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Zpravodaj/ listopad 2008  

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 11/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.10.2008, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 24.11.2008*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Prodám štěňata labrador retriever, bez PP, zlaté barvy, po výborných rodičích, 
vhodná k dětem, očkována a odčervena, odběr po 5. 11. 2008. 
Tel.:  732 915 716, Michálek Rostislav. 

Daruji do dobrých rukou bílého perského kocoura. 
Zájemce se může kontaktovat na tel. 737 519 070. 

Bowling Závišice pořádá v sobotu 8. 11. 2008 od 19.00 hodin 
krmášovou zábavu se zvěřinovými hody. 

K poslechu a tanci hraje skupina T R H A N C I. 
                                vstupné 50,-Kč 

1 

Zpravodaj / listopad 2008 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L I S T O P A D  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8.10.2008 
                                                                                          (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání                
schvaluje   
232/2008  program 17. zasedání ZO                                                                        8-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
233/2008  návrhovou komisi 17. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Hana Kuběnová 
                                                                                                                                  6-0-2                                                                                                                            
234/2008  ověřovatele zápisu ze 17. zasedání ZO: Ing. Vítězslav Jalůvka, Vlastimil Hajda 
                                                                                                                                  7-0-1 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
235/2008  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
                  o činnosti obce                                                                                        8-0-0 
     
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
236/2008  dle výsledků hodnocení nabídek pracovní skupinou pronajmout  Pohostinství 
                 U Kremlu Tomáši Kazdovi, za cenu v místě obvyklou a to na dobu určitou 
                 do 31. 12. 2009, smlouva o nájmu bude vypracována právníkem a pověřuje 
                 starostu obce podpisem této smlouvy                                                      7-0-1 
           
237/2008  přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
                 pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, 
                 na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky jednotky 
                 sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 3.600,-Kč a pověřuje starostu 
                 obce  podepsáním smlouvy o poskytnutí této dotace v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                             8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
238/2008  zprávy revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 27.5.2008 
                 a 17.9.2008 v předneseném znění (viz příloha)                                       8-0-0 
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Nové kalendáře 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit 2 druhy kalendářů na nový rok 2009. 
Kalendáře obsahují fotografie obce Závišice a dalších vítězných obcí z krajských 
kol loňské soutěže Vesnice roku.  Cena za:  stolní kalendář   30,-Kč 
                                                                       nástěnný            40,-Kč. 
 
Nadále jsou v prodeji:   mapa-Závišice                                30,- Kč 
                                       pohlednice-Závišice (2druhy)         6,-  Kč 
                                       turistická známka-Závišice            30,- Kč.                                 

Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
239/2008   návrh na zřízení věcného břemene na uložení STL plynovodu v pozemku 
                  Blaženy Macháčkové - parc. č. 1080/3 a 1088/1 a pověřuje starostu obce 
                  podpisem smlouvy                                                                                  7-0-1 
 
240/2008   uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a Atelierem Archplan Ostrava s.r.o., 
                  jejímž předmětem je zhotovení změny č. 4 územního plánu obce Závišice 
                  a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění 
                  (viz příloha)                                                                                            8-0-0 
 
241/2008   rozpočtový výhled obce Závišice na období 2009 - 2015 v předneseném znění 
                  (viz příloha)                                                                                            7-0-1 
 
242/2008   dle výsledku hodnocení nabídek pracovní skupinou výběr firmy Klowersa s.r.o. 
                  na opravu střechy budovy ObÚ ve výši do 110.000,- Kč a pověřuje starostu 
                  obce podepsáním smlouvy                                                                     7-0-1 
Zastupitelstvo obce po projednání 
souhlasí 
243/2008   s dočasným užíváním a vstupem na pozemky podél říčky Sedlnice (viz příloha) 
                                                                                                                                  8-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
244/2008   záměr odprodat části pozemků, které se budou nacházet pod stavbou proti- 
                  povodňové zídky (viz příloha)                                                               7-1-0  
         
245/2008   zakoupení movitého majetku - soubor zařízení Pohostinství U Kremlu 
                   - od majitelky N. Boorové ve výši do 38.000,- Kč (viz příloha)          6-1-1  
                                                                                        (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
...…………………                                                                      ………………….. 
    Marta Najzarová                            Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                               starosta obce 
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Placená inzerce 

JM AUTOSERVIS 
Závišice 141 

 
nabízí své služby: 

 PNEUSERVIS 
 

Využijte této služby po telefonické objednávce, tel.: 603 507 579 
a předejděte tak dlouhému čekání 

 
- zajišťujeme veškerý sortiment pneumatik, plechových i Al-disků 

 
   příklady cen nových pneu: 

          
              
 
 
 
Dále provádíme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYCHLOST - KVALITA - NÍZKÉ CENY 

♦ opravy tuzemských a zahraničních vozidel 
♦ veškeré automechanické práce 
♦ karosářské práce 
♦ konzervace podvozků a dutin 
♦ motorové oleje MOBIL a ostatní 
♦ výfukové systémy 
♦ zasklívání všech typů autoskel 
♦ příprava na STK včetně provedení 
♦ zajištění veškerých dílů 

155/70 x 13 od 710,-                     185/60 x 14 od   950,-   
165/70 x 13 od 730,-                     185/65 x 14 od   950,- 
165/70 x 14 od 910,-                     195/65 x 15 od 1.060,- 
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Výzva 

Závišičtí judisté úspěšní na GRAND PRIX 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá majitele a uživatele pozemků ke kácení 
a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení 
v termínu od 1. října do 15. listopadu 2008. Pokud nebude dodržen tento termín, 
okleštění dřevin provede společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Bližší informace na úřední desce obce Závišice. 

Výborně si vedli závišičtí judisté jak v domácích, tak v zahraničních Grand Prix. 
V sobotu 18. října se zúčastnil Adam Kahánek a Ondřej Číp pátého závodu Grand Prix 
v Ostravě. Ve váze do 60 kg dokázal Adam Kahánek všechny zápasy vyhrát na ipon 
a získal zlatou medaili. Po vyhraných závodech v Ostravě a v Brně a druhých místech 
v Liberci a v Mělníku to pro něj v konečné rekapitulaci znamenalo vítězství v seriálu 
Grand Prix České republiky dorostenců pro rok 2008! Ondřej Číp měl ve váze do 73 kg 
těžký los. Ještě před branami semifinále  mu vystavil stop Lukáš Ročňák z Orlové a za- 
bránil mu tak bojovat ve finálovém bloku. 
Následující neděli odjel čtyřlístek nejmladších závišických benjamínků do polských 
Pawlowic na mezinárodní Grand Prix. V roli kouče se zde výborně předvedl úspěšný 
dorostenec Adam Kahánek. Podařilo se mu se svými svěřenci vybojovat dva cenné ko-
vy. V nejtěžší váhové kategorii nad 51 kg se dobře ukázaly dvě těžké váhy David 
Hyvnar a Ondřej Matula. V náročných zápasech s polskými reprezentanty se skvěle 
drželi a probojovali se až na přední místa. David Hyvnar bral stříbrnou medaili a Ondřej 
Matula skončil jen těsně pod stupni vítězů na 4. pozici. Na opačné straně váhového 
spektra mezi nejlehčími borci v kategorii do 24 kg prožíval křest na zahraniční scéně 
Radek Rýpar. Nezalekl se zkušených Poláků a doslova vydřel nádhernou bronzovou 
medaili. Poslední judista z mladého závišického čtyřlístku Mikuláš Plánka se pral ve vá- 
ze do 34 kg. Svou kůži neprodal lacino a odměnou mu bylo slušné 7. místo. 
Podle slov Adama Kahánka proběhla konfrontace s agresivním polským judem nad oče-
kávání dobře a přinesla taky náměty na zlepšení ve vlastních řadách. 

Rodina Rýparova s malým šampiónem 
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Pozvánka 

Památka zesnulých 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
-výsledky hlasování v obci Závišice 

V neděli 2. 11. 2008 od 14 -15 hodin bude hrát na hřbitově v Závišicích 
k uctění Památky zesnulých dechová hudba Závišanka. 

V úterý 18. 11. 2008 ve 14.30 hod.  
se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice 

veřejné projednání o konceptu Změny č. 4 územního plánu obce Závišice 
za účasti pracovníků odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu 
Kopřivnice a Ing. Arch. M. Zemanové. 
Koncept je vyvěšen na úřední desce obce Závišice. 
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Vítání občánků 

Koncert 

Blahopřání jubilantům 

Jaroslava Michálková 
Karel Galia 

   Jena Havrlantová 
   Miroslav Lošák 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

pořádá Sociální komise při OÚ Závišice 
v neděli 23. listopadu 2008 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme tyto nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od června 2008: 

Lucie Bortlová 
Veronika Adamská 
Amálie Juráková 
Dominik Tománek 

Jiří Janda 
Michal Křístek 
Amálie Dvořáková 

 
Obec Závišice a mladí hudebníci ze Závišic Vás zvou na 
KONCERT POPULÁRNÍCH SKLADEB, 

který se bude konat 
v sobotu 22. 11. 2008 v 17 hodin 

v sále Pohostinství U Kremlu. 
Vstupné dobrovolné 
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Sdělení 

Informace 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. plánuje v průběhu listopadu 
letošního roku zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu 
u autobusové zástávky v Závišicích. 
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Neplatné doklady 

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

     Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31. 12. 2008 skončí platnost 
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003.  
U těchto občanských průkazů rozhoduje doba vydání, ne datum platnosti uvedený v OP. 

O vydání nového občanského průkazu žádejte nejpozději do 30. 11. 2008 na Městském 
úřadě Kopřivnice, odbor správní, 4. podlaží.  
K výměně je třeba předložit 1 průkazovou fotografii a občanský průkaz, jemuž končí 
platnost. Výměna občanských průkazů je bezplatná. 
Doporučujeme občanům, aby o nový doklad požádali s předstihem tak, aby v době, 
než se vyřídí jejich žádost, měli možnost v případě potřeby prokázat svou totožnost 
původním dokladem. Pokud bude žádost podána po skončení  platnosti občanského 
průkazu, tento bude občanovi odebrán a obdrží pouze potvrzení o občanském průkazu. 
Tento doklad neslouží k prokazování totožnosti. 
Výměna se nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 1936, pokud není v jejich občan-
ských průkazek vyznačena doba platnosti konkrétním datem a tato již uplynula a pokud 
u nich nedošlo ke změně, při níž je nutno si požádat o nový občanský průkaz  (např. 
změna rodinného stavu, změna bydliště, fotografie neodpovídá současnému vzhledu 
držitele). 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou platné do doby uvedené v dokladu. 

Kontrolu platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu máte možnost 
provést na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz (Služby pro veřej-
nost - Neplatné doklady).  
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Školní okénko 

Pohostinství U Kremlu 

Klub důchodců 

Vyzýváme pořadatele a občany, kteří si chtějí objednat pro svou akci prostory 
Pohostinství U Kremlu (sál, přisálí), aby si termín konání akce domluvili 
s novým nájemcem p. Tomášem Kazdou, tel.: 603 794 626. 

Klub důchodců 
 pořádá 

 v pátek 14. listopadu od 16 hodin 
 v budově obecního úřadu 

„Krmášové posezení“. 
Občerstvení všeho druhu vítáno. 

Dne 8. října žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili dopoledního kurzu dopravní výchovy.  
Seznámili se se základními dopravními značkami a prakticky si ověřili své vědomosti 
při jízdě na kole na dopravním hřišti v Příboře. 
Ve dnech 16. a 17. bylo z důvodu velké nemocnosti dětí uděleno ředitelské volno. 
Ve dnech 27. a 29. října si děti ZŠ užili dvoudenních podzimních prázdnin. 
 
Již v těchto dnech začínáme s přípravou na Vánoční koncert a jarmark. 
 
Sběr papíru nadále pokračuje. Sběr můžete donést do školy nebo položit 
před dveře bývalé kotelny Jednoty. 

Klub důchodců 
připravuje 

na 17. a 18. prosince 
výstavku betlémů, vánočních ozdob 
 a jiných věcí s vánočními náměty. 

 
  Zároveň prosíme spoluobčany o zapůjčení těchto věcí  
  na připravovanou výstavku, které můžete předat 
  p. Najzarové Janě, p. Jankové Janě a p. Michálkové Jarce. 
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Historie obce 

 
Vojenští dobrovolníci  ze Závišic 

 
     Minulý měsíc jsme vzpomínali 90.výročí vzniku našeho státu. Dne 28. října 1918 
byla naše země zbavena  300leté nadvlády Habsburků , za což bojovali během 1. světové 
války v zahraničí naši legionáři a politikové v čele s T.G.Masarykem. Nově vzniklá Čes-
koslovenská republika  zaujímala zprvu  území Koruny české a Slovenska. Některá úze-
mí v Čechách i na Moravě  měla převahu německého obyvatelstva, jehož představitelé 
po 28.říjnu odmítali být součástí nového státu. V naší oblasti šlo o území, které Němci 
nazývali  Sudetenland, v okolí Nového Jičína, Oder, Fulneku, Bílovce i Opavy. Tato 
města měla německou správu, která odmítala předat moc do českých rukou, takže bylo 
nutno mocensky zakročit pomocí armády a dobrovolníků.  1.světová válka skončila 
11.listopadu 1918 a již nic nestálo v cestě k  zajišťování našeho území v historických 
hranicích. 
     V listopadu 1918 tak vzniká v Příboře 1. a 2. Příborský dobrovolnický prapor  (asi 
232  vojáků), který pomáhal  naší nové vznikající armádě při obsazování uvedených 
i dalších měst. Příslušníky těchto praporů byli vojáci, kteří se vraceli z front a dobrovol-
ně vstupovali do nově tvořícího se vojenského útvaru v Příboře. Velení 1. praporu se ujal 
nadporučík Hynek Stromayer-Vojanec a praporu č.2 nadporučík Jan Grosser. V Příboře 
bylo zřízeno posádkové velitelství obsazením bývalého rakouského velitelství, což pro-
vedl nadporučík Romuald Ščudlík. Zabavené zásoby výstroje a výzbroje posloužily 
k vystrojení a vyzbrojení obou praporů. 
     Mezi  příslušníky  těchto praporů byli i čtyři občané Závišic, kteří se vrátili z války. 
Byli to:  Josef Hanke, učitel (1887-1942), čp.27, Josef Hyvnar  (1894-1953) čp. 88,  
Robert Klos (1896-1986) čp.106,  Josef Kremel   (1897-1979) , čp. 131. 
Robert Klos se zúčastnil ještě bojů při obsazování jižního Slovenska, kde byl raněn.  
     21.listopadu 1918 byl obsazen Nový Jičín, 1.12. Bílovec, kde došlo k přestřelce a by- 
lo zabaveno množství pušek a nábojů. 3.12. byl pak obsazen Fulnek, postupně Budišov, 
Vítkov a Odry. 18.12.1918 byla obsazena Opava a státní hranice. V lednu 1919 byl Pří-
borský prapor odvelen do Bohumína, kde polští vojáci gen.Pilsudského chtěli obsadit 
Těšínsko až po Ostravici. Došlo ke srážkám, v nichž Poláci byli odraženi. 
     Z naší obce pocházel ještě jeden dobrovolník, který však nebyl příslušníkem Příbor-
ského praporu, ale přihlásil se u vojenského útvaru v Itálii po 28.říjnu 1918 a byl nasazen 
na jižním Slovensku.  Byl to František Michálek (1887-1968) z čp.97. 
     V těchto souvislostech je třeba vzpomenout. památky závišických legionářů. Byli to 
vojáci, kteří se ještě před 28. říjnem 1918, vesměs jako zajatci,  přihlásili do vznikajících 
českých legií na ruské, italské či francouzské frontě. Legionáři z naší obce bojovali  
na italské frontě, kde bylo téměř 20.000 legionářů. Byli to Rudolf Holub z čp.83 
(*1897) , který 13. června 1918 v boji u Cima Cady padl, dále Ferdinand Lošák (1896-
1973) z čp.11 a Jan  Minařík (1872-1944) z čp.12, kteří se po válce vrátili domů a pozdě-
ji se z obce odstěhovali. 
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Další velké úspěchy hasičů 

Provoz sauny  

       Čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.     ženy 
       Pátek    17.00 - 20.00 hod.     muži 

     Všichni plnili své vlastenecké povinnosti více než se požadovalo a mají tak svůj 
podíl na vzniku naší republiky v roce 1918. Je nutno též vzpomenout památky dalších 
17  našich občanů, kteří v 1. světové válce padli na ruské a italské frontě. Jejich jména 
jsou vyryta na pomníku u školy a na pamětní desce nad vchodem čp.158 (bývalý obec-
ní dům). 
 
 (Při zpracování použita též  práce Frant. Marušana o odboji na Příborsku --.SOkA 
Nový Jičín, pozůstalost F.Marušana a údaje z ÚVA v Praze).    
                     Mgr.Lubomír Busek 

Osm krásných pohárů a zlaté medaile z okresní ligy přivezli naši hasiči v říjnu ze soutěží 
v požárním sportu a velmi úspěšně tak ukončili letošní sezónu. 
Mladší žáci obsadili na soutěži v Bílovci 14. místo z 19 družstev. Na soutěži v Hukovi-
cích vybojovali pohár za 1. místo ze 3 družstev. Na okresní soutěži ve Větřkovicích ob-
sadili 9. místo ze 17 družstev. 
Starší žáci vybojovali pohár za 3. místo ze 36 družstev z celé Moravy na velmi prestižní 
noční soutěži v Bochoři. Na soutěži v Kunčicích p.O. obsadili po neuvěřitelné smůle až 
poslední 10. místo. Na soutěži v Bílovci vybojovali pohár za 2. místo z 19 družstev. 
V letošní okresní lize s názvem Floriánek Cup vybojovali s přehledem 1. místo z 9 druž-
stev, za které získali putovní pohár v podobě sochy sv. Floriána, pohár za 1. místo a kaž-
dý zlatou medaili. Na soutěži v Hukovicích vybojovali pohár za 1. místo ze 3 družstev 
a znovu putovní pohár okrsku Sedlnice. Na okresní soutěži ve Větřkovicích obsadili 
5. místo z 19. družstev. 
Dorostenci obsadili 5. místo ze 7 družstev na mužské soutěži v Hukovicích. Na okresní 
soutěži ve Větřkovicích vybojovali 2. místo ze 4 družstev. 
Muži vybojovali pohár za 2. místo ze 7 družstev na soutěži v Hukovicích. 
                                                                                                    Ing. Josef Kuběna 
                                                                                                starosta SDH Závišice 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 

Oznamujeme, že vývoz BIO odpadu bude naposledy v tomto roce 26. listopadu. 


