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Zpravodaj/prosinec 2010  

Pozvánka do Rybí 

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 12/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 11. 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 
20.12.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

               Pohostinství U Kremlu v Závišicích 
        pořádá tradiční ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU 
              v sobotu 25. 12. 2010 od 20.00 hod. 

      Hraje skupina S.A.K.O. 
             Vstupné 40 Kč 
    Všichni jste srdečně zváni! 
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                                 Zároveň vás zvu 
                      na NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 

         v sobotu 1. 1. 2011 v 17.00 hod.  
          před Obecním úřadem Závišice, 
          kde společně přivítáme rok 2011 
       tradičním přípitkem a ohňostrojem. 

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 1 0 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Přeji všem krásné Vánoce,  
dětem prázdniny na sněhu 

a v novém roce hodně zdraví a úspěchů! 

Zdeněk Vajda 
 starosta obce 
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Prodejna Jednota 

Vývoz popelnic 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

    Obecní úřad informuje 

Omezení provozu obecního úřadu  

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce,  
které se bude konat 

ve středu 15. 12. 2010 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní body programu: 

 projednání rozpočtového provizoria obce na leden - březen 2011, 
vydání Obecně závazných vyhlášek obce Závišice 

Poslední vývoz popelnic v roce 2010 se uskuteční 
v pátek 31. 12. 2010. 

Obecní úřad Závišice bude uzavřen 
od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010. 

V nutných případech volejte 728 365 615 (Z. Vajda). 

Zpravodaj/leden 2011 bude v prodeji od 4. 1. 2011. 

Vývoz popelnic v pátek 3. 12. 2010 bude probíhat již od 5.00 hodin! 

V místní prodejně Jednota se přijímají objednávky na vánoční kapry. 

Provoz sauny  

Provoz sauny bude v tomto roce ukončen 17. 12. 2010. 
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Číp a Rýpar jsou mistři! 

Závišická judistická naděje benjamínek Radek Rýpar a dorostenec Ondřej Číp se stali 
letošními mistry, ten první je mistr Moravskoslezského kraje a druhý mistr České re-
publiky v družstvech dorostenců.  
     V sobotu 6. listopadu 2010 proběhl v Karviné jeden z nejdůležitějších turnajů ben-
jamínků letošní sezóny, který měl ukázat, kdo se stane ve své váze mistrem Moravsko-
slezského kraje. Radek Rýpar zde potvrdil roli favorita. Zúročil své zkušenosti, kvalit-
ní přípravu a ve váze do 28 kg nejprve vyhrál ve své skupině všechny zápasy na ipon. 
Když pak stejně suverénně obstál i v semifinále se štramberským Kůrkou a ve finále 
s Kubíčkem z SKP Ostrava, stal se po zásluze mistrem Moravskoslezského kraje  
pro letošní rok. O medaile z tohoto turnaje se ještě pokoušeli dva závišičtí benjamínci 
Jakub Gajdušek a Filip Hanzelka. Bohužel, ani jednomu se v Karviné nedařilo a oba 
skončili v poli poražených. 
     Druhý závišický šampión Ondřej Číp bojoval v závěrečném finálovém turnaji druž-
stvech dorostenců v Jablonci nad Nisou. Na toto prestižní klání si vybojovalo účast 
šest nejlepších družstev z celé České republiky. Z Moravy postoupili z předkol tři nej-
lepší: Olomouc, Ostrava a Brno. Z české skupiny pak Jablonec, Litoměřice a Plzeň. 
Ondra Číp byl členem týmu Olomouce ve váze do 90 kg. Celé družstvo podalo vynika-
jící výkon. Pod vedením zkušeného trenéra Jiřího Štěpána neokusilo ani jednou hoř-
kost porážky a právem získalo titul mistra České republiky. Druhou příčku potom ob-
sadil tým Plzně a na bronzový stupínek vystoupalo družstvo Ostravy.  
Výsledky:  
Finále dorost. ligy Jablonec     Ondra Číp                        1. místo  
I. liga muži Jablonec       Adam Kahánek                2. místo  
Mistrovství MS kraje            Radek Rýpar           1. místo 
         Jakub Gajdušek      9. místo 
         Filip Hanzelka      9. místo            
MC Karviná                             Radek Rýpar                    1. místo 
         Filip Hanzelka        2. místo 
         Mikuláš Plánka        3. místo   

Šampióni: Radek Rýpar a Ondřej Číp 
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska  
(pokračování z minulého zpravodaje)  

     Dodatek autora 
     Kamenný kříž původně postavený před školou byl v r. 1938 přemístěn před kostel 
a tehdy též bylo zbudováno oplocení u silnice před školou i kostelem. Na další úpravy 
okolí kostela už nedošlo pro nacistickou okupaci v říjnu 1938. Během války byl postaven 
boční oltář. Teprve po válce, v r.1946 bylo započato s úpravami okolí kostela při posta-
vení pomníku padlým mezi školou a kostelem. Mnohem později pak došlo k zakoupení 
varhan a k umístění soch sv. Cyrila a Metoděje nad hlavní vchod. Též byla instalována 
křížová cesta, mramorová křtitelnice, topení a automatika na ovládání zvonů. Fasáda 
byla do dnešní podoby upravena v r. 2000. 20.11.2009 byl biskupem ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Františkem V. Lobkowiczem posvěcen nový (pevný) mramorový obětní 
stůl a ambon. 

Mgr. Lubomír Busek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PRAMENY: 

Státní archiv Olomouc G/3 Štramberk , karton 49, opis v Pozůstalosti P. B. Jurošky, 
SOkA Nový Jičín 
Státní okresní archiv Nový Jičín: 
Opisy dokumentů ze Státního archivu Olomouc týkající se kostela a kapličky v Závišicích 
(Pozůstalost P. Jurošky) 
Kronika obce Závišic (Bohuslav Raška, do r.1938) 
Foto: 

Závišan 6/2010: archiv Lubomíra Buska 
              7/2010: Kostel sv. Kateřiny - Kolektiv: Moravské Kravařsko, Příbor 1898 
                           Štramberský kostel - archiv Jos. Adamce 
              8/2010: archiv Lubomíra Buska 
              9/2010: Interier kostela sv. Kateřiny - Kolektiv: Dřevěné kostely a kaple 
                                                                            v Beskydech a okolí. Český Těšín 2009 
                           Prof. Váňa - archiv Jos. Adamce 
            10/2010: archiv Jos. Adamce 
            11/2010: Slavnostní mše, Stavba se rozbíhá, ...a finišuje - archiv Lubomíra Buska 
                           Výbor Kostelní Jednoty, Slavnost. osvětlení kostela - archiv Jos. Adamce 
            12/2010: archiv Jos. Adamce  

Závišický kostel sv. Cyrila a Metoděje při pohledu z dálky 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Cyril Hývnar 
Alena Gajdušková 
Dagmar Galiová 
Josef Macháček 

Irena Michálková 
Marie Jakubcová 
Eva Gillarová 
Vlastimila Jurečková 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Klub důchodců Závišice 
pořádá pro své členy 

ve středu 29. prosince 2010 v 16.00 hod. 
na bowlingu 

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“ 
Dobrá nálada jistě nebude chybět 

Klub důchodců přeje všem občanům  
hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2011! 

Zveme mezi nás nové členy. 
Na každého se moc těšíme! 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
v úterý   4. 1. 2011, 
v úterý 25. 1. 2011 

dopoledne. 

Informace z knihovny 

V tomto roce bude knihovna otevřena naposledy ve středu 22. 12. 2010. 

Poděkování 
 
Děkujeme manželům Dvořákovým z Kopřivnice za dar  
v podobě hodnotných knižních titulů do obecní knihovny. 

Mgr. Zuzana Masudová 
           knihovnice 
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Pohádka s Mikulášskou nadílkou 

              MO KDU-ČSL v ZÁVIŠICÍCH 

             Vás zve na pohádku v podání                                                                                   

                    Divadla Pod věží 

                                                                      ze Štramberku 
 

Čert a Káča 

 

Kdy: v neděli 5.12.2010v 16hod 
 

Kde: v sále Pohostinství U Kremlů 
 

Vstupné: 30Kč/děti zdarma                                         

                       Po pohádce bude následovat  

                                Mikulášská nadílka. 

                      Těšíme se na vaši účast. 
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Informace od hasičů 

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. 
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domác- 
nostech, kdy se zraní nebo dokonce zemřou desítky lidí a materiální škody dosahují 
stamilionů korun. Chcete být další obětí Vy nebo se nad požární bezpečností u Vás 
doma trochu zamyslíte? 
 
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice zve všechny své členy na 
 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, 
která se koná v sobotu 18. 12. 2010 v 15.00 hod.  

v sále Pohostinství U Kremlu. 

     Vážení spoluobčané, 
jako každý rok tak i nyní se vás budu snažit nabádat k velké opatrnosti  
v době, kterou nazýváme čas vánoční. Určitě si většina z vás zakoupila 
nebo zhotovila adventní věnce či okrasné svícny, které patří k symbo-
lům Vánoc. 
     Tato symbolika má taky za následek vznik častých požárů, ať už je 
to špatnou manipulací nebo hlavně nepozorností, a proto bych vám chtěl sdělit malou 
radu. Nikdy nenechávejte hořet vaše svícny bez dozoru, protože stačí i malá chvilka  
a vánoční idylické chvíle se mohou rychle změnit v nepříjemnou záležitost. Také 
byste měli dávat pozor při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, která také skrývá 
dvě tváře. 
     Veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví vám přejí vaši hasiči. 
                                                                                                              Vítězslav Bár 
                                                                                                              SDH Závišice 
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Myslíte i na bezpečnost? 

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto ob-
dobí snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opat-
řeny 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 bezpeč-
nosti. 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 pří-
padě 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 visač-
kou 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. 
Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení 
se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spous-
tou jiných „vánočních úkolů“.  Abychom si při tom všem vánočním domácím shonu 
byli jisti, že budeme včas vědět o vznikajícím požáru a mohli jej  ihned v počátcích 
zlikvidovat, je velice vhodné nainstalovat si hlásiče požáru, které nás svým zvukovým 
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým 
předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny. 
Rovněž oslavy  závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poraně-
ní nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. 
V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodej-
nách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. 
Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen 
návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se 
dělí do čtyř tříd nebezpečnosti: 
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodá- 
  vat 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 prů- 
  kaz 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. 
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                           Kulturní komise obce Závišice  
                                              pořádá 

 
                             ve středu 8. prosince 2010 

 

 
od 16.00 do 20.00 hodin 

VÁNOČNÍ VÝSTAVKU 
v přísálí Pohostinství U Kremlu, 

 

 
v 17.00 hodin 

VÁNOČNÍ KONCERT 
v sále Pohostinství U Kremlu  

 
∗ k vánoční pohodě hraje skupina STK - učitelský kvartet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
∗ výrobky dětí základní školy 
 
∗ možnost vystavit betlémy a starobylé vánoční ozdoby 
 
∗ vstupné dobrovolné 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

     V listopadu bylo v MŠ opět veselo, ale nejvíc 16. 11. To jsme společně s velkými 
broučky (rodiči) zachraňovali berušku, kterou zlý pavouk křižák uvěznil do svých sítí. 
Malí i velcí broučci se svými lucerničkami a světýlkem od víly Můrky a Hůrky plnili 
těžké úkoly až berušku zachránili. Za odměnu dostali beruščin perník s medovým nek-
tarem. Doufáme, že jsme si užili legraci a už se těšíme na další společné akce. 
                                                                                                                učitelky MŠ 
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na: 
www.neviim.rajce.idnes.cz/zari 
www.neviim.rajce.idnes.cz/svestkova 
www.neviim.rajce.idnes.cz/jablkovy 
www.neviim.rajce.idnes.cz/broucci 

Všem lidem ze Závišic přejeme klidný čas adventní  
a vánoční svátky plné nádherných pocitů ze splně-
ných přání, odpočinku, načerpání nové energie a síly 
do nového roku 2011. 
A dětem pod vánočním stromečkem i venku kopu 
překvapení. 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
 
zřizuje:  
13/2010  finanční výbor zastupitelstva obce na volební období 2010 - 2014 a určuje 
               počet jeho členů: pět                                                                               (9-0-0) 
        
14/2010  kontrolní výbor zastupitelstva obce na volební období 2010 - 2014 a určuje 
               počet jeho členů: tři                                                                                (9-0-0) 
       
 
volí : 
15/2010  do funkce předsedkyně finančního výboru: Marta Najzarová               (8-0-1) 
 
16/2010  do funkce předsedkyně kontrolního výboru: Hana Kuběnová               (8-0-1) 
 
17/2010  členy finančního výboru: Jiří Bajer, Antonín Váňa, Ladislav Kupčík, 
               Aleš Kuběna                                                                                           (9-0-0) 
          
18/2010  členy kontrolního výboru: Adéla Dvořáková, Radomil Michálek         (9-0-0) 
     
 
schvaluje:  
19/2010  rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce 
               s účinností od 1. ledna 2011: 
               a) zastupitel bez předsednictví        0,- Kč 
               b) předseda výboru či komise    600,- Kč 
               c) místostarosta obce  2.150,- Kč 
                                                                                                                 (9-0-0) 
 
20/2010  přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 
               a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí účelově vázaného 
               příspěvku v předneseném znění (viz příloha)                                        (9-0-0) 
 
 
      .…………………                                                          ………………….. 
       Ladislav Lípový                                  Zdeněk Vajda 
      místostarosta obce                     starosta obce  
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
ze dne 8. 11. 2010 

(číslo usnesení)                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje 
1/2010  program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice      (9-0-0) 
          
volí: 
2/2010  návrhovou komisi ustavujícího zasedání ve složení: Mgr. Dana Hývnarová, 
             Mgr. Hana Sopuchová, Ing. Pavel Raška                                                 (9-0-0)

   
3/2010  volební komisi ustavujícího zasedání ve složení: předseda Zdeněk Both, 
             členové Otto Hyvnar a Václav Horák                                                       (9-0-0) 
 
4/2010  ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání: Pavla Hyklová, Petr Heralt (8-0-1) 
 
schvaluje: 
5/2010  jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice v předneseném 
             znění (viz příloha)                                                                                     (9-0-0) 
 
6/2010  volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice v předneseném 
             znění (viz příloha)                                                                                     (9-0-0) 
 
bere na vědomí 
7/2010  zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Závišice konaných ve dnech 
             15. a 16. října 2010 v předneseném znění (viz příloha)                            (9-0-0) 
 
stanovuje: 
8/2010  počet místostarostů obce: jeden                                                                (9-0-0) 
   
9/2010  počet členů zastupitelstva obce, uvolněných pro výkon funkce: jeden - starosta 
             obce                                                                                                           (9-0-0) 
 
schvaluje 
10/2010 veřejnou volbu starosty a místostarosty obce a předsedů finančního a kontrol- 
              ního výboru zastupitelstva obce                                                               (9-0-0) 
                        
volí: 
11/2010 do funkce starosty obce Závišice na volební období 2010-2014: Zdeněk Vajda 
                                                                                                                                (8-0-1) 
 
12/2010 do funkce místostarosty obce Závišice na volební období  2010-2014:  
              Ladislav Lípový                                                                                       (8-0-1) 
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Skautský oddíl Minehawa 

Základní škola 

     V úterý 2. listopadu navštívili žáci ZŠ a předškolní oddělení MŠ planetárium 
v Ostravě, kde pro ně byl připraven program o přírodě a noční obloze. 
     V tomto měsíci se snažíme připravit na blížící se „Vánoční koncert“ a chystáme 
výrobky na „Vánoční výstavku“ a „Vánoční jarmark.“ 

Tímto vás všechny srdečně zveme na tyto akce, které se uskuteční 
 

ve středu 8. prosince 2010 
VÁNOČNÍ VÝSTAVKA  
od 16.00 do 20.00 hodin  

v přísálí Pohostinství U Kremlu 
 
 
 
 
 

v úterý 14. prosince 2010 
VÁNOČNÍ KONCERT dětí MŠ a ZŠ 

od 16.00 hodin 
v místním kostele 

 

S TRADIČNÍM VÁNOČNÍM JARMARKEM 
před kostelem 

Betlémské světlo  
V čase vánočním se všichni skauti zapojují do roznášení symbolu 
míru - plamínek světla dovezeného až z města Betléma. 
Pokud si přejete mít Betlémské světlo doma, můžete se zapsat  
na přichystaný papír v místním kostele, případně na skautské 
webové stránky do diskuze. Skauti Vám ho přinesou domů dopo-
ledne na Štědrý den.                          www.minehawa.skauting.cz 
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Složení Zastupitelstva obce Závišice 

Poděkování 

Změny ve složení nového zastupitelstva obce, které nastaly po volbách: 
 
- za Vlastimila Hajdu, který zemřel, nastoupila 2. náhradnice Mgr. Dana Hývnarová 
  (1. náhradník Michal Bortel rezignoval na svůj mandát) 
- za Ing. Pavla Rašku, který rezignoval na svůj mandát, nastoupil náhradník Petr Heralt 

                                                                            Jsou lidé, kteří pro nás v životě 
                                                                            znamenají víc než ostatní. 
                                                                            O to těžší je naučit se 
                                                                            žít bez nich. 
 

Děkujeme všem, kteří se v tak hojném počtu přišli rozloučit s mým manželem, 
našim tatínkem a dědečkem, 
 

     panem Vlastimilem Hajdou, 
 

za květinové dary, slova útěchy. 
Poděkování patří i ObÚ Závišice a firmě BAMED ze Štramberka. 
 

        manželka Jaromíra 
        dcera Lenka s rodinou 


