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Obecní úřad informuje
Opisy vodoměrů
Ovod spol. s r.o. oznamuje,
že v termínu od 30. 6. 2014 - 8. 7. 2014
budou v obci Závišice prováděny pravidelné opisy vodoměrů
pracovníkem Ovod, spol. s r.o.
Vzhledem k novému typu odečítacího zařízení Psion žádáme všechny odběratele
o maximální vstřícnost při zpřístupnění měřidel a umožnění provedení fyzického
odečtu na místě. Děkujeme za pochopení.
Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni
se na požádání prokázat.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 28. července
pondělí 18. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Poplatek za odpad na 2. pol. 2014 - termín splatnosti 30. 9. 2014
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2014
můžete zaplatit
nejpozději do 30. 9. 2014.
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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 9. 6. 2014
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
404/2014 úpravu programu 24. zasedání ZO: vypuštění bodu 8. Směrnice o zásadách
vztahů obce Závišice a jejích orgánů k příspěvkovým organizacím zřízeným
obcí
4-3-0
405/2014 upravený program 24. zasedání ZO

7-0-0

volí:
406/2014 návrhovou komisi 24. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová,
Mgr. Aleš Jarolím
7-0-0
407/2014 ověřovatele zápisu z 24. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová a Petr Heralt
7-0-0
schvaluje
408/2014 pracovní skupinu složenou ze všech zastupitelů, která bude provádět výběrová řízení na akce lávka a chodníkové těleso od centra obce po hasičárnu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězi
7-0-0
bere na vědomí
409/2014 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0
schvaluje:
410/2014 v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
vše ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2013
v předneseném znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
(viz přílohy)
7-0-0
411/2014 účetní závěrku obce Závišice za rok 2013 sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2013 v předloženém znění (viz přílohy)
8-0-0
412/2014 hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové
organizace za rok 2013 ve výši 0 Kč
8-0-0
413/2014 účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové
organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v předloženém znění
8-0-0
(viz přílohy)
414/2014 1. bere na vědomí
informaci o projednání Změny č. 1 Územního plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
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2. konstatuje
po ověření, že Změna č. 1 Územního plánu Závišic není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a se stanovisky dotčených orgánů
3. vydává
dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.1 Územního
plánu Závišic
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání:
schvaluje:
415/2014 výstavbu pamětního kříže z torza kříže od Šimíčků v celkové výši
do 100.000 Kč a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech zastupitelů
zajištěním veškerých náležitostí až po slavnostní odhalení
8-0-0
416/2014 záměr výkupu pozemků pod obslužnou komunikací mezi budovou obecního
úřadu a budovou školy - část parc. č. 18 (od hlavní cesty po hranici pozemků
8-0-0
parc. č. 17/1 a parc. č. 17/2) za 50 Kč/m2
417/2014 záměr darování pozemků ve vlastnictví obce Závišice, které jsou zastavěné
stavbou vodního díla „Úprava Sedlnice, Závišice km 11,800 - 13,750 TPE,
č. stavby 5641“ v katastrálním území Závišice, obec Závišice ve vlastnictví
Povodí Odry s.p. (viz příloha)
8-0-0
bere na vědomí
418/2014 seznámení s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
u obce Závišice na základě ustanovení §129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu
provedením opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů
obce a opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce,
dle protokolu č.j. MV-43462-3/ODK-2014 ze dne 23. května 2014
(viz přílohy)
8-0-0
schvaluje:
419/2014 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 3 na rok 2014 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
420/2014 záměr narovnání majetkoprávních vztahů s majitelkou xxxxxxxxxxxxxxxxxx
a schvaluje záměr darování pozemku z vlastnictví obce Závišice do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx, jedná se o 6m2, které jsou ve skutečnosti součástí
RD č. p. 131 a ne budovy č. p. 201 ve vlastnictví obce Závišice jak je doposud vedeno v katastru nemovitostí -viz. GP 784-3960/2013, parcela č.1279
(viz příloha)
8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta
starosta
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Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 25. 6. 2014
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
421/2014 úpravy programu 25. zasedání:
a) odložení projednání navrženého bodu 6. Směrnice o zásadách vztahů obce
Závišice a jejích orgánů k příspěvkovým organizacím zřízeným obcí 7-0-0
b) doplnění bodu: Zřízení majetkového účtu obce Závišice
7-0-0
c) doplnění bodu: Ostatní dopravní obslužnost - projednání zůstatku
7-0-0
d) doplnění bodu: Projednání podkladů DSO Sdružení povodí Sedlnice 7-0-0
422/2014 program 25. zasedání ZO

7-0-0

volí:
423/2014 návrhovou komisi 25. zasedání ZO ve složení: Pavla Hyklová, Petr Heralt
7-0-0
424/2014 ověřovatele zápisu z 25. zasedání ZO: Hana Kuběnová a Marta Najzarová
7-0-0
bere na vědomí
425/2014 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty
o činnosti obce
7-0-0
vydává
426/2014 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2014 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
bere na vědomí
427/2014 výsledky výběrových řízení na stavební akce:
a) chodníkové těleso centrum směr požární zbrojnice, včetně přechodu
pro chodce a schvaluje uzavření smlouvy s vítězem V+V SAVEKO s.r.o.
za cenu 1.714.824,30 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
7-0-0
b) lávka pro pěší a schvaluje uzavření smlouvy s vítězem LXM Group a.s.
za cenu 395.842,96 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
pouze v případě, že stavebník prodlouží záruční lhůtu minimálně na 36 měsí
ců, v případě nedodržení této podmínky se výběrové řízení zruší
7-0-0
ukládá
428/2014 starostovi zřídit majetkový účet pro obec Závišice u České spořitelny a.s.,
k provedení převodu listinných akcií společnosti ASOMPO a.s., Životice
u Nového Jičína na akcie zaknihované
7-0-0
schvaluje
429/2014 na základě smlouvy o spolupráci ponechat částku na účtu sdružených prostředků
z vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti za rok 2013 pro snížení částky jednot
livých obcí na rok 2014
7-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
430/2014 1. účetní závěrku DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013
2. celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2013 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení povodí Sedlnice,
IČ 70237093, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7,
písm. b) „bez výhrad“
7-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta
starosta
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Poutní bohoslužby v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích

10:15 - slavnostní poutní mše svatá
15:00 - svátostné požehnání
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Blahopřání jubilantům
Metoděj Lichnovský
Jarmila Macháčková
Věra Najzarová
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců děkuje starostovi obce p. Z. Vajdovi
za podporu akcí pořádaných Klubem důchodců.
Jana Janková
Klub důchodců připravuje v měsíci srpnu:
ZÁJEZD NA VELEHRAD
v pátek 22. srpna
Cena: 260 Kč
Program zájezdu:
7.30
odjezd od obecního úřadu
9.00 - 11.00
Floria LÉTO - výstaviště Kroměříž - prohlídka
12.00 - 13.00
Velehrad Bazilika - prohlídka s průvodcem
13.00 - 14.00
VEGA centrum Velehrad - společný oběd
14.00 - 15.30
Živá voda Modrá + skanzen - prohlídka
19.00
návrat do Závišic

vstupné 60 Kč
vstupné 30 Kč
cena 70 Kč
vstupné 100 Kč

Zájemci se mohou přihlásit u p. R. Michálka.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
1. 7.
22. 7.
26. 8.

Od 4. 8. do 15. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená.
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě.
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Jednota Závišice informuje
•

Přijímáme objednávky na pouť (především pečivo - veky, chléb, rohlíky,
koláčky, chlebíčky a další)
v den pouti 5. 7. 2014 otevřeno
od 7 do 10.30 hod.

•
•
•
•

Prodáváme plynové bomby
Dobíjíme kredit
Přijímáme platební karty
Vyplácíme 100 Kč členské vklady - informace na prodejně
Na Vaši návštěvu se těší a hezké léto přejí zaměstnanci prodejny

Český den proti rakovině 14. 5. 2014
Za prodej 150 ks květu měsíčku zahradního bylo vybráno a odesláno na účet LIGY
PROTI RAKOVINĚ 4.699 Kč, takže průměr na 1 květ je přes 31 Kč.
Organizátoři sbírky všem děkují a těší se na další spolupráci.

Sběr PET víček a papíru
Víčka z PET lahví sbírá podle „5 plus 2“ široký okruh lidí. My budeme také pokračovat ve sběru. Do kostela se mohou nosit pořád, do školy jen po dobu fungování MŠ.
Pokud vám doma nebudou překážet, po prázdninách je budeme sbírat v ZŠ.
Díky za pochopení.
Starý papír dávejte na obvyklé místo u dveří prodejny a uvědomte prodavačky,
které jej schovají, aby nedocházelo ke zcizení. Díky za pochopení. V sobotu a v neděli
to nikdo neschová.

Kroje na Dožínky
Budou se chystat koncem července. Od začátku srpna se budou půjčovat.
Vzhledem k místu a přípravě dalších krojů prosíme o včasné vyzvedávání a též bude
lepší dát vědět dopředu. Tel. 556 856 020, 725 589 089
Jaromíra Hajdová
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ASEKOL - vyúčtování za rok 2013

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

Sběr kol pokračuje,
z Obecního úřadu Závišice
již bylo odvezeno 16 kol
a další jsou nachystány
k odvozu

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz
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K zamyšlení
V dnešním příspěvku do našeho zpravodaje bych se rád zaměřil na kulturní dění v obci.
Jak jistě všichni víte, snažíme se během roku pořádat spousty akcí, jak pro dospělé, tak
pro ty naše nejmenší. Že jich je opravdu hodně, určitě sami potvrdíte, a pro ty, kteří je navštěvují spíše symbolicky, je k nahlédnutí plán akcí na rok dopředu na stránkách obce.
Nechci se tady moc rozepisovat, ale jen se zamyslet nad situací, která je momentálně v naší
obci. Každá pořádaná akce stojí spoustu času od sehnání sponzorů, zajištění propagace,
dořešení podmínek pro vystupující, vymyšlení zajímavého programu až po nachystání
technického zajištění jako jsou lavičky, stoly, kiosky, parket atd. No a hlavně nesmím zapomenout na to nejdůležitější, a to je samotná pomoc v den konání. Určitě se teď ptáte,
proč to vlastně vše zmiňuji? Otázka je na místě, ale i odpověď je jednoduchá a slyšíme ji
dennodenně „NEJSOU LIDI“! Ano je to tak. Opravdu nejde tu spoustu akcí dělat s hrstkou
dobrovolníků, kteří se dají spočítat na prstech dvou rukou. Je to tak. Takový nezájem
o pomoc při pořádání je až zarážející. Nejde o mě, ani o pana starostu, ale o tu hrstku, která
má taky svou rodinu, svůj život, ale není jim lhostejné, jak tady v naší obci žijeme a jsou
rádi, že můžou být součástí zdejšího kulturního dění. Pokud by se akce rozdělily mezi více
nadšenců, měli by všichni více času i na svou rodinu. Nejvíce co nechápu, je fakt, že obec
se nám rozrůstá, obyvatel přibývá, dětí přibývá, ale tím to končí. Protože pokud se nedá
sehnat na obyčejný Den dětí cca 10 lidí na stanoviště, tak to je fakt k zamyšlení. A není to
jen u dětských akcí, ale i pořádání během celého roku. Ale u dětí ? To je z mého pohledu
moc smutné. Předseda kulturní komise se může rozkrájet a stejně má smůlu, protože pomoci se nedočká. A argument, že chodíme do práce, že to nejde, že se to nedá skloubit, je jen
smutný fakt o zájmu o obec. Do práce chodili i naši rodiče, prarodiče a vždy se na vesnici
lidé snažili si ten život zpříjemnit a žít pospolu. Vždyť se jen podívejte, co se kdysi postavilo jen v Akci „Z“. Pro ty co neví, co to bylo, tak to byly brigády na obci, při kterých si
občané sami navzájem pomáhali při výstavbách různých zařízení a potřebných věcech
na obci. Ano je to tak. Dnes tyhle třeba budovy všichni navštěvujeme, používáme a málo
koho napadne, že nebýt ochoty a obětování svého volného času našich starších spoluobčanů nebo některých rodičů, by jen těžko mohlo vše fungovat, jak funguje. Ano, máte pravdu, že dnešní doba je jiná, že jsou firmy, které vše zařídí. Jenže jsou věci, které si můžeme
sami zvelebit, opravit nebo něco nového vybudovat. Ať taky naše děti můžou být na nás
pyšné, jako my na naše rodiče. Chtěl bych touto cestou požádat všechny, kterým není
lhostejné dění v naší obci, kteří by rádi pomohli jak při opravách, při budování, tak při pořádání obecních akcí, ať dají o sobě vědět. Každá pomoc jakéhokoli druhu bude vítána.
Tady nejde, jak jsem psal, o mě s panem starostou, ale je mi líto ostatních, kteří se snaží
dělat pro Vás, a když potřebují pomoc, tak se každý otočí zády. A nejen to. Nejhorší je ale
na tom to, že pak ještě po akci dostanou kritiku, co vše bylo špatně. Nikdo se nebrání jakékoli kritice, ale ta musí ústit od někoho, kdo sám má zájem pomoci a případné zlepšení
zavést do praxe. Zamyslete se aspoň trošičku nad těmito řádky a třeba sami uznáte, že
na tom něco je. Závěrem se omlouvám, že jsem se přeci jen trošku rozepsal, ale měl jsem
pocit, že je na čase požádat o pomoc všechny, kterým není lhostejná obec Závišice a zároveň poděkovat všem, kteří se snaží něco pro ostatní udělat, i přes časté posměšky, narážky
a neochotu pomoci od druhých. Děkuji a moc si toho vážím.
místostarosta obce Lípový Ladislav
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Školní okénko
Základní škola
Měsíc červen je ve škole ve znamení závěrečných aktivit, hodnocení
a bilancování. Naši žáci napnuli všechny své síly, aby se na vysvědčení zaskvělo co
nejvíce jedniček, proběhly závěrečné písemky a zkoušení. Toto náročné školní období bylo zpříjemňováno těmito aktivitami:
Od pondělí 26. 5. do středy 28. 5. jsme byli na školním výletě. Domovem se nám
stala TZ Pstruží. Společně jsme tady prožili krásné tři dny, které byly vyplněné
spoustou zajímavých her a soutěží. Vyšli jsme si také na Ondřejník, z jehož vrcholu
byl nádherný výhled do údolí. I když nám počasí zrovna moc nepřálo, všichni jsme si
školní výlet pěkně užili.
V úterý 17. 6. nám na svém cvičišti předvedli své umění zdejší hasiči. Tato ukázka
byla současně i náborem dětí do zdejšího SDH. Všem se tato ukázka moc líbila.
Děkujeme.
Ve středu 18. 6. jsme se zajeli podívat do KDK na Hurvínka.
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i závěrečné focení, kterého se letos ujal
pan Jurek z Kopřivnice.
Slavnostním ukončením školního roku bylo rozloučení s páťáky, pasování předškoláčků na školáky a pasování prvňáčků na čtenáře, které proběhlo ve čtvrtek 19. 6.
v hostinci U Kremlů. Děti z mateřské školy a žáci školy se představili s krátkým programem, účinkovaly zde i děti s hrou na zobcové flétny a děvčátka s tancem zumba
pod vedením své oblíbené Heidi. Odměněni zde byli i žáci, kteří se nejaktivněji
účastnili sběru kaštanů. Tato akce byla i rozloučením s naší milou paní ředitelkou
Danou Hýlovou, která naší školu opouští. Za zaměstnance školy i žáky paní ředitelce
děkuji za její práci a velký přínos pro školu.
V pondělí 23. 6. jsme jeli do Kopřivnice na dopravní hřiště, na kterém proběhla poslední praktická část letošní dopravní výchovy.
Předposlední školní den jsme si zpestřili opékáním špekáčků, které nám darovali
myslivci. Všem nám moc chutnaly. Děkujeme.
V pátek 27.6. bylo dětem slavnostně rozdáno vysvědčení a školní rok jsme společně
zakončili již tradičním zmrzlinovým pohárem pana starosty v pohostinství U Kremlů.
Všem občanům Závišic přejeme krásné, klidné a slunečné léto plné příjemných zážitků a v září zase na shledanou.

Mgr. Aleš Jarolím
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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
VII.
Život za první světové války
Staletí plynula a po první světové válce podle sčítání lidu v roce 1920 žilo
v Závišicích 987 obyvatel ve151 domcích. Kronikář dodává, že „...rozloha obce činí
6,36 km2. Půda pozemků je většinou písková, méně slinovitá a nejméně černá hlinka
pod Hůrkou, celkem mokrá. Podnebí je příliš vlhké, což působí chladné a mrazivé noci.
Není proto nahodilé, že předkové naši sázeli kolem vody vysoké listnaté stromy, které
chrání naše ovocné stromy před třeskutými mrazy, zvláště na jaře...“ Dále zaznamenal:
„...Závišice se chodci jdoucímu od Příbora neb Libhoště ukrývají zcela, od Štramberka
však jsou tak dobře viditelny, že můžeme přesně určiti jednotlivé budovy...Domky, roztroušeně stojíce, jsou většinou průčelím obráceny k silnici obcí vedoucí. Uvnitř vesnice
nacházejí se domky chalupnické, na záhumení selské statky. U statků a domků jsou zahrady s ovocným stromovím. Prvně byly postaveny selské statky a to od vody dále, by
tato, když se rozvodní, jim neškodila. Teprve později, když obyvatelstva přibývalo,
odprodávali tito kousky svých zahrad níže ležící chalupníkům, kteří nedbajíce nebezpečí, stavěli svá obydlí u samé vody...V obci byl starý dvůr nyní přeměněn v obytná stavení čp. 69, 70, 71, 68, 112, 117...“
Předtím, než Bohuslav Raška zapsal tato slova, museli občané Závišic prožít krutou
skutečnost první světové války. Po staletích prožitých v poměrném klidu nadešel hrůzný rok 1914, kdy zmilitarizované Německo s Rakousko - Uherskem chtělo celou Evropu podřídit své nadvládě.
Události, které probíhaly po červnovém sarajevském atentátu, jsou dnes dostatečně
známy ze vzpomínek i z bohaté literatury. Jak tehdejší
dobu prožívali v Závišicích, zaznamenal kronikář:
„...Dosud nedovedli jsme si představiti co hrůzy a běd
je shrnuto ve slově válka. Vzpomínám dosud s rozhořčením na den 4. srpna 1914 - den to všeobecné mobilizace. Již časně ráno přibíjeli někteří občané mobilizační rozkaz na návěstní tabule, zvonkem na staré hasičské zbrojírně zvoněno na poplach a po vesnici pobíhal
četník Polešínský - Němec - vyvolával:´Mobilizace je
tu, do čtyřiadvaceti hodin všecko narukovat!´… První
roky to ještě šlo, poněvadž byly staré zásoby, ale čím
dál tím větší jevil se nedostatek zvláště potravin…
Ve městech byla bída ještě větší a k nám docházeli lidé
z Příbora, Kopřivnice, Štramberka pro mléko, trochu
másla, mouky, bramborů nebo vajec. Tehdy srdce ně- 21: Vyhláška o mobilizaci
kterých hospodářů se zatvrdila. Tím více musím vyzvednouti těch, kdož si v těch těžkých dobách uchovali vědomí, že vlastní prospěch nesmí být vykoupen bídou druhých...
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Kronika dále popisuje válečný život:
„...Mnoho strachu zažili občané, když na štramberské Trúbě začali kopat zákopy.
V Místku jich měli už celé řady. ´Rusi su tu´, kolovalo od úst k ústům, ´budeme muset
utíkat´. Tu opravdu lidé do sklepů a děr narychlo vykopaných uschovávali cenné věci.
Válka si však vyžádala mnoho obětí, i těch nejvyšších. Díky pečlivosti řídícího učitele
a kronikáře Boh. Rašky se dnes dovídáme o dějinách nikoliv jako o nezáživném souboru dat či suchých informací. Snaží se přístupně a srozumitelně podat obraz všedního života v minulých dobách: „...Hned roku 1914 v září
raněn byl u Krasniku střepinou granátu do břicha jediný
syn majitelky usedlosti čís. 54 Anny Hanzelkové,
převezen do nemocnice v Dombrové, kdež 24. září
dotrpěl. Pochován byl na tamním hřbitově. Žalem zdrcená matka dala mu na své zahradě u okresní silnice
roku 1916 postaviti kříž s nápisem: ´Tento sv. kříž jest
postaven na památku Jana Hanzelky, vojína padlého
dne 24. září 1918 v 28. roku věku svého. Bože oslav duši
jeho!´…
První světová válka patří už dnes dávné historii.
Přesto však tam někde začínaly problémy XX. století
a některé jsou živé dodnes. Tehdejší generace našich
23: Pomník Jana Hanzelky
předků prožívaly těžké chvíle po několika desetiletích
míru. I 15 Závišanů v této válce padlo či bylo zmrzačeno pro zájmy „císaře pána“,
pro zájmy Rakousko-Uherské říše. Museli nedobrovolně bojovat na frontách v Rusku,
ve Francii nebo v Itálii. K patnácti padlým musíme připočítat i tři nezvěstné naše spoluobčany. Výsledkem války bylo i nové uspořádání v Evropě, mj. i vznik Československé
republiky.

22: Ruské vojsko před bitvou u Zborova

24: Lipový Metoděj

Ale i školní kronika zanechala několik vzpomínek na válečnou dobu. Připomeneme
si alespoň závěrečné období: Školní rok 1918/19:
Škola má 226 žáků ve třech třídách. Válka pokračuje, prodávají se samé náhražky za
potraviny, za kůži apod. Válka lidi pokazila. Podvod a klam mají přístup všude, lichvář,
dareba, zloděj …jsou hrdiny dne. Krade se, švindluje se, podvádí se, podplácí se.
14
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Po dvou měsících tohoto školního roku přichází památný 28. říjen 1918 a zápisy
ve školní kronice se prudce mění – válka skončila, na pořadu dne jsou jiné starosti –
dostat se z válečných potíží, zvykat si na nový stát, dávat dohromady rodiny a důstojně se rozloučit s těmi, kteří se z války nevrátili.
Na malou vesnici Závišice přinesla válka až hodně obětí a utrpení. Ale Zavišané
na své hrdiny nezapomněli. Dlouho si pamatovali léta hrůzy, jež předcházela slavnému dni našeho osvobození po čtyřech dlouhých letech hrozné války. Není proto divu,
že i malá vesnička Závišice - tak jako jiné obce - chtěla uctít památku svých hrdinů,
padlých ve světové válce. Obecní otcové rozvažovali, jak tento úkol prakticky a účelně vyřešit. V obci scházela i veřejná místnost či místnosti pro obecní zasedání,
k uschování obecního archivu, k umístění
obecní knihovny, k úřadování spořitelního
spolku apod. Tak přišel na svět návrh na zbudování obecního domu, jehož postavením by se
vyřešilo mnoho problémů. Ovšem v nelehké
poválečné době bylo k tomu zapotřebí nepředstavitelné obětavosti občanů. Mnoho překážek
však bylo překonáno upřímnou snahou postavit
důstojný pomník těm, kteří přispěli k naší samostatnosti tím nejcennějším - svou krví a svý- 25: Obecní dům
mi životy za náš lepší život.
Stavbou obecního domu vyřešili občané problémy dva:
-postavili stánek opravdu nepostradatelný sobě i svým potomkům,
-postavili pomník padlým spoluobčanům ve světové válce, jejichž jména jsou vytesána zlatými písmeny v černém mramoru.

26: Pamětní deska
Obecní dům stával (a stojí dosud) uprostřed vesnice a občané si mohli často vzpomenout na ty, kteří byli válkou vytrženi a jimž nebylo dopřáno vrátit se do osvobozené vlasti.
(pokračování příště)
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Informace z hasičského sportu

MUŽI ZE ZÁVIŠIC NEJLEPŠÍ V OKRESE
Historického úspěchu dosáhlo družstvo mužů v pátek 30.5.2014 na okresní soutěži,
která proběhla na letním stadiónu v Novém Jičíně za účasti nejlepších hasičů okresu.
Výbornými výkony ve všech disciplínách požárního sportu vybojovali 1.místo, odvezli
si krásný pohár a postup na krajskou soutěž, kde jedou muži ze Závišic po dlouhých
45 letech.
Opanovali rovněž soutěž jednotlivců, když Ondra Kahánek vybojoval zlatou medaili
a Honza Kuběna stříbrnou mezi 32 závodníky.

MUŽI ZE ZÁVIŠIC MAJÍ 5. MÍSTO V KRAJI
Týden po vítězství v okrese jeli naši muži na krajskou soutěž, která proběhla
7. - 8.6.2014 za horkého počasí na stadiónu v Ostravě-Vítkovicích za účasti nejlepších
družstev kraje.
Po drobných chybách ve štafetě a v požárním útoku, kdy zaplatili „nováčkovskou
daň“, obsadili až 5.místo. Domů si odvezli krásný pohár a hodně příjemných zážitků.
V soutěži jednotlivců vybojoval Ondra Kahánek 8.místo a Honza Kuběna 9.místo
mezi 80 závodníky.

NOVOJIČÍNSKÁ LIGA 2014 V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Našim mužům se zatím v letošním V. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku daří
výborně, když po 4.kole drží 1.místo v konkurenci nejlepších 11 družstev okresu.
V průběžném pořadí mají 41 bodů, druhé Hukovice mají 37 bodů, třetí Výškovice
31 bodů.
Všichni místní příznivci požárního sportu přejí našim borcům, aby po posledním
10.kole ligy 20.září ve Větřkovicích konečně slavili celkové vítězství.

Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Závišicích

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
pořádá v sobotu 19. 7. 2014

OSLAVU 120 LET SDH
——————————————————————————————————

11,00 hod. Soutěž O pohár obce Závišice
muži , mladší žáci , starší žáci
——————————————————————————————————

16,00 hod

Hasičský výlet na zahradě U Kremlů

ukázky historické a moderní požární techniky
hudba KOPROCK , vstupné dobrovolné
občerstvení , koláče , trynčky , maso z udírny
——————————————————————————————————

v přísálí U Kremlů výstava “120 let SDH Závišice“
——————————————————————————————————

Na Vaši účast se těší hasiči
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Zprávy od judistů
Rýpar a Lošáková uspěli v Českém poháru
První srpnový víkend v Podkrušnohoří hostilo okresní město Chomutov českou
špičku mládežnického juda. V sobotu se zde uskutečnil turnaj Českého poháru žáků
a v neděli mistrovství České republiky juniorů. Závišické judo vyslalo své zástupce
na obě tyto soutěže.
V sobotu ve starších žácích v kategorii do 42 kg se s napětím čekalo, zda Radek
Rýpar potvrdí roli favorita a ovládne tuto váhu. V prvním kole měl volný los, ale
hned ve druhém jej čekal jeden z adeptů na vítězství Jakub Bohdálek ze Sokola Jihlava. Závišický žák žádná pochybení nepřipustil a Bohdálka odkázal do oprav.
V semifinále ale opět narazil na horkého kandidáta na nejvyšší příčky litoměřického
Jana Svobodu. Radek Rýpar ani ve svém druhém těžkém zápase nezaváhal
a přes Svobodu se dostal až do finále. To pak bylo překvapivě moravskou záležitostí.
Střetli se v něm dva dosud neporaženi judisti závišický Radek Rýpar a Vincent
Skurka z Mořkova, hájící barvy oddílu Femax Hranice. Oba borci se detailně znají
ze společných tréninků, a tak nikdo nepřišel s ničím novým, s čím by soupeře mohl
překvapit. V normálním čase byl zápas nerozhodný, a když o vítězi nerozhodlo ani
golden skóre, rozhodčí určili na praporky vítěze Radka Rýpara. Ten si svým vítězstvím upevnil první příčku v ranking listu pro podzimní přebor České republiky starších žáků.
V dívčí kategorii mladších žaček ve váze do 57 kg se hodně očekávalo od nadějné
Anny Lošákové. Ta se letos v premiérovém startu mezi žačkami už stačila pochlubit
titulem krajského přeborníka a ve svém prvním závodě Českého poháru v Ostravě
skončila jen těsně pod stupni vítězů. V Chomutově hájila barvy moravského juda
v tabulce pěti závodnic jako jediná a vedla si skvěle. Zbraslavskou Annu Šmejkalovou a Kláru Ulrichovou z České Kamenice dokázala porazit na ippon. S celkovou
vítězkou Kateřinou Srbkovou z Liberce prohrála a nakonec díky těsné prohře jen
za 5 bodů s Janou Menghinovou z Ústí nad Labem brala zaslouženě skvělou premiérovou stříbrnou medaili.
Filip Hanzelka potom v mladších žácích ve váze do 42 kg doplatil na tréninkové
manko zapříčiněné zraněním. V prvním kole sice zdolal na ippon Matěje Krčmáře
z Lokomotivy Turnov, ale ve druhém pak narazil na Petra Lupínka z USK Praha
a ten jeho postup dál zastavil.
V neděli v Chomutově pokračovalo judistické víkendové klání mistrovstvím
České republiky juniorů. David Hyvnar si zde přijel jako dorostenec otestovat svou
pozici mezi juniory pro příští rok. Mezi českou špičkou ve váze do 100 kg si vůbec
nevedl špatně. Dostal se až do čtvrtfinále, kde si překvapivě lehce poradil
s libereckým Davidem Matěkaljanem a dostal se mezi nejlepší čtyři. Tady pak
v semifinále prohrál na škrcení s Jakubem Krejčíkem z SKP JUDO Jičín. V boji
o bronz ve vyrovnaném utkání podlehl Aleši Radkovi z Tatranu Prachatice. Ve své
premiéře na mistrovství České republiky se mezi juniory neztratil a skončil těsně
pod stupni vítězů.
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Nejmenší judisti bojovali na Závišickém poháru
V sobotu 14. června pořádal oddíl JUDO Závišice již III. ročník turnaje pro benjamínky a začínající judisty pod názvem Závišický pohár. Více než 50 judistických
nadějí bojovalo o medaile ve skupinách rozdělených podle vah a věku
dětí.
Barvy domácího oddílu zde hájilo
12 dívek a chlapců. V kategorii těch
nejmenších mini benjamínků dosáhli na celkové vítězství Jakub Štihel,
Max Bartoň a Pavla Michálková.
Po právu všichni získali zlaté medaile, když všechny své zápasy vyhráli. Druhá místa vybojovali
a z turnaje si odvezli stříbrné medaile Jan Socha a Tobiáš Bartoň.
A bronzové medaile za třetí místa
brali bratři Ondřej a Adam Gajduškovi. Ve starší kategorii benjamínků si na nejvyšší příčku stupňů vítězů vystoupali
pro zlato Metoděj Tomeček, Vojtěch Honeš a Adam Socha. Stříbro vybojovala
Zuzana Michálková a bronzovou medaili si odvezl Patrik Bartoš. Celý turnaj proběhl
v přátelském duchu a naplnil cíl, kterým bylo seznámit nejmenší začínající judisty
s atmosférou turnajů a s činnostmi, které musí judisté na soutěžích provádět.
Oddíl JUDO Závišice slavnostně zakončil 1. polovinu sezóny.
Děkuje za spolupráci a Všem přeje pohodové prázdniny a pěknou dovolenou.

Libor Kahánek
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