant) nebylo, elektřina nešla od konce dubna. Pouze zesilující dunění dělostřelecké palby naznačovalo, že se fronta i odtamtud blíží. V pátek 4. května prohlížel německý vyšší důstojník obranné pozice okolo N. Jičína a chtěl se v Novém Jičíně zoufale bránit. Na nátlak
přes 400 německých obyvatel města, kteří se srotili na náměstí, musel německý starosta slíbit, že Nový Jičín nebude zničen.
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bojů o bronzovou medaili. Tam Radek podal perfektní výkon, a i přes
nepříjemné zranění ramene doslova vydřel bronzový kov. Adam Kahánek pokračoval v sérii skvělých
jarních výkonů. Přes kvalitní a silné
soupeře se probojoval až do finále,
kde narazil na Radkova přemožitele Smolku. Po řadě pěkných chvatů nakonec Adam zvítězil na body,
oplatil Radkovu porážku a stanul
se zlatou medailí na nejvyšší příčce stupňů vítězů.
Na oslavu vítězství ale nezbyl
čas, protože v neděli pokračoval
v polských Pawlowicích rozjetý seriál GRAND PRIX. IV. ročník tentokrát hostil na 400 judistů z celého Polska, Moravy a Slovenska. Závišičtí měli vinou zranění
a nemocí jen dvojí zastoupení. Ve váze do 46 kg se představil Jan Kuběna. Výborným výkonem se propracoval až k bojím o medailové příčky. Bohužel se opakovala situace ze soboty
a na Honzu opět zůstalo místo těsně pod bednou. Tentokrát byl lepší Matyáš Otto z Jistebníku, který si za svoje vydařené vystoupení odvezl z Polska bronz. Adam Kahánek pokračoval ve váze do 42 kg v úspěšném víkendovém medailovém tažení. V těžkých zápasech s výbornými Poláky jej dokázal porazit jen polský reprezentant Bober, což v konečném účtování
znamenalo skvělou bronzovou medaili.
MEDAILOVÝ ČTYŘLÍSTEK ZÁVIŠICKÉHO JUDA
Ostrava hostila v sobotu 23. dubna 2005 nejlepší judisty z Čech a Moravy na Velké ceně
města. Do bojů o medaile zasáhli i judisté ze Závišic. Opět se skvěle uvedli a obsadili ty nejvyšší příčky. Mladší žák Jan Kuběna dokázal ve váze do 42 kg bojovným výkonem porazit i
daleko zkušenější borce a zaslouženě vystoupil až na bronzový stupínek. Rovněž mladší žák
Ondřej Číp (46 kg) podal bezchybný výkon. Hned v prvním zápase si poradil s výborným jistebnickým Matyášem Ottem, o jehož kvalitách svědčí jeho konečné třetí místo. Bez zaváhání
pak přešel do finále i přes další soupeře. Tam se střetl se svým dlouhododobým rivalem, kroměřížským Mingisultanovem. I když s ním Ondra minulá utkání prohrál, tentokrát nedal soupeři žádnou šanci. Ještě před časovým limitem zvítězil na držení a vybojoval tak zlatou medaili.V kategorii starších žáků ve váze do 42 kg bojovali opět závišičtí borci Adam Kahánek a
Radek Honč. A oba opět předvedli, že patří k absolutní špičce. Jako již poněkolikáté skvělými
výkony vyhráli každý svoji skupinu a zase následovalo „závišické“ finále. V něm Radek přes
vynikající výkon nedokázal zlomit prokletí druhých míst a těsně podlehl Adamovi na body.
Závišičtí tím tak obsadili dva nejvyšší posty, Adam Kahánek zlatý a Radek Honč stříbrný.
Úspěšnou sobotní bilanci doplnil další medailí benjamínek Michal Horák, který výborně
reprezentoval Českou republiku na Mezinárodním turnaji ve slovenské Žilině. Mezi judisty
z Čech, Polska a Slovenska bojoval ve váze do 29 kg a nevedl si vůbec špatně. Michala dokázal porazit jen pozdější vítěz této váhy, slovenský reprezentant Wakeel. V boji o třetí příčku
pak Michal zdolal na ipon Banše z Popradu a zaslouženě tak vybojoval bronzovou medaili.
Sobotní vystoupení závišických judistů bylo vynikající, svých pět startů dokázali přetavit
do pěti medailí!

