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Obecní úřad informuje
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Veřejné ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Závišice
se bude konat
v pondělí 3. 11. 2014 od 17.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů
Hlavní bod programu: volba starosty, místostarosty
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.
Další zasedání Zastupitelstva obce Závišice
připravujeme
na pondělí 24. 11. 2014.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO
Poslední vývoz BRO v tomto roce bude proveden
ve středu 26. listopadu,
v případě nepříznivého počasí bude ukončen dříve, o čemž budete informováni.

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům Člověče nezlob se a také sponzorům, jmenovitě
Tůma Josef, Macháč-uzenářství, Štihel Jiří a Kazda Tomáš za krásné odpoledne.
Za organizátory: Heralt Petr

Sbírka
Česká katolická charita vyhlásila na měsíc listopad
sbírku na pomoc lidem na Ukrajině a v Sýrii postiženým válkou.
Pokladnička bude i v Závišicích - v kostele a na obecním úřadě.
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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 24. 9. 2014
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
431/2014 úpravu programu 26. zasedání:
doplnění bodu a vložení za bod 14: Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Závišice 7-0-0
432/2014 program 26. zasedání ZO

7-0-0

volí:
433/2014 návrhovou komisi 26. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová, Petr Heralt
7-0-0
434/2014 ověřovatele zápisu z 26. zasedání ZO: Hana Kuběnová a Mgr. Dana
Hývnarová
7-0-0
bere na vědomí
435/2014 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty o činnosti obce a zprávu předsedkyně finančního výboru
7-0-0
bere na vědomí
436/2014 výsledek výběrového řízení na stavební akci „Naučná stezka“ (dřevěná vyhlídka a krytá posezení) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem
Tesařství Tůma a syn za cenu max. 240.210,- Kč (včetně DPH) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
schvaluje:
437/2014 bezplatné převedení pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje
do vlastnictví obce Závišice a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. NJ/202/i/2014/Ja, která se týká darování částí pozemků parc. č.
543/3 a 543/34, ostatní plocha, silnice, v obci a k. ú. Závišice, které budou
zastavěny stavbou ve vlastnictví obce Závišice „Chodníkové těleso, centrum
směr požární zbrojnice včetně přechodu pro chodce“ podél silnice III/4822
a II/482 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
7-0-0
438/2014 dle záměru (viz příloha) pronajmout malou tělocvičnu v úterý pro Jógu
v denním životě Kopřivnice za sazbu 150 Kč/hod., smlouva bude uzavřena
od 1. 10. 2014 na dobu neurčitou a pověřuje starostu sepsáním a podpisem
smlouvy o nájmu nebytového prostoru
7-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
439/2014 dle záměru (viz příloha) bezplatné převedení pozemků, vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v obci a k. ú. Závišice,
které jsou zastavěny stavbou vodního díla „Úprava Sedlnice, Závišice
km 11,800 - 13,750 TPE, č. stavby 5641“ ve vlastnictví Povodí Odry s. p.,
z vlastnictví obce Závišice do vlastnictví Povodí Odry s. p.
7-0-0
440/2014 dle záměru (viz příloha) bezplatné převedení pozemku parc. č. 1279,
zastavěná plocha, stavba občanské vybavenosti, o výměře 6 m2, v obci a k. ú.
Závišice, která vznikla oddělením z parc. č. 199, zastavěná plocha, stavba
občanské vybavenosti, o výměře 1270 m2 (č. p. 201 Pohostinství U Kremlů)
- dle Geometrického plánu č. 784-3960/2013 z vlastnictví obce Závišice
do vlastnictví Mgr. Naděždy Boorové (ve skutečnosti součást rodinného domu
č. p. 131) a uzavření darovací smlouvy mezi obcí Závišice a Mgr. Naděždou
Boorovou, nar. 27. 3. 1966, trvale bytem Závišice 304 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
441/2014 výkup pozemku pod obslužnou komunikací mezi budovou obecního úřadu
a budovou školy - parcela č. 18/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 330 m2, v obci a k. ú. Závišice do vlastnictví obce Závišice (tj. část
pozemku parc. č. 18 od hlavní cesty po hranici pozemků parc. č. 17/1 a parc.
č. 17/2) - dle Geometrického plánu č. 797-4038/2014, za 50 Kč/m2 a uzavření
kupní smlouvy mezi panem Patrikem Davidem, nar. 13. 11. 1977, trvale
bytem Závišice 169 a obcí Závišice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
442/2014 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vyhlídky v rámci naučné stezky
na pozemcích parc. č. 594/2 a 595/1 mezi vlastníkem pozemků Ing. Lukášem
Navrátilem, nar. 25. 4. 1982, trvale bytem Závišice 343 a obcí Závišice
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
443/2014 záměr vybudování cyklostezky v katastru obce Závišice propojující obec
Závišice s městem Kopřivnice, obcí Rybí a městem Nový Jičín a zpracování
studie proveditelnosti pro určení dalšího postupu
8-0-0
bere na vědomí
444/2014 výsledek výběrového řízení pro realizaci projektu DSO Sdružení povodí
Sedlnice „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v povodí Sedlnice“
a uzavření kupní smlouvy s firmou ELKOPLAST CZ s.r.o., se sídlem
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 na nákup kompostérů, komponovacích sil a štěpkovačů za cenu 5.191.384,-Kč včetně 21% DPH 8-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
445/2014 převod finančních prostředků na účet DSO z rozpočtu obce Závišice ve výši
47.550 Kč tj. částka zahrnující náklady na spoluúčast obce ve společném
projektu DSO Sdružení povodí Sedlnice „Zkvalitňování nakládání s odpady
obcí v povodí Sedlnice“
8-0-0
446/2014 1. deleguje
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Zdeňka Vajdu, nar. 30. 12. 1970, bytem Závišice 264. Delegace zástupce obce,
jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem
akcionáře na valné hromadě konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv
akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu
Ladislavu Lípovému, nar. 13. 5. 1973, bytem Závišice 14
2. schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, stanovy společnosti ASOMPO, a.s. ve znění, které tvoří
přílohu tohoto usnesení
3. deleguje
zástupce naší svozové oblasti do představenstva ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, paní Bc. Annu
Mužnou
8-0-0
schvaluje:
447/2014 vyřazení předmětů z evidence majetku příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Závišice v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
448/2014 doinvestování nutných potřeb příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Závišice v roce 2014 ve výši 90.000 Kč - dle návrhu (viz příloha)
8-0-0
449/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Závišice pro rok 2014 ve výši 3.700,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
450/2014 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2014 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
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Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 1. 10. 2014
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
451/2014 úpravy programu 27. zasedání:
doplnění bodů a vložení za bod 5:
a) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o.

7-0-0

452/2014 program 27. zasedání ZO

7-0-0

7-0-0

volí:
453/2014 návrhovou komisi 27. zasedání ZO ve složení: Hana Kuběnová a Mgr. Aleš
Jarolím
7-0-0
454/2014 ověřovatele zápisu z 27. zasedání ZO: Petr Heralt a Marta Najzarová 7-0-0
bere na vědomí
455/2014 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty
o činnosti obce
7-0-0
schvaluje:
456/2014 uzavření Darovací smlouvy č. SMPOZ36/0036, týkající se bezplatného převodu
pozemků dle záměru (viz příloha), které jsou zastavěny stavbou vodního díla
„Úprava Sedlnice, Závišice km 11,800 - 13,750 TPE, č. stavby 5641“
ve vlastnictví Povodí Odry s. p., z vlastnictví obce Závišice do vlastnictví
Povodí Odry s. p., se sídlem Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, IČ 70890021
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
457/2014 dle záměru (viz příloha) uzavření Směnné smlouvy mezi paní Ludmilou
Bothovou, nar. 15. 3. 1953, trvale bytem Závišice 233 a obcí Závišice, týkající
se směny pozemku parc. č. 223/8 o výměře 261 m2 ve vlastnictví obce Závišice
a pozemků parc. č. 1278/2 o výměře 98 m2, parc. č. 1278/4 o výměře 11 m2
a parc. č. 1278/6 o výměře 208 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Bothové,
všechny pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Závišice
a výkupu části pozemku parc. č. 1278/6 o výměře 56 m2 za cenu 1,-Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
odkládá
458/2014 projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu (viz příloha)
a vyzývá město Kopřivnici k předložení zdůvodnění a k dalšímu jednání
7-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
459/2014 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.7700071168_3/BVB mezi obcí Závišice a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567, o uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 936/2 ve vlastnictví obce Závišice za úplatu
1000,-Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
7-0-0
460/2014 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 5 na rok 2014 v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0
Ladislav Lípový v. r.
Zdeněk Vajda v. r.
místostarosta
starosta

Informace z knihovny
WEBOVÉ STRÁNKY
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás informovat, že knihovna
v Závišicích má od listopadu své vlastní webové
stránky. Zde najdete veškeré informace, týkající
se knihovny (knihovní řád, výpůjční doba, ceník,
online katalog), ale také různé aktuality, literární
tipy a doporučení nebo informace o nových knihách v knihovně.
Na stránky je možné se dostat několika způsoby:
1. přímým zadáním adresy: http://zavisice.knihovna.info
2. prostřednictvím webových stránek obce: http://www.zavisice.cz/
3. prostřednictvím informačního portálu knihoven: http://knihovna.info/
kde zadáte do vyhledávače název obce
NOVINKY V KNIHOVNĚ
Zároveň dobrá zpráva pro všechny milovníky historických detektivek Vlastimila
Vondrušky. V nejbližší době se jejich počet v naší knihovně rozroste o další tituly –
konkrétně se jedná o romány Záhada zlaté štoly, Msta písecké panny, Smrt
ve Vratislavi. Také se můžete těšit na proslulou detektivní sérii Stiega Larssona
Milénium nebo na román Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Informace o dalších
novinkách najdete aktuálně na webu.
Těším se na Vaši návštěvu!
Renáta Navrátilová
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pořadí
na hl.lístku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hlasy abs.
Hlasy v %
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počet
hlasů
346
258
224
206
185
132
120
250
184

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
1
1
1
2
2
3
4
4

volební strana
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SNK PRO ZÁVIŠICE
SNK PRO ZÁVIŠICE
SNK PRO ZÁVIŠICE
SNK PRO ZÁVIŠICE
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Sdružení nezávislých kandidátů "SPOLEČNĚ"
ZÁVIŠICE SOBĚ !!!
ZÁVIŠICE SOBĚ !!!
počet voličů v obci: 773
počet odevzdaných úředních obálek (tj. počet voličů, kteří volili):
volební účast: 70,25 %

Zdeněk Vajda
Tomáš Both
Aleš Jadrníček
Milan Jurák
Marta Najzarová
Pavla Hyklová
Bc. Bohdana Jarolímová
Ladislav Lípový
Mgr. Aleš Jarolím

jméno

počet
hlasů
346
258
206
224
185
136
147
164
154
1820
39,01

pořadí
na hl.lístku
1
2
4
3
1
2
1
1
5

Křesťanská a demokratická unie - Sdružení nezávislých kandidátů
Československá strana lidová
"SPOLEČNĚ"
vylosované číslo: 2
vylosované číslo: 3
jméno
počet
jméno
počet
hlasů
hlasů
Marta Najzarová
185
Bc. Bohdana Jarolímová
120
Pavla Hyklová
132
Ing. et Bc. Pavel Boháč
75
MVDr. David Šenk
108
Mojmír Pala
101
Bc. Petra Vojkůvková
77
David Gajdušek
66
Václav Najzar
86
Lumír Sopuch
97
Jiří Bajer
101
Jiří Lošák
58
Josef Slováček
77
Jana Kuběnová
68
Ladislav Kupčík
100
Pavel Ficbauer
53
Jaroslav Gajdušek
92
Ing. Pavla Heraltová
52
958
690
20,54
14,79

Do Zastupitelstva obce Závišice pro volební období 2014 - 2018
bylo zvoleno těchto 9 členů:

vylosované číslo: 1

Zdeněk Vajda
Tomáš Both
Milan Jurák
Aleš Jadrníček
Petr Gajdušek
Libor Janda
Josef Tůma
Václav Jašek
Milan Konvička

jméno

SNK PRO ZÁVIŠICE

výsledky hlasování

vylosované číslo: 4
počet
hlasů
250
111
113
91
184
87
148
99
114
1197
25,66

ZÁVIŠICE SOBĚ !!!

Ladislav Lípový
Roman Číp Dis.
Ing. Marta Marková
Hynek Veřmiřovský
Mgr. Aleš Jarolím
Martin Hyvnar
Radek Kuběna
Daniel Matula
Jana Janková

jméno

Volby do Zastupitelstva obce Závišice konané 10. a 11. října 2014

Zpravodaj/listopad 2014

Zpravodaj/listopad 2014

Blahopřání jubilantům
Helga Žerdíková
Karel Horuta

Jarmila Lípová
Marie Hanzelková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců Závišice
zve všechny občany na

MARTINSKÝ KRMÁŠ
v sobotu 15. 11. 2014 v 16 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů
K tanci hraje Josef Wagner
Večeře - kachní hody
Vystoupí taneční skupina seniorek z Hodslavic
Za Klub důchodců chci poděkovat končícímu zastupitelstvu obce
za pochopení a pomoc při akcích klubu.
Jana Janková

Příští schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 3. 12. 2014 v 16 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
18. 11.
9. 12.
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Sběr papíru
a plastových víček z PET lahví pokračuje
Pokračujeme ve sběru papíru pro ZŠ a MŠ Závišice. Papír, prosím, odkládejte
ke dveřím z boční strany prodejny Jednota.
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme neustále v ZŠ a MŠ a v kostele v Závišicích.
Jaromíra Hajdová

Nabídka práce
Charita Kopřivnice
přijme zdravotní sestru do domácí péče.
Podmínky: registrace + řidičský průkaz sk. B
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 556 813 637 nebo 731 625 701

Pozvánka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V říjnu zahájila mateřská škola zájmové aktivity pro všechny děti.
Mezi tyto aktivity patří kroužek FLÉTNY, ZUMBY a kroužek pro všechny předškoláky ŠKOLÁČEK. Také jsme zahájili s předškoláky
v Sovičkách plavecký výcvik na bazéně v Kopřivnici.
Naší školku provoněla vůně skořice a jablíček, když jsme pekli jablečné
štrůdly a sušili jablíčka. U naší milé školnice Janičky jsme pomohli sklidit
řepu, děti se pustily do práce poctivě a s vervou. Obě třídy podnikají delší procházky do okolí Závišic, například na Hůrku a ke Kajzedráku, také jsme byli
v lesíku v Padolu, kde jsme pozorovali ježka Bodlinku a zdolávali přírodní překážky.
Také jsme navštívili kino Puls v Kopřivnici s pásmem pohádek pro mateřské školy
s názvem „Splněná přání“ a zjistili jsme, že i nejmenší Vrabečci jsou velmi šikovní
a schopní s námi cestovat. V listopadu se budeme těšit na „Dýňování“ (4.11.)
a „Broučkování“ (18.11.) s rodiči a také na další akce, které jsme připravili pro naše
děti.

Bohdana Jarolímová
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ŠKOLA
Výstup na Mount Everest
V sobotu 4.10. se někteří žáci naší školy spolu se svými rodiči zúčastnili, na sjezdovce na Červeném kameni v Kopřivnici, pomyslného výstupu na nejvyšší horu světa Mount
Everest. Družstvo naší školy zdolalo převýšení 8848 m za necelé dvě hodiny. Všichni
naši horolezci si domů odnesli nejen hezké ceny, ale také spoustu zážitků a dobrý
pocit z pěkně stráveného sobotního dopoledne. Naše škola navíc účastí v této soutěži
získala nový kopací míč.
Jablíčkový den
V pondělí 6.10. provoněla naší školu vůně čerstvě upečených jablečných buchet.
Na naší škole se totiž konal II. ročník soutěže " Jablíčkový den". Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to " O nejkrásnější jablíčko" a " O nejchutnější jablkovou buchtu".
Děti, které přidělovaly vystaveným jablíčkům a buchtám hlasovací kuličky, rozhodly
takto:
O nejchutnější buchtu
O nejkrásnější jablko
1. Matěj Jarolím
1. Anička Ficbauerová
2. Terezka Ficbauerová
2. Terezka Boháčová
3. Max Bartoň
3. Agátka Jarolímová
A jak vystavené buchty a koláče dopadly? Děti je všechny s chutí snědly!!
Dopravní hřiště
V úterý 7.10. navštívili žáci naší školy dopravní hřiště v Kopřivnici. Nejdříve si děti
zopakovaly některá pravidla bezpečného chování v silničním provozu a poté si celou
trasu dopravního hřiště prošly. Na hřišti se seznámily se značkami a dopravními
pravidly, kterými se musí při výuce řídit. Potom byla žákům rozdána jízdní kola nebo
koloběžky. V průběhu jízdy museli žáci dodržovat pravidla silničního provozu a průběžně byli upozorňování na chyby, kterých se jako cyklisté i jako chodci dopouštěli.
Všichni se velmi snažili a návštěvu dopravního hřiště si užili.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 23.10. se na naší škole konal po dlouhé době „ Den otevřených dveří“.
V dopoledních hodinách se mohli rodiče podívat do hodin a na vlastní oči vidět své
ratolesti v „ akci“. V odpoledních hodinách si pak mohli všichni zájemci prohlédnout
naší školu a zjistit jak se v posledních letech posunula dopředu.
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
XI.
A je tu druhá světová válka
Příští rok tomu bude už sedmdesát let, co umlkly výstřely druhé světové války
a kdy se tato hrůzná doba našich dějin proměnila v minulost. Stát se minulostí znamená často i upadnout v zapomenutí. Nezáleží na tom, zda jde o minulost vzdálenou či
nedávnou. Rozhoduje jenom to, zda minulost
je schopna promluvit k dnešku a zda je dnešek
schopen důstojně navázat na její tradice.
A minulost stará šedesát sedmdesát let je
i dnes životná a výmluvná! Účastníků druhého
odboje či jeho zasvěcených pamětníků více
a více ubývá.
Města a obce, které připadly do záboru,
byly obsazeny německými vojenskými jednotkami 10. října 1938. Patřily tu i Závišice. Mno37: Republika po Mnichovu
ho místních občanů už v onom trudném mlhavém podzimu roku 1938 začalo chápat, co se na ně valí. Cítili přímo bytostně, že nelze trpně a mlčky přihlížet, že se musí proti tomu, co se chystá, postavit. Lidé se
s novými poměry zkrátka nemohli nikterak smířit. Počátky organizovaného odboje proti nacistickým okupantům jsou v celé republice spjaty
především s ilegální organizací Obrana národa.
Byla to vojenská organizace, která se začala
formovat několik dní po nacistické okupaci.
Jeden z členů Obrany národa, Vilém
Macháček, později vzpomínal: „…v dubnu 1939
se na popud Hynka Kresty z Příbora začala
v Závišicích tvořit ilegální organizace… plán
činnosti a instrukce dostávali z krajského vedení
v Ostravě…“ Závišická skupina podávala zprávy o chování německých občanů, okupantů
i oddílů SA a to i ze sousedních obcí. Údajně
byli zásobeni i technickým vybavením pro pří- 38: Mapka okupace našeho regionu
pad boje s německými okupanty. Po zatčení vedoucích činovníků příborské skupiny
skončila i činnost ON v Závišicích.
Historie druhé světové války ale není pouze historií odboje. I v této době žili lidé
své obyčejné životy. Pouze v neobyčejné době. Stát se hrdinou tehdy nebyl žádný
problém. Hrdinstvím pro někoho mohlo být už jen poslouchání zakázaných rozhlasových stanic. Hrdinstvím bylo třeba i vybírání peněz pro rodiny zatčených. Zkrátka
bylo by toho hodně. Ne každý hrdina se svou činností ale chlubil.
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Mezi těmi, kteří po okupaci republiky odešli ilegálně do zahraničí, aby tam se zbraní v ruce bojovali za svobodu své vlasti, byl i
jeden rodák a obyvatel Závišic. Bylo by velice rozsáhlé povídání
o vojenské činnosti a hrdinských činech válečného pilota,
Vladimíra Michálka. Jeho letoun byl sestřelen 27. března 1942,
týden po jeho 24. narozeninách.
I když Závišice neměly tak bohatou odbojovou činnost jako
např. Štramberk, Kopřivnice i Rybí, přesto se ta těžká doba
i na malé obci podepsala. Vzpomeňme alespoň jmenovitě oběti
závišických rodáků, i když někteří žili jinde: Jaroslav Novobilský,
39: Michálek Vlad.
Vladimír Michálek, Josef Vrbica, Stanislav Vrbica, František
Holub, František Novotný, Alois Hývnar
Kdysi jsme se se zesnulým Lubou Buskem zabývali myšlenkou tu těžkou dobu
alespoň trochu zmapovat. Já jsem se dost podrobně zabýval Štramberkem, Luba chtěl
popsat Závišice… Po jeho odchodu jsem dokončoval Štramberk a později obrátil pozornost na Rybí. Vždyť celé okolí bylo úzce provázáno a propojeno….
Podívejme se na tu těžkou dobu pohledem archivních dokladů a poznejme, co jí
předcházelo. V Mnichovské dohodě se jednalo o 4 okupační pásma a jejich postupnému obsazování. Jaká však byla skutečnost? Nechejme mluvit dokumenty:
5. října 1938 oznámil ve večerních hodinách pražský rozhlas, že Nový Jičín
a téměř celý novojičínský okres byl začleněn do „pátého pásma“, které bez lidového
hlasování bylo podvodně připojeno k hitlerovskému Německu. Zpráva o tomto nespravedlivém rozhodnutí působila mezi naším lidem jako bomba. Vždyť skoro 1 milion Čechů proti své vůli se rázem ocitlo v nacistické porobě, ač Hitler lživě tvrdil
do světa, že nechce ani kousek české půdy a ani jediného Čecha. Státní zaměstnanci
podle výzvy ze 7. října měli do 48 hodin opustit město.
Příklad: řídící učitel na státní menšinové škole v nedalekém Šenově Václav Frous
i s rodinou museli podle této výzvy vyklidit naturální byt ve školní budově za dozoru
německých „ordnerů“ kteří provokovali po celý den. Na ochranu dostal od místní
posádky 1 ozbrojeného vojáka. Do půlnoci opustili Šenov a stěhovacím vozem odjeli
na Hukvaldy, kde uskladnili své věci. Později přesídlili k jeho bratrovi do Satalic
u Prahy. Vrátili se až po osvobození v květnu 1945. A takových osudů bylo!
6. října 1938: „Dověděli jsme se smutnou zprávu, že i naše obce Kopřivnice,
Příbor a Štramberk s celým Novojičínským okresem budeme přivtěleni k říši německé. Všude pláč a nářek, neboť žádný s tím nepočítal, vždyť o našem kraji nebylo vůbec nikde jednáno, prý jsme museli odstoupit "páté pásmo“ jako výměnu za kraje čistě německé kdesi na jižní Moravě.
21. listopadu 1938: „Jsme definitivně přivtěleni k Říši, hranice jsou konečně stanoveny. Také Drnholec a Větřkovice jsou ještě přibrány, které dosud byly v republice.
Připojení Drnholce a Větřkovic byla otázka strategická. Maskovaná byla výměnou
za územní ústupky na Hájově.“
O „pátém pásmu“ se vedla jednání, hranice okupovaného území byla definitivně
upravena 24. listopadu 1938 tak, že Němci opustili Veřovice, Hodslavice a Mořkov,
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stejně jako Straník, Kojetín, Petřkovice, Palačov, Starojickou Lhotu, Janovice a Jičinu.
Zabrali však Větřkovice a Drnholec n.L., a to ze strategických důvodů: dostatek pracovních sil pro závod Tatra v Kopřivnici.
Po konečné úpravě zůstaly v okupovaném
území české obce Albrechtičky, Bernartice,
Drnholec n.L., Hůrka, Kopřivnice, Příbor,
Libhošť, Loučka, Rybí, Skotnice, Starý Jičín,
Štramberk, Větřkovice, Vlčnov u St. Jičína,
Závišice a další. Celkem bylo v okupovaném
území dnešního Novojičínska v 39 obcích
63.742 Čechů.
40: Hranice protektorátu v našem okolí
I v malé obci Závišice však lze velmi ná(hrubá čára).
zorně vysledovat pohnuté dějiny 20. století.
Šrafované: české obce, ostatní s převahou
I mezi jejími občany najdeme účastníky prvNěmců
ního československého odboje - legionáře,
i zde můžeme sledovat těžký dopad hospodářské krize ve třicátých letech na obyvatelstvo, následné těžké období německé okupace i přehmaty poválečného období. Najdeme
tu typické lidské charaktery, které se, ať chvalně či nechvalně, podepsaly na historii
20. století. Okupace nacistickými vojsky znamenala pro nás od prvního okamžiku smrtelné nebezpečí. Měli bychom si občas připomenouti dobu válečnou a některé jednotlivce, kteří si vzpomínku zaslouží.
(pokračování příště)

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2014.
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah.
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php
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Informace od hasičů
Naši hasiči na Moravském Big shock poháru 2014
Seriálu 5 závodů pořádaných po celé Moravě se podle možností volných termínů zúčastnili dva naši reprezentanti v běhu na 100 m s překážkami. Největšího úspěchu
dosáhl Ondra Kahánek v Pěnčíně u Prostějova, kde vybojoval 3.místo, Honza Kuběna
se nejlépe umístil v Provodovicích u Kelče, kde obsadil 5.místo.
V celkovém hodnocení letošního ročníku (Ondra se zúčastnil 3 závodů, Honza jen
1 závodu) obsadil Ondra 15.místo a Honza 34.místo ze 185 závodníků.
Úspěch Ondry Kahánka na Českém poháru 2014
Na závodech Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde se utkávají nejlepší
dobrovolní i profesionální hasiči z celé republiky, dosáhl velkého úspěchu Ondra
Kahánek.
V celkovém hodnocení letošního ročníku po 6 závodech (zúčastnil se 5 závodů)
vybojoval krásné 15. místo ze 284 závodníků. Honzovi Kuběnovi se tolik nedařilo
a po účasti jen na 2 závodech obsadil 147. místo.
Novojičínská liga 2014 v požárním útoku
Pěkného úspěchu dosáhlo družstvo mužů v letošním 5. ročníku Novojičínské ligy
v požárním útoku, která se skládala z 10 soutěží. Naši borci vybojovali v celkovém
hodnocení 3. místo v konkurenci nejlepších 11 družstev okresu. Vyhráli sice 4 soutěže,
ale naopak na 5 soutěžích udělali chyby, které je připravily o celkové vítězství.

Blahopřání
Ve čtvrtek 6.11.2014 převezme v Centru Hasičského hnutí ČR na zámku v Přibyslavi
člen našeho hasičského sboru Pavel Váňa nejvyšší hasičské vyznamenání – titul
Zasloužilý hasič.
Přejeme mu, aby si tento titul, který získal jako 6. hasič v Závišicích a je oceněním
jeho celoživotní obětavé práce, dlouho ve zdraví užíval.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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Zprávy ze sportu
Tradiční turnaj v Horním Bradlu
Až do sportovně rekreačního areálu v Horním Bradlu na úpatí Železných hor si zajeli
naši nohejbalisté a tenisté na tradiční sportovní turnaj. Akce se zúčastňují již poněkolikáté společně se sportovci ze sousedního Libhoště. Ani letos se v konkurenci týmů
z Čech i Moravy neztratili. V turnaji nohejbalových trojic, kterého se zúčastnilo devět týmů, zvitězily Závišice ve složení Aleš Lošák, Karel Horuta a Ladislav Kašťák
před týmy z Hovorčovic u Prahy a Pardubic. Další vitězství přidala dvojice Horuta Kašťák v tenisové čtyřhře, kde zvítězili před Pardubicemi a Hovorčovicemi u Prahy.

Závišické bruslení
TJ Závišice zve všechny zájemce na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu
v Kopřivnici
Termíny bruslení : 17.11.2014 od 16:15 hodin do 17:15 hodin
26.12.2014 od 16:45 hodin do 17:45 hodin
25.1.2015 od 16:15 hodin do 17:15 hodin
1.3.2015 od 16:15 hodin do 17:15 hodin
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní

Cvičení žen
TJ Závišice zahajuje cvičení pro ženy a dorostenky
a to každé pondělí od 19:00 hodin
v malém sále tělocvičny
pod vedením kvalifikované cvičitelky Markéty Bublíkové z Kopřivnice
Ing. Milan Gilar

Radek Rýpar zlatý v Českém poháru
První říjnovou sobotu se sjela do severočeských Teplic česká špička mládežnického
juda, aby v posledním kvalifikačním turnaji bojovala o body pro nadcházející přebory
České republiky. Závišické judo zde mělo své dva zástupce.
V kategorii starších žáků ve váze do 46 kg dokázal Radek Rýpar prodat náročnou
podzimní přípravu a opět se pral o nejvyšší posty. V prvním kole pavouka si chvatem
de ashi harai lehce poradil s Lukášem Novákem. Cestu do semifinále mu nedokázal
překazit ani Jan Černý z Týna nad Vltavou. Vítězství rovněž na ippon pečetil technikou
ouči gari. V bitvě o finále pak narazil na dobře známého Radomíra Musila ze Sokola
Praha Vršovice. Porážku z minulého turnaje mu chtěl tentokrát závišický judista oplatit.
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Po velkém boji se mu to nakonec podařilo, když zvítězil nejtěsnějším rozdílem na praporky. Ve finále se střetl s Janem Černým z Hradce Králové (shoda jmen se čtvrtfinálovým soupeřem). Tady nepřipustil Radek Rýpar
žádné pochybnosti a ukázkově provedeným
chvatem o goši si řekl o zlatou medaili. Body
za první místo v tomto posledním turnaji seriálu
Českého poháru jej posunulo do čela ranking
listu pro podzimní přebor České republiky.
Druhým závišickým zástupcem byla ve váze
nad 57 kg mladší žačka Anna Lošáková. Její
výkon po nedávném zranění ještě nebyl stoprocentní, ale přesto stačil na 3. místo mezi známými soupeřkami.
Medailové posty závišických žáků z teplického
turnaje jsou dobrým příslibem nejen pro další podzimní turnaje, ale hlavně pro vrchol
letošní sezóny pro přebory České republiky.
Libor Kahánek

Placená inzerce
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Placená inzerce

Nabízím doučování ruského jazyka.
Tel. 737 387 136
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