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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2012
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2010 z 15. 12. 2010 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v loňském roce,
tj. 460,-Kč na rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlastnictví
stavbu na katastrálním území obce Závišice určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Platbu na r. 2012 je možno provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby:
1) ve dvou stejných splátkách: 230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2012 a
230,-Kč za osobu nejpozději do 31. 7. 2012,
2) jednorázově na celý rok:
460,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2012.
Svozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na 2. pololetí 2011.

Poplatek ze psů na rok 2012
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího
psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří
měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího.
Platbu na r. 2012 proveďte na obecním úřadě v úřední dny nejpozději do 31. 3. 2012.
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2012
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 1/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 1. 2012, 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
24.1.2012*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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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2012:
voda pitná (vodné)
34,90 Kč/m3 (včetně 14 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2012.
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 14. 12. 2011

V kategorii mladších žáků do 33 kg měl velké ambice Radek Rýpar. V prvním
kole měl volný los. Pak lehce zvítězil na ippon s Markem Proškem z Baníku Ostrava
a v semifinále jej čekal olomoucký Jan Kulíšek. Napínavé utkání v časovém limitu
neurčilo vítěze, tak přišly na řadu praporky. Tady rozhodčí přiřkli vítězství Kulíškovi
a Radka Rýpara posunuli do bojů o bronz. V zápase s Petrem Buzašem z Kroměříže
byl sice aktivní, ale body tato snaha nepřinesla. Těsně před koncem Buzaš úspěšně
kontroval Rýparův útok na ippon, bral bronz a závišického žáka nechal pod stupni
vítězů.
Nejmladší z pětice závišických judistů Filip Hanzelka se úspěšně prodral základními
koly v kategorii do 30 kg až do semifinále. Tady jej čekal zkušený Daniel Šimek
z domácího oddílu Dobrá. Ten si i přes výborný výkon Hanzelky postup do finále
pohlídal. Dramatická situace ale nastala v utkání o třetí místo. Tady se střetl s opět
s domácím judistou Luďkem Kubíčkem. Závišický benjamínek nic nedal na papírové
předpoklady a šel do zápasu s velkým nasazením. Skvělým útočným pojetím dokázal, že je možno se prát i se zkušenějšími soupeři a v polovině už vedl na wazari!
Těsně před koncem ale Kubíček potvrdil nabyté zkušenosti, se štěstím otočil zápas ve
svůj prospěch a pro Filipa Hanzelku tak bohužel zbyla jen bramborová medaile.
Pátým účinkujícím byl mladší žák Lukáš Vaculík. Zápasil ve váze do 63 kg a jeho
kategorie byla velmi vyrovnaná. Nakonec i přes velké nasazení se mu na přední příčky dosáhnout nepodařilo.

(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
154/2011 program 9. zasedání ZO

8-0-0

volí:
155/2011 návrhovou komisi 9. zasedání ZO ve složení: Mgr. Aleš Jarolím,
Mgr. Dana Hývnarová

6-0-2

156/2011 ověřovatele zápisu z 9. zasedání ZO: Marta Najzarová, Petr Heralt

7-0-1

bere na vědomí
157/2011 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
8-0-0
schvaluje:
158/2011 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2011 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
159/2011 rozpočtové provizorium obce Závišice na leden - březen 2012 v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
pověřuje
160/2011 starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu dle §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v příjmech bez omezení a ve výdajích do 500.000,- Kč s platností
do 31. 12. 2011
8-0-0
schvaluje:
161/2011 záměr pronajmout pozemek parc. č. 875/14 o výměře 1132 m2 ve vlastnictví obce Závišice (viz příloha) vhodný k zemědělské výrobě, pozemek bude
pronajat:
1) osobě podnikající v zemědělství
2) systém nabídkového řízení na pronájem půdy bude zveřejněn dle obecně
závazných předpisů
3) nejvyšší nabídce navržené podnikatelským subjektem či fyzickou osobou
podnikající v zemědělství
a pověřuje komisi složenou ze všech členů zastupitelstva obce výběrem
nájemce
8-0-0

Závišičtí judisté děkují za přízeň v uplynulém roce
a do nového roku přejí Všem
mnoho štěstí,
zdraví,
pohody a úspěchů!

Placená inzerce

162/2011 výběr nájemce obecních pozemků dle zveřejněného záměru (viz usnesení
č. 146/2011) a to pana Lukáše Navrátila a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o pronájmu
8-0-0
2
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Adam Kahánek a David Hyvnar zakončovali zlatými medailemi
Na dvě strany naší republiky se vydali o třetím adventním víkendu závišičtí judisté.
Ti starší jeli na západ do Prachatic, mladší pak na sever do Frýdku Místku-Dobré.
Do jihočeských Prachatic odjížděl Adam Kahánek osamoceně. Nemoci a časové zaneprázdnění znemožňovaly jeho oddílovým kolegům spoluúčast. Závišickému juniorovi to ale nevadilo. Mezi muži se cítil
jako ryba ve vodě a potvrdil po zranění výbornou formu.
Ve váze do 66 kg ukončil všechny zápasy před časovým limitem. Nejprve seoi nagou zdolal Daniela Fürbachera ze Sokola
Tábor a chvatem sode curi comi goši si poradil s Patrikem Marcinem z Týnu nad Vltavou. Potom upáčil domácího Stanislava
Pluhaře a opět pěkným sode curi comi goši hodil týnského Davida Máru. Poslední boj s Jiřím Mátlem z Dačic měl rozhodnout
o celkovém vítězi. Po prvním vzájemném oťukávání, kdy žádný
ze soupeřů nechtěl předčasně odkrýt své karty, zaútočil závišický junior seoi nagou. Akce se povedla a bylo z toho vedení na wazari za 7 bodů. Druhý útok sice Mátl pěkně kontroval, ale bez bodového ocenění. Třetí útok si pak perfektně závišický judista připravil
a blesková akce hodně nízkým seoi otoši znamenala vítězství na ippon. Zlatou medailí
tak zakončil Adam Kahánek letošní úspěšnou sezónu. Opouští juniorskou kategorii
a od příštího roku bude usilovat o dobré výsledky mezi muži.
Na známou půdu do Frýdku Místku na vánoční mezinárodní turnaj o pohár starostky
Dobré zajížděla pětice závišických žáků a benjamínků.
Nejvíc se zde dařilo Davidu Hyvnarovi. Mezi staršími žáky ve váze nad 73 kg, v tzv.
„plusce“ nenašel žádného přemožitele. Nejprve na ippon zdolal domácího Marka Měchuru, a pak v pěkném utkání o zlato položil na lopatky i Slováka Ivana Hobeje z Martina.
Toto vítězství mu bylo i symbolickou odměnou
za poctivý přístup k tréninku a zakončilo jeho
účinkování v žákovských kategoriích. Příští rok
se s ním budeme setkávat mezi dorostenci.
Mezi benjamínky do 50 kg se pral Jakub Gajdušek. Jeho první utkání s Jakubem Walicou
ze Stonavy mělo sice jednoznačný průběh
pro závišického benjamínka, ale bodově se bohužel nedokázal prosadit. Na konci zápasu tak
přišly ke slovu tzv. „praporky“. Na ty pak rozhodčí jednoznačně určili za vítěze Gajduška.
V dalším utkání měl za soupeře domácího Vojtěcha Hronka. Tento vyrovnaný duel rozhodl až
těsně před koncem Hronek. V součtu bodů pak Zleva: Lukáš Vaculík, David Hyvnar
a Jakub Gajdušek
litoval Jakub Gajdušek svého vítězství z prvního
zápasu jen za jeden bod, které v tabulce znamenalo třetí místo.
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
163/2011 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Závišice, na uložení elektrické
přípojky NN do pozemků parc. č. 84/2, 84/3, 1176/2, 1176/19, 1176/21,
1189/2 a 1195/3 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že veškeré náklady
budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 9.000,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
164/2011 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
žadatelem SMP Net, s.r.o. a obcí Závišice, na uložení přeložky STL plynovodu do pozemků parc. č. 69, 540/69, 176/7 a 176/6 ve vlastnictví obce,
která se týká protipovodňové úpravy koryta potoka na „dolním konci“
a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
8-0-0
165/2011 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem Petrem
Samkem a obcí Závišice, na uložení vodovodní přípojky do pozemku
parc. č. 1213 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že veškeré náklady
budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč
za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
166/2011 uzavření smlouvy mezi obcí Šenov u Nového Jičína a obcí Závišice
o platbách neinvestičních nákladů škol na žáky trvale žijící v Závišicích
a navštěvující základní školu zřizovanou obcí Šenov u Nového Jičína
na rok 2011 a to ve výši 6.000,-Kč/žák/rok a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
167/2011 na žádost Římskokatolické farnosti Štramberk (viz příloha) vrácení
poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč zpět
do rozpočtu obce Závišice roku 2011 z důvodu nevyčerpání na projekt
„Revitalizace kostela sv. Kateřiny v Tamovicích“ v tomto roce
8-0-0
168/2011 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2012
ve výši 40.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Štramberk pro projekt
„Revitalizace kostela sv. Kateřiny v Tamovicích“
8-0-0
169/2011 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2011 ve výši
15.000,- Kč pro Charitu Kopřivnice na provoz v roce 2011
8-0-0
170/2011 seznamovací jízdy a průjezd závodních vozidel Valašské rally ve dnech
22. 3. 2012 a 24. 3. 2012 katastrálním územím obce Závišice
8-0-0
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Blahopřejeme úspěšným judistům!
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
171/2011 bezplatné zapůjčení 1 popelnice navíc občanům, kteří bydlí v domech,
kde není možnost napojení na plynovod - zapůjčení bude posuzováno
pracovníky obce
8-0-0
172/2011 záměr podat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
na výstavbu chodníkových těles v obci a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí
Závišice a vítězem výběrového řízení společností INNOVA Int. s.r.o.
ve věci zpracování a podání této žádosti a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
8-0-0
pověřuje
173/2011 pracovní skupinu složenou ze všech členů zastupitelstva obce zpracováváním potřebných agend projektu pro SFDI včetně výběrového řízení na dodavatele - (bude-li tento akt potřebný k podání žádosti)
8-0-0
schvaluje:
174/2011 doplnění způsobu vytápění v budovách ve vlastnictví obce o vytápění
na dřevoplyn, záměr zpracování projektů pro budovy č. p. 115 a 201
a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech členů zastupitelstva obce
přípravou realizace investiční akce na rok 2012 v budově č. p. 115 8-0-0
175/2011 a bere na vědomí informace o postupu dle vyhlášky 270/2010 o inventarizaci majetku a odpisové plány a pověřuje inventarizační komisi provedením inventarizace
8-0-0
176/2011 vyřazení předmětů z evidence majetku obce v předneseném znění
(viz příloha)

8-0-0

vydává
177/2011 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2011 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0

.…………………
Ladislav Lípový
místostarosta obce

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Jakub Gajdušek dvakrát bronzový
Během posledních dvou víkendů se zúčastnili závišičtí benjamínci dvou důležitých
turnajů. V Opavě se 19.11. sešli nejmladší judisté ze širokého okolí, aby bojovali o tituly a medaile na přeborech Moravskoslezského kraje. Ve váze do 48 kg nastoupil Jakub
Gajdušek. Ve finálových bojích nejprve prohrál s Bronislavem Iwanuškem z Bohumína,
ale chuť si spravil v zápase o bronz. V utkání s domácím Janem Broďákem neponechal
nic náhodě, zvítězil na ippon a obsadil na stupních vítězů třetí místo.
V kategorii do 32 kg se představil Filip Hanzelka. Ve čtvrtfinále jej prohra s Nikolasem
Hrosmakem z SKP Ostrava odsunula do oprav. Tady nejprve vyhrál s Radislavem Hrusem z Baníku Ostrava, ale následná porážka s Karvinským Vosáhlem znamenala konečné sedmé místo.
O týden později hostilo Uherské Hradiště mladé judisty z Čech, Moravy a Slovenska
na otevřeném šampionátu Moravy benjamínků. Závišičtí judisté zde bojovali ve stejné
sestavě jako v Opavě. Ve váze do 46,7 kg se opět snažil o medailové posty Jakub Gajdušek a situace z minulého týdne se opakovala. V zápase o finále opět prohrál s bohumínským Iwanuškem, bronzovou medaili ale získal vítězstvím nad Romanem Salátem
z Femaxu Hranice. Může se tímto pro letošní rok pochlubit bronzem jak z krajského
přeboru, tak i ze šampionátu Moravy. V nižší hmotnostní kategorii do 28 kg se v Uherském Hradišti představil Filip Hanzelka. Úvod turnaje mu vyšel skvěle. Vyhrál svou
skupinu, kde postupně porazil ostravského Kršňáka, Buřičského z Frýdku - Místku, brněnského Mravce a Roubíka z Prostějova. Do finálové skupiny šel z prvního místa.
Tady ale nestačil na Ondřeje Viktora ze Sokolu Dědice a po vydařeném začátku to nakonec bylo nepopulární místo těsně pod stupni vítězů.

Adam Kahánek má bronz z MVC Jičína
Na druhý adventní víkend odjeli závišičtí judisté na mezinárodní turnaj mužů do východočeského Jičína. Sestavu stvořili junioři Radek Honč a Adam Kahánek, které doplňoval Ondra Kahánek. Oba junioři letos v této kategorii končí, tak si jeli otestovat své
schopnosti mezi muži. Ve váze do 60 kg zahajoval nejstarší z této trojice Ondra Kahánek.
V semifinálových bojích jej nejprve odsunul z nejvyšších příček vicemistr české republiky Michal Tománek z USK Praha a v zápase o bronz pak podlehl svému dlouholetému
soupeři Pavlu Khönovi z Baníku Ostrava. Bylo z toho nakonec nepopulární čtvrté místo
těsně za medailovými posty.
Mezi muži do 66 kg zkoušel Adam Kahánek svou formu po dlouhodobém výpadku zaviněném dvojitou zlomeninou ruky. Cestu si razil vítěznými zápasy s jičínským Michalem
Letošníkem a Marcelem Jiroušem z Nového Bydžova. Pak prohrál s bronzovým medailistou z MČR Janem Zavadilem ze Sokola Praha Vršovice, ale vítězné utkání ze Slovákem
Jozefem Kendrou ze Slavie Trnava jej posunulo na stupně vítězů k bronzové medaili.
Radek Honč měl ve váze do 73 kg smůlu. Los mu nejprve určil pozdějšího celkového
vítěze Václava Sedmidubského z USK Praha se kterým sice statečně držel krok do poloviny zápasu, ale nakonec jej prohra odsunula do oprav. Tady pak narazil na zkušeného
Františka Šrajta z Hradce Králové, na kterého nenašel recept a byl z dalších bojů vyřazen.
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Hasiči hodnotili uplynulý rok
V sobotu 17. 12. 2011 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši
hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět úspěšný.
Na úseku požární ochrany v roce 2011 nezaznamenali hasiči žádnou mimořádnou
událost. Během roku se svou technikou vyjížděli k technickým zásahům v obci (např.
čistění kanálů, studní, apod.). Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a provedli
opravu podlahy v hasičské zbrojnici. Pro naši zásahovou jednotku zakoupila obec nové
zásahové obleky, přilby a další věci potřebné pro její činnost. Jednotka absolvovala tři
námětová cvičení, v březnu v Sedlnicích, v květnu na „Pasekách“ a v listopadu na
„Kačíně“.
Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 2 družstva (dorostenci a muži),
kde získali naši hasiči celkem 13 x umístění na stupních vítězů, z toho 6 x vystoupili
na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v hasičské zbrojnici 15 krásných pohárů a mnoho jiných cen, se podílela obě družstva. Na okresní soutěži vybojovali dorostenci 1. místo a muži 3. místo z 88 hasičských sborů v okrese. Vynikajícího
úspěchu dosáhli muži ve 2. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku, když v celkovém hodnocení 9 soutěží vybojovali krásné 2. místo. Nejlepší umístění v novodobé
historii našeho SDH vybojovali dorostenci na krajské soutěži v Třinci, odkud si přivezli
bronzové medaile za 3. místo.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali
„Končinový ples“, „Letní večer“ a podíleli se na organizaci „Obecních dožínek“. Pořádali také dva zájezdy: v dubnu na hasičskou pouť na sv. Hostýn a v listopadu do vinného sklípku u Znojma.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Závišice 152 členů (z toho 18 mladých hasičů).
Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem bude i nadále pokračovat, a do roku 2012 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu
v jejich domovech.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Pozvánka na hokej
Další zápas hokejového týmu Závišic se bude konat
v neděli 8. 1. 2012 v 18.00 hod. s Jestřáby Mošnov.
Hraje se na zimním stadionu v Kopřivnici.
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Nový most v centru obce
Zastupitelstvo obce již delší dobu uvažovalo o rekonstrukci mostu u Kremlů, kdy
jsme brali na zřetel především to, že most je již ve značně špatném stavu jak svým
stářím, tak následkem povodní, které poškodily základy mostu a jeho celkový stav byl
katastrofální. Navíc most při povodních vzdouval proti proudu vodu jako hráz.
Zvažovali jsme možnosti jak a kde most postavit. Nové objekty přes Sedlničku musí
být takzvaně nad stoletou vodou, což přináší problémy v rozpětí mostovek, základů
a výšky nosné konstrukce.
Závěr byl ten, že most postavíme na místě stávající lávky pro pěší vedle prodejny
Jednota s.d. Je to v podstatě jediná schůdná varianta.
Přes počáteční problémy (jako nesouhlas s mostem, že postačí v centru pouze lávka
atd.) se nám podařilo celý projekt připravit k realizaci a stavbu 15. srpna 2011 zahájit.
Společnost Horstav Olomouc, která stavbu prováděla, zahájila práce a vytvořila
dle projektu kvalitní stavbu včetně příjezdové komunikace, chodníku a přechodu
pro chodce.
Celou stavbu bychom nebyli schopni provést bez souhlasu majitelů okolních staveb
a pozemků, za což jim mnohokrát jménem občanů Závišic děkuji.
Most byl postaven za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který nám poskytl účelovou dotaci ve výši téměř 3 milionů Kč, obec se podílela částkou 1,3 mil. Kč.
Věřím, že celá stavba bude sloužit svému účelu, přispěje k pohodlnější a kvalitnější
dopravě v centru a bude užívána minimálně tak dlouho jako starý již neexistující most.
Zdeněk Vajda, starosta obce

Po 15. březnu 1939 byl z československé armády propuštěn a vrátil se ke svému
otci do Závišic (čp.102), do místa, kde prožil své dětství. Odtud pak 30. dubna odešel,
údajně do Lichnova, a již se nevrátil. Ilegálně se dostal do Polska a po získání cestovního pasu v Krakově (23. června), odcestoval do Francie a tam byl zařazen do výcvikové školy vojenského letectva. Po kapitulaci Francie byl pak přesunut s ostatními letci
do Velké Británie, kde jako letec vstoupil do britské armády (RAF – britské královské
letectvo). Po absolvování přeškolovacího kurzu na stíhací letouny Hawker Hurricane
byl přeložen k britské 601. stíhací peruti v Exeteru. Zúčastnil se hlídání lodních konvojů podél jižního pobřeží Anglie. Po přesunutí jeho peruti v lednu 1941 k Londýnu
na letiště Northolt létal na ofenzivní akce nad okupovanou Francií.
Když vznikla 313. československá stíhací peruť (bylo to 10. 5. 1941 na letecké bázi
Catterick na severu Anglie s názvem No 313 Czechoslovak Fighter Squadron jako čtvrtá čsl. letecká jednotka v rámci RAF – Royal Air Force), stal se 22. června 1941 jejím
příslušníkem. 313. peruť byla tehdy již vyzbrojena letouny, po nichž toužil – spitfiry.
Jejich ovládání rychle zvládl. V srpnu 1941 došlo k přesunutí jeho peruti na jižní výběžek Anglie (letiště Portreath). Odtamtud se prováděly
též útočné lety nad Francií. Po přezbrojení na
modernější spitfiry Mk.V. (větší výzbroj a vyšší
rychlost) byla peruť přesunuta koncem roku
1941 na letiště Hornchurch nedaleko Londýna.
S radostí se zúčastňoval útoků na různé objekty
ve Francii. Členem 313. perutě byl i jeho krajan
František Bönisch z nedalekého Prchalova.
Když 23. 2. 1942 tento jeho kamarád zahynul,
nesl to Vladimír Michálek velmi těžce.
Poslední start Vladimíra Michálka se uskutečnil 27. března 1942 ve 14. 30 hod., kdy peruť
chránila bombardéry při útoku na Ostende a
byla napadena německými stíhači. Ve vzniklém
souboji byl jeho letoun sestřelen a zřítil se do
moře několik kilometrů od Ostende.
Dosáhl hodnosti P/O (= podporučík letectva).
Po válce byl povýšen in memoriam na nadporu03:Michálek Vladimír se svým
číka a v r. 1990 na plukovníka.
strojem
27. března 1942 doprovázela 313. peruť
bombardéry a nad Ostende (Belgie) byla napadena německými letouny Me - 109. Došlo
k ostrému souboji, z něhož se Vladimír Michálek nevrátil.
(pokračování příště)
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
Vážení čtenáři,
v některých číslech loňského Zpravodaje jsem vzpomínal též závišického rodáka
Václava Hývnara. Je v Závišicích ještě dost pamětníků, kterým osobnost Václava
Hývnara není cizí. A mladším připomene, kdo v Závišicích vyrůstal a jak rodnou dědinu proslavil…Připomeneme si i některé další rodáky, kteří svou obec proslavili.
Patří mezi ně bezesporu i Vladimír Michálek, od jehož
tragické, hrdinné smrti uplyne 27. března už 70 let.
Ke svým pramenům připojuji – jako v minulém ročníku –
výpisky a poznámky Luby Buska, který se snažil oživit
na základě kronik, vyprávění pamětníků a dokumentů
historii Závišic a dovést ji přes několk století do počátku
třetího tisíciletí.
Jelikož se dějiny Závišic vzájemně prolínají s dějinami
Štramberka, a naopak, stejně jako osudy Závišanů
a Štramberáků, tak se vzájemně promíchají i následující
texty – vždyť jsme i v archivu s Lubou sedávali za jedním
stolem a následně prodebatovávali vše, co jsme v archivu
objevili.
01:Busek Lubomír
A nebylo toho málo…

I.
ZÁVIŠICKÝ RODÁK VLADIMÍR MICHÁLEK
Závišický rodák, který se proslavil v boji proti nacistickému Německu za obnovení Československé republiky jako příslušník RAF (= Britské královské letectvo) a zahynul při bojovém nasazení. Narodil se 21. 3. 1918.
Své dětství a školní léta prožil u rodičů v Závišicích. Mezi
spolužáky byl znám jako usměvavý „správný kluk“. Ve Zlíně
ve firmě Baťa absolvoval Baťovu školu mládeže a pak tu byl
zaměstnán. Během učení vstoupil do plachtařské školy
(bezmotorové létání). Stal se pak instruktorem pilotů bezmotorových letadel. Vojenskou službu nastoupil 1. 3. 1939 u leteckého pluku č. 2 v Olomouci.

16

Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“
V sobotu 3. 12. 2011 se uskutečnil 1. ročník turnaje ve hře „Člověče nezlob se“.
Zúčastnilo se ho 24 soutěžících, což plně vyhovovalo připravenému hernímu plánu.
Vítězem se stal po tuhém boji Kamil Sendler, druhé místo obsadila Marta Marková
a třetí Vladimír Řihák. Chtěl bych poděkovat sponzorům Karlu Horutovi, Vladimíru
Řihákovi a Janě Sendlerové a také všem zúčastněným za krásné odpoledne.
Pro úspěch akce bychom chtěli v jarních měsících uskutečnit 2. ročník.
Za komisi životního prostředí Petr Heralt

Bezplatné dárcovství krve
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 spoluobčanům. 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 David Thomke.
Touto cestou panu Thomke jménem obce děkuji za jeho
hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Zdeněk Vajda

02:Michálek Vladimír

Staňte se také Vy dobrovolným dárcem krve
Bližší informace na internetových stránkách:
http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx (Český červený kříž)
http://www.nspnj.cz/ (Nemocnice Nový Jičín)
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Žáci naší školy k příjemnému prožití adventu také sami přispěli. Zazpívali
babičkám a dědečkům na setkání seniorů v obci. Vyvrcholením jejich předvánočních
aktivit bylo vystoupení s hudební pohádkou Kašpárek v pekle v hostinci u Kremlů.
Po pohádce následovala pracovní dílna, kde děti společně s rodiči a prarodiči tvořily
vánoční ozdoby, které potom samy prodávaly na vánočním jarmarku.

Poslední školní den před svátky měl název Vánoce ve škole. Každé z dětí
přineslo dáreček pro svého nejoblíbenějšího kamaráda a misku cukroví. Dopoledne
bylo věnováno tvoření vánočního svícínku z jablíčka, vánočním zvykům jako je
pouštění lodiček po vodě, koledám a příběhu o narození Ježíška. Žáci školy navštívili
i obecní úřad s koledou a přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku. Pak přišla od rána očekávaná nadílka a dětské oči se rozzářily nad dárečky.
Adventní čas už je za námi, stojíme na prahu nového roku. Přejeme Vám
všem, ať je šťastný, radostný a prožitý ve zdraví.
Za zaměstnance ZŠ a MŠ Závišice
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

Ve čtvrtek 9. února 2012 v 16 hodin
se bude konat
zápis dětí do 1. třídy.
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
8
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Výběrové řízení na učitelku mateřské školy

Připravujeme

Před Vánocemi odešla do důchodu paní učitelka Jana Kývalová, která se řadu
let věnovala vzdělávání předškolních dětí. S paní učitelkou se rozloučili kolegyně,
pracovníci obecního úřadu, rodiče i děti. Všichni jí přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
Na uvolněné místo v naší mateřské škole bylo vypsáno výběrové řízení.
Na pozici učitelky se hlásilo celkem třiadvacet uchazeček, výběrového řízení se jich
zúčastnilo osmnáct. Výběrové řízení probíhalo ve třech kolech. V prvním kole byly
posuzovány životopisy uchazeček, jejich vzdělání a praxe. V dalším kole uchazečky
předvedly své praktické dovednosti, schopnost komunikace a vzájemné spolupráce.
V osobním pohovoru byly zjišťovány osobní vlastnosti a motivace pro práci s dětmi.
Po důsledném zvažování byla výběrovou komisí vybrána Bc. Kateřina Krutílková
z Nového Jičína, která se od 1. ledna 2012 stane novou paní učitelkou naší mateřské
školy.
Nově přijaté paní učitelce přejeme hodně úspěchů a radosti z práce s dětmi
a dobrý pracovní kolektiv.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

Poděkování
Od nového roku je v naší mateřské školce nová paní učitelka
místo paní Jany Kývalové, která odešla na zasloužený odpočinek. Tímto jí přeji, ať si užívá zasloužený odpočinek ve zdraví
co možná nejdéle a věnuje se svým zájmům se zápalem sobě
vlastním.
Zároveň vítám novou paní učitelku a přeji jí, aby se jí
v Závišicích líbilo a společně s naší paní ředitelkou co nejdříve
zvládly přechod do nového prostředí a věřím, že ostatní pracovníci školy budou
v tomto nápomocní a celý kolektiv bude v dalších letech zdárně fungovat.
Zdeněk Vajda, starosta obce
Základní škola
Vánoce ve škole
Adventní čas byl v naší škole naplněn kulturními aktivitami. Komponované
pořady Vánoce ve městě a Vánoce na dědině v Žerotínském zámku v Novém Jičíně
a v rožnovském skanzenu zprostředkovaly dětem prožitek Vánoc našich předků. Velkým zážitkem pro děti byla i Mikulášská nadílka s rozsvěcováním vánočního stromu
v Závišicích.
V našem předvánočním kulturním menu nechybělo ani divadlo, koncert
a kino. Divadelní Příběhy veverky Zrzečky děti nadchly a vzaly za srdíčko. Hudební
zážitek z koncertu Pavla Nováka Zdravíčko měly děti o to větší, že v hodinách hudební
výchovy některé písně tohoto oblíbeného skladatele a interpreta zpívají. Firma Brose
umožnila dětem návštěvu populárního filmového představení Auta 2 v kopřivnickém
kině zdarma.
14
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Školní okénko
Mateřská škola
Prosinec ve školce děti prožívaly všemi smysly. Nejdřív za námi přijel Mikuláš
s Anděly a cháskou čertovskou. Rozsvítili Vánoční strom před obchodem a ty nejmenší
obdarovali balíčkem dobrot. Čerti si žádného nezbedu neodnesli a v plném počtu jsme
se pustili do příprav na Vánoce.
Při pečení cukroví a perníčků jsme provoněli celou školu, k tomu jsme si zazpívali koledy a pověděli vánoční příběhy - třeba o tom jak šel táta na vánočního kapra,
nebo jak přišla hrdlička k pásku.
Vše, co jsme se naučili, viděli rodiče na besídce U Kremlů.
Vánoční atmosféru jsme taky čerpali v Rožnově p. R. na ukázce „Vánoce
na dědině“.
Štědrý den si děti prožily i ve školce, kde si vyzkoušely některé vánoční zvyky a tradice
a dokonce přišel Ježíšek a děti obdaroval drobnými dárky. K obědu byla ryba s bramborovým salátem a po obědě spousta cukroví od maminek.
A nyní v novém roce přejeme všem lidem ze Závišic
zdraví, štěstí, legraci,
ať máte stále co na práci.
Ať každý den i každé ráno
je o každého z vás postaráno.
p. učitelky MŠ

Poděkování
Vážení a milí Závišané a hlavně rodiče „mých“ dětí, kterým jsem snad byla
tetou. Všechno jednou začíná a jednou končí. Já, po 44 letech práce s dětmi odcházím.
Chtěla bych vám všem moc a moc poděkovat za přenádherné, krásné rozloučení, které
jste mi připravili. Trochu to zmírnilo ten stísněný pocit, že už s vašimi dětmi ani s vámi
nebudu. Za ta léta jsem vás brala jako svou rodinu, ve které mi bylo moc pěkně. Ale
není všem dnům konec, třeba si domluvíme nějaké posezeníčko u čajíčku nebo kafíčka.
A tak vám přeji:
Ať u vás stále tak milo,
jako pod rozkvetlou jabloní.
Mějte se vždy rádi,
jako mám ráda já vás všechny
Teď už „bývalá“ p. uč. JANČA

A ty dárečky plné lásky jsou pro všech mých 37 párů rodičů
10
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Kniha o Závišicích
Obec Závišice vydala publikaci
Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).

Blahopřání jubilantům
Ludmila Hyvnarová
Helena Vojkůvková
Václav Hyvnar
Karel Macháček

Drahomíra Bajerová
Jiří Michálek
Arnošt Lichnovský
Marie Makuchová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě
za dotovanou cenu 200,- Kč.

Klub důchodců
Kalendář na rok 2012
Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2012
s fotografiemi pořízenými v Závišicích za dotovanou cenu 50,- Kč.

Schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 11. ledna 2012 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
24. 1.

Charita Kopřivnice
Tříkrálová sbírka 2012
Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2012 bude probíhat na území Vaší obce
Tříkrálová sbírka.
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary,
které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních
a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice
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