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Zpravodaj/květen 2014 
 

Poděkování 

Pozvánka na zájezd 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N  2 0 1 4 / C E N A  

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
ZÁVIŠICE 

660 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY  

O OBCI 

1354 - 2014 

Obecní úřad informuje 

 

Společná večeře v restauraci Ondráš ve Sviadnově 

Odjezd: ve 4.15 hodin od Obecního úřadu Závišice 
Cena zájezdu: 700 Kč (doprava, vstupné, pojištění, průvodce, společná večeře) 
V autobuse možnost výměny zlotých. 

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 12. 5. 2014. 

Obec Závišice pořádá  
POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

DO POLSKÉ REPUBLIKY 
 v pátek 16. května 2014 

           Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli      
na dobrou věc a pomohli nám dát dohromady materiál        
na letošní  SLAMÁKY.  Je vidět, že se slámoví kamarádi 
loni líbili a že máte zájem o to, aby nás provázeli i letošními 
dožínkami. Vybralo se spousta materiálu, takže bych tímto 
ukončil sbírku a ještě jednou všem moc poděkoval. 
                                                                      Ladislav Lípový 

Krakow 
- historická tržnice 
      - hrad Wawel  

Solný důl Wieliczka 
- muzeum těžby kamenné soli 
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Sběr elektroodpadu 

     Někteří z vás možná zaregistrovali, že se z parkoviště naproti 
kostela ztratil červený kontejner na sběr drobného elektroodpadu. 
Tento kontejner jsme museli přemístit za budovu ObÚ, kde je 
hlídán kamerovým systémem, neboť na parkovišti byl již 2x ná-
silně otevřen a vykraden. 
      Nejde o vykradení elektroodpadu, ale o to, že po násilném 
otevření vznikne škoda, která má mnohem větší hodnotu než vše-
chen elektroodpad zde uložený. 
     Proto, budete-li chtít tento kontejner využít k odložení elektro-
odpadu z domácnosti, najdete jej za budovou ObÚ u již známého 
plechového elektrodomku. 

                 Děkujeme za pochopení 

Jaro je v plném proudu 

     Jaro letos přišlo po velmi mírné zimě a všechny těší, že se vše kolem zelená a tak 
brzy všechno kvete. S krásným teplým jarem je spojeno i každoroční vyvádění mláďat 
zvěře a ptactva. Některá zvířátka se na potomky teprve připravují, jiní se již naplno vě-
nují mateřským povinnostem. Svá hnízda a doupata mají v lukách, na mezích, v křovi-
nách a v lese. Všude tam se můžeme setkat se zvěří a ptáky, kteří mají spoustu práce, aby 
se o své potomky postarali. 
     Velkým problémem pro ně jsme my lidé. Někteří motorizovaní „MILOVNÍCI       
PŘÍRODY“, jezdí do přírody bohužel na motorkách, čtyřkolkách či v autě. Jejich počí-
nání je nepříjemné pro zvířata, pro lidi hledající trošku klidu a navíc je protizákonné. 
     Dalším podstatným problémem jsou volně pobíhající psi. Na procházku se psem jde 
rád každý, ale obzvláště v jarních měsících bychom měli dbát na to, aby naši psi neběhali 
volně po loukách a lesích, protože drobná zvěř se jejich nenadálou přítomností stresuje    
a mláďata zbytečně uhynou. 
 
PROTO!!! 
NEJEZDĚTE DO PŘÍRODY JINAK NEŽ NA KOLE!!!  

Lesní zákon  289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995 zakazuje jezdit a stát           
s motorovými vozidly v lesích. Lesní zákon platí bez ohledu na to, zdali           
je cesta opatřena závorou, dopravní značkou či neoznačena.  
 

SVÉ PSY DRŽTE NA VODÍTKU !!! 
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti             
(č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Tedy nejen les, ale i louky                   
a polnosti. 

Zdeněk Vajda, starosta obce Závišice 
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Za udělení ceny Památka roku 2013 
společně poděkujeme při mši svaté 

v kostele sv. Kateřiny 
v sobotu 17. května v 17 hodin. 

Kostel sv. Kateřiny - Památka roku 2013 

      Kostel sv. Kateřiny v Tamovicích byl 3. dubna 2014 v Písku vyhlášen Památkou 
roku 2013.Tímto titulem jej ocenilo Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. V této soutěži jsou hodnoceny nejlepší 
projekty a realizace obnov nemovitých kulturních památek, bu-
dov a souborů staveb s památkovými, architektonickými či urba-
nistickými hodnotami - například hrady, zámky, kostely, klášte-
ry, divadla a další. Komisi zaujala příkladná symbióza využití 
cenné památky po obnově, spojení duchovní činnosti s dalším 
společenským využitím.  

Kostel je možné si prohlédnout vždy o víkendu 
v sobotu od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. 

V případě nepřítomnosti průvodce volejte na tel. číslo 604 635 585 
http://svata-katerina.cz/ 

 
 
 
 

 
 
Prosíme zájemce, aby pomohli při zajišťování otevírání kostela sv. Kateřiny o víkendech 
a přihlásili se Dominikovi Davidovi na tel.604 548 586 nebo na dominik.d@centrum.cz 

     Slavnostního předání ceny včetně pamětní desky a finanční odměny ve výši sto tisíc 
korun se zúčastnila projektová manažerka ostravsko-opavského biskupství Dagmar    
Jiskrová. „Pro farnost je toto ocenění velkou poctou, na kterém se podílela řada lidí,       
a nezastupitelnou roli hrají dobrovolníci z farnosti, kteří zajišťují návštěvnický provoz. 
První turistickou sezonu má kostel již úspěšně za sebou, během roku se zde uskutečnila 
řada koncertů, pravidelně zde koncertuje novojičínský Ondrášek a od letošního roku zde 
zájemci mohou vstoupit také do svazku manželského,“ uvedla Dagmar Jiskrová. 
     O vzácné kulturní památce, která stojí nedaleko turisty hojně navštěvovaného Štram-
berku, však mnoho lidí neví. „Kostel sv. Kateřiny se střechou a ohradní zdí krytou šinde-
lem stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Nového Jičína.    
Samotný kostel je vrcholně gotická stavba z přelomu 14. až 15. století s pravoúhlým 
kněžištěm a obdélnou lodí. Od roku 1935 kostelík chátral. V roce 2011 se podařilo získat 
dotaci z EU na spolufinancování oprav, projekt finančně podpořilo také město Štram-
berk, obec Závišice a Nadace RWE Gas Storage“ popsala Dagmar Jiskrová vítěznou 
památku a současně pozvala k její návštěvě. „Všichni lidé jsou zváni, aby se zastavili      
a načerpali něco, z nezapomenutelné atmosféry tohoto místa,“ dodala Dagmar Jiskrová. 

Reportáže o kostele sv. Kateřiny: 
http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/25-dubna-2014/ 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/moravskoslezsky-kraj/270175-kostel-sv-
kateriny-u-stramberku-je-vzacna-konzerva-a-pamatka-roku/ 

V pátek 23. května od 18 do 23 hodin 
 proběhne v kostele sv. Kateřiny 

Noc kostelů. 
Program bude vyvěšen na plakátech. 
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Daň z nemovitostí na rok 2014 

Během května budou rozesílány do poštovních schránek složenky k zaplacení daně 
z nemovitostí na rok 2014. 
Na kterémkoli územním pracovišti  Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
mohou poplatníci nahlédnout do hromadného seznamu, vydaného tímto finančním 
úřadem pro celý obvod jeho působnosti, tj. pro celý Moravskoslezský kraj  
(viz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 
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Volby do Evropského parlamentu 

Možnost hlasovat na voličský průkaz 
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb nebude 
moci anebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) může požádat      
o vydání voličského průkazu: 
• osobně na Obecním úřadě Závišice do 8. května 2014 do 16 hodin 
• podáním doručeným Obecnímu úřadu Závišice do 8. května 2014 do 16 hodin: 
            - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
              (volič je osvobozen od správního poplatku za ověření podpisu) 
            - v elektronické podobě - e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým 
              podpisem voliče 
            - v elektronické podobě - prostřednictvím datové schránky  
Obecní úřad nejdříve 8. května 2014 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku   
pouze na území České republiky. 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, v jehož 
územním obvodu má trvalý pobyt (tj. ObÚ Závišice) a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky (pouze na území Závišic). 

Volby do Evropského parlamentu se budou konat 
       v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice  

Každý občan ČR má právo volit na území ČR do Evropského parlamentu pokud alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva 
a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje    
na voličský průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů    
vedeného zastupitelským úřadem. Volič může předložit také potvrzení obecního úřadu    
z místa původního trvalého pobytu o vyškrtnutí ze seznamu voličů (pokud změní místo 
trvalého pobytu po 13. 4. 2014). Tento volič prokáže své právo hlasovat ve volební míst-
nosti v místě nového bydliště občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením     
o změně místa TP.         
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR nebo ces-
tovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 

Voličům budou dodány nejpozději 20. května 2014 hlasovací lístky spolu s informacemi 
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
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Český den proti rakovině 

Sběr víček pro Nikolku z Rybí pokračuje 

Díky vám, kteří nosíte víčka do ZŠ nebo do kostela, jsme zase odvezli 2 pytle                 
na Obecní úřad Rybí. 
Nikolka je znovu na léčebném pobytu v Klimkovicích a její stav se zlepšuje. 
                                                                                                           Jaromíra Hajdová 

Díky výtěžku ze sběru víček využívá Nikolka léčebný program 
KLIM-HERAPY 

Jedná se o program Sanatoria Klimkovice. Aby léčba byla efektivní, je nutno terapii 
podstoupit co 3 měsíce. 
Zdravotní pojišťovna ovšem přispívá pouze na jeden pobyt ročně a to částkou 50 000,-, 
což je polovina ceny jednoho ze čtyř doporučených. 
Cena čtvrtletního programu činí 91 000,-  
 

Za jeden kg víček dostane Nikolka 6 Kč. 
Zatím proběhly čtyři svozy, kde bylo vybráno: 
1 29.10.2013  2789 kg  = 16734,- 
2 24.  1.2014    970 kg  =   5820,- 
3 12.  3.2014    650 kg  =   3900,- 
4  3.  4. 2014    510 kg  =   3060,- 
                                                 ------------------                       ----------------- 
    4919 kg  = 29534,- 
Chceme tímto poděkovat všem, kteří Nikolku podporují, jak sběrem 
víček, tak i finančními dary. 
                                                                                                                rodiče Nikolky 

     Ve středu 14. května budou na různých 
místech nabízet žlutě oděné skupinky dětí, 
studentů květ měsíčku zahradního s tmavě 
zelenou stuhou. 
     Také já jsem se připojila k pomoci dobré 
věci a objednala jsem 100 ks těchto kytiček, 
které doufám s vaší pomocí prodám. Mini-
mální cena květu je 20 Kč a více. 
Informace na tel. č. 725 589 089. 
     Věřím, že mne nezklamete. Onemocnění 
rakovinou rok od roku přibývá. Děkuji          
za pochopení. 
                         Jaromíra Hajdová 
                         dětská sestra, nyní v důchodu 
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Velikonoční skautské kuřátko 2014 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Oldřich Hývnar 
Anna Kuběnová 

Svatopluk Pokluda 
Jan Hyvnar 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
s oslavou „DNE MATEK“ 

se bude konat  
ve středu 7. 5. 2014 v 16.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 

V neděli 6. dubna 2014 oslavili  
Zlatou svatbu 

 

manželé Jarmila a Rudolf Baďurovi               

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 oslavili  
Diamantovou svatbu 

 

manželé Hana a Emil Lichnovští               

Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody  
do dalších společných let. 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
6. 5. 
3. 6. 

Letos jsme se ve dnech 17. – 18. dubna opět zapojily do celostátní 
sbírky „POMOZTE DĚTEM“. Ve dnech sbírky jsme před Obecním úřadem 
v Závišicích rozdávaly za příspěvek do kasičky námi vyrobené perníčky, 
malovaná vajíčka, kuřátka ve skořápce, zajíčky na špejli a další. 
Tato akce byla velice úspěšná, podařilo se nám vybrat 4 037 Kč.  
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou 
postižené, zanedbávané či ohrožené.  Děkujeme všem, kteří přispěli!!!  

Skautský oddíl Minehawa 
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Valná hromada honebního společenstva 

Starosta honebního společenstva ZÁVIŠICE-ŠTRAMBERK 
zve majitele honebních pozemků 

na valnou hromadu, která se uskuteční 
v pátek 9. května od 16 hodin v Pohostinství U Kremlů. 

Na programu jsou informace zástupců Mysliveckého sdružení, 
informace o záměru podpory zazvěření honitby ze strany honebního společenstva apod. 
 

Nedílnou součástí VALNÉ HROMADY honebního společenstva bude 
tradiční posezení při SRNČÍM GULÁŠI 

 
Zdeněk Vajda, starosta honebního společenstva 

Obec Závišice a MO KDU-ČSL 
srdečně zvou 

 

na Jarní koncert ke Dni matek 
Dechového orchestru Štramberk, 

který se bude konat 
 

v neděli 11. 5. 2014 v 16 hod. 
na zahradě nebo v sále 

Pohostinství U Kremlů v Závišicích 

Pozvánky 
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Obec Závišice – Kulturní komise 
 

pořádá 

DEN DĚTÍ 
                           

Kdy:  pátek 30. května 2014 v 15:30 
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů 

 

Pestrý program pro všechny děti 
 

15:30 – 17:30 Cesta za pohádkou 
18:00 Sokolníci – ukázky dravých ptáků 

 

Sociální komise obce Závišice pořádá 
v neděli 25. května 2014 od 15.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
 

V Í TÁ N Í   O B Č Á N K Ů 
  

Společně s vystoupením dětí z mateřské školy 
přivítáme nové občánky Závišic, 

kteří se narodili v období od listopadu 2013. 
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Připravujeme 
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Školní okénko 

Základní škola 

Mateřská škola 

 
 
 
 

 
Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem 

bude Mateřská škola Závišice 
 uzavřena v době letních prázdnin v termínu 

od 14. 7. 2014 do 15. 8. 2014. 
 

                                                            Mgr. Dana Hýlová, ředitelka 

Oznámení o omezení provozu mateřské školy 

Měsíc duben byl bohatý na kulturní akce, kterých se naše škola zúčastnila. 
Ve čtvrtek 10. 4. se v DDM v Kopřivnici konala pěvecká soutěž „Lubinský 

zpěváček“. Velkou radost nám udělala Kateřina Matulová z 1. třídy, která ve své kate-
gorii vyhrála. Gratulujeme. 

V úterý 15. 4. představily v KDK svůj hudební repertoár kapely složené 
z žáků místních základních škol. A u toho jsme nesměli chybět. Koncert se všem moc 
líbil a některé známé písničky jsme si zazpívali společně s vystupujícími.  

 Ve středu 16. 4. jsme navštívili interaktivní program Velikonoce na zámku, 
který se uskutečnil v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Při vstupní besedě se děti 
seznámily s historií tradičních regionálních oslav velikonočních svátků a s nimi spoje-
ných zvyků jako bylo vynášení Mařeny, přinášení májky, svěcení kočiček 
i velikonočních jídel, šmigrust atd. Po ochutnávce velikonočního pokrmu měly děti 
možnost vyzkoušet svou výtvarnou zručnost při tradiční výzdobě velikonočního vejce.  

Tradiční Den Země jsme v naší škole oslavili v úterý 22. dubna. 
V dopoledních hodinách jsme se věnovali úklidu prostranství v okolí školy, kostela     
a hřiště. 

 
                                                                                        Mgr. Aleš Jarolím 
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Informace od hasičů 

     Za účasti 260 dobrovolných i profesionálních hasičů z naší republiky, Slovenska   
a Německa proběhlo v sobotu 5.4.2014 v Jablonci nad Nisou XXVIII. halové mis-
trovství ČR v požárním sportu, kterého se zúčastnili i naši borci, když startovali 
v běhu na 100 m s překážkami. 
Ondra Kahánek si vybral velkou porci smůly a po drobném zranění v tréninkovém 
pokusu upadl v 1. pokusu na kladině a nebyl hodnocen. 
Honza Kuběna předvedl v 1. pokusu solidní výkon a časem 18,01 s vybojoval 
44. místo a postup do 2. kola, kam postupovalo 60 nejlepších podle dosažených časů. 
Ve 2. pokusu po vynikajícím výkonu vybojoval časem 16,83 s celkové 9. místo. 
Dosáhl tak největšího úspěchu v historii Závišických hasičů a vylepšil si svůj osobní 
rekord z roku 2012 o 0,25 s. 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá 
ve čtvrtek 8. 5. 2014 ve 14.00 hodin 

na cvičišti U Kremlů 
  

OKRSKOVOU  SOUTĚŽ  V  POŽÁRNÍM  SPORTU 
za účasti družstev mužů a žen ze Sedlnic, Libhoště, Bartošovic, Hukovic a Závišic. 

 

Vítěz získá právo postupu na okresní soutěž v Novém Jičíně. 
 

Přijďte povzbudit naše hasiče, kteří budou obhajovat vítězství z loňského roku 
 

Občerstvení zajištěno 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá 
v sobotu 31. 5. 2014 ve 13.00 hodin 

na cvičišti U Kremlů 
 

V. ročník soutěže v POŽÁRNÍM  SPORTU 
1. kolo Novojičínské ligy 

za účasti družstev mužů a žen z celého okresu 
 

Vítězové získají finanční a věcné ceny 
 

Přijďte povzbudit jak naše hasiče, tak hasiče z okolních sborů 
  

Občerstvení zajištěno 

Halové mistrovství ČR 2014 

Pozvánky 
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Městský úřad Kopřivnice informuje 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice oslavuje v letošním roce 120. výročí od svého        
založení. Oslavy proběhnou ve dnech 18. - 19. července.                                                                     
 

Budou zahájeny v pátek večer slavnostní valnou hromadou, při které budou našim 
obětavým hasičům předána ocenění za jejich dobrovolnou činnost.  
 

V sobotu proběhne už 17. ročník soutěže mladých i dospělých hasičů O pohár obce 
Závišice. Odpoledne bude následovat Hasičský výlet s ukázkami hašení historickou 
a moderní požární technikou. 
 

Po oba dny bude v hasičské zbrojnici „Den otevřených dveří“ a v přísálí U Kremlů      
bude probíhat výstava „120 let hasičů v Závišicích“. 
 

Žádáme občany, kteří chtějí zapůjčit nebo věnovat své hasičské cennosti na výstavu, 
ať kontaktují Romana Čípa, Dis., Závišice 246. 

Ing. Josef Kuběna 
starosta SDH Závišice 

Oslavy 120 let založení 

Kola pro Afriku 

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo, 
přineste jej na Technické služby města Příbora 

 ve dnech  
   pondělí a středa     8:00 – 11:00     12:00 – 16:30 
   sobota                     8:00 – 12:00  

nebo na Obecní úřad Závišice 

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz 

 
Sběr kol pokračuje, 

z Obecního úřadu Závišice 
již bylo odvezeno 16 kol! 
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI 
12 zastavení na cestě staletími 

Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec 

V. 
Od tvrze k fojtům 

     Ke vzniku vesnice i jejímu jménu se pojí několik pověstí. Jedna z nich praví, že roz-
vodněná Sedlnička prý odnesla celou dědinu Tamovice na nové místo, tam se stavení 
zavěsila na břehu a lidé novou osadu nazvali Závěšicemi. Na místě staré vsi zůstal jen 
kostel sv. Kateřiny a mlýn. Druhá verze této pověsti dává zánik Tamovic do souvislosti 
s vpádem Tatarů v roce 1241 - pobořením hrází rybníků u Ženklavy vody prý zaplavily 
tatarský tábor a ves Tamovice, kterou „zavěsily“ níže po proudu. 
     K odplavení Tamovic a jejich „zavěšení“ muselo dojít před polovinou 14. století, 
neboť v té době už jsou Závišice doloženy na nynějším místě (1354). Z historických 
pramenů však víme, že Tamovice byly zrušeny až ke konci 16. století - ještě okolo roku 
1570 tu byli čtyři poddaní a nedaleko kostela mlýn náležející ke Štramberku. 
     Pověst o vzniku jména Závišice od „zavěsiti“ neobstojí ani po stránce jazykové. 
Název je odvozen od osobního jména Záviš. Někteří historikové předpokládají, že za-
kladatelem vsi a dárcem názvu mohl být Záviš z Vikštejna, jehož rod držel šostýnské 
zboží v letech 1369 - 1422. Není však dokázáno, že Záviš nebo jiní členové rodu vlast-
nili ves i v první polovině 14. století. V letech 1354 - 1369 náležely Závišice jiným 
majitelům. Zakladatelem vsi nebo dárcem jména byl zřejmě jiný Záviš. 
     Nemuselo se jednat o majitele, ves mohla být nazvána podle lokátora, kterému při-
padl úkol sehnat osadníky a rozdělit mezi ně půdu přidělenou vrchností do dědičného 
nájmu. Za svou námahu i za finanční riziko při vysazování vsi obdržel dědičné fojtství 
osvobozené od robot a nadané dalšími výsadami. 
     Už tři roky po první písemné zmínce (1354) o Závišicích, se v r. 1357 objevuje 
první zmínka o závišické tvrzi - na levém břehu Sedlničky zpupný statek s tvrzí na vyvý- 

šené ostrožně. Po roce 1516 závišická tvrz zanikla. 
     Závišice byly už v polovině 14. století rozděleny v podstatě říčkou Sedlničkou        
na dva díly. Levobřežní díl, alodní, s tvrzí a pravobřežní, který se stal samostatným 
biskupským lénem s povinnostmi vůči hradu Šostýnu, 
později Hukvald. V roce 1379 měli v držení Šostýn     
i lenní část Závišic synové Vítka z Vikštejna Václav    
a Bernard, který asi vlastnil alodní díl a lenní statky 
pak vlastnili oba bratři společně. 
     A v té době dochází k významné události. Uvedený 
Václav udělil 14. 3. 1382 i jménem Bernardovým     
na hradě Šostýně výsady pro závišické fojtství. Pů-
vodní privilegium měl prý v zástavě jejich otec, ale 
listina se ztratila. Proto vydáno nové. Fojtství tedy 
existovalo již před rokem 1382. Za toto ztracené pů-
vodní privilegium vydali nové pro dědičného fojta Míčka. 

15: Pravděpodobná podoba 
       hradu Šostýn 
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17: Fojtství před demolicí okolo r. 1970 16: Staré závišické fojtství 

(pokračování příště) 

V něm se mj. praví: „...Výše řečený Mička a jeho nástupci mají k tomu fojtství míti svo-
bodný lán, ... krčmu, mlýn, ševce, krejčího, pekaře, kováře, řezníka má držeti svobodně      

a má bráti třetinu soudních poplatků odváděti dvě třetiny a má držeti každý šestý lán       
v pravém poplatku (to je bráti plat z každého šestého lánu)...“ 
     Toto privilegium obnovil v roce 1511 Albrecht z Hustopeč jako pán na Štramberku 
vydáním „obdarovacího listu na rychtu v Závěšicích“, tzv. Hamfešt dne 24. května 1511, 
poněvadž původní listina měla ohněm zničenou pečeť, a ještě ho tehdejšímu fojtu Jiříkovi 
rozšířil. Poněvadž oba dva díly obce patřily v té době stejné vrchnosti, vztahovalo se toto 
nové privilegium též na oba dva díly obce. Podle této obnovené listiny fojtství tak přibylo 
práv ale i povinností. 
     O fojtu Jiříkovi je ještě zmínka v letech 1516 (odvádění berně) a 1519 a 1521, kdy Jiřík 
ze Závišic spolu se sestrou Dorotou z Rybí podal žalobu na Viktorina ze Žerotína. Zástup-
cem obou sourozenců na zemském soudě v Olomouci byl štramberský pán Albrecht          
z Hustopeč, osobní nepřítel Viktorinův. 
     V r. 1581 je zmiňován v dokumentech (urbář) ještě fojt Blažej (Blaziek), „foyt za-

wiesský – wstwrdzenej roli: 2 lány, k tomu les slowie Hagek, mlýn mauczny, krczmu          

a foytswj svobodne z toho platu do roka dawa 3 zl. 2 g. 4 d “. Jedná se o platební povin-
nosti. V r. 1657 bylo fojtovými poddanými 11 rolníků a 5 - 6 zahradníků. 
     Ve 2. polovině 17. století byli dědičnými fojty v Závišicích členové rodiny Pustějov-
ských. Z archivních údajů lze dovodit, že koncem 17. století byl fojtem na hukvaldské 
straně Matuš Pustějovský, a to ještě v listopadu roku 1699, kdy ženil syna Krystyána.    
Ten se stal následovníkem svého otce Matěje (Matúše). 
      
 
 
 
 
 
 
      
     Dědičný fojtský úřad později přešel z rodiny Pustějovských na rodinu Rašků, kteří po-
cházeli ze zemanského rodu z Kopřivnice. Byl to zámožný rod, patřilo jim též fojtství       
v Libhošti. Prvním fojtem z této rodiny se tak asi r. 1777 stal Jan Raška. Po jeho smrti 
(24/5 1809) se stává fojtem jeho syn z prvního manželství (s Annou Hyklovou ze Štram-
berka) Augustin (*1786), který se oženil s Eufemií Flögrovou (*asi 1787), dcerou Ondřeje 
Flögra, purkrabího ze Sedlnic. Fojtem byl ještě r. 1820. Po Augustinovi převzal fojtský 
úřad syn Alexander (1816-1865), který byl posledním zavišickým fojtem. Jeho první man-
želka byla Anna, druhá Zuzana /Hanzelková/ (*asi 1832). Měl s oběma 9 dětí. Nejmladší 
dcera Anna (*asi 1864) žila v r. 1925 jako nemajetná a opuštěná v obecním domě. Z jeho 
synů s manželkou Zuzanou se vypracoval k solidní existenci Josef (*1860), který žil         
s rodinou v čp. 68 a říkali mu „fojtek“ a dále Eduard (*1862). 
     Je třeba říct, že i když funkce fojtů přestala existovat, pojmenování fojt se ještě nějako 
dobu pro bývalého fojta používalo. Éra fojtů skončila zánikem panství v důsledku zrušení 
roboty v r. 1848. 
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Placená inzerce 
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Zprávy od judistů 

Medailová nadílka závišických judistů 
     Super sobotu prožili závišičtí judisté týden před Velikonocemi. Zúčastnili se dvou 
turnajů a výborné výkony byly ozdobou jejich vystoupení. 
     V Ostravě se na republikové úrovni v klání Českého poháru zúčastnili David Hyvnar 
a Adam Kahánek. Prvně jmenovaný závišický dorostenec se nechal přemluvit, zkusil 
start v kategorii do 100 kg mezi muži a jeho vystoupení dopadlo nad očekávání dobře. 
Ve svých šestnácti letech se nenechal zaskočit zvučnými jmény zkušenějších mužských 
soupeřů a stoprocentně prodal svoji stoupající formu. V tabulce nejprve porazil na ippon 
brněnského Marka Nekvapila. Poté nastoupil do zápasu 
s Josefem Pavlů z Blanska, a ani tady nezklamal. Ostřílené-
ho matadora porazil mazácky provedenou nízkou seoinagou 
rovněž na ippon. Po tomto vítězství se pak mohl radovat 
z premiérového zlata v Českém poháru mezi muži. 
Poněkud obtížnější situaci musel řešit ve váze do 73 kg 
Adam Kahánek. Konkurenci zde tvořilo šestnáct judistů 
nejen z Čech, ale i z Polska a Slovenska. V prvním zápase 
zdolal po velkém boji výborného Matěje Hoskovce z SKKP 
Brno. Ve druhém pak narazil na domácího Jaroslava Jelínka z Baníku Ostrava. Ani 
v tomto zápase nepřipustil zaváhání a chvatem seoinaga si vítězstvím na ippon zajistil 
účast v semifinále. Tady už byla situace hodně těžká. Vypjaté utkání se slovenským 
reprezentantem, pozdějším vítězem, Martinem Becíkem z Dukly Banská Bystrica pro 
sebe nakonec rozhodl Slovák a odkázal závišického judistu do bojů o bronz. Zde jej 
čekal vítěz oprav Jaroslav Špryčar ze Sokola Praha Vršovice. Ve druhé minutě utkání si 
připravil Adam Kahánek kombinaci de aši harai - sode curi comi goši a složil soupeře 
na čistá záda. Tímto závěrečným vítězstvím si otevřel cestu na stupně vítězů k bronzové 
medaili. 
     Ve stejný den soutěžili v sousední Karviné na Velikonočním turnaji žáci. Porovnat 

síly s konkurencí tady přijeli Radek Rýpar a Filip Hanzelka.         
Na této soutěži si oba zkusili malý experiment. Pořadatel jim 
umožnil absolvovat opakovaný start jak ve své, tak i potom          
ve vyšší kategorii. Radek Rýpar bojoval nejprve mezi staršími žá-
ky do 42 kg. Tady si poradil se Slováky Jozefem Rafajem 
z Dubnice i s Jánem Králikem ze Slávie Žilina. V posledním zápa-
se jej o zlato mohl připravit taky dosud neporažený oddílový kole-
ga Filip Hanzelka. Překvapení se ale nekonalo. Radek Rýpar svého 
mladšího sparinga v závišickém finále porazil a na dubnického 
Rafaje zbylo třetí místo. Radek Rýpar potom předvedl spanilou 
jízdu i v kategorii do 46 kg. Pavoukem se probil přes Tomáše 
Klosku z Orlové, Michaela Mikulu z Havířova a Slováka Denise 

Škutétyho až do finále. V něm pak zvítězil na ippon nad Miroslavem Simčíkem ze slo-
venské Žiliny a ke zlatu ze „čtřicetdvojky“ přidal další zlato i z váhy do 46 kg. Filip 
Hanzelka pak šel ve šlépějích svého kamaráda. V jeho domovské kategorii mladších 

Adam a David 

Radek a Filip 
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Benjamínci a přípravka se úspěšně představili v březnu  
na čoko-turnaji ve Frýdku Místku: 
 

Bartoň Mikoláš                  1.místo 
Bartoň Tobiáš                    1.místo 
Honeš Vojtěch                   1.místo 
Michálková Zuzana 2.místo 
Bartoň Max  2.místo 
Tomeček Metoděj 2.místo 
Štihel Jakub  2.místo 
Michálková Pavla 3.místo 
Horák Tomáš  3.místo 
Uhláková Martina 3.místo 
Žárský Daniel  3.místo  
Bartoš Patrik  3.místo 
Gajdušek Adam                 3.místo 
Gajdušek Ondřej               3.místo 
Štihel Jan                           3.místo 

Nejmenší benjamínci bojovali na turnaji přípravek 

žáků do 42 kg nepřipustil žádné kompromisy. V tabulce zvítězil nad Janem Valicou 
ze Stonavy na držení. Se Slovákem Filipem Machačem byl jeho vítězný chvat harai 
goši a Julii Ševcovou ze Sokola Žilina udržel na lopatkách předepsaných 20 sekund 
rovněž na ippon. Jako jediný neporažený pak bral zaslouženě zlatou medaili. Koneč-
ná sobotní bilance závišickýh borců je skvělá. Čtyři účastníci získali zlato a bronz     
z prestižního Českého poháru a tři zlata a stříbro z Velikonočního turnaje v Karviné. 
     Úspěšnost závišického oddílu ještě podtrhli svými výkony žáci na Slezském pohá-
ru v Opavě. Radek Rýpar opět nenašel přemožitele ve váze do 42 kg mezi staršími 
žáky. Anna Lošáková se po nemoci vrátila zpět na tatami ve skvělé formě. O zlato 
svedla boj s Polkou Jagodou Zydek. V kategorii mladších žášek do 57 kg oba zápasy 
vyhrála na ippon a na stupních vítězů obsadila nejvyšší příčku. Mezi mladšími žáky 
ve váze do 42 kg prohrál Filip Hanzelka jen jediné utkání se svým věčným rivalem 
Luďkem Kubíčkem z SKP Frýdek Místek. Tato těsná prohra po více než vyrovna-
ném průběhu jej odsunula ke konečné bronzové medaili na třetí příčku stupňů vítězů.   

Libor Kahánek 


