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Obecní úřad informuje
Začíná jaro
Jaro láká do přírody k procházkám či projížďkám nebo k práci na zahradě a většina
z nás se na toto období těší.
Pobyt lidí v přírodě má však svá pravidla a to i pro pohyb Vašich psích kamarádů. Proto budu opakovat, jak
bychom se měli chovat, abychom se nedostali do křížku
se zákonem.
S jarem je spojeno i každoroční vyvádění mláďat
zvěře a ptactva. Některá zvířátka se na potomky teprve
připravují, jiní se již naplno věnují mateřským povinnostem. Svá hnízda a doupata mají v lukách, na mezích,
v křovinách 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 počínání 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 DO PŘÍRODY NEJEZDĚTE, ALE CHOĎTE !!!
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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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 11. 3. 2015
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
43/2015 program 4. zasedání ZO

8-0-0

volí:
44/2015 návrhovou komisi 4. zasedání ZO ve složení: Tomáš Both, Pavla Hyklová
8-0-0
45/2015 ověřovatele zápisu ze 4. zasedání ZO: Aleš Jadrníček, Milan Jurák

8-0-0

bere na vědomí:
46/2015 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu
místostarosty, zastupitele a předsedkyně finančního výboru o činnosti obce
8-0-0
47/2015 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 8 na rok 2014 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
48/2015 výsledky výběrových řízení:
a) stavba „ČOV Kreml“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí
Závišice a vítězem – společností JAPSTAV MORAVA s.r.o. za cenu
272.851 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
(viz příloha)
8-0-0
b) projektová dokumentace „Půdní vestavba ZŠ“ a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a vítězem – Ing. Vlastou Remešovou
za cenu 56.800 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
(viz příloha)
8-0-0
schvaluje
49/2015 rozpočet obce Závišice na rok 2015 v předneseném znění (viz příloha)8-0-0
bere na vědomí:
50/2015 zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci k 31. 12. 2014
v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
51/2015 rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2015 v předloženém znění
a zápis z jednání revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice v předneseném znění (viz přílohy)
8-0-0
Ladislav Lípový v. r.
místostarosta

Zdeněk Vajda v. r.
starosta
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Velikonoční skautské kuřátko 2015
Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu
„POMOZTE DĚTEM“,
která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích:
•
ve čtvrtek 2. dubna – od 14:00 do 17:00 hodin
•
v pátek 3. dubna – od 8:00 do 12:00 hodin
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky
za příspěvek do kasičky.

Očkování psů
Ve středu 8. dubna 2015 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.15 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.30 - 16.45 hod.
Paseky - u kravína
17.00 - 17.15 hod.
Cena 100,- Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Nabídka občanům
V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě,
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci obce přímo na pozemku zájemce.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu
První vývoz BRO bude v tomto roce 15. dubna 2015
a bude probíhat opět každou středu.

Sběr kovového odpadu
Naši hasiči provedou sběr kovového šrotu po celé obci

ve středu 15. dubna od 15.30 hod.
Žádáme občany, aby šrot chystali k cestě až v době svozu
z důvodu jeho častých krádeží.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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Farnost: ŠTRAMBERK / ZÁVIŠICE
Program ve SVATÉM TÝDNU - 2015

Jízda osením - žehnání polím a zahradám
V neděli 26. dubna 2015 od 14 hodin bude projíždět Závišicemi koňský povoz
s naším panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží
požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude chtít, dostane
posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky. Plánovaná trasa:
1. začínáme u kostela (směr hasič.zbrojnice)
2. zastávka – pan Antonín Váňa
3. zastávka – pan Slávek Dostál
4. zastávka – pan starosta Z. Vajda
5. zastávka – paní Hajdová
6. zastávka – pan Hyvnar (statek)
7. zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí)
8. zastávka – Tůmovi
9. zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem)
10. zastávka – pan Jaroslav Gajdušek

11. zastávka – Macháčkovi
12. zastávka – pan Aleš Kuběna
13. zastávka – Lichnovští (Padol)
14. zastávka – Hanzelkovi (statek)
15. zastávka – Quardovi (rozcestí)
16. zastávka – pan Rostislav Michálek
17. zastávka – pan Jiří Ohnůtek
18. zastávka – pan Svaťa Macháček
(u kaple)
19. ukončení – pan Jiří Bajer (Paseky)

Další zastávky podle zájmu. Rádi zastavíme i u VÁS!
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Blahopřání jubilantům
Irena Kuběnová
Marta Špačková

Josefa Busková
Marie Tůmová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 8. 4. 2015 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Klub důchodců pořádá 6. 5. 2015
zájezd do Kroměříže
Program:
7.30
9.00-10.30
11.00-12.00
12.30-14.00
14.00-17.00
19.00

odjezd od Obecního úřadu
FLORIA JARO - výstaviště Kroměříž - prohlídka vstupné 60 Kč
Květná zahrada - prohlídka
vstupné 60 Kč
Arcibiskupské vinné sklepy - prohlídka
vstupné 100 Kč
volná prohlídka města
návrat do Závišic

Cena zájezdu: 220 Kč
Přihlásit se můžete u p. Rad. Michálka

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
7. 4.

Poděkování
Víčka pro Nikolku sbíráme na obvyklých místech.
Že se sběr papíru vyplácí jsme se dočetli v březnovém zpravodaji. Vloni
se naše škola umístila na 11. místě z 230 soutěžících škol.
Děkujeme těm, kteří sběrem papíru podporují naši MŠ a ZŠ, protože
utržené peníze jim jistě přijdou vhod na všelijaké aktivity.
Jaromíra Hajdová
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat ve středu 29. dubna 2015.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti naproti kostela
a na horním konci u lávky.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest
a jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat ve středu 29. dubna 2015.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet, azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
pneumatiky (odevzdat prodejci
zdarma nebo ve sběrném dvoře
v Kopřivnice za úplatu)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2015,
případně občanský průkaz.
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Sběr velkých elektrozařízení

E-domek
Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice

Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače,
DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )
hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…)
elektronické nářadí a nástroje
Do E-domku můžete dále odevzdávat:

- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku

nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky
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Sběr
malých elektrozařízení
nefunkční malé elektrospotřebiče
- kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky,
fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické
hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), …

můžete odkládat do těchto sběrných nádob:

E-box
je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice
Zde patří i baterie, akumulátory
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn
za budovou Obecního úřadu Závišice

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory

nepatří:

Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče
zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
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Pozvánky
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Podomní prodej v Závišicích
Obec Závišice zvažuje vydání regulace podomního prodeje. Zvažujeme vydání
právního předpisu, který zakazuje podomní prodej, což současná legislativa umožňuje. V poslední době totiž narůstá agresivita prodejců nabízejících služby a zboží
na ulici a obtěžující obyvatele v jejich domovech. I přes varující zkušenosti a zprávy
z médií podomní obchod kvete a je stále dost lidí, zejména mezi seniory, kteří lákavým, nicméně často neúplným, lživým a předraženým nabídkám neodolají a uzavřou
nevýhodnou smlouvu, ze které se lze jen těžce a draze vyvázat.
Největším problémem je, že i domovní prodejci jsou svými „zaměstnavateli“ tak
dobře zpracováni, že si sami myslí, že dělají dobrou věc. Pokud se jim ale nedaří,
mohou být až přehnaně „aktivní“ a „neodbytní“.
Proč toto zmiňujeme? Jelikož bychom rádi znali Váš názor. Proto jsme si připravili
kratičký dotazník, který bychom potřebovali od Vás vyplnit a vrátit zpět na úřad buď
přímo v kanceláři úřadu nebo do schránky před vstupními dveřmi budovy obecního
úřadu, případně můžete svůj názor poslat mailem na starosta@zavisice.cz
Po vyhodnocení názorů občanů budeme s těmito podklady dále pracovat.
Zdeněk Vajda, starosta

Zde odstřihněte

------------------------------------------------DOTAZNÍK:
veřejný průzkum v obci Závišice ohledně podomního prodeje
a)

Vadí Vám podomní prodejci a jejich metody?
1) ano vadí
2) toleruji jejich práci
3) souhlasím s podomním prodejem

b)

Jsem pro regulaci (zákaz) podomního prodeje
1) ano
2) ne
3) je mi to jedno

Zakroužkujte Váš názor u obou otázek a vyplněný anonymní dotazník prosíme vrátit
do 30. 4. 2015 na ObÚ Závišice. Za Vaše názory děkujeme.
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Český den proti rakovině
Český den proti rakovině proběhne letos ve středu 13. května 2015.
Jako jiné roky budou v ten den a následující den nabízet dobrovolníci květ
měsíčku zahradního za cenu 20 Kč a více dle možností. Barva stužky květu
bude letos v duchu oslav 25. výročí vzniku Ligy proti rakovině stříbrná.
Také já budu prodávat v Závišicích květ měsíčku zahradního, protože
ne každý má tu možnost setkat se ve městech s prodejci. Díky nám prodávajícím
a vám kupujícím se vloni podařilo nashromáždit přes 14.620.000 Kč. Doufám, že
mne v prodeji podpoříte jako vloni, kdy se mi podařilo prodat 150 ks kytiček.
Další podrobnější informace v květnovém zpravodaji.
Jaromíra Hajdová

Informace z knihovny

Ohlédnutí za měsícem čtenářů…
Březen odnepaměti patří knihám, milovníkům literatury, a tedy především
čtenářům! Proto naše knihovna připravila v březnu pro své čtenáře několik
akcí. Snad je alespoň malinko potěšily. Zde je malé ohlédnutí…
Celý březen probíhala anketa na téma: „Jakou knihu bych chtěl(a) mít ve své
knihovně?“
Děkuji všem malým i velkým čtenářům za návrhy knih, které se budu snažit –
dle možností – do knihovny obstarat.
V uplynulém měsíci nás navštívily děti z místní ZŠ a MŠ, s nimiž jsme si povídali
o knihách a o tom, proč je důležité číst. Ukázali jsme si prostředí knihovny a mnozí
z nich se stali našimi čtenáři oficiálně a založili si čtenářský průkaz.
Pro všechny čtenáře bez rozdílu věku bylo
určeno veřejné čtení z knihy Karla Poláčka
– Bylo nás pět, kde se opravdu sešli posluchači všech věkových kategorií. K příjemné atmosféře tohoto literárního setkání přispěli zejména dva mladí čtenáři – Vojta Lošák a Michal
Kuběna, z jejichž úst zněly příhody Petra
Bajzy a jeho kamarádů opravdu autenticky.
Březen, jakožto měsíc čtenářů, byl také příležitostí pro vyhlášení výtvarné soutěže
pro děti na téma: „Moje oblíbená kniha“. Celkem bylo do knihovny doručeno
40 obrázků, a bylo opravdu těžké se rozhodnout, které z nich jsou nejlepší. Obrázky
hodnotila „porota“, kterou tvořili věrní čtenáři knihovny, jímž tímto velice děkuji
za spolupráci. Obrázky jsou hodnoceny v jednotlivých kategoriích podle věku.
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VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE:

1. kategorie (rok narození 2009 a mladší)
• Daniela Rýcová
• Erik Oborný
2. kategorie (rok narození 2007 a 2008)
• Nela Gajdušková
• Tereza Ficbauerová
• Dorotka Procházková
3. kategorie (rok narození 2005 a 2006)
• Jan Jašek
• Kateřina Lípová
4. kategorie (rok narození 2003,2004 a starší)
• Vojtěch Lošák
• Adriana Bednáriková
Všichni výherci obdrží hezké ceny, které si mohou vyzvednout v knihovně. Všechny
obrázky, včetně vítězných, jsou vystaveny v prostorách knihovny a na internetu
(www.zavisice.knihovna.info)
Všem dětem děkuji za účast a za to, že svými obrázky rozzářily prostředí naší
knihovny!
Renáta Navrátilová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu se v naší mateřince nelenilo. Navštívili
nás manželé Meisnerovi s interaktivním vystoupením „KOUZLENÍ S KLAUNEM“, do kterého se
zapojily všechny děti. Pomáhali jsme s kouzly,
viděli jsme žonglérské vystoupení a vyzkoušeli jsme si točit
míč na prstu.
Děti se Soviček plní další úkoly soutěže „O pohár vědy“, ve které se jim zatím daří velmi
dobře, protože sbírají maximální počet bodů. Tentokrát na téma „Lidské tělo“.
20. března jsme přivítali jaro tradiční akcí „Vynášení Mařeny (Moreny)“, kterou jsme
vynesli z naší vesnice a poslali zapálenou po vodě
s básní „Neseme Mařenu…“. Děti poslaly po vodě
také své malé Mařeny. V tento den bylo také částečné zatmění slunce a to jsme pomocí svářečských skel pozorovali. Tento jev byl pro děti
velice zajímavý.
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Měsíc březen je také měsícem knihy a my jsme při této příležitosti navštívili místní knihovnu, kde si pro děti paní knihovnice Renáta Navrátilová připravila zajímavý program
s prohlídkou.
Také se uskutečnily tvůrčí „Velikonoční dílny“ pro rodiče,
kde si všichni zúčastnění vyrobili nějakou tu dekoraci.

31. 3. 2015 jsme společně slavnostně ukončili kroužek Školáček, který připravoval
všechny předškoláky na vstup do 1. třídy. Tímto bych ráda pochválila všechny děti,
které kroužek navštěvovaly a zodpovědně plnily úkoly a také jejich rodiče, kteří si
našli čas, aby s dětmi docházeli. Věřím, že pro všechny byl kroužek prospěšný a užitečný.
V dubnu nás čeká zápis do mateřské školy a to 16. 4. 2015 od 1400 do 1700.
Tímto zveme všechny děti, které už „dorostly do školkového věku“ na tuto událost.
Bohdana Jarolímová
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Protože březen patří každoročně čtenářům, navštívili jsme s dětmi v pondělí 16. 3.
místní knihovnu. Paní knihovnice nás po knihovně provedla, vysvětlila nám, jak to
v knihovně chodí (registrace, půjčování a vracení knih, uspořádání knih v knihovně, jak
s knihami zacházet) a upozornila děti na zajímavé a pěkné knížky, které by si mohly
v knihovně vypůjčit. Ve volné chvíli si mohli všichni nabízené knihy prolistovat a někteří se pustili i do čtení. A protože byl březen, mohli se všichni zájemci o dobrou četbu
zaregistrovat tentokrát zdarma. Tuto možnost také mnoho z nich využilo a z knihovny
vycházela většina dětí z knihou v ruce.
V úterý 17. 3. jsme navštívili Lašské muzeum v Kopřivnici, ve kterém jsme zhlédli výstavu "Zdeněk Burian: Malíř z Kopřivnice". Děti si zde prohlédly nejen ilustrace
k dobrodružné literatuře, ale také náčrty jeho pravěkých rekonstrukcí či portrétní tvorbu.
V letošním roce jsme se také poprvé
zúčastnili žákovského florbalového
turnaje "ĆEZ Street hockey", který je
určen žákům prvních až sedmých tříd
základních škol. Ve středu 18. 3. jsme
se v oblastním kole tohoto turnaje
střetli s týmem ZŠ Alšova z Kopřivnice. Na družstvo, které pravidelně
v této
soutěži postupuje až
do "Velkého finále" v Ostravě, jsme
opravdu nestačili a po dvou porážkách
(0:11 a 0:9) naše účast v tomto turnaji
skončila.
Ve čtvrtek 19. 3. jsme všechny maminky pozvali na velikonoční dílny, které se
v odpoledních hodinách konaly v budově naší školy. Tentokrát si všechny přítomné
maminky mohly vyrobit krásné velikonoční věnce z krepového papíru.
V úterý 24. 3. navštívil naší školu lektor společnosti EKO - KOM s programem "Tonda
Obal na cestách". Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj
dále vyrábí. Měli také možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů.
Ve středu 25. 3. se v naší škole konal 2. blok programu společnosti Renarkon. Tento
blok byl zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a na utváření zdravých vztahů
v kolektivu.
Mladý mlynářský synek zdědí po svém tatínkovi kocoura a nic víc. Kocour umí mluvit
a nad to je velmi chytrý a odvážný. Pomůže kocour svému pánovi ke štěstí a zajistí mu
krásnou nevěstu a bohatství? A kdo je vlastně kocour v botách? Není to náhodou hodný
čaroděj? Odpovědi na všechny tyto otázky jsme se dozvěděli ve čtvrtek 26. 3. v KDK
v Kopřivnici na divadelním představení „Kocour v botách“.
Jaro je v plném proudu, a tak Vám přejeme veselé Velikonoce a hodně slunečných dnů.
Mgr. Aleš Jarolím
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ
1
Různé události evropského významu zasáhly i Štramberk a jeho okolí – můžeme
se v této souvislosti zmínit i o období husitských bouří. Je pravda, že hrůzy husitských
válek nepostihly náš kraj v takové míře jako kraje jiné. Možná
i proto, že Lacek z Kravař, pán na Štramberku a Helfštýně,
přítel Husův a příznivec husitství, povolal na své statky husitské kněze. Druhou příčinou, proč táborité a sirotci nepustošili
náš kraj s takovou divokostí jako jinde, mohla být skutečnost,
že vůdce „sirotků“ Jan Čapek ze Sán byl toho času pánem
na Hukvaldech a jistě bylo v jeho zájmu, aby hukvaldské
panství (kde patřila i část Závišic) co nejméně utrpělo.
Říká se, že historie je učitelkou života, takže lidé by se měli
z dějin poučit. Historie však byla dlouhou dobu využívána
Obr.1: Lacek z Kravař
k politickým účelům. Je však pravda, že dějiny se odehrávají
ve své jedinečné podobě, ale při pohledu do minulosti nás často napadne, že „to vše
už tu bylo“. Malé ohlédnutí do historie – ať dávné či nedávné, či listování v kronikách
nás nutí k určitému srovnání našich dnešních potíží s problémy dávnými. Pro ilustraci
uvedu příklad, že v roce 1620 byl vítězný Ferdinand II. tlačen katolickou církví
k tomu, aby odčinil historické křivdy a vrátil katolíkům majetek zkonfiskovaný
v době husitské.
Obraťme další stránky kronik a nahlédněme do minulosti našeho kraje. Za třicetileté války nebylo možné pro ustavičné nepokoje věnovat štramberskému hradu
patřičnou péči. Kroniky prozradí, že „…21. února 1624
kozáci – válečný lid z Polska – táhnoucí na pomoc
Ferdinandu II., drancovali a sužovali lid a krajinu a vypálili Štramberk, Ženklavu a Rybí. Ve Štramberku zůstalo naživu jen sedm sousedů a jediná kráva. Město Štramberk skrze
vojsko bylo vyplundrováno všecko, v nic a popel obráceno
bylo a nic než toliko pevnost neb zámek, do kterého se obyObr.2: Hrad Štramberk
vatelé retterirovali, v své celosti zůstal a obsazen byl…“ 1)
V roce 1645 dobývali Švédové Brno a tehdy část vojska drancovala i Kravařsko.
Lid přišel téměř o všechno. Podobně v roce 1646 Švédové a Laponci strašně řádili
v našem kraji, nikdo nebyl jist životem. Mnozí sedláci opustili své domovy a už se
nevrátili. Kdekdo toužil po tom, aby už byl konec neslýchanému ničení lidských
životů, hubení a pustošení země. Teprve roku 1648 se roznesla po Evropě zpráva,
že byl uzavřen mír!
Pro případ, že by některý student sháněl prameny pro diplomovou či podobnou práci:
1)
Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška. Nyní uloženy
v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín.
Pokračování příště
Josef Adamec
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Závišičtí judisté mají opět medaile z Českého poháru
První jarní víkend patřil v Ostravě judistům. V sobotu 21. 3. se v hale Sareza sešli
junioři a muži, aby bojovali v Českém poháru o body do kvalifikace na podzimní
mistrovství České republiky. Závišičtí judisté měli zastoupení ve dvou kategoriích.
Nejprve to byli ve váze do 73 kg Adam Kahánek a Josef Babiář. Oba šli do svých zápasů z opačných stran pavouka. Adam Kahánek narazil hned v prvním kole na dobře připraveného domácího Matyáše Otta. Ve vyrovnaném souboji mu
k vítězství pomohl bleskově provedený chvat ouči gari v poslední
minutě zápasu. Ve čtvrtfinále jej pak čekal havířovský Gabriel
Janovský. Toho porazil na ippon efektně zvládnutým chvatem sode
curi comi goši. V boji o finálovou účast pak těsně podlehl pozdějšímu vítězi Adamu Jestřebskému z Železa Hranice a do bitvy
o bronz si musel počkat na vítěze z oprav. Tím se stal překvapivě
jeho oddílový kolega Josef Babiář. Ten byl sice v prvním utkání
vyřazen Františkem Šraitem z USK Praha, ale v dalších zápasech
oprav už zaznamenal jen vítězství. V prvním utkání porazil na ippon hranického
Michala Samka a v následném zápase hodil tomoenagou taky na ippon Richarda
Šeděnku z Baníku Ostrava. Touto výhrou se posunul až do zápasu o bronz a závišická
bitva dvou oddílových kolegů mohla začít. Tvrdý souboj doslova až na krev, kde si oba
nedarovali ani centimetr tatami strhl na svou stranu nakonec Adam Kahánek, když těžil
z juka za seoinagu provedenou na začátku utkání. Do Závišic tedy z krajského města
putoval jak bronz, tak i pomyslná bramborová medaile.
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Dalším ze závišického trojlístku byl Radek Honč. V kategorii do 81 kg se pokoušel
podrat pavoukem kupředu, ale borci v této váze byli tentokrát nad jeho síly. V prvním
kole podlehl finalistovi Lukáši Sedláčkovi z Brna. Z tohoto souboje si odnesl nepříjemně podvrtnutý palec na noze a s tímto zraněním pak v opravách nestačil na Slováka
Luboše Pavloreka.
V závodech Českého poháru pokračovali taky dorostenci. Ti se utkali o týden dříve
14. 3. v Jablonci nad Nisou. Barvy oddílu Závišic zde hájil jediný zástupce Radek
Rýpar. Ve váze do 50 kg měl v prvním kole volný los, ale pak dokazoval, že patří
do naší úzké špičky. Ve druhém kole zdolal už za minutu Zdeňka Mrázka ze Sokola
Hošovice na škrcení. V zápase o finále pak porazil Patrika Franka z Baníku Ostrava
chvatem uči mata na ippon. V boji o zlato ale nenašel recept na výborného Davida
Šatánka z Železa Hranice a ze severu Čech si odvezl stříbrnou medaili.
V prvním jarním dnu dali o sobě vědět i začínající judisté. V sobotu na Čokoládové
ceně ve Frýdku Místku měli někteří svůj turnajový křest a nedopadli vůbec špatně. Sourozenci Adam a Jan Sochovi se tady
blýskli výbornými výkony, ani jeden
zápas neprohráli a obsadili shodně
první místa. Stejně dobře si vedl
i jejich bratranec Daniel Socha, který
na svém prvním turnaji rovněž porazil všechny soupeře, a taky si přivezl
odměnu za první místo. Tomáš
Horák s jednou výhrou obsadil
po bojovném výkonu druhé místo.
Třetí místa, rovněž s jedním vyhraným zápasem vybojovali David
Musil, Jan Michálek, Vojtěch Honeš
a Max Bartoň. Na sladkých odměnách za umístění těsně pod stupni
vítězů si pak smlsli Dan Žárský, Tobiáš Bartoň, Leon Socha a Matyáš Peroutík.
Úspěšnou předvelikonoční nadílku pak ještě zkompletovala medailemi poslední
závišická výprava. V nedělním závodě 22. března, který pořádal polský Sosnowiec,
vybojoval v dorostencích ve váze do 50 kg Radek Rýpar zlato a mezi staršími žáky
se neztratil ani Filip Hanzelka. Ten v kategorii do 46 kg bral stříbrnou medaili.
Libor Kahánek
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