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Závišičtí judisté zahájili sezónu s medailemi
Úvodní turnaj letošního roku začali mladí judisté výborně. V mrazivém počasí se
v sobotu 19. ledna vydal Radek Rýpar a Filip Hanzelka na sever k polským hranicím.
Zúčastnili se zde žákovského turnaje, pořádaného oddílem JUDO DDM Český Těšín.
Radek Rýpar bojoval v kategorii starších žáků. V tabulce váhy do 38 kg si poradil
s každým soupeřem před časovým limitem na ippon. Nejprve poslal na lopatky krásnou uči matou hranického Viktora Webra. V dalším utkání dostal do držení Nikolase
Tokara z Baníku Ostrava a po přepsaných 25 sekundách si za vítězství připsal na své
konto do tabulky dalších 10 bodů. O vítězi měl rozhodnout poslední zápas. Těšínský
dosud neporažený Jiří Kučera si na domácí půdě brousil zuby na zisk zlaté medaile,
ale jeho plány dokonale překazil Radek Rýpar. Závišický starší žák nejprve takticky
četl trpělivě Kučerův styl a v druhé polovině souboje skvěle kontroval chvatem de aši
harai. Na technicky dokonale provedenou nožní techniku nedokázal Kučera reagovat
a odsunul se tím na druhé místo. Radek Rýpar si pak mohl letos premiérově vyzkoušet, jak mu sluší zlatá pozice na nejvyšším místě stupňů vítězů.
Na těšínském tatami si odbyl svoji premiéru v žákovské kategorii Filip Hanzelka.
V mladších žácích ve váze do 34 kg začal nebojácně. Hned v prvním zápase
s Jakubem Feradem z Baníku Ostrava dokázal použít efektní chvat tomoe naga a po
pádu soupeře na čistá záda to znamenalo
první vítězství. V dalším utkání o první
místo ve skupině se střetl s dobře známým
Luďkem Kubíčkem z SKP Frýdek Místek.
Utkání se vyvíjelo skvěle ve prospěch
závišického judisty. Hned na začátku se
dostal do vedení 5:0 a stejný stav trval až
do těsného závěru. Tady Kubíček zmobilizoval všechny síly a doslova závěrečných
sekundách hodil svého soupeře na ippon.
V posledním zápase o bronzovou medaili
dokázal Filip Hanzelka překonat hořkost
Zleva: Filip Hanzelka a Radek Rýpar
z těsné porážky. V utkání s Matyášem
Fuskem z SKP Frýdek Místek zabojoval a chvatem ouči gari si otevřel cestu
ke třetímu místu na stupních vítězů. Bilance zlato a bronz znamenala, že se od polských hranic z prvního turnaje nikdo ze závišických judistů nevracel bez medaile.
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Obecní úřad informuje
Zimní údržba a my
Každý z nás si může povšimnout - pokud chce, že se snažíme udržovat naše Závišice
v co nejlepším stavu. Nejde jen o investice dlouhodobého charakteru, ale jde i o údržbu
chodníků, zametání, hrabání či sečení trávy, což zmiňujeme stále, ale teď v zimním období jde o odklízení sněhu.
Opakovaně se setkáváme s otázkami, proč tehdy či onehdy není odhrnutý sníh, proč
není vyhrnutá cesta atd.
Všichni pracovníci obce dělají co mohou, aby byly chodníky i cesty co možná nejlépe
schůdné a sjízdné. Věříme, že pochopíte případné obtíže a budete tolerantní, případně
přiložíte ruku k dílu.
Děkuji těm, co pomáhají sami sobě - tím pomáhají i celým Závišícím.
Zdeněk Vajda

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jak praví klasik život je změna a tak i v zásahové jednotce jednou za čas dochází
ke změnám jak na pozici členů zásahové jednotky, tak i na pozici velitelů.
Tentokrát dochází ke změně velitelů družstev a velitele celé zásahové jednotky a to
od 1. ledna tohoto roku.
Tímto bych chtěl poděkovat za obětavou dlouhodobou práci odstupujícím a to nyní
už bývalému veliteli zásahové jednotky Josefu Kuběnovi, dále pak velitelům družstev
Ing. Josefu Kuběnovi a Miroslavu Michálkovi.
Vaší práce si vážíme, byla vidět nejen v dobách klidu, ale hlavně v kritických chvílích
v obci, především při povodních.
Na místa odstupujících velitelů nastupují:
- velitelem zásahové jednotky byl jmenován Tomáš Both,
- veliteli družstev byli jmenováni Jiří Lošáka ml. a Roman Baďura.
Novým velitelům přeji co možná nejméně výjezdů či ostrých zásahů.
Zdeněk Vajda
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Ohlédnutí za rokem 2012
Jak je všeobecným zvykem, tak i my se v krátkosti pokusíme zrekapitulovat co podstatné se nám ve zvelebování obce v roce 2012 podařilo a zmíníme i to, co bychom
chtěli realizovat v nejbližší době.
V průběhu celého roku Vás, čtenáře našeho měsíčníku, informujeme o nejpodstatnějších investicích ze strany obce, případně o akcích, které se budují přímo v Závišicích
nebo se dotknou významněji naší obce.
Z těch druhých, tedy z akcí, které neinvestuje obec, stojí za připomenutí ty
podstatné:
∗
po letech jednání je jistě velikým přínosem rekonstrukce komunikace
II/482 Kopřivnice - Nový Jičín
∗
taktéž potěšilo zahájení dlouho očekávané investice do úpravy průtočnosti
koryta potoka v obci, která byla spuštěna koncem roku 2012 a bude dokončena do konce tohoto roku
Z investic hrazených z rozpočtu obce vzpomeňme nejdříve ty menšího rozsahu:
∗
opravy výtluků v místních asfaltových komunikacích
∗
opravy nezpevněných komunikací recyklátem
∗
opravy veřejného osvětlení
∗
instalace dopravního značení na Pasekách
∗
výstavba nového můstku na obecní lesní cestě v Pasekách
∗
výměna části nefunkční dešťové kanalizace před Pohostinstvím U Kremlů
∗
oprava pultové střechy pohostinství
∗
oprava věže a střechy hasičárny
∗
přestěhování a rozšíření altánu na obecní zahradě
∗
údržba zeleně a průběžná výsadba nových stromů v obci apod.
Velké investice hrazené z našeho rozpočtu:
∗
výstavba bezpečného přechodu pro chodce v centru obce se zpomalovacím
zařízením a semafory, kdy tato stavba byla ze ¾ financována z prostředků
Moravskoslezského kraje prostřednictvím dotačních programů
∗
největší investicí byla v pořadí první velká, byť jen částečná rekonstrukce
budovy ObÚ, kde došlo k velkému zásahu, především co se týká využití
stávajících prostor budovy. Úřad, knihovna a ordinace jsou nyní umístěny
v přízemí budovy a je tím zajištěn bezbariérový přístup do těchto prostor.
V prvním patře je mimo zasedací místnost zcela nové využití. Do bývalé
kanceláře úřadu se přemístila klubovna pro skauty, ale především z ostatních prostor vzniklo nové oddělení mateřské školky pro 15 dětí. Celá budova je tak využívána ku prospěchu většího množství našich občanů a jednání
na úřadě nebo návštěva knihovny je daleko přístupnější pro všechny občany.
2

Prádlo: Alby s humerálem dvě, rocheta pro kněze jedna, korporály 2, purifikatoria 4, plachty na oltář větší 4, menší 6, ručníčky ke mši sv. 4, ručníky
v sakristii 2“.
(Viz matrika děkanátu novojičínského, farnost Štramberk, vypsal P. B. J.)
Na jiném místě se dočteme, že „…na opravu a jiné potřeby kostelni společně naklad Zavišane se Štramberskymi davali, jak od starodavna se činivalo…“
Mohli bychom putovat časem blíže k nám i dále do minulosti. Kousek
půjdeme tím druhým směrem: „…Na oltářní soše sv. Kateřiny, která byla obnovena roku 1831, ve filiálním kostele v Tamovicích, patřícím do farnosti
štramberské, bylo možno čísti tento už velmi zašlý a místy nečitelný nápis:
Letha Pane 1642
ke cti a chvale Bohu
Otcy i Synu i Duchu S.
a Blahoslavenej Panne Ma…i a ke cti Sveticy
Panně Kateřině a chramu
Tom…. Pavel Gol
Da i s Kateřinu man
Zelkau svu, tento obraz…
………nakladem……
………………………..
Ve mnyšim
Na oltáři samém byl latinský nápis, který v češtině zněl:
K větší slávě Boha trojjediného, všemohoucího, ke cti sv. Kateřiny a sv.
apoštolů Petra a Pavla ze své zbožnosti a svým nákladem dal zhotoviti tento
oltář Pavel Melč, mlynář a fojt v Závišicích léta Páně 1671.
Z dalších starožitnosí se v kostelíku nachází obraz sv. Kateřiny na dřevě
malovaný a starobylá vyřezávaná masivní kazatelna.

(pokračování příště)
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

II.
Několik pohledů do archivních materiálů:
Je velmi zajímavé pročítat staré zápisy a informace. I o kostelíku sv. Kateřiny. Ze starých záznamů se např. dočteme, že: „…Tento filiální kostel, patřící
farnosti štramberské stojí poblíž vrchnostenského dvora v Tamovicích.
Rok zbudování není znám. Říká se
však, že byl farním kostelem už v r. 1253,
kdy ještě nebylo města Štramberka. Starobylá tradice praví, že roku 1253 v době
vpádu Tatarů byla obec Tamovice tam, kde
je nyní panský dvůr ležící, těmi barbary
zničena. Když pak po jejich odchodu bylo
zbudováno město Štramberk, byla farnost
přenesena tam.
Boční zdi tohoto kostela jsou z pevného
materiálu,
klenby není, strop je dřevěný.
Starobylý kostelík sv. Kateřiny
Kostel je pokryt šindelem. Nad středem
kostela je dřevěná věž nesoucí dva zvony. Větší váží asi cent a je bez nápisu,
menší váží asi půl centu a rovněž nemá nápisu.
Sakristie je na evangelní straně, těsná, trochu vlhká. Nemá depositáře, jen
malý kůr na způsob oratoře. Kazatelna je na epištolní straně, výstup z lodi.
Křtitelnice není.
Kostel je zasvěcen sv. Kateřině, panně a mučednici. Má se za to, že je posvěcen, kdy a kým, není známo… Hlavní oltář je zasvěcen sv. Kateřině, panně
a mučednici. Její obraz je níže a nad ním sv. Anny, matky Panny Marie. Bočních oltářů tu není, není kaple, není krypty. Podlaha kostelní je z cihel.
Hřbitov je kolem kostela, ohrazen prkennou ohradou, kostnice je malinká
a dřevěná.
Inventář:
- dvě nádoby na uchování svěcené vody, z mědi
- kaditelnice s lodičkou a zvonek u oltáře z mosazu
- konvičky s táckem z cínu
- paramenta kostel nemá, od nepaměti přinášejí se k bohoslužbám roucha
z farního kostela štramberského. Za to dostává štramberský farní kostel
polovinu sbírek ze zvonečku.
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Podrobněji se rozepisovat o investicích není nutné - důležité je, abychom v tomto
kurzu pokračovali a společnými silami se snažili budovat vždy to podstatné, co je
v našich silách a pomůže potřebným či bude ku prospěchu co největšího okruhu našich
občanů.
V tomto roce a v nejbližších letech se budeme snažit nejdříve dopracovat rozpracované a připravené projekty. O prioritách na tento rok bude rozhodovat zastupitelstvo
obce na svém nejbližším zasedání, ale připraveny jsou na nejbližší období například :
∗

dostavba připravených chodníků:
1) zastávka u mostu - po most
2) most u hasičárny - po starý chodník do centra
3) od kostela v centru - po chodník u transformátoru

∗

příprava projektů na zvýšení bezpečnosti v dopravě - chodníky, přechody
apod.
výměna oken v budově Pohostinství UKremlů a zateplení pláště budovy
doplnění systému vytápění v budově ObÚ a pohostinství na dřevní hmotu
odkanalizování Pohostinství U Kremlů
rekonstrukce a znovu umístění rozbitého kříže od Šimíčků na nové stanoviště
oprava střechy terasy budovy ObÚ a doplnění mobiliáře budovy
nákup nové komunální techniky pro údržbu obce (traktůrek s kabinou
a s příslušenstvím)
výměna střešní krytiny budovy školy
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozvodů
výstavba bezdrátového místního rozhlasu a povodňového varovného systému - spolufinancováno z dotace Ministerstva životního prostředí
výsadba zeleně kolem obce ve čtyřech lokalitách - spolufinancováno
z dotace Ministerstva životního prostředí
výměna dopravního značení na místních komunikacích a doplnění zpomalovacích prahů

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Jak z výše uvedeného vyplývá, pořád se něco děje. Ale opakuji myšlenku, že můžeme dělat pouze to, na co máme a především to, co bude ku prospěchu co nejvíce
lidem.

Zdeněk Vajda
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Poplatek za odpad na rok 2013
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2012 ze 12. 12. 2012 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok.
Touto vyhláškou dochází i ke změně splatnosti poplatku:
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013 a
245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2013,
2) jednorázově na celý rok:
490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2013.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)

Základní škola
Stařenka Morava vypráví
Stařenka Morava vypráví, to byl název hudebně národopisného programu,
který v naší škole vedl hudební teoretik a pedagog Petr Drkula. Žáci se seznámili,
jak se kdysi hrávalo na kobzu, dvojačku, koncovku nebo grumle. Slyšeli řadu prastarých písní, ze kterých se dověděli, proč se jejich předkové více než strašidel báli například Turka nebo Branibora. Proč byl pak jejich odvěkým ochráncem právě svatý
Jiří žáci zjistili nejen v písňové legendě o něm, ale i z jeho výtvarných lidových
ztvárnění. Hru na lidové hudební nástroje si žáci mohli také sami vyzkoušet.
Domníváme se, že poznání života dříve, tzv. návrat ke kořenům, je pro děti velmi
přínosný, vede je k zájmu o historii a k úctě k našim kulturním hodnotám.

Nálepky na popelnice již nebudou vydávány.

Zápis do 1. třídy

Poplatek ze psů na rok 2013
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 proveďte nejpozději do 31. 3. 2013 na obecním úřadě v úřední dny nebo
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001)
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

V souladu s § 46 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/ vyhlašuje ředitelka Základní
školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové organizace

zápis do 1. třídy,
který se uskuteční v úterý dne 12. února 2013 v 15:30 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti předškolního věku,
které do 31. 8. 2013 dovrší šest let a ty děti,
které měly v loňském roce odklad školní docházky.
K zápisu do 1. třídy zákonní zástupci dítěte přinesou:
občanský průkaz,
rodný list dítěte.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka
V Závišicích 14. ledna 2013
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Školní okénko

Volba prezidenta republiky
- výsledky hlasování v obci Závišice

Poděkování
Milé Závišice,
ještě před pěti lety jste pro mne byly jednou ze zastávek na trase Kopřivnice - Nový
Jičín. Náhoda tomu chtěla, že jsem po své poslední mateřské hledala práci a úspěšně
jsem prošla výběrovým řízením na místo učitelky ve Vaší mateřské škole. Kromě práce
jsem tak za poslední tři roky získala skvělou příležitost poznat Závišice na vlastní kůži,
seznámit se spoustou krásných míst a báječných a zajímavých lidí všech věkových kategorií.
Člověk míní a život mění: pracovně se se Závišicemi loučím. Ale život není jenom
práce a tak se těším na další setkání se Závišany, na procházky k Hůrce, na Kajzedrák
a ke sv. Kateřině.
Přeji celým Závišicím, ať jim děti zdárně a zdravě rostou, ať obec vzkvétá a škole
a školce plné a šťastné třídy.
Katka Kovářová

1. kolo
Pořadí

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Miloš Zeman

143

2.

Jan Fischer

110

3.

Karel Schwarzenberg

92

4.

Zuzana Roithová

70

5.

Jiří Dienstbier

53

6.

Taťana Fischerová

27

7.

Vladimír Franz

19

8.

Přemysl Sobotka

15

9.

Jana Bobošíková

7

Počet voličů v seznamu + počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz

748

Počet voličů, kteří hlasovali

542

Počet platných hlasů

536

Volební účast

72,46%

2. kolo
Pořadí

Jméno a příjmení

1.

Miloš Zeman

268

2.

Karel Schwarzenberg

240

Počet voličů v seznamu + počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz

752

Počet voličů, kteří hlasovali

511

Počet platných hlasů

508

Volební účast
18

Počet hlasů

67,95%
5
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Pro informaci občanům a členům TJ Závišice o.s. otiskujeme dopis TJ, týkající se
provozu tělocvičny a poskytování dotace pro TJ, adresovaný zastupitelům obce
a reakci starosty na tento dopis.
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Tříkrálová sbírka 2013

17
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Tříkrálová sbírka 2012 - vyúčtování

16
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Blahopřání jubilantům
Marie Valová
Čestmír Hyvnar
Vlasta Hyvnarová

Pavel Moudrý
Stanislav Žerdík

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se bude konat

ve středu 6. 2. 2013 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Uskuteční se na ní přednáška o trestných činech páchaných na seniorech.

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

12. 2.
12. 3.

Oznámení o ukončení činnosti
Místní skupina Českého červeného kříže oznamuje,
že k 31. 12. 2012 ukončila činnost.
Výbor MS ČČK

8
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Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Občané s trvalým pobytem v obci Závišice žádají o výměnu řidičského průkazu
na Městském úřadě Kopřivnice, odboru správních činností - oddělení dopravních
agend (4. podlaží).
S sebou přineste:
- vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“ (žádost obdržíte na pracovišti - viz výše)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
Vydat nový ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek
500 Kč).
Žádejte o výměnu řidičského průkazu již nyní
a vyhněte se tak čekání ve frontách v období před koncem roku 2013!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZÁVIŠICE
Vás zve na tradiční

KONČINOVÝ PLES
v pátek 8. 2. 2013 od 20.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů

Hudba: YPSILON
Vstupné: 70 Kč

∗
∗

Tombola a občerstvení zajištěno
Na Vaši účast se těší hasiči

10
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Pozvánky

TJ Závišice o.s.
pořádá

Závišické bruslení
na Zimním stadionu v Kopřivnici
v sobotu 16. 2. 2013 od 16:30 do 17:30 hod.
Doprava vlastní

Cena 20,-Kč/osobu
12
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