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Placená inzerce

ZÁVIŠAN

Pohostinství U Kremlů
vás zve na
ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v pátek 25. 12. 2009 od 19.00 hod.
Hraje skupina S.A.K.O.
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 16. 12. 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu:
projednání rozpočtového provizoria obce na leden - březen 2010.
Nový kalendář

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků,
klid a pohodu u rodinného krbu
a aby byl nový rok lepší než r. 2009!

Od 9. prosince si můžete na obecním úřadě zakoupit stolní kalendář na rok 2010
s fotografiemi pořízenými v Závišicích v průběhu 4 ročních období.

Zároveň vás zvu v pátek 1. 1. 2010 v 17.00 hod.
na NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
před Obecním úřadem Závišice,
kde společně přivítáme rok 2010
novoročním přípitkem a ohňostrojem.

Vývoz popelnic
Poslední vývoz popelnic v roce 2009 bude přesunut
z pátku 25. 12. na pondělí 28. 12.

Poplatky za odpad a psy
Zdeněk Vajda
starosta obce

Poplatky za odpad a psy na rok 2010 se budou vybírat až od ledna 2010.
Zároveň upozorňujeme, že v příštím roce bude probíhat kontrola evidence
psů v obci.

Omezení provozu obecního úřadu
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 12/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 11. 2009, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz*
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla
21.12.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009.
Ve středu 23. 12. 2009 bude provoz omezen:
7-12, 13-15 hod.
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Blahopřání jubilantům
Josef Macháček
Zdeněk Both

Vlastimila Jurečková

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Ve středu 9. prosince 2009 od 16.00 hod. se bude konat
v zasedací místnosti obecního úřadu
další schůzka Klubu důchodců.

Klub důchodců pořádá
v pondělí 28. prosince 2009 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC.

Pozvánky
Zveme Vás na
VÝSTAVU POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

Kdy: 12. prosince 2009, 9:00 - 15:00; 11:00 vyhlášení vítězů
Kde: Restaurace U Kremlů, Závišice
BOHATÁ TOMBOLA!!!
Pořádají chovatelé ZO Závišice
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Na závěr roku ….
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto
období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou
opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už
jsou koupené v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla
bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce
nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby
v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si
doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a
bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do
prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru. Dnes už někteří zodpovědnější výrobci
adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku,
např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“
apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být
samozřejmostí. Stačí malý okamžik nepozornosti a radostné vánoce se nám promění na
smutnou vzpomínku.
Měli bychom mít na paměti, že nejenom vánoční svátky, ale i oslava závěru roku má
v sobě řadu nebezpečí. Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu
tzv. zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí a nejčastější příčinu poranění nebo smrti
představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky. Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti. Pyrotechnické výrobky I. třídy
nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je
mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací
kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především
rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. Při nákupu pyrotechnických
výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který
vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat
se použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín
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Hasičský záchranný sbor Nový Jičín
Vybavení domů a bytů hlásiči požáru a hasicími přístroji
Kulturní komise obce, ZŠ a MŠ, skauti a mladí hudebníci ze Závišic pořádají
V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která stanoví jednotné
technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb a která
se týká nově povolených a schválených staveb, o jejichž umístění bylo pravomocně
rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7. 2008. Podle této
vyhlášky se povinnost vybavenosti požárními hlásiči a hasicími přístroji se podle vyhlášky vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené a schválené rodinné
domy, bytové domy apod.
Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve schválené projektové
dokumentaci příslušné stavby. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním
hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A (vodní, pěnový, práškový k hašení pevných látek hořících planeme nebo žhnutím – dřevo, uhlí). Jednotlivá garáž u
rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím přístrojem s hasicí schopností
183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek – benzín, oleje). U bytových
domů vyhláška přímo nepožaduje instalaci hasicího přístroje v bytě, ale bytové domy
musí být vybaveny hasicími přístroji např. pro hlavní domovní rozvaděč elektrické
energie, pro strojovnu výtahu pro prostory určené pro skladování apod. Majitel bytového domu je dále povinen vybavit jednotlivé byty zařízením autonomní detekce a signalizace – požárními hlásiči.
Pro umístění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí umožňovat
snadné a rychlé použití, musí být viditelný a trvale přístupný a dále musí být zajištěno,
aby byl na požár použit vhodný typ hasicího přístroje. Pokud hasicí přístroj umísťujeme na svislou stavební konstrukci musí být rukojeť hasicího přístroje maximálně ve
výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj můžeme umístit i na podlaze a zabezpečit jej
proti pádu např. řetízkem.
Rovněž nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů, která se provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu. Kontrola se dále provádí po každém použití hasicího přístroje.
Na každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké třídy požáru
lze hasicí přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a periodická zkouška hasicího
přístroje.
I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, aby v rámci
vlastní bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých a svého okolí, vybavili své domácnosti jak požárními hlásiči, tak hasicími přístroji.
Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského záchranného sboru, územní
odbor Nový Jičín: www.hasicinj.cz.
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ve čtvrtek 17. prosince 2009 :
VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích od 16.00 hod.
- vystoupí děti ZŠ a MŠ a mladí hudebníci

ŽIVÝ BETLÉM
před kostelem od 17.00 hod.
v podání skautů

VÁNOČNÍ JARMARK
před kostelem
- domácí speciality
- svařák a jiné pochutiny
- výrobky dětí ZŠ a MŠ
Srdečně zvou pořadatelé

Informace z knihovny

Od 9. prosince 2009 do 13. ledna 2010 bude v knihovně probíhat
malá výstavka různých výtisků knihy Boženy Němcové „Babička“.
Žádáme čtenáře, aby vrátili knihy, které mají vypůjčené již delší dobu.
V tomto roce bude knihovna otevřena naposledy 21. 12. 2009.

Pozvánka od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Závišice zve všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 19. 12. 2009 v 15.00 hod. U Kremlů.
Na závěr bude videoprojekce z našich akcí a hasičský guláš.
3
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Pohádka s Mikulášskou nadílkou

MO KDU-ČSL v ZÁVIŠICÍCH
Vás zve na pohádku v podání
Divadla POD VĚŽÍ

Kašpárkovy
čertoviny
Kdy: v neděli 6. 12. 2009 v 16 hod

Výsledky závišických judistů
Mikuláš Plánka je mistr MS kraje!
Radek Rýpar je šampión Moravy!
K listopadovým turnajům vyjelo závišické duo benjamínků Mikuláš Plánka a Radek
Rýpar celkem čtyřikrát. V těchto kvalitně obsazených soutěžích se oba vždy probili
až do finálových bojů!
Velký úspěch slavili na vrcholných turnajích letošního roku.
Na mistrovství Moravskoslezského kraje obsadil Mikuláš Plánka 1. a Radek Rýpar
2. místo!
Na šampionátu Moravy v Uherském Brodě si oba borci pozice vyměnili. Z vítězného
titulu se tentokrát radoval Radek Rýpar, vicemistrem se stal Mikuláš Plánka!
Gratulujeme!
Mistrovství MS kraje - Mikuláš Plánka
- Radek Rýpar

1. místo
2. místo

MC Vsetín - Mikuláš Plánka
- Radek Rýpar

1. místo
2. místo

VC Martin- SLOVENSKO - Mikuláš Plánka
- Radek Rýpar

1. místo
2. místo

Šampionát Moravy- Uherský Brod - Radek Rýpar
- Mikuláš Plánka

1. místo
2. místo

Kde: v sále Pohostinství U Kremlů
Vstupné: 25 Kč
Po pohádce bude následovat Mikulášská nadílka.

Těšíme se na Vaši účast.
Úspěšní medailisté ze slovenského Martina: Mikuláš Plánka a Radek Rýpar
s trenérem Honzou Musilem

4
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Školní okénko
Základní škola
Od 20. listopadu se všechny děti ZŠ a předškoláci MŠ zúčastňují plaveckého kurzu
na plaveckém bazéně v Kopřivnici.
Již od listopadu jsme začali s intenzivní přípravou na Vánoční koncert
a Vánoční jarmark.
Vánoční koncert se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince v 16:00 hod.
v místním kostele.
Jarmark začne již před koncertem.

Mateřská škola
„Listopade, listopade už ti zima světlo krade.“
Naše MŠ žila v duchu listopadu. V době Dušiček jsme si společnými
silami vyrobili s dětmi dyňáčky, jejichž záře nás příjemně naladí
v pošmourných dnech. Ten největší z nich nás každé ráno vítal u dveří.
Podzim se nám krásně vymaloval a i my ve školce jsme se oblékli do podzimních barev a celý týden vyvrcholil v barvě bílé. Že bílá nepatří k podzimu? Mýlíte se, bílá je
přece mlha a vzpomeňte si, že ji bylo opravdu dost.
Uspali jsme ježečka, zamkli les i rybníček zlatým klíčem a začali
s přípravami na Vánoční koncert a jarmark.
Ale teď už se těšíme až nás navštíví Mikuláš, Anděl a Čert, ale o tom až příště.

„Ať nebeská hvězda svítí každému z vás,
ať do každého srdíčka vstoupí krásný vánoční čas.
To vše a ještě víc
Vám přejí děti i paní učitelky ze Závišic“.
Tak šťastné a veselé

8
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Historie obce

Z HISTORIE MÍSTNÍCH MLÝNŮ - 2. část
Po roce 1554, po úplném rozdělení obce, kdy fojtství na hukvaldské straně ztratilo
právo na horní mlýn, bylo nuceno postavit si nový mlýn na své (hukvaldské) straně.
Vzhledem k malému spádu Sedlničky musel být situován až na dolním (severním)
konci obce a dlouhý náhon - mlýnská strouha - začínal uprostřed obce, kde byl splav.
Náhon procházel obydlenou částí obce a mlynář podle tzv. mlýnského práva mohl
vstupovat na soukromé pozemky v okolí náhonu, stejně jako ke splavu. Chodník podél náhonu využívali občané ke zkrácení cesty od čp.131 až po čp. 79. Klidná voda
nad splavem snadno v zimě zamrzala a silný led se dal rubat pro potřeby chlazení nápojů v hospodách či potravin v řeznictví (rubal se ještě za 2. světové války).
O provozovatelích tohoto fojtského mlýna čp.27 před r. 1854 víme jen to, že
okolo let 1807-1818 (a pravděpodobně až do r.1854) byl mlynářem Matěj Křížka
(případně po něm jeho syn), který byl původně na mlýně v Sedlnicích a oženil se
r.1804 s Rozálií Macháčkovou ze Závišic. Od r. 1813 bydleli přímo ve mlýně. Jejich
syn Jan žil v letech 1824-1895 a jeho dcera Aloisie (*1864) se provdala za mlynáře
Josefa Gillara (*1863), který vlastnil do r. 1897 starý mlýn čp.72.
Mlýn byl původně dřevěný a není divu, že r.1815 vyhořel, načež byl postaven
nový, opět dřevěný. Tento mlýn koupil r. 1854 od býv. fojtství (po r. 1848 se majetek
fojtství rozprodával) syn mlynáře, taktéž mlynář Florián Benisch /původně Bönisch/
(1819-1905) z Kunvaldu (dnes Kunín). S jeho dcerou Emilií (*1858) se v r. 1882
oženil mlynářský pomocník Wilhelm Hanke (1855-1923) z Bravantic a stal se pak
majitelem mlýna.
[Pozn. S druhou dcerou mlynáře Benische, Johanou (*1852), se r.1873 oženil zdejší nadučitel Josef Pavelka (1845-1908)].
Hanke celý mlýn i hospodářské budovy moderně vystavěl asi 100 m směrem
k vesnici. Měl i vlastní elektrické světlo. Kronikář Raška uvádí, že to byl
„ ...přesvědčením Němec, ale člověk dobrý, oblíbený, mnoha občanům půjčkami vypomáhal. Po převratu 1918 asi viděl, že s němčinou to v Závišicích dál nepůjde a přihlásil se k Čechům“.
Skutečností je, že byl v obci činný, např. byl prvním starostou Spořitelního a záloženského spolku v Závišicích (funkci vykonával 20 let), založeného r.1903 nebo
v r.1894 členem výboru tehdy založeného Sboru dobrovolných hasičů.
Z jeho dětí nutno zmínit německy vychovaného syna Wilhelma (1885-1945), pozdějšího tvrdého nacistu, který žil v Kopřivnici a po nacistické okupaci r.1938 (kterou
veřejně uvítal) a taktéž během 2. světové války zastával vedoucí politické funkce.
Jeho majetek na katastru obce (pole) byl v r. 1945 zkonfiskován.
Další dva synové byli vychováni česky. Syn Josef (1887-1942) vystudoval příborský
učitelský ústav a vystupoval až do své smrti za okupace v r.1942 jako vlastenecký český učitel. Učil v okolí Bohumína, bydlel s manželkou v Závišicích v čp.33. V r. 1918,
po návratu z války, se stal členem Příborského dobrovolnického praporu, který pomáhal nastolovat českou státní správu v obcích s německým obyvatelstvem.
6

Svého nacistického bratra Wilhelma odsuzoval a nestýkal se s ním. Bydlel
s manželkou Hedvikou v domku čp. 33 vedle mlýna. Další syn, Rudolf (18911915), absolvoval taktéž příborský učitelský ústav a padl v 1. světové válce na frontě
v Karpatech r.1915.
Roku 1924, už po smrti Viléma Hankeho koupil mlýn Ludvík Velčovský
z Proskovic (1879-1941), který ho se synem v r.1933 modernizoval. Kromě vodního
pohonu měl mlýn v záloze naftový motor pro případ nedostatku vody, náhradní
osvětlení a byl osazen novými typy strojů. Posledním závišickým mlynářem, který
vlastnil a provozoval mlýn, byl jeho syn Ladislav Velčovský (1910-1990).
Ve mlýně se mlelo nepřetržitě až do roku 1951, kdy byl jeho provoz 2. srpna,
v rámci rušení soukromých živností, výměrem Okresního národního výboru (ONV)
Nový Jičín, zastaven. Ve výměru určeném Místnímu národnímu výboru se píše:
„Shora uvedený mlýn není již oprávněn přijímati obilí k semletí. Mlynář byl vyzván,
aby mlečům vydal vyrobené mlýnské výrobky. Do tohoto mlýna nevydávejte proto
mlecí povolení“.
Závišané byli pak odkázáni na mlýn v Drnholci n.L. nebo ve Skotnici.
Mgr. Lubomír Busek

Svěcení nového obětního stolu v Závišicích 20.11.2009
Přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti.... Žalm 43,4

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na budování nového obětního stolu, od úmyslu, přes realizaci až po slavnost svěcení.
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