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Zpravodaj/srpen 2015 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2015 - termín splatnosti 30. 9. 2015 

Příprava oslav výročí 80 let od posvěcení kostela v Závišicích 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / S R P E N  2 0 1 5 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

25 let 
SAMOSTATNOSTI 
OBCE  ZÁVIŠICE 

1990 - 2015 

Tašky na tříděný odpad 

Kroje na Dožínky 

Dožínky se blíží. Kroje k zapůjčení jsou k mání od začátku srpna. 
Vzhledem k nedostatku místa, prosím o včasné vyzvedávání, ať mohu 
chystat další. 
                            Za pochopení děkuje 
                                                     Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089 

Občané, kteří ještě nemají tašky na tříděný odpad, 
si je mohou vyzvednout na obecním úřadě. 

Poplatek za odpad na 2. pololetí 2015  
je splatný  

 do 30. 9. 2015.  

Vážení spoluobčané, 
Dovolte mi, abych Vás již nyní pozval na oslavy výročí 80 let od posvěcení našeho 
kostela sv. Cyrila a Metoděje, které se uskuteční v 19. a 20. září tohoto roku. 
 

V rámci oslav bychom rádi vytvořili výstavu o historii kostela. Proto se obracím      
na Vás, kteří vlastníte fotografie nebo jiné dokumenty související 
s historii závišického kostela, zda byste nám je půjčili (nebo darovali). 
Tyto dokumenty, prosím, v obálce se jménem, kontaktem a případně 
dalším komentářem odevzdávejte v zákristii (závišické i štramberské), 
na Obecním úřadě Závišice nebo přímo mně. 
 

Děkuji za Vaši ochotu a těším se na spolupráci. 
S přáním krásných letních dnů 
Václav Najzar, Závišice 68, tel. 605 021 037 
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Zamyšlení starosty 

ObčanServer 

Obec Závišice zpřístupnila na svých webových stránkách   
 
 
 
 
nebo přímo: http://www.zavisice.cz/obcan-server.php 
svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer  
Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem: 

• vyhledat pozemek nebo budovu v katastrálním území obce Závišice 
            a konfrontovat s platným Územním plánem Závišic nebo ortofotomapou 
• získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK 
• měřit vzdálenosti a obsah ploch 
• vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek 

do souboru 
K dispozici je přehledná nápověda – v aplikaci vpravo nahoře  

Člověk si řekne, na jak klidné a hezké dědině to žijeme. V těch našich Závišicích je 
dobře a klid, ale je to jen zdání. I u nás se najdou problémy a jedním z trápení, které 
máme, se týká zahrady za Pohostinstvím u Kremlů. Je to obecní majetek a bohužel se 
setkáváme stále s jeho úmyslným poškozováním, které vyvrcholilo na konci července. 
 

Ale jak to začalo? Sami nevíme, protože jsme se malichernostmi ani nezabývali.     
Prvním velkým kopancem pro nás bylo vloni zjištění, že v den Dožínek byl pořezán 
jeden ze stanů pro návštěvníky. Proč před takovouto akcí někdo něco takového udělá, 
je s podivem.  
 

Dalším problémem bylo překvapení letos před akcemi na zahradě, kdy den před jed-
nou z  obecních akcí byly pro změnu vteřinovým lepidlem zalepeny zámky dveří pro-
dejních  kiosků. Bylo nutno vylomit zámky a nahradit novými.  
 

No a na konci července další záležitost. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a pohody        
na zahradě jsme začali svépomocí betonovat sloupky plotu za kiosky na hranici po-
zemku obce tak, aby se areál dal uzavřít a to nejen pro akce, ale třeba pro posezení 
rodičů s dětmi, kteří museli  mít děti pod neustálým dozorem, aby přes zadní část za-
hrady neutekly na cestu. Pět sloupků jsme zabetonovali, ale ráno byly 3 vytaženy.    
Vše se muselo udělat znovu. Opět vznikla obci škoda – tedy všem Závišanům. Tuto 
záležitost šetří policie. 
 

Zamýšlím se nad tím, proč to někdo dělá, co z toho má. Mám na to svůj názor, ale ten 
není publikovatelný. 
 

                                                                                                                  Zdeněk Vajda 

ikona na titulní straně 
vpravo dole 

http://www.zavisice.cz/ 



3 

Zpravodaj/srpen 2015 

Poděkování 

Klub důchodců 

Klub důchodců pořádá ve středu 26. 8. 2015 
zájezd na Lysou horu. 

Odjezd v 7.30 hod. od ObÚ. 
Zájezd je plně obsazen. 

Pozvánky 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Jaroslava Jadrníčková 
Zdeňka Hyvnarová 
Klement Kudlička 

Radomil Michálek 
Milan Jurečka 
Drahomíra Lošáková 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
  4. 8.  
25. 8. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

POUŤ V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH 
 

Neděle 9. srpna 2015  
Ve 14:30 bohoslužba slova u kaple Panny Marie Nanebevzaté 

 

Sváteční odpoledne: 
Dechová hudba Závišanka 

Občerstvení 
Atrakce pro děti i dospělé 

a další 

5. července se konala v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje naše pouť. Čekal nás 
čistý a překrásně vyzdobený kostel a mše sv. sloužena O. Vladimírem a umocněna 
přítomností jeho dalšího bratra, trvalého jáhna Mirka. Všem „Pán Bůh zaplať“ 
                                                                                                      Jaromíra Hajdová 
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ 

5 
Roku 1680 vpadl hrabě Emerich Tıkıly opět zcela nečekaně na Moravu a jeho vojá-
ci, po turecku zvaní Kuruci, strašně řádili. V červnu přepadli a vypálili Frenštát, 
Frýdlant a okolní osady, pak se hnali k Hukvaldům a k Místku. V roce 1683 se 
vzbouřil Tıkıly znovu a povolal na pomoc Turky. Tím vznikla nová válka, nebez-
pečnější než předešlá. Turecký vůdce Kara Mustafa zamířil se svými 200 tisíci vojá-
ky přímo na Vídeň, kterou  14. července oblehl a doufal, že Vídeň brzy padne.       
Leč posádka pod vedením hraběte Stahrenberga a českého šlechtice Kašpara Kaplíře 
ze Sulevic dva měsíce statečně odrážela útoky. Pomoc se rychle blížila. 

Zatím co Turci plenili okolí Vídně, Tıkıly vpadl opět na Moravu, pronikl až 
k Frenštátu a znovu jej vypálil. Na Radhošti nad Frenštátem, na Javorníku u Veřovic, 
na Kotouči  u Štramberka a jiných 
kopcích plály veliké ohně, ozna-
mující do daleka blížící se velké 
nebezpečí. 

Konečně zemská pohotovost 
rozprášila loupeživé  hordy            
a 12. září polský král Jan Sobieski 
porazil u Vídně turecké vojsko, 
které ve zmatku prchlo do Uher. 
Tím byla zachráněna Vídeň            
a všechny západní a severní země 
(dnes se islám zase blíží – najde se 
nový král Jan Sobieski?). 

Tyto nové války a kontribuce 
měst a obcí na účely obrany znovu 
ochudily města a vesnice. Také 
Štramberk musel splnit svou     
povinnost. Vyprávějí o tom sami 
Štramberáci ve zprávě podané Dismasu von Hofferovi: „…skrze hrdinské císařské 
vojsko a vypravený zemský lid z panství novojičínského a štramberského, též 
hukvaldského a jiných míst všeliký přístup jim rebelantům zbraněn a zaklíněn byl, 
takže země Morava z té strany obhájena a od všelijakého nepřátelského vpádu zacho-
vána byla. Když Štramberští pro časté na ně přicházející vejpravy v nemalé dluhy 
padli a žádného odlehčení nedosáhli. Též trvajíce v Uhřích vojna turecká 16 let po-
řád, přišlo jim každoročně jednoho vojáka s celým mundúrem vypraviti, též při tem 
kontribuci císařskou a jiné vrchnostenské povinnosti zouplna dávat. V roku 1693 
byla veliká neúroda zemská, odkud draho povstalo. A ta neúroda až do roku 1702 
trvala…“ 5) 
 

 Obr.7:Křesťanská vojska porazila Turky 
            u Vídně 12.září 1683 
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Tenisová škola v Závišicích 

Pokračování příště 

Josef Adamec 

 
Vrchnostenské úroky se v té době zvyšovaly, roboty přibý-

valo, z poddaných se stávali nevolníci. Nejvíce stížností bylo 
proti hejtmanu hukvaldského panství Maxmiliánu Harasovské-
mu z Harasova. Vyvrcholením složité situace bylo srocení  
nevolníků, jehož se zúčastnili obyvatelé všech třiceti vsí       
panství. 26. června 1695 se 1 500 vzbouřenců srotilo bez čele-
di, žen i dětí a pokojnou cestou se snažili přimět vrchnost 
k ústupkům. Ke srocení došlo u Váňova kamene,                     
na „Hraničkách“. 

Obr.8: Rebelie  
            na Hraničkách 

5) Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška. Nyní uloženy 
      v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín. 

     První týden tenisové školy v Závišicích se konal v týdnu od 20. do 24.7.  
Své schopnosti a dovednosti si přišlo vyzkoušet 16 dětí. Počasí nám přálo, celý týden 
svítilo slunce a bylo teplo. Poslední dva dny se všichni tenisté a tenistky věnovali 
závěrečným soubojům a za své úsilí byli nakonec odměněni dobrotami.  
     Ráda bych poděkovala TJ Závišice za antukový kurt a zejména panu Horutovi, 
který nám jako každý rok poskytl zdarma svůj travnatý kurt.  
     Další tenisová školička se připravuje na poslední prázdninový týden a již nyní 
máme přihlášených 21 dětí, které budou rozděleny do 4 skupin. Doufám, že se všich-
ni těší na další spolupráci s panem trenérem Jiřím Lešinským. 
                                                                                                           Ida Bartoňová 
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Závišičtí nohejbalisté úspěšní na několika turnajích 

Placená inzerce 

Závišičtí nohejbalisté  byli v červenci úspěšní na několika prestižních turnajích.  
V sobotu 4. července se zúčastnili mezinárodního turnaje „CLIMAX Valach Open 2015“ 
ve Vsetíně. V nabité konkurenci vyhráli základní skupinu se 7 body před týmem JAKO 
NIČ Bánská Bystrica, Valašským Meziříčím, Turzovkou a Polským Blokers Lodž. 
V osmifinále jim již štěstí tolik nepřálo a byli vyřazeni Vsetínskými Patrioty.  
O týden později v sobotu 11.7.2015 bojovali na tradičním již dvacátém ročníku turnaje   
„ Hodslavská Hňápa“.  Z patnácti týmů se umístili na konečném třetím místě za vítěz-
ným týmem Vítkova a druhým Frýdkem – Místkem. Předposlední červencový víkend 
zajížděli na další tradiční turnaj „ Bystřičská smeč“. V nabité konkurenci 11 týmů zvítě-
zili před týmem Bratislava „A“ a Bratislavskými Výletníky. 
Tělovýchovná jednota Závišice děkuje týmu ve složení Aleš Lošák a Petr Ferst               
za vzornou reprezentaci TJ a obce a přeje hodně úspěchů v dalších bojích nad nízkou sítí. 
Za TJ předseda Ing. Milan Gilar  

Informace z knihovny 

V měsíci srpnu bude knihovna otevřena pouze 
v pondělí 10. srpna 

od 15.00 do 17.00 hodin. 
 

Od září bude opět otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod. 
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Pozvánka od včelařů 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 8/2015 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 7. 2015, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
21. 8. 2015*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 


