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Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

25 let 
SAMOSTATNOSTI 
OBCE  ZÁVIŠICE 

1990 - 2015 

Poslední vývoz BRO v tomto roce bude proveden 
 ve středu 25. listopadu, 

 v případě nepříznivého počasí bude ukončen dříve, o čemž budete informováni. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí  
 

bude přerušena dodávka elektrické energie 
    v pátek 27. 11. 2015 v době 8.00-11.30 hod. 

pro celou obec Závišice. 
 

V tento den bude Obecní úřad Závišice uzavřen. 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Změna provozu sauny  

Smlouvy o nájmu hrobového místa 

        čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.     ženy 
        pátek   16.00 - 20.00 hod.     muži 

Informujeme nájemce hrobových míst na hřbitově v Závišicích, 
že ve dnech 11. a 18. 11. 2015 v době 8.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod., 

se budou na obecním úřadě podepisovat nové nájemní smlouvy. 
 

Platby za nájem bude možno provést po podpisu smlouvy v hotovosti nebo převodem 
na účet obce do 30. 11. 2015. 
Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, dostavte se k podpisu po 18. 11. v úřední dny 
do konce listopadu 2015 nebo po telefonické domluvě na tel. 556 856 000. 
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Kouzelný proutek 

Vážení spoluobčané, je to už něco málo přes rok, co se konaly komunální volby,         
ve kterých jste si vybírali lidi, kteří jsou dle názoru každého z vás ti nejlepší kandidáti 
do vedení obce. Za ten rok od voleb jsme toho udělali v obci dost a dost. Odkanalizo-
vali jsme Pohostinství u Kremlů, byla vytvořena zpevněná plocha na obecní zahradě   
a postupně celou zahradu zvelebujeme. Přes prázdniny jsme vybudovali krásnou učeb-
nu v podkroví školy, máme hezká posezení kolem obce, vyhlídku na Hůrce, postupně 
opravujeme komunikace atd. Kus práce je za námi a obrovský kus před námi. Připra-
vujeme projekty na chodník ve směru na Borovec, víceúčelové hřiště pro všechny  
generace, cyklostezku spojující Kopřivnici a Nový Jičín a další projekty. 
 
Hodnotit klady je snadné, ale máme i mezery, které se budeme snažit vylepšovat. 
Vedení obce není úřad a není to jen starosta a místostarosta. Vedení obce  jsou zastupi-
telé, kterých je nás celkem devět. Mimo starostu a místostarostu má každý zastupitel 
svůj výbor či komisi. To je dalších sedm kolektivů, větších či menších.  Tyto komise   
a výbory jsou složeny z občanů, kteří se ve většině případů angažovali i ve volbách     
čímž dali najevo, že chtějí pro obec to nejlepší a chtějí pro Závišice pracovat. 
 
Po roce se pokusím trošičku rekapitulovat situaci jaká je. 
K dnešnímu dni jsme v tomto volebním období měli devět zasedání zastupitelstva, což 
je to nejhlavnější rozhodovací fórum o tom, co se v obci bude či nebude dělat. Účast 
zastupitelů hodnotím jako velmi dobrou. S účastí hostů, tedy občanů je to velmi slabé, 
což nás trošku mrzí, ale to je na každém z vás.  
Co se týká práce výborů a komisí, máme komise a výbory aktivní, které odvádějí svou 
práci podle potřeb obce, požadavků zákonů apod. Pak máme komise, které mají svou 
činnost spíše sporadickou nebo nevykazují činnost žádnou. A tady se dostávám k tomu 
podstatnému…… schází ten KOUZELNÝ PROUTEK - VOLBY. Volby jsou až za tři 
roky, tak proč bychom dělali, oni to teď voliči nevidí…. 
Je to můj názor, ale vzpomeňte na má slova za necelé 3 roky, kdy se přiblíží další vol-
by. To zase bude v celých Závišicích lidí, co chtějí pracovat nebo dokonce  „vykonali“ 
mnoho dobrého a nepřehlédnutelného, co vědí jak na to a podobně.  
Ptám se, proč nepracují teď? Na tuto mou otázku si odpovězte každý sám.  
 
Pokusíme se s těmi aktivními odvážlivci pro Závišice dělat stále tak jako doposud       
a mimo to budeme připravovat akce, které snad zaujmou každou generaci.  A třeba se 
nám společně podaří zapojit více lidí do chodu té naší dědiny. 
        

Zdeněk Vajda, starosta 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Jarmila Lípová 
Jaromír Lichnovský 

Marta Rašková 
Jindřiška Matulová 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
10. 11. 
  8. 12. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Klub důchodců 

 

V listopadu 2015 oslaví 
ZLATOU SVATBU 

manželé Marie a Ladislav Bárovi. 

 

V říjnu 2015 oslavili 
ZLATOU SVATBU 

manželé Zdeňka a Jan Raškovi. 

Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody  
do dalších společných let. 
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Užívání vozidla v souvislosti s užitím návykové látky 

Odmítnutí vyšetření na užití návykových látek 

Pro zajištění řádného zjištění množství návykové látky v organismu řidiče je stanove-
na zvláštní skutková podstata přestupku, kterou naplní fyzická osoba tím,                  
že v provozu na pozemních komunikacích se přes výzvu k podrobení se vyšetření    
na přítomnost této látky se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo 
jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv 
takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví. Kvalifikovaně vyzvat 
řidiče k podrobení se vyšetření, zda není ovlivněn návykovou látkou, může policista, 
příslušník Vojenské policie, zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo strážník obecní poli-
cie. Aby došlo k naplnění dané skutkové podstaty, musí dojít ke kumulativnímu napl-
nění čtyř podmínek. 
První podmínka spočívá v tom, že přestupek je spáchán v provozu na pozemních 
komunikacích. Řidičem, na něhož se vztahuje povinnost podrobit se danému vyšetře-
ní je i ten řidič, který byl přímým účastníkem silničního provozu před určitým časo-
vým okamžikem, např. ujel z dopravní nehody a je vyzýván v době, kdy už řidičem 
není. Musí zde však existovat na první pohled zjevná souvislost mezi důvodem         
k učinění předmětné výzvy a účastí vyzývané osoby v provozu na pozemních komu-
nikacích jakožto řidiče. Při nastíněném ujetí z dopravní nehody musí být dodržen 
rozumně odůvodněný časový interval od jejího oznámení, v němž je řidič vyzýván 
k podrobení se vyšetření na přítomnost návykové látky za situace, kdy bude známo, 
že druhý účastník nehody z tohoto místa ujel a není o této souvislosti pochyb.       
Nejde-li o ujetí z místa dopravní nehody je oprávněná výzva na místě, je-li objektiv-
ně možné u vyzývané osoby zjistit, zda před určitou dobou tj. v době řízení, byla    
pod vlivem návykové látky. Tak tomu bude např. v situaci, kdy bude policista vyzý-
vat osobu, která buď před hodinou řídila vozidlo a v době od ukončení jízdy do vý-
zvy nepožila žádnou návykovou látku nebo v této době určitelné množství návykové 
látky požila a lze toto množství prokázat (typicky v restauraci). Za této situace totiž 
lze dostupnými vědeckými metodami za pomocí rozboru minimálně dvou postupně 
odebraných vzorků krve znalecky určit, zda vyšetřovaná osoba byla v době řízení 
vozidla pod vlivem návykové látky či nikoliv. 
Za druhou podmínku lze považovat použití kvalifikované výzvy k řidiči, aby se 
podrobil vyšetření, zda při řízení nebyl ovlivněn návykovou látkou. Výzva učiněná 
oprávněnou osobu musí být dostatečně zřetelná a nepřipouštět vyzývanému možnost 
volby. Výzva formulovaná nepřesně s tím, že se vyzývaný může podrobit stanovené-
mu vyšetření, ale není se mu povinen podrobit, je výzvou nedostačující. I samotné 
přiznání konzumace alkoholických nápojů ještě před provedením stanoveného vyšet-
ření nezbavuje vyzývanou osobu odpovědnosti za daný přestupek. Je třeba zdůraznit, 
že při vzniku odpovědnosti za tento přestupek se vůbec nezohledňuje, zda vyzývaná 
osoba skutečně požila či nepožila návykovou látku. To není v daném případě faktic-
ky relevantní, neboť účelem tohoto právního nástroje je zajištění spolupráce vyzýva-
né osoby se správními orgány.  
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Samotné odmítnutí řidiče podrobit se požadovanému vyšetření, je třetí podmínkou 
k naplnění dané skutkové podstaty. Odmítnutí podrobit se stanovenému vyšetření odů-
vodňují řidiči v praxi různým způsobem. Zajímavým argumentem může být použití 
ustanovení o krajní nouzi.3)  
Čtvrtou podmínkou k naplnění dané skutkové podstaty je, že vyšetření není spojeno 
s nebezpečím pro zdraví vyšetřovaného. Povinnost vyšetřovaného není absolutní, avšak 
aby bylo co nejvíce zajištěno, že nedojde k ohrožení jeho zdraví, provádí se lékařské 
vyšetření ve zdravotnickém zařízení kvalifikovaným personálem, který je schopen po-
soudit otázku zdravotního rizika plynoucího z vyšetření. Rozhodnutí, který biologický 
materiál bude vyšetřovanému odebrán, je plně na tomto personálu, nikoliv na vůli   
vyšetřované osoby. Odmítne-li proto vyšetřovaná osoba odběr krve s tím, že poskytne 
moč, naplní předmětnou skutkovou podstatu přestupku a to i přesto, že zbytku vyšetření 
se podrobila. 
Sankcí za tento přestupek je pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti         
od jednoho roku do dvou let. Se spácháním tohoto přestupku je rovněž spojeno přiděle-
ní sedmi trestných bodů v bodovém hodnocení řidičů. 
3)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2005, č j. 7 As 17/2005-98„Krajní nouzi  

  účastníka nelze spatřovat jen v tom, že pokud by za účelem odběru krve či moči nechal stát 

  opuštěné vozidlo na odlehlém místě v nočních hodinách, hrozila by mu kvalifikovaně ve smyslu  

  krajní nouze újma na majetku, která by mohla překročit újmu, jež vznikla odmítnutím lékařského 

  vyšetření. Nebezpečí odcizení či poškození osobního automobilu totiž uvedenému účastníku 

  řízení nehrozilo přímo, skutečně a bezprostředně, ale pouze hypoteticky stejně jako v případě  

  parkování např. na frekventovaném místě v městě. Pouhá okolnost případného stání vozidla 

  na odlehlém místě v nočních hodinách není v tomto případě právně relevantní z hlediska krajní  

  nouze ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona o přestupcích.“  

Čerpáno z publikace: MICHÁLEK, R. Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulos-

ti silničního provozu. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, ISBN 978-80-7478-489-7 

pokračování příště 

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. 
(dále jen „zásah“). 
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2015. 
 

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, 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 

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví 
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Pokračování příště 

DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ 

Josef Adamec 
10)Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška.  

     Nyní uloženy v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín. 

8 
Čas se nezastavil, ubíhal stále dopředu a po krátkých klidnějších chvílích v životě 

připravoval zase těžké doby. Neumírají jen lidé prostí, umírají i vladaři. A jejich odchod 
mívá často veliké mezinárodní důsledky. V roce 1740 zemřel císař Karel VI. a vládu    
nad celou říší po něm převzala jeho dcera Marie Terezie, provdaná za Františka Štěpána 

Lotrinského. Krátce po smrti Karla VI. povstal proti Marii Terezii 
její příbuzný, bavorský vévoda kurfiřt Karel Albert a začal boj  
o dobytí císařské hodnosti. Obsadil Čechy i Rakousy a chystal se 
k dobytí Vídně, ale vojsko Marie Terezie posílené uherskou armá-
dou, jej vypudilo jak z Rakouska, tak z Čech a nakonec  
i z Bavorska. Zdálo se, že Marie Terezie dědictví svého otce obhájí. 
     Ale znenadání císařovnu překvapil nový nepřítel. Pruský král 
Fridrich II. využil její tísně a nárokoval si dědičné právo na krásné   
a bohaté Slezsko, patřící zemím České koruny. Postupně došlo      
ke třem válkám o bohaté Slezsko mezi Marií Terezií a Fridrichem II. 
     Dlouho, velmi dlouho vzpomínali naši předkové na utrpení, které 
prožili i ve Štramberku za těchto válek. Roku 1742 vpadli Braniboři 
i na Moravu a velmi ji pustošili. Vypravilo se proti nim  

i několik tisíc Valachů a Hanáků s deseti železnými děly, avšak u Hradce u Opavy je  
Prusové zaskočili a pod vedením generála Fouqueta je rozprášili a ještě nadělali             
na Kravařsku mnoho škod. Marie Terezie musela po berlínském míru postoupit           
Fridrichovi II. větší část Slezska s městem Vratislaví. 

Za dob vítězného boje císařovny proti bavorskému kurfiřtovi se Fridrich II. obával     
o Slezsko a proto se po druhé vypravil proti Rakousku a brzy opanoval celé Čechy. Část 
vojska vpadla na Moravu a v našem kraji obsadila Příbor, Fulnek a okolí. Všude násilně 
obírali lid a pustošili příbytky i pole. V drážďanském míru musela Marie Terezie znovu 
potvrdit právo Fridricha II. na dobyté Slezsko. 

Leč císařovna na Slezsko nezapomněla. V roce 1756 začala sama válku s Fridrichem. 
I přesto, že ji pomáhali Rusové  i Francouzi, že si její vojsko vedlo zdatně, přece        
Fridrich II. obhájil svou říši i dobyté Slezsko. 

Tehdy naše město i celý kraj zakusil nejvíce škod a utrpení. Štramberk musel pruské-
mu generálovi Wernerovi zaplatit výpalné 200 dukátů, zaplatit šestiměsíční daně, ode-
vzdat 250 centů mouky, 350 měřic ovsa pro koně, 150 centů sena a 16 kop slámy. Tím 
bylo obyvatelstvo docela ožebračeno. V té době neměl Štramberk ani 250 čísel domov-
ních, asi 300 rodin a 1500 obyvatel. Ti se živili tkalcovstvím a soukenictvím, několik 
rodin žilo z výtěžku polí. Ze všech měst na Kravařsku musel Štramberk zaplatit nejvíc, 
proto se také obyvatelé cítili při své chudobě nejvíce poškozeni. 

Po příchodu Prušáků se ve Štramberku, Ženklavě, Mořkově a Hodslavicích           
počalo opět šířit protestantské učení. Jezuitští misionáři měli opět mnoho práce – až       
do roku 1781, kdy císař Josef II. vydal 13. října toleranční patent o náboženské snášen-
livosti.10) 

Obr.13: Marie Teresie 
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Závišické judo zahájilo medailemi 

Po letní přestávce se představili závišičtí judisté na soutěžích druhé poloviny letošní se-
zóny opět v dobrém světle. Na turnaji olympijských nadějí ve Frýdku Místku se ve dru-

hém zářijovém víkendu pokoušeli prodat svou formu z letní přípravy Filip 
Hanzelka a Vojtěch Honeš. Mezi starší žáky ve váze do 50 kg doslova vle-
těl na soupeře Filip Hanzelka. V tabulce si poradil nejprve s Ondřejem 
Slámou z SKP JUDO Ostrava a následně i s Filipem Szkwarou z Baníku 
Karviná. Další dva soupeři už byli tvrdším oříškem. K cestě za vysněným 
zlatem pak ale doslova udolal Poláka Melichara Kacmarczyka a o celko-
vém vítězi nakonec rozhodoval poslední duel dvou neporažených. Na tata-
mi se Filipu Hanzelkovi postavil jeho sparingový partner Daniel Šimek 

z SKP Ostrava. Zprvu se zdálo, že půjde o vyrovnaný boj, když se oba judisté dobře zna-
jí, ale Hanzelka všechny brzy přesvědčil o opaku. Na konci první minuty souboje chytře 
využil chyby v došlapu soupeře a bočním chvatem o goši hodil svého sparinga na ippon. 
Ze svého prvního turnaje druhé poloviny sezóny si tak zaslouženě odvezl zlatou medaili. 
Bojovný výkon podal i benjamínek Vojtěch Honeš. V kategorii do 29 kg se prodral až 
k bojům o medaile. V zápase o bronz mu ale těsně utekly stupně vítězů a musel se spo-
kojit s pomyslnou bramborovou medailí. 
 

Turnaj kvalitativně vyšší úrovně proběhl 20. září v Brně. Dvoudenní mezinárodní klání 
za účasti judistů z dvanácti států Evropy pod názvem Brno CUP hostilo na místním tata-
mi po dva dny více než 1 200 judistů, kteří bojovali nejen o prestiž a pěkné 
ceny, ale i o body do hodnocení Českého poháru. Skvěle si zde vedl závišic-
ký dorostenec Radek Rýpar. Startoval sice ve váze do 50 kg, ale aby se       
do této váhy dostal, musel před turnajem narychlo shodit 5 kg. Vše se nako-
nec podařilo, a i když byl v zápasech znát úbytek sil, dokázal se přes tento 
handicap dostat jak přes vynikajícího Petra Hráčka z Příbrami, tak             
přes neméně dobrého teplického Lukáše Kremlu až do finále. Zde jej čekal 
slovenský reprezentant Bruno Banský. Vyrovnaný zápas nepoznal 
v základním čase vítěze, tak muselo přijít ke slovu golden skóre. Tady i přes 
mírnou převahu závišického borce dokázal Banský šťastně strhnout vítězství na svou 
stranu. Radek Rýpar pak bral za výborný z tohoto prestižního turnaje stříbrnou medaili. 
 

První říjnovou sobotu si ve Frýdku Místku dali dostaveníčko začínající judisti, aby zde 
bojovali o medaile na již tradiční čokoládové ceně. Šestice 
závišických nováčků si chtěla vyzkoušet atmosféru opravdo-
vých závodů a napodobit své úspěšné starší kamarády.       
Bezchybné vystoupení předvedl v benjamíncích do 28 kg     
Jan Michálek. Všechny své tři soupeře dravým a nebojácným 
výkonem zdolal vždy na ippon a zaslouženě bral zlato. 
Z medaile stejného lesku se ve Frýdku Místku v kategorii      

do 39 kg radoval i Metoděj Tomeček. Mezi staršími žáky do 55 kg vybojoval stříbrnou 
medaili Dan Žárský a bronz ve svých kategoriích přidali benjamínci Tomáš Horák      
(52 kg) a Daniel Jahn (32 kg), a taky mladší žák Matyáš Peroutík (37 kg). 

Libor Kahánek 
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     O víkendu 3. - 4. října 2015 proběhlo v Klokočově dvoudenní mistrovství České 
republiky chladnokrevných koní v kombinovaných soutěžích. Jedním z účastníků byl 
i Jiří Bajer ze Závišic s koňmi 
Leonem a Lejdy. Hodnotila se 
dovednost se zapřaženými koňmi 
ve voze, dále ovladatelnost při 
práci s kládou a poslední disci-
plínou byl těžký tah. První den 
závodila  jednospřeží a Jiří Bajer 
se umístil na čtvrtém místě     
z 21 koní. A druhý den v závodě 
dvojspřeží získal také 4. místo z 18 párů koní. Stáj Bajer bojovala s velkou a zkuše-
nou konkurencí ostatních účastníků. Děkujeme za podporu celému fanklubu, který 
s námi jel.                                                                                                       Bajerovi 


