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Zpravodaj/ prosinec 2008  

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 12/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28.11.2008, 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 22.12.2008*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

         Blíží se nejoblíbenější a nejkrásnější svátky celého roku 
 – SVÁTKY VÁNOČNÍ. Každý dospělý se dostává do období příprav  
na Vánoce - maminky, babičky a tetičky začínají 
s pečením voňavého cukroví, které neodmyslitelně 
k těmto svátkům patří, tatínkové shánějí kapra 
a stromeček,...  
Přeji dospělým, aby zvládli hektickou předvánoční 
dobu a svátky prožili v klidu, pohodě a  ve zdraví 
v kruhu nejmilejších lidí. Hlavně přeji mnoho dárků 

a spokojenosti dětem, kterým se rozzáří oči při pohledu na dárky, které 
jim Ježíšek nadělil. 
 
Rok 2008 skončí záhy po Vánocích,  přijměte tedy mé přání i do nového roku 2009. 
Všem lidem přeji mnoho úspěchů, životního optimismu, rodinné pohody a trošku 
štěstí s obrovským kusem zdraví. 
 
Zároveň vás zvu 31. 12. 2008 před půlnocí na setkání před budovou Obecního úřadu 
v Závišicích, kde společně přivítáme rok 2009. Nebude chybět tradiční  přípitek 
a ohňostroj. 
                                                                                                        Zdeněk Vajda  
                                                                                                         starosta obce 

PF 2009 
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Informace z knihovny 

Omezení provozu obecního úřadu  

Zasedání zastupitelstva obce 

    Obecní úřad informuje 

Nové kalendáře 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

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.                                 

Zpravodaj/leden 2009 bude v prodeji od 5. 1. 2009. 

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
v pondělí 15. 12. 2008 v 17.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlu. 

Hlavní bod programu: 
 projednání rozpočtového provizoria obce na leden - březen 2009. 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude uzavřena ve dnech 
22. 12. 2008 - 31. 12. 2008. 

Obecní úřad v Závišicích bude uzavřen 
od 23. 12. 2008 do 2. 1. 2009 
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Klub důchodců 

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích 

Blahopřání jubilantům 

Jaroslava Pustková 
Josef Macháček 

   Marie Bárová 
   Eva Vajdová 

 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 
pořádá pro své členy 

v pondělí 29. prosince od 16 hod. v budově obecního úřadu 

„Předsilvestrovský pokec“ 
Veselá nálada určitě nebude chybět. 

Klub důchodců přeje všem občanům hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí v roce 2009. 

 Klub důchodců pořádá 
ve středu 17. prosince od 16 hod. do 20 hod. pro důchodce 

     a ve čtvrtek 18. prosince od 8 hod. do 18 hod. pro ostatní občany 
v budově obecního úřadu 

Výstavu 
betlémů, vánočních ozdob, vánočního pečiva 

 a výrobků s vánoční tematikou. 
 

Prosíme spoluobčany o zapůjčení příslušných věcí, které můžou donést již v úterý 
16. prosince od 16 hod. do 19 hod. nebo předat garantům výstavy p. Najzarové Janě, 
p. Jankové Janě a p. Michálkové Jarce.  
Zapůjčené věci se budou vracet v pátek 19. prosince od 8 hod. do 11 hod.  

Pátek     19. prosince od 15 hod. do 17 hod.  - svátost smíření 
                                                       v 17 hod.  - mše svatá 
Středa    24. prosince ve 24 hod. - půlnoční mše svatá 
Čtvrtek  25. prosince v 10 hod. - slavnostní mše svatá 
Pátek     26. prosince v 10 hod. - mše svatá 
Neděle   28. prosince v 10 hod. - mše svatá 
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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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Silvestr na Bowlingu v Závišicích 
Dne 31.12.2008 od 19.00 hodin, cena 300 Kč/osoba. 

 
    V ceně je jednotná večeře, 2 dcl šampaňského, 

bowling o ceny. 
Objednávky a platby do 28.12.2008 na bowlingu. 

Placená inzerce 

Za odvoz daruji větší množství hlíny ze stavby v Závišicích. 
Tel.: 739 451 672 

V sobotu 15. listopadu 2008 se sjeli do Opavy nejlepší benjamínci Moravskoslezského 
kraje, aby bojovali o tituly přeborníků kraje v judo. I přes problémy zaviněné zranění-
mi a nemocemi se podařilo závišickým sestavit čtyřčlenný tým. Nejmladší judisté bo-
jovali ve složení Radek Rýpar, Mikuláš Plánka, Radim Pospěch a Adam Kotouček. 
Role trenéra se tentokrát ujal Honza Musil a dařilo se mu. Ve váze do 24 kg potvrdil 
letošní skvělou formu  Radek Rýpar. Překonal nepříjemné zranění z minulého týdne 
a dokázal si poradit se všemi soupeři. Právem se může pyšnit titulem Přeborník Mo-
ravskoslezského kraje. V kategorii do 33 kg měl Mikuláš Plánka těžkou pozici. O nej-
lepší místa zde usilovalo 18 borců.  Jediné klopýtnutí  se stonavským Böhmem pro něj 
znamenalo bojovat už jen v opravách. Tady se pak bez jediného zaváhání propracoval 
až k boji o bronzovou medaili a po vítězství nad Kubalou z Baníku Ostrava stanul 
na 3. příčce stupňů vítězů. Šanci na medaile měli i dva těžší benjamínci. Adam Kotou-
ček ve váze do 49 kg a Radim Pospěch v kategorii do 40 kg. Bojovali ze všech sil, ale 
jejich pouť startovním polem skončila u obou těsně pod stupni vítězů, když shodně 
podlehli v zápasech o bronzové příčky. 

Radek Rýpar je krajský přeborník v judo 

Medailisti z krajského přeboru:  
bronzový Mikuláš Plánka a zlatý Radek Rýpar 
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Vánoční koncert 

Vánoční koncert s jarmarkem 

Pohádka s Mikulášskou nadílkou 

Místní organizace KDU-ČSL Vás zve 
na pohádku v podání Divadla Pod věží ze Štramberka 

ŽENICH PRO ČERTICI 
v  neděli 7. prosince v 16 hodin 
 v sále Pohostinství U Kremlu. 

Po pohádce bude následovat Mikulášská nadílka. 
Vstupné 25 Kč 

  Základní a mateřská škola, mladí hudebníci ze Závišic 
        a Komise kultury při ObÚ pořádají 

          ve čtvrtek 18. prosince od 16 hodin: 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
dětí ZŠ a MŠ a mladých hudebníků 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
 v Závišicích a 

 

VÁNOČNÍ JARMARK 
 před kostelem. 

                          
Jste srdečně zváni! 

 
                     Obec Závišice Vás srdečně zve 

v pátek 12. prosince v 18 hodin 
na vánoční koncert do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích. 

Vystoupí pěvecký sbor ONDRÁŠEK 
Vstupné dobrovolné 
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Informace 

Pozvánka 

Školní okénko 

Základní škola 

 
V sobotu 13. prosince od 18 hodin se bude konat 

v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích 
první VELKÁ MÓDNÍ SHOW 

Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program. 
Vstupné 70 Kč 

Za produkční agenturu FreshART zvou 
Veronika Šindlerová a Markéta Hývnarová 

V úterý 4. listopadu žáci ZŠ navštívili vystoupení Jaroslava Uhlíře s hudebním pořadem 
– „Hodina zpívání – zkoušení“, kde si děti mohly zazpívat se samotným autorem za jeho 
klavírního doprovodu.  
 
V pátek 7. listopadu jsme si s dětmi připravili k podzimu projekt „Jablkový den“. 

V tomto dni si žáci oloupali a nastrouhali jablka, ořechy a sami si připravili 
jablkový závin k upečení. Ani nevíte, jak jim to chutnalo, když si vše sami 
mohli připravit. Zbytek jablíček si žáci nakrájeli a usušili.  Také ve všech 
ostatních hodinách jsme na toto téma kreslili, zpívali, počítali, četli.  
 

Od 21. listopadu se všechny děti ZŠ a předškoláci MŠ zúčastňují plaveckého kurzu 
na plaveckém bazéně v Kopřivnici. 
 

Vánoce se kvapem blíží, všechny děti připravují Vánoční koncert a jarmark, 
proto vás všechny s předstihem srdečně zveme.  
Vánoční koncert se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince v 16:00 hod. 
v místním kostele. 

         Jarmark proběhne tradičně před školou. Začne již před koncertem. 

Pořadatelé a občané, kteří si chtějí objednat pro svou akci prostory 
Pohostinství U Kremlu (sál, přisálí), nechť si termín konání akce domluví 
s nájemcem p. Tomášem Kazdou, tel.: 603 794 626. 
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SLOVAKIA OPEN: Sříbro pro Adama Kahánka 

                    Připravujeme : 
 
Mikulášský turnaj ve volejbalu 
6.12. 2008 14.00 hod.   tělocvična ZŠ Závišice    
 
              Tradiční Maškarní ples 
              14.2.2009        19.00 hod.  pohostinství „ U Kremlů “ 
 
Všem sportovcům děkujeme za kvalitní výkony v letošním roce a přejeme 
do dalších sportovních bojů hodně úspěchů ! 
Za TJ Závišice předseda Ing. Milan Gilar 

V sobotu 8.11.2008 bojoval závišický judista Adam Kahánek na silně obsazeném 
XII. ročníku mezinárodního turnaje SLOVAKIA OPEN v Galantě. Na jih Slovenska 
se sjeli borci z Ruska, Slovinska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Čech a Slovenska, 
aby bojovali o medaile na tomto prestižním turnaji. Adam Kahánek si ve váze do 60 kg 
nejprve poradil se Slovákem Jakubem Majerechem a v dalším kole na něj čekal Rus 
Ivan Chuhlebov. Ve vyrovnaném souboji nakonec zúročil Adam Kahánek své útočné 
pojetí juda a efektním chvatem curi comi goši se posunul do semifinále. Boj o finále 
pak svedl se Zoltánem Szellem  z Maďarska. Ani v tomto utkání nepřipustil zaváhání 
a před časovým limitem si otevřel bránu do finále. V náročném utkání s výborným 
ruským reprezentantem Saladim Dzherhovem se v normálním čase o vítězi nerozhod-
lo. Až v prodloužení, v tzv. zlatém skóre, i přes mohutné povzbuzování Slováků, strh-
nul vítězství na svou stranu ruský reprezentant. Adam Kahánek tak bral stříbrnou me-
daili za výborné druhé místo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Při slavnostním dekorování předával ceny stříbrný olympijský  medailista, slovenský reprezen-
tant Jozef Krnáč.  

Judo 
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V dobrých výkonech z minulého roku pokračují i v letošní sezóně hokejisté TJ Závišice. 
V úvodním utkání porazili nováčka soutěže Janovice 5 : 4. Ve druhém kole sice podlehli 
Jestřábům z Mošnova 6 : 1, ale v dalších zápasech již přemožitele nenašli. Družstvo 
Lahvators Kopřivnice porazili 7  : 3 a vítězně vyšli i ze souboje s Medvědy z Kozlovic 
po výsledku 7 : 3. Podle vyjádření nejlepšího střelce Lukáše Navrátila je cílem postup 
do druhé ligy. K  tomu ale budou potřebovat mimo sportovního štěstí a  kvalitních výko-
nů také pomoc fanoušků , které tímto zveme na další utkání. 
Tabulka soutěže – 3. MHLNK 
   OZ       skóre           body 
1. TJ Závišice       4 20 : 16  9   
2. Lahvators  5   9 : 11  9   
3. Jestřábi  4 12 : 5  7   
4. Brušperk  4   9 : 11  7   
5. Medvědi  4 21 : 16  5   
6. Janovice  5 25 : 30  5   
7. Kozlovice  4 13 : 20  3       
Další utkání soutěže : 
Sobota 6.12.2008                11.15 hod.   Janovice – TJ Závišice 
Sobota 13.12.2008 19.30 hod. TJ Závišice – Jestřábi 
Neděle 28.12.2008 12.30 hod. TJ Závišice - Lahvators 
Neděle 11.1.2009                11.00 hod. Brušperk – TJ Závišice 
Sobota 17.1.2009                11.00 hod. TJ Závišice – Kozlovice 

Dne 6.11. 2008 se konala na bowlingu „U koupaliště“ v Kopřivnici okresní soutěž odbo-
rů SPV v bowlingu smíšených družstev. Tým  ze Závišic ve složení R. Váňa, M. Pala, 
J. Kelnarová a J. Gilarová jel obhajovat 2. místo z loňského ročníku. Letos jim štěstí 
tolik  nepřálo a skončili na celkovém 5. místě, ale páté místo ze  sedmnácti družstev celé-
ho okresu je taky úspěch. V jednotlivcích obsadil M. Pala celkově 3. místo. 
Tabulka OS v ASPV v bowlingu ( do 5. místa ) 
1. Rybí   915 bodů 
2. Bílovec  904 bodů 
3. Mošnov  903 bodů 
4. Nový Jičín  903 bodů 
5. TJ Závišice  856 bodů 
K odvetě si pozvalo v pátek 21.11.2008 družstvo TJ Závišice vítězný tým TJ Sokol Rybí. 
Na bowlingových drahách v Závišicích nastoupilo 10 hráčů ze Závišic proti 10 borcům 
z Rybí. Tentokrát byli úspěšnější domácí, přestože po prvním kole prohrávali o 50 bodů. 
Utkání skončilo celkovým vítězstvím Závišic s 2041 body. Družstvo z Rybí získalo 2030 
bodů. 

Lední hokej - 
3. hokejová liga neregistrovaných Kopřivnice 

Bowling 
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Mateřská škola 

Listopad v naší MŠ jsme si vychutnávali v teplých barvách podzimu. 
 
Připravovali jsme kulturní program pro vítání občánků do svazku naší obce. 
 
Dalším kulturním vyžitím byla návštěva divadelního představení Tři vlasy děda Vševěda.  

 
V projektovém dni s Dyňáčkem jsme si vyrobili svícínky, 
které nás vítaly u oken i dveří naší školičky. Mlsné jazýčky 
našich dětí si pochutnaly na dýňovém kompotu. 
 

Nádherná vůně, která provoněla celou školu -  to jsme strouhali brambory a pekli bram-
boráčky - nezbyl ani jeden. 
 
Zamykáním lesa a studánky se přehoupl listopad a možná i do naší MŠ přijde Mikuláš. 

Vánoce na kresbách dětí z naší mateřské školy 
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Historie obce 

OSMIČKOVÁ  VÝROČÍ 
V letošním roce jsme vzpomínali řadu tzv. osmičkových výročí. Není od věci 

si na konci tohoto roku  připomenout jedno z těchto výročí, které se bezprostředně 
dotklo každého občana, totiž 70 let od připojení části naší republiky  k Německu 
v roce 1938. Nikoho ani ve snu nemohlo až do října toho roku napadnout, že Vánoce 
v roce 1938 už budeme trávit  jako občané  Velkoněmecké říše. Nejvýznamnější 
svátky v roce jsme tehdy prožívali se stísněnými pocity, z obav, co bude dále. Podí-
vejme se zpětně, co se stalo, k jakým změnám došlo v našem regionu a tím též v naší 
obci. 

Lidé věděli, že hitlerovci stupňují své požadavky na odtržení části naší repub-
liky ve prospěch Německa, ale stále doufali, že k nejhoršímu nedojde. Nikdo si nedo-
vedl představit, co by se stalo s naší republikou a s námi všemi. Ve druhé polovině 
září proběhla mobilizace, naše armáda se soustřeďovala na hranicích . A najednou 
zpráva z Mnichova: západoevropské velmoci nás daly napospas Hitlerovi. Lidé tomu 
nechtěli věřit. Události však měly rychlý spád. Naši vojáci museli po 30.září opustit 
svá stanoviště a předat je německému vojsku. Do 5.října bylo rámcově určeno 5 oku-
pačních pásem a německé vojsko začalo ihned s obsazováním vytyčeného území.  

Okres Nový Jičín , kde byla silná česká většina, patřil do 5.pásma a mělo dojít 
k obsazení jen těch obcí, kde byla více než poloviční převaha Němců. Toto ujednání 
bylo však Hitlerem porušeno, a tak se stalo, že i ryze české vesnice jako Závišice 
byly připojeny k Německu . Byla to další rána.  

Naší obcí projelo první německé vojsko (Wehrmacht) v pondělí 10.října 1938 
v 11 hodin dopoledne. Auta a tanky přijížděly od Borovce v počtu asi 500 vojáků. 
Bedlivě pozorovali,  jestli je v obci klid, připraveni zasáhnout. Občané se chovali 
nevšímavě, viděli v nich nezvané vetřelce.  Obec pak vojáci opustili směrem ke 
Štramberku.  

K obsazení obce pak došlo ve středu 12.října. Vojáci opět přijeli od Borovce 
na dvou autech s několika motocykly v počtu asi 20 mužů. Velitel si dal zavolat sta-
rostu p. Hyvnara do hostince p.Kremla a dal mu první rozkazy. Pořídit tabule 
s nápisem Rechts fahren!  (Jezděte vpravo!) a odstranit všechny české plakáty a vy-
hlášky. 

Vojáci se ubytovali v sále hostince. Občané se jich obávali, ale byli to větši-
nou starší vojáci a chovali se nevšímavě. Hlídkovali ve dne i v noci, dvoučlenné hlíd-
ky procházely obcí i Pasekami.  Policejní hodina byla stanovena na 8 hod.. Bylo naří-
zeno, aby občané odevzdali všechny zbraně. Lidé si jich nevšímali, dávali najevo své 
odmítavé postoje. K incidentům nedošlo.  Po 14 dnech vojáci obec opustili. 

Občané  mezi sebou komentovali situaci a sdělovali si zprávy z okolních obcí, 
poněvadž z rozhlasu se dovídali pouze obecné zprávy o probíhající okupaci a jakáko-
liv úřední  komunikace mezi obecními úřady či s okresním úřadem nebyla možná. 
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TJ Závišice - výsledky sportovních soutěží 

Soutěže Kopřivnické ligy malé kopané byly ukončeny podzimní částí soutěže. Závišické 
týmy se v tomto roce zúčastnily bojů ve III.lize. Oba týmy si vedly po celou sezónu 
velice úspěšně. Soutěž vyhrál tým Evertonu s impozantním skóre 51 : 4. K oporám týmu 
patřil nejlepší střelec III. ligy Dalibor Gajdušek s 16 nastřílenými góly. Za Dynamo se 
střelecky dařilo Liboru Špačkovi, který 9 vstřelenými góly přispěl k celkovému 2. místu 
Dynama. Oba týmy postupují společně s týmem z Bordovic do  2 .ligy. Gratulujeme !         
 
Konečná tabulka III. Ligy sezóny 2008 
 
1. Everton Závišice 16 13 1 2 51 : 4  40 
2. Dynamo Závišice 16 11 2 3 38 : 13  35 
3. Javor Bordovice 16 10 1 5 24 : 17  31 
4. SD Kopřivnice                16 8 3 5 32 : 18  27 
5. Perun Kopřivnice 16 8 3 5 24 : 13  27 
6. D.T.   16 7 1 8 24 : 24  22 
7. FC Huhlandia  16 3 2 11 19 : 38  11 
8. Baník Štramberk 16 3 2 11 14 : 40  11 
9. Muchachoes Banditoes 16 1 1 14   5 : 64                4 

Soutěží organizovaných Krajským nohejbalovým svazem v Ostravě se zúčastnilo  
v tomto  roce družstvo TJ Závišice. V konečném pořadí jim patří v soutěži  2. místo 
za NK Stará Ves. Družstvo nastupovalo většinou v sestavě A. Lošák, L. Bajer, P. Ferst, 
J. Urbančík. 
 
Konečná tabulka – nohejbal KNSK Moravskoslezský kraj – okresní 
soutěž II. třídy 
 
1. NK Stará Ves BR  160 bodů 
2. TJ Závišice  130 bodů 
3. Inter Petrovice  106 bodů 
4. Sokol Vyškovice    87 bodů 
5. Čistírna Avion    85 bodů 
6. TJ Vítkov    76 bodů 
7. TJ Hodslavice    73 bodů 
8.  Sokol Staříč                  70 bodů 

Kopřivnická liga malé kopané 

Nohejbal – Okresní soutěž mužů II. třída 
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Hasičům skončila soutěžní sezóna 

Velký dík patří těm našim hasičům (závodníkům i trenérům) za vynikající reprezentaci 
našeho SDH a celé obce, kteří se zasloužili o to, že letošní sezóna soutěží v požárním 
sportu byla nejúspěšnější v historii hasičů v Závišicích. 
Za celou letošní sezónu přivezli totiž naši hasiči neuvěřitelných 36 pohárů, když dosa-
vadním rekordem se pyšnila ta loňská se 25 poháry. 
 
Muži se zúčastnili  13 soutěží, kde vybojovali 5x umístění na stupních vítězů a přivezli 
5 pohárů. Největších úspěchů dosáhli 1. místem ve Veřovicích a také 5.místem na okres- 
soutěži mezi 96 družstvy našeho okresu. 
 
Dorostenci, kteří zahájili svou činnost až v září, se umístili na 2. místě v okresní soutěži. 
Na 3 mužských soutěžích jako nováčkové letos sbírali zkušenosti, ale vždy se umístili 
v první desítce. 
 
Starší žáci se zúčastnili 32 soutěží, kde vybojovali 22 x umístění na stupních vítězů 
a přivezli 27 pohárů včetně 5 putovních. Největších úspěchů dosáhli 1. místy na okres-
ním poháru, okresní soutěži, okresní lize, závodě Středomoravského poháru, závodě Mo-
ravskoslezské ligy a dalších 8 pohárových soutěžích. Velmi cenná jsou 3. místa na Kraj- 
ském poháru a na noční soutěži v Bochoři ze 36 družstev celé Moravy a rovněž 10. místo 
na Halovém mistrovství  ČR a Slovenska v konkurenci 80 předních družstev. 
 
Mladší žáci se zúčastnili 9 soutěží, kde vybojovali 5x umístění na stupních vítězů 
a přivezli 4 poháry.  Největšího úspěchu dosáhli 1. místem v Hukovicích. 
                                                           
                                                                                                          Ing. Josef Kuběna 

                                                                                  starosta SDH Závišice 

     Vážení spoluobčané, 
tak jako každý rok i nyní nastal čas adventu a proto bychom vám chtěli připomenout, 
abyste dbali bezpečnosti při manipulaci s prskavkami a hořícími svíčkami, hlavně 
u adventních věnců, které jsou častou příčinou požárů. Také umístění různých okras-
ných svícnů a svíček je třeba zvážit, aby nebyly v blízkosti hořlavých předmětů.  
     Nezapomínejme taky na bezpečnost při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou 
při oslavách Silvestra a vítání Nového roku, kdy  je tato obecně velmi používaná 
a může způsobit nejen požár, ale i vážný úraz. 
     Tak buďte proto velmi opatrní. 

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku přejí hasiči. 

Hasiči varují 
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Prosba o spolupráci 

Během října 1938 podepisovali občané českých obcí žádosti adresované praž-
ské vládě, v nichž žádali o návrat českých obcí do zbytku republiky. V naší obci or-
ganizoval  podpisovou akci odborný učitel p. Cyril Pustějovský. 24.listopadu bylo 
rozhodnuto: I Závišice zůstanou v okupovaném území. Nastaly všední dny. Závišice 
byly přejmenovány na Sawersdorf , Příbor byl Freiberg, Kopřivnice Nesselsdorf , 
Štramberk Stramberg , Rybí Reimlich. a Nový Jičín Neutitschein. Raškův obchod byl 
označen jako „Gemischtwarenhandlung  Filomena Raschka“, místní obuvníci 
p.Horák, p.Lipový a p.Michálek měli na tabulích uvedeno „Schuhmacher“, Kremlův 
hostinec byl Gasthaus. České názvy už neplatily. Úřední řečí byla němčina. Češi si 
najednou připadali jako ostrůvek v cizině. Vánoce v roce 1938 nebyly veselé ani po-
hodové.  Nastalo víc než šest a půl roku temna.  

                                  Mgr. Lubomír Busek 

     Překážejí Vám na půdě staré kufry, cestovní kabely 
nebo batohy? 
     Darujte je k výcviku služebních psů pro vyhledá-
vání drog, výbušnin apod. 
     Kufry i kabely mohou mít např. utržené ucho nebo 
poškozený zámek. Nesmí být děravé s nefunkčním 
zipem. 

Odevzdat je můžete do konce prosince na adrese: Sopuchová Hana 
                                                                                Závišice 118 

                                                    D Ě K U J I 

     Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského 
dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. 

     Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu 
života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobča-
nům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti. 
     Jsme potěšeni, že mezi vyznamenanými zlatou medailí 
prof. MUDr. J. Janského je i občan Závišic 
                    pan Karel Šula. 
     Touto cestou panu Šulovi jménem obce děkuji za jeho 

 hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem. 
                                                                                                           Zdeněk Vajda           

Bezplatné dárcovství krve 

Staňte se také Vy dobrovolným dárcem krve 
Bližší informace na internetových stránkách: www.cck-cr.cz (Český červený kříž) 
                                                                         www.nspnj.cz (Nemocnice Nový Jičín) 


