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Placená reklama 

Začátek letního času 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 3/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 26. 2. 2010, 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 
24.3.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Práce s čelním nakladačem Bobcat S175 
 

   Příslušenství: 

   Hladká + zubatá lžíce  

   Podkop   – šíře 25 cm (přípojky, voda, plyn …) 

                       – šíře 40 cm (základy domu …)  

   Paletizační vidle – do 1 000 kg 

   Zemní vrták  –  Ø 20cm (ploty …) 

                              –  Ø 40cm (sloupy, pilíře, stromy …) 

 

hjk 

Radek Kuběna 

Závišice 162 

742 21  Kopřivnice 

Tel.:  728 776 337 

 
         V neděli 28. března 2010 začíná letní čas: 
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny. 
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Kalendář na rok 2010 

Poděkování 

Klub důchodců 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / B Ř E Z E N  2 0 1 0 /  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Klub důchodců pořádá  
VÝSTAVKU RUČNÍCH PRACÍ  

aneb „Čím se baví důchodci“ 
v pátek   19. března    9-18 hodin, 
v sobotu 20. března    9-12 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2010 (cena 30,-Kč) 
s fotografiemi pořízenými v Závišicích v průběhu 4 ročních období. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci XX. Obecního bálu a těm, 
kteří přispěli finančními prostředky nebo věnovali ceny do tomboly. 

Klub důchodců poskytl 1000 Kč 
na rekonstrukci kostela Sv. Kateřiny. 

Ve středu 3. března od 16 hodin se bude konat 
v zasedací místnosti obecního úřadu 

další schůzka Klubu důchodců. 



2 

Zpravodaj/březen 2010  

Statistika 

 muži ženy celkem 

k 31. 12. 2008 442 430 872 

v průběhu roku 2009:    

- se narodili 6 4 10 

- zemřeli 2 7 9 

- se přistěhovali 22 18 40 

- se odstěhovali 7 4 11 

k 31. 12. 2009 461 441 902 

Počet obyvatel Závišic  

 0 - 17 let 105 87 192 

18 - 95 let 356 354 710 

věk muži ženy celkem 

  0 -  9 let 61 52 113 

10 - 19 let 58 46 104 

20 - 29 let 57 64 121 

30 - 39 let 82 66 148 

40 - 49 let 74 68 142 

50 - 59 let 50 44 94 

60 - 69 let 43 46 89 

70 - 79 let 27 39 66 

80 - 89 let 5 15 20 

90 - 95 let 4 1 5 

průměr 36,45 39,45 37,91 

Věkové složení, počet mužů a žen, 
průměrný věk -  k 31. 12. 2009 
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Adam Kahánek získal „Zlatou podkovu“ v Polsku 

Skvělým výsledkem se blýsknul závišický judista Adam Kahánek na mezinárodním 
turnaji v Polsku. V neděli 21. 2. 2010 se zúčastnil III. ročníku open mistrovství gminy 
Skaryszewa „O zlatou podkovu“. Ve váze do 66 kg mu los do pavouka přidělil samé 
kvalitní soupeře. Cesta do finále byla náročná a těžká. Postupně zdolal Adama Klimka 
z Gvardie Varšava, dalšího Poláka Dominika Stypienského a v boji o finále svedl vyni-
kající bitvu s místním favoritem Davidem Ziemwikiewiczem. Nádherný souboj plný 
ukázkových akcí, který zvedal diváky ze sedadel nakonec rozhodl závišický borec až 
v prodloužení chvatem seoi naga. Ve finále se pak střetl s Lukazsem Wojczykem. Ani 
tady nepřipustil žádné zaváhání a za minutu a půl po perfektně nasazeném škrcení se 
Polák vzdal odklepáním. Tímto finálovým vítězstvím si Adam Kahánek vydobyl místo 
na nejvyšší příčce stupňů vítězů. Dovršením úspěšného polského tažení byl pro závi-
šického junora zisk trofeje pro nejlepšího judistu celého turnaje. Tuto cennou plastiku 
se zlatou podkovou pak přebral večer na slavnostním vyhodnocení od  burmistra gmi-
ny Skaryszewa p. Ireneusza Kumiega. 
Dobré jméno závišického juda hájil ve stejný den i Ondřej Číp. V Ostravě startoval 
na I. kole turnaje mistrovství České republiky družstev dorostenců. Na hostování bojo-
val za oddíl JUDO Olomouc, který má letos velké ambice na zisk mistrovského titulu. 
Ondřej Číp se předvedl dvěma vyhranými zápasy a pomohl oddílovým kolegům z Olo-
mouce k zisku zlatých medailí, čímž si zajistili výbornou pozici do pokračovacích kol. 
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Školní okénko 

Blahopřání jubilantům 

Josef Bortel 
Josef Matzke 
Pavel Lichnovský 
Bohuslav Pustějovský 

Jana Kudličková 
Marie Honešová 
Ludmila Pustějovská 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Základní škola 

Mateřská škola 

Po vysvědčení si hned v prvním únorovém týdnu děti odpočinuly a užily týden jarních 
prázdnin. 
9. února si žáci 3. a 4. ročníku  zopakovali pravidla silničního provozu 
týkajících se cyklistů. K nám do školy přijela pracovnice BESIPu. 

Únor v naší závišické MŠ byl ve znamení hrátek, ale také pohádek. 
V projektu „Z pohádky do pohádky“ si děti prožily spoustu nových situací. Seznámily 
se se spoustou lidových pohádek a pověstí z našeho nejbližšího okolí-Rybí, Štramberka, 
Kotouče apod. 
Jednoho dne jsme šli hledat „Perníkovou chaloupku“ a představte si, že jsme ji opravdu 
našli s opravdickými cukrovými bonbóny. 
Taky se MŠ proměnila v pohádkový zámek, kde se sjelo spoustu princů a princezen 
z dalekých zemí a krásný princ v rytířské zbroji přišel žádat o ruku spanilé princezny. 
Všichni princové si vyzkoušeli rytířské brnění a princezny jak se správně ovívat vějí-
řem. Celý projekt se nesl formou názornosti a prožitků. Zakončený byl zamknutím zám-
ku velikým zlatým klíčem a zazvoněním zvonečku. 
„Byl jeden král 
měl na peci vál 
na vále zvonec 
a pohádky je konec.“ 

V pondělí 22. 2. se celá naše škola i školka účastnila MUSHING SHOW.  
Přijel muscher se svým psím spřežením. Děti si vyzkoušely jízdu na saních, 
které táhli Aljašští malamuti. Tito psi mají obrovskou sílu a jsou velice míru-
milovní a nechají se hladit jako nemluvňata. 

Taky jsme chodili žaludy a kaštany krmit zvířátka do lesa, ptáčky u krmítka a stavěli 
jsme ledové zámky a jeskyně. 
Najednou je tady březen – měsíc, který bych formulovala jedním slovem – naděje. 
Na příští setkání s vámi v tomto okénku se těší p. učitelky z MŠ i ZŠ.  
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Hasičský záchranný sbor Nový Jičín 

Jaro je za dveřmi 
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často při-
dělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje 
na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí 
vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady 
mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na 
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalová-
ní suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale 
rovněž ohrožují své okolí.  Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrád-
kách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 
pokuta až 25 000,-- Kč.  
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé 
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pá-
lení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. 
Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev  
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku 
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. 
Pálení se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. 
A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například 
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 
nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a 
informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým 
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na 
webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje 
www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací 
tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni 
k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povin-
nosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který 
jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,-  Kč. Rovněž po celý rok platí 
zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohy-
buje v přírodě by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená mís-
ta, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, 
jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným 
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech.  
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 
pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 
nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Informace od hasičů 

Výjezd k požáru 
Ve středu 27.1.2010 ve 20.47 hodin byl našim hasičům vyhlášen poplach. Z operačního 
střediska Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku byly členům zásahové jed-
notky zaslány SMS zprávy na mobilní telefony. Dvanáct hasičů s požárním vozidlem 
vyjelo k požáru rodinného domu na Pasekách č.p. 182. Jednalo se o požár v komíně, 
který byl včasným zásahem rychle uhašen. Spolu s naší jednotkou zasahovali u požáru 
profesionální hasiči z Nového Jičína a dobrovolní hasiči z Příbora, Kopřivnice a Štram-
berka. Po splnění úkolů se naši hasiči vrátili v pořádku do hasičské zbrojnice. 
 
Poděkování 
Sbor dobrovolných hasičů Závišice děkuje všem sponzorům z řad místních podnikate-
lů, příznivců a našich členů, jejichž seznam je uveřejněn ve skříňce SDH vedle obcho-
du, za věcné dary a finanční prostředky do tomboly na letošním Hasičském končino-
vém plese. Výtěžek z velmi bohaté tomboly bude věnován na celoroční činnost našich 
úspěšných mladých hasičů. 
 
Kolektiv mladých hasičů 
Hasiči by velmi rádi přivítali další místní děti, které by měly zájem stát se mladými 
hasiči, pro doplnění svých žákovských kolektivů. Zájemci ve věku 6-15 let se mohou 
přijít podívat i se svými rodiči na pravidelné tréninkové schůzky mladých hasičů, 
přes zimní období každou sobotu od 14.00 hodin v tělocvičně a od jara do podzimu 
každý pátek od 16.00 hodin na cvičišti U Kremlů. 
                                                                                          Ing. Josef Kuběna 
                                                                                       starosta SDH Závišice 

Prevence v topném období 
     Vážení spoluobčané, 
během měsíce ledna v naší obci došlo k případům hoření sazí v komíně. Pro majitele 
domů dopadly šťastně. K jednomu z nich byla vyslána i naše jednotka. 
     Tímto bych vás chtěl upozornit a vyzvat ke kontrole stavu vašich komínů a topných 
spotřebičů odbornou firmou nebo kominíkem. 
 
Přikládám dva kontakty:  
Rostislav Petřek                                        Kominictví Petr a Rudolf Pavlát 
Vložkování a opravy komínů                   Autorizované měření spalin  
Práce s plošinou 27 m                              Revize a vložkování komínů 
Žerotínova 14                                           744  01 Frenštát pod Radhoštěm  
741 01 Nový Jičín                                    mobil: 777 940 440; 777 333 639 
Tel./fax: 556 709 878                               Tel./fax: 556 836 203 
                                                                 E-mail: KOMINSERVIS@CENTRUM.CZ 
 
                                                                                           Vítězslav Bár 
                                                                                   preventista SDH Závišice 
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Tříkrálová sbírka 2010 

V Závišicích koledovalo 6 skupinek dětí 
a dospělých. 
Sbírka byla opět úspěšná díky obětavým 
koledníkům a štědrosti občanů, kteří do ní 
přispěli o 1616 Kč více než v loňském 
roce. 
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Nezaměstnanost v okrese Nový Jičín 

Obce s nejnižší průměrnou roční Obce s nejnižší nezaměstnaností 
nezaměstnaností k 31. 12. 2009 

Obec MN v % Obec MN v % 
Petřvald 6,92 Mošnov 7,92 
Slatina 7,28 Tísek 8,45 
Tísek 7,34 Petřvald 8,62 
Mošnov 7,36 Hostašovice 8,66 
Kateřinice 7,84 Hodslavice 8,74 
Hodslavice 7,89 Slatina 9,06 
Starý Jičín 8,03 Starý Jičín 9,17 
Lichnov 9,13 Závišice 9,71 
Šenov u N.J. 9,26 Šenov u N.J. 10,42 
Závišice 9,34 Nový Jičín 10,80 

Obce s nejvyšší průměrnou roční Obce s nejvyšší nezaměstnaností 
nezaměstnaností k 31. 12. 2009 

Obec MN v % Obec MN v % 
Heřmánky 18,31 Bílov 19,76 
Kujavy 16,48 Heřmánky 19,74 
Vražné 16,16 Fulnek 18,11 
Fulnek 15,63 Kujavy 17,98 
Bílov 15,51 Vražné 17,23 
Sedlnice 15,00 Sedlnice 17,03 
Odry 14,34 Ženklava 16,96 
Mankovice 14,24 Bravantice 16,67 
Jeseník n.Odrou 14,19 Odry 16,53 
Bartošovice 13,98 Heřmanice  16,38 

zdroj: Úřad práce v Novém Jičíně 

Z 53 obcí okresu překročilo k 31.12.2009 okresní míru nezaměstnanosti 28 z nich, 
vyšší než průměrní roční míra nezaměstnanosti byla zaznamenána ve 26 obcích. 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Skautské okénko 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
23. 3. 2010 

od 8.00 do 11.00 hodin. 

JARNÍ CHALUPA 
O jarních prázdninách jsme společně se skautským oddílem ze Štramberka a Mořkova 
vyrazili tradičně na jarní chalupu. Ubytováni jsme byli na faře ve vesničce Pohoř, neda-
leko Oder. Zde jsme strávili pět dní v termínu od 1. – 5. února 2010. Během tohoto 
pobytu si děti zahrály spoustu her, poznaly nové kamarády a také měly možnost zúčast-
nit se středověkého velkolepého plesu, olympijských her a mnoho dalšího. Mezitím 
jsme navštívili HEIpark v Tošovicích, kde se všichni vyřádili ve sněhu a jezdili na vel-
kých nafouknutých pneumatikách. Těchto pět dní uteklo jako voda a v pátek jsme se 
všichni odebrali vlakem domů. 

PŘIPRAVUJEME… 
                 Velikonoční skautské kuřátko 

I letos se zapojíme do celostátní sbírky POMOZTE DĚTEM, 
která u nás proběhne v týdnu před velikonočními svátky.  Tato akce 
byla v minulých letech velice úspěšná a věříme, že bude i tento rok.  
 
VE ZKRATCE… 
V současné době se vedoucí zúčastňují zdravotnického kurzu a připravujeme víkend 
pro světlušky s přípravou na závod světlušek a vlčat. Také máme v plánu navštívit 
zimní stadion a krytý bazén v Kopřivnici.  

SBĚR VRŠKŮ Z PET LÁHVÍ 
V tomto roce jsme se zapojili do sběru uzávěrů PET lahví a touto činností: 

∗ pomáháme zaměstnávat zdravotně znevýhodněné lidi v Rehabilitačním 
centru v Hrabyni, kteří vršky třídí 

∗ pomáháme životnímu prostředí a tím také nám všem 
∗ přispíváme potřebným lidem v zemích třetího světa, kam jdou prostředky 

získané za odevzdání tříděného recyklátu 


