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SAMOSTATNOSTI
OBCE ZÁVIŠICE
1990 - 2015
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Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2016
Vám přeje
Zdeněk Vajda
starosta obce

Obec Závišice Vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
k přivítání nového roku 2016
v pátek 1. 1. 2016 od 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů
* novoroční koncert STK-učitelský kvartet* ohňostroj * svařák
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Obecní úřad informuje

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

v pondělí 14. 12. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.
Hlavní bod programu:
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2016

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016.

Vývoz popelnic
Vývoz popelnic neproběhne v pátek 25. 12. 2015,
ale mimořádně až v pondělí 28. 12. 2015.

V prodeji na obecním úřadě
Publikace Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).
cena 200 Kč.
Stolní dvoutýdenní kalendář na rok 2016 s fotografiemi
pořízenými v Závišicích bude v prodeji od 15. 12. 2015.
Kalendář si můžete zakoupit i na Vánočním jarmarku
a v prodejně Jednota.
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Sauna
Provoz sauny v letošním roce
bude ukončen:
ženy čtvrtek 10. 12. 2015
muži pátek 18. 12. 2015

Vítání občánků
V neděli 22. listopadu 2015 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od ledna do října 2015:
Natali Abby Goldová
Rozálie Pisařovicová
Natálie Anna Enčeva
Julie Michálková
Ema Šablaturová
Nela Pospíšková

Adam Jiří Lošák
Matyáš Vlk
Antonín Gajdušek
Matěj Moric

Poděkování
V sobotu 14.11.2015 se uskutečnil turnaj v Člověče nezlob se.
Děkujeme za krásné odpoledne všem hráčům a hlavně sponzorům:
Tatra Truck a. s., Machač-jatka, Tůma ml., Kazda T.
Těšíme se na další napínavé boje v příštím roce.
Za organizátory: Heralt Petr

Závišické bruslení
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu v Kopřivnici
v neděli 27. 12. 2015
16.15-17.15 h
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní
3

Zpravodaj/prosinec 2015

Už 25 let jsme samostatní
Život přece nese v sobě úctu k předkům. Máme v blízkém okolí, např. ve Štramberku
několik významných památek: jeskyni Šipku, Trúbu, Závišicím i Závišanům blízký kostelík sv. Kateřiny…
Náš kraj leží v severovýchodním cípu Moravy. Je bohatě obdařen přírodními krásami
a je bohatý na malebné pohledy i na historii Také malá vesnice Závišice - i přesto, že
na jejím katastru nestojí hrad, zámek ani starobylý kostelík - se může pochlubit bohatou
minulostí, která bezesporu spoluvytvářela „velkou historii“.
Přesnou dobu vzniku obce už asi nezjistíme. Roku 1354 se objevuje první písemná
zmínka o obci v nejstarších německy a latinsky psaných dokumentech pod názvem
Syfridsdorf. V mnohasetleté historii Závišic se až do poloviny 19. století často objevuje
zmínka o příslušnosti části obce k šostýnskému a pak k hukvaldskému panství. Jedná se
zhruba o území na pravém břehu říčky Sedlničky (Dolní Závišice,později Velké Závišice).
Obyvatelé levého břehu Sedlničky patřili k alodnímu, tj. plně svobodnému dvoru, který
souvisel s vrchností novojičínskou nebo štramberskou, které odváděli příslušné dávky
a poplatky.
Minulost Závišic byla popsána v několika článcích ve Zpravodaji, byla i připomenuta
na přednáškách v Klubu důchodců. Měnili se majitelé, psaly se další kapitoly historie.
Přiblížil se rok 1976 a tenkrát, 1. dubna došlo po vzájemné dohodě ke sloučení města
Kopřivnice a obce Závišice, ty se tak staly součástí města s názvem Závišice – část
Kopřivnice. Toto začlenění Závišic však nevydrželo ani čtvrtstoletí.
Čas znovu oponou trhnul a všichni, kteří zažili rok 1989, vzpomínají na jeho bouřlivé
poslední týdny. I Závišané chtěli svoji původní samostatnost a připravovali se na ni.
Koncem roku 1990 došlo po velkém úsilí k osamostatnění obce. Starostou byl zvolen
p. Vlastimil Hajda. Ve složité porevoluční době, ještě před Vánocemi 1990, nastoupil
do funkce starosty své rodné obce, o jejíž osamostatnění se též přičinil. Je třeba připomenout, že po dlouhé době měly Závišice starostu, který se o obec opravdu staral. A dokonce
po tři období. Od 1. 12. 1990 jsou Závišice opět samostatnou obcí.
Dá se říct, že starosta „to opravdu rozjel“. Už v prvních dvou letech byl vystavěn vodovod na Pasekách, v r. 1996 byl do obce zaveden plyn a začala plynofikace rodinných
domků. Ale bohužel, už následující rok, 1997, postihla Závišice jedna z největších povodní. Způsobila škody na obecním i soukromém majetku, byly zatopeny některé domy.
Povodeň zničila lávku přes Sedlničku u prodejny Jednota, místo ní byla vybudována nová.
O rok později už stála nová lávka přes Sedlničku na horním konci u čp. 119. Oproti staré,
povodní zničené, posunuta na vhodnější místo. Pro bezpečnější přístup k autobusové zastávce v Závišicích postavili roku 1999 lávku přes Sedlničku vedle čp. 156 (Raška). Rok
1999 zaznamenal i administrativní změnu: Od 1.10. zrušeno v obci poštovní středisko
spadající pod poštu v Rybí a obec zařazena pod poštu v Kopřivnici 1 (PSČ 742 21).
A přiblížil se rok 2000, kdy došlo na opravu fasády školy a kostela, především proto,
že se připravovalo svěcení obecních symbolů (znak a prapor) biskupem ostravsko-opavské
diecéze Msgr. Františkem Václavem Lobkowiczem. Došlo k němu 22. září. O měsíc později byl rozšířen hřbitov na severní straně. Ve stejné době byla dokončena úprava chodníku od čekárny k nové lávce přes Sedlničku u čp. 156.
Ale Zavišané svou obec vylepšovali i v dalším tisíciletí. Ale o tom příště.
Josef Adamec
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Blahopřání jubilantům
Irena Michálková
Jana Šustalová
Marie Jakubcová
Vlastimila Jurečková

Cyril Hývnar
Alena Gajdušková
Dagmar Galiová
Josef Macháček

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 9. 12. 2015 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců
pořádá pro své členy

v úterý 29. 12. 2015 v 16 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Klub důchodů přeje všem občanům hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2016.
Klub důchodců děkuje p. starostovi Z. Vajdovi a všem zastupitelům
za pochopení a pomoc při akcích pořádaných klubem.
Jana Janková

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

8. 12. 2015
5. 1. 2016
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OBEC ZÁVIŠICE, ZŠ ZÁVIŠICE
SKAUTSKÝ ODDÍL MINEHAWA,
HASIČI A POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ
pořádají

ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 16 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK
s vánočními koledami v podání

dechové hudby ZÁVIŠANKA
na zahradě
za Pohostinstvím U Kremlů
- zabijačkové speciality
- bramboráky, klobásníky
- svařák a jiné pochutiny
- vánoční dekorace

VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ ŠKOLY
S JARMARKEM
v sále Pohostinství U Kremlů

TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM
v podání skautů
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů
Srdečně zvou pořadatelé
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OBEC ZÁVIŠICE
Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ
KOPŘIVNICE
v neděli 20. prosince 2015 od 16 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů

Vstupné dobrovolné
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Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v pátek 25. 12. 2015
od 20.00 hod.
Hraje skupina KIWI
Všichni jste srdečně zváni!

Akce KOMPOSTÉR podruhé - průzkum
Již jednou jsme se jako obec zapojili do programu na podporu ekologické likvidace
biologicky rozložitelných odpadů v Závišicích. Šlo o dodání kompostérů pro občany
obce.
Nyní zvažujeme znovu, zda se pokusit podat žádost o dotaci na podporu této ekologické likvidace BRO. Abychom mohli zodpovědně říci, zda se zapojit či nikoli,
žádáme vás všechny o spolupráci.
Jednoduchým vyplněním přiloženého dotazníčku (viz str. 10),
následným odstřižením a odevzdáním na úřad nebo jeho vhozením do bílé poštovní schránky u vchodu do budovy ObÚ
nebo zasláním na e-mail, zjistíme zájem ze strany občanů
o tuto možnost nabytí kompostéru. Odpovědi doručte do konce
tohoto roku.
Zdeněk Vajda, starosta
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Topná sezóna
Již několik let je všeobecný trend návratu k tuhým palivům, který je podporován
v rámci využívání biomasy i státem. V zásadě si myslím, že je to pro lidi dobře, ale...
Topná sezóna se díky teplému podzimu rozbíhá spíše pomaleji a jen nárazově
při ochlazení v jednotlivých vlnách počasí.
Ale přesto je vidět, obzvláště v chladných večerech, že se
„topí“. A to je opravdu vidět, protože se najde spousta
domů nebo jejich majitelů, kteří pálí to, co se pálit nemá.
Je to vidět na barvě dýmu z komínů, je to cítit nosem i
přes rýmu. Toto není dobře a naštěstí se již brzy dočkáme
sankcí pro tyto paliče čehokoli. Postihovat se sice bude
na základě chemických rozborů atd. Ale… Zase to „ale“.
Opravdu musíme čekat, až dorazí úřední šiml? Myslím si, že ne. Ono je opravdu
dobře vidět, kdo čím topí, a myslím, že mluvím za většinu normálních lidí - protože
dýchat ten „smrad“ pak musíme všichni. Dívejte se kolem sebe a budete se i divit,
kdo všechno spaluje jiné věci, než co se spalovat mohou.
Zdeněk Vajda, starosta

Zde odstřihnout

Dotazník: KOMPOSTÉR 2016
Ano máme zájem o kompostér.
Jméno a příjmení: ………………………………………………………...
Závišice č. p. …………….
Kontakt (tel., e-mail): …………………………………………………….
Svůj zájem můžete s uvedením jména, adresy a kontaktu napsat i na e-mail:
obec@zavisice.cz
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Betlémské světlo
I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla
zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou roznášet
do závišických domácností.
Pokud máte o světlo zájem, můžete se od 6. 12. do 20. 12. 2015 zapsat
do seznamu v místním kostele, případně do formuláře na webových
stránkách farnosti: http://stramberk.farnost.cz/
Skautský oddíl Minehawa

Jednota Závišice oznamuje
Jelikož se blíží svátky, připomínáme, že si u nás můžete objednat kapry
a zboží na sváteční dny:
•
předvánoční a předsilvestrovské objednávky na:
pečivo, veky, vánočky, tvaroh, knedlíky, koláčky, trubičky, banánky,
chlebíčky, aspikové dorty, masové rolády, obložené mísy apod.
•
na požádání zhotovení vánočních potravinových a drogistických balíčků
dle vlastního výběru
Lahůdkové i jiné zboží si u nás můžete objednat během celého roku.
Příjemné prožití svátků a úspěšný nový rok
přeje kolektiv prodejny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
SO 19.12. ZPOVĚDNÍ DEN 13:30 - 15:30
NE 20.12.

10:00

ČT 24.12.

24:00

PÁ 25.12.

10:00

SO 26.12.

10:00

NE 27.12. DĚTSKÁ MŠE

10:00

ČT 31.12. SILVESTR

16:00

PÁ 1. 1.

10:00

NE 3. 1.

10:00
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Informace z knihovny
Advent je doba příprav na Vánoce, doba očekávání a rozjímání. Pokud se Vám podaří
vyhnout se nákupním horečkám a předvánočnímu úklidu, zkuste téma k rozjímání načerpat v některé dobré knize. A nemusíte pro ni chodit daleko…
Romány Kena Folletta jsou po celém světě nadšeně přijímány jako strhující a fascinující knihy, které čtenáře dokáží pohltit na celé dny i týdny. A přesně taková je trilogie
historických románů Století, mapující fiktivní osudy několika rodin v různých částech
světa na pozadí skutečných historických událostí. Příslušníci britské aristokracie, horníci, ruští dělníci i američtí demokraté, ti všichni žijí své životy, do nichž zasáhne 1. světová válka (1.díl – Pád titánů) a posléze 2.světová válka (2.díl – Zima světa). Poválečná historie je tématem třetího a posledního dílu trilogie s názvem Hranice věčnosti.
Monumentální románová trilogie jistě potěší všechny milovníky historie 20.století.
Knihy dánského spisovatele Adlera Olsena budou dobrou volbou pro všechny, kteří si
oblíbili styl severských detektivek. Svižný a napínavý děj i reálně vykreslené postavy
vám nedovolí odložit knihu ani na chvilku! Nehledě na to, že se i zasmějete, protože
autor humorem a ironií rozhodně nešetří. V knihovně jsou k zapůjčení knihy Žena
v kleci, Zabijáci, Složka 64 a Vzkaz v lahvi. Jedná se o detektivní sérii o policejním
oddělení Q, zabývajícím se nevyřešenými případy.
Romantičtější záležitostí je kniha Leily Meachamové Poselství růží. Přestože název
i obálka knihy mohou odkazovat k „červené knihovně“, jedná se spíš o klasický
jižanský román připomínající dnes už kultovní Jih proti Severu Margaret Mitchellové.
Děj je situován do Texasu mezi léty 1914-1985 a přibližuje osudy tří generací majitelů
bavlníkových plantáží. Hlavní vypravěčskou linii tvoří životní příběh farmářky Mary
Toliverové. Nechybí láska, rodinné tajemství i osudová rozhodnutí, prostě vše, co Vám
nedovolí knihu odložit.
Knihovna bude v prosinci naposledy otevřena ve středu 16.12.
Přeji všem čtenářům krásný advent, pokojné Vánoce a pod stromečkem vysněný dárek –
třeba dobrou knihu.
Renáta Navrátilová

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
Knihovna v Závišicích zve všechny děti i dospělé, kteří se
těší na Vánoce, ale nebaví je čekat, na společné setkávání se
čtením vánočních příběhů. Přijďte si zkrátit dobu čekání
na nejhezčí svátky v roce k nám do knihovny,
každou prosincovou středu od 16:00 hodin.
(2.12., 9.12., 16.12.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzim v mateřské školce je plný zajímavých vzdělávacích a společenských aktivit. Navštívilo nás opět Divadélko Leonka
s pohádkou Jak se dráček vrátil.
Paní Bakalová nám připravila vzdělávací akci s názvem Babiččina
zahrádka. S rodiči se uskutečnilo Dýňování, kde si děti vydlabaly
dýně domů i k výzdobě naší mateřinky. Další akcí s rodiči bylo
Broučkování, při kterém jsme uspali Mravenčí ukolébavkou broučky a zamkli
naší školní zahradu.
Děti se také zúčastnily velice zajímavého projektu Afrikana, kdy nás navštívili afričané, kteří nám povídali o životě v Africe a zatančili a zazpívali si
s dětmi jejich „lidové“ písně a tance.
Předškoláci ukončili ve středu 25. 11. plavecký výcvik a dostali „Mokré
vysvědčení“, kde byly samé jedničky s hvězdičkou.
Pomalinku se budeme ve školce připravovat na příchod Mikuláše, adventu
a Vánoc. Budeme mít perníkové dopoledne, připravíme besídku pro rodiče
a rozdáme si dárečky.
Všem přejeme, aby Vánoce byly pro všechny svátkem klidu, pohody a lidského
porozumění. Přejeme hodně štěstí a zdraví do Nového roku.
Bohdana Jarolímová
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ŠKOLA
V pátek 6. 11. proběhlo v Novém Jičíně první kolo novojičínské ligy základek
v miniházené, které se naše škola již tradičně zúčastňuje. Turnaj se konal v hale ABC
na stadionu TJ Nový Jičín a naši hráči skončili, po výborných výkonech, na krásném
2. místě.
Ve čtvrtek 12. 11. se v naší škole konala beseda pro žáky 4. a 5. ročníku na téma
" Nebezpečí internetu".
V pondělí 16. 11. se v naší škole uskutečnil tematický projekt zaměřený na dva státní
svátky - 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad
- Den boje za svobodu a demokracii. Žáci jednotlivých tříd se v tento den se svými
učiteli věnovali výhradně těmto významným dnům. V průběhu dne se seznámili s událostmi, které s těmito dny souvisejí, a také se symboly české státnosti. Žáci poslouchali státní hymnu, seznámili se s osobností prvního československého prezidenta,
vybarvovali státní symboly a zhlédli tematicky zaměřené krátké filmy.
V pátek 20. 11. zavítala do naší školy společnost Afrikana se svým hodinovým programem "Afrika kolem nás", který byl naplněn povídáním o Africe, africkou
hudbou a tancem.
Na základě výzvy MŠMT se škole podařilo uspět s projektem "Bylo-nebylo" a získat
dotaci. Za získané peníze byly nakoupeny knihy do čtenářských dílen a realizován
zájezd do Velké Británie pro žáky 4. a 5. ročníku. Během pobytu žáci absolvovali
jazykovou výuku a seznámili se s významnými reáliemi. Zájezd proběhl ve dnech
22. – 27. 11. 2015.

Obec Závišice
Základní škola a Mateřská škola
Závišice
Vás zvou na

MIKULÁŠE
a slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu
dne 4.12.2015 v 17,00 hodin
před OÚ.
Občerstvení zajištěno.
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Jazykový pobyt ve Velké Británii – Hastings – 22. 11. – 27. 11. 2015
V rámci projektu „Bylo – nebylo“ jsme navštívili s žáky naší školy město Hastings,
kde pro nás byla připravena výuka anglického jazyka.
Děti pod vedením rodilých mluvčích absolvovaly v dopoledních hodinách výuku
v místním vyhlášeném kriketovém klubu. V odpoledních hodinách jsme zvládli prohlídku starého města s návštěvou rybářského muzea, stanice mořských záchranářů
a samozřejmě jsme stihli také nakupování v místních obchůdcích. V místní tradiční
anglické čajovně jsme se naučili, jak se podává a pije tradiční „Čaj o páté“ a jaké zvyky
tento obřad provázejí. Další den po výuce jsme si šli užít zábavu do Drusilla Park. Tento park je kombinace zoologické zahrady, vzdělávacího, zábavného střediska a lanového centra. Poslední den pobytu jsme navštívili Londýn a jeho nejznámější dominanty.

Měli jsme velké štěstí, protože nám počasí přálo. Bydleli jsme v hotelu s výhledem
na moře a přístupem na nádhernou pláž. Děti si stihly i posbírat mušle a viděly opravdový odliv i příliv v jeho celé kráse. Stravováni jsme byli v hotelu a s místní kuchyní
jsme byli více než spokojeni.

V autobuse s námi jely děti ze Základní školy Božičany, takže jsme navázali i nová
přátelství, možná do budoucna i spolupráci mezi našimi školami.
Pobyt v předvánoční Anglii s úžasnou výzdobou jsme si neskutečně užili, všude na nás
dýchala pohoda, přátelská atmosféra a duch Vánoc.
Za tým pedagogů Šárka Chalupová, Aleš Jarolím a Bohdana Jarolímová
15
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UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY VOZIDEL
Vyřazení vozidla z provozu
dočasné vyřazení vozidla)

(dříve

tzv.

depozit

neboli

Vozidlo dočasně vyřazené před 30.06.2013. Vlastník vozidla je povinen do
31.12.2015 ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností adresu umístění a účel
využití vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zanikne!
Vozidlo dočasně vyřazené po 01.07.2013. Pokud vyřazení vozidla (depozit) trvá
od 01.07.2013, je vlastník vozidla povinen do 31.12.2015 ohlásit úřadu obce
s rozšířenou působností adresu umístění a účel využití vozidla. Pokud tak neučiní,
vystavuje se finanční sankci až do výše 50.000 Kč, vozidlo nezaniká.

Doporučujeme občanům, aby se včas informovali o možném omezení provozní
doby příslušného úřadu v době vánočních svátků.

Do konce roku si občané se zdravotním postižením musí vyměnit průkazy OZP
S koncem roku 2015 končí platnost průkazů TP, ZTP, ZTP/P.
Pokud si jejich držitelé průkazy nevymění za nové plastové, podobné řidičskému
nebo občanskému průkazu, nebudou moci po 1. lednu 2016 využívat výhody,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
O výměnu průkazu můžete požádat na Úřadu práce v Kopřivnici, 3. patro, odd. dávek
pro osoby se zdravotním postižením.
S sebou vezměte dosavadní průkaz, občanský průkaz a dokladovou fotografii.

Informace od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 19. 12. 2015 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na programu bude hodnocení a projekce z letošních akcí
a na závěr hasičský guláš.
17
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Užívání vozidla v souvislosti s užitím návykové látky
Ostatní správní delikty související s užíváním návykových látek
Účastníci provozu na pozemních komunikacích nejsou ovšem pouze řidiči, nýbrž také
chodci, na které se ustanovení zákazu řízení pod vlivem návykových látek nevztahuje.
Chodec je však povinen, jak jako všichni ostatní účastníci silničního provozu, chovat se
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek
jiných osob ani svůj vlastní. Jak na chodce návyková látka působí, je vždy individuální
u každého jednotlivce, lze ale dovodit, že bude-li se v silničním provozu negativně
projevovat např., že bude v důsledku značného ovlivnění návykovou látkou kličkovat
po komunikaci, nebude se chovat ohleduplně a ukázněně, neboť bude svým jednáním
ohrožovat nejen sebe ale i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
V takovém případě může být postižen pokutou v rozmezí od 1 500 Kč do 2 500,- Kč.
Stejnou pokutou může být chodec postižen, odmítne-li se podrobit vyšetření zjišťujícímu návykovou látku v jeho organismu.
Zákon o silničním provozu v souvislosti s řízením pod vlivem návykových látek pamatuje také na provozovatele vozidla. Je-li jím právnická či podnikající fyzická osoba,
která svěří řízení vozidla pod vlivem návykové látky hrozí ji pokuta až do výše
100 000,- Kč. Zřejmě chybou zákonodárce nehrozí řádná sankce za stejné jednání
provozovateli, který je fyzickou osobou.
Ostatní náklady řidiče přistiženého při řízení motorového vozidla
Řidič vozidla, který obdržel trest nebo sankci za řízení motorového vozidla pod vlivem
návykové látky nebo se odmítl podrobit danému vyšetření, musí počítat s dalšími
finančními náklady. Je-li uložen zákaz činnosti nad jeden rok je povinen se podrobit
přezkoušení z odborné způsobilosti, což obnáší složení testu z pravidel silničního
provozu, zkoušku z jízdy pro každou skupinu řidičského oprávnění a případně zkoušky
z ovládání a údržby vozidla. Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce,
musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl. Náklady
na jedno přezkoušení činí v současnosti 700 Kč správní poplatek a dále u autoškoly
cca 2 000 Kč.
Dalším nákladem může být dopravně psychologické vyšetření, kterému je povinen
mimo jiné se podrobit řidič, kterému byl soudem uložen trest zákazu činnosti nebo mu
byla správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti nejméně na 6 měsíců. Takové
vyšetření stojí v současnosti cca 2 000 Kč až 2500 Kč. Ve shodných případech je nutné
prokázat také zdravotní způsobilost.
Z uvedeného je zřejmé, že řízení vozidla pod vlivem návykových látek není jen
hazardování se zdravím a životem svým a ostatních účastníků silničního provozu, ale
také dostatečně nákladná činnosti, proto by se jí měl odpovědný člověk vyhnout.
Čerpáno z publikace: MICHÁLEK, R. Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, ISBN 978-80-7478-489-7
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně
využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti,
a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která
by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník,
mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě.
Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu,
ze kterého byla zářivka vyrobena.

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do tzv.
E-domku, který se v obci Závišice nachází za budovou obecního úřadu.
a je otevřen v pondělí a ve středu 13-17 hod. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Závišice finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 26 kg toxické rtuti,
která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou nádrží Lipno. Pomozte
i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše..
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
http://www.ekolamp.cz/
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ
9
Koncem století – roku 1799 - vzrušilo náš kraj ruské vojsko, které pod velením generála Suvorova táhlo přes Nový Jičín na pomoc Rakousku. I štramberští a okolní povozníci byli povoláni na pomoc: převáželi ruské vojáky z Příbora do Nového Jičína, do Frýdku, do Rychaltic, v prosinci pak odváželi z Příbora na pěti vozech francouzské řeholníky
do Frýdku. Byli vypovězeni z Francie a odcházeli do Polska, které jim poskytlo nový
domov.
Počátek 19. století byl ve znamení válečného dění a přinesl drahotu. Za dlouhých
zimních večerů a při sklence piva se vyprávělo o Napoleonovi a jeho úspěších – vždyť
v té době napoleonské války otřásaly Evropou, i naším domovem.
Hrozná a pamětihodná byla bitva u Slavkova (1805). Tenkrát i náš region zažil mnoho starostí a strastí, rakouské i ruské vojsko táhlo po silnici přes Příbor a Nový Jičín
ke Slavkovu a celý kraj musel pomáhat jak spíží, tak
občasnou přípřeží. Např. v Příboře u Piaristů byl zřízen
lazaret pro nemocné a raněné.
V kraji se slibně rozvíjelo soukenictví, jelikož vojsko spotřebovalo mnoho sukna a tak se pilně pracovalo
za všemi stav. Soukeníci se hospodářsky i početně
vzmáhali. Ve vzrušené době „francouzských vojen“
musili Štramberáci i okolní častěji dodávat přípřeže
vojskům táhnoucím po říšské čili císařské silnici
z Příbora do Nového Jičína, vystavěné v druhé poloviObr.14: u Piaristů byl zřízen
ně 18. století.
lazaret. Dnes muzeum
Naši předkové v té době museli dodávat i skot
a brav k obživě vojsk a město muselo ubytovávat krajem táhnoucí vojska, nejen císařské.
Byli tu i Rusové, Talijáni, Francouzové, Španělé. To vše činilo obecnímu představenstvu
velké potíže.
V roce 1810 byl Napoleon na vrcholu své moci. Na obranu mocnářství se
v Rakousku prováděl soupis všeho majetku a v rámci dávky na obranu byla nařízena
rekvizice stříbrných předmětů – i bohoslužebných – v celé rakouské říši. Ve Štramberku
zabavili 99 lotů stříbrných kostelních nádob.11)
Na další léta vzpomínají štramberští kronikáři Martin
Baar i Tomáš Žerdík: „…Dne 15. března 1811 se stala
změna v penězích…povstala veliká bída v tom čase, obzvlášť mezi chudými. Řemesla padla, nebylo lze nic prodat, jen vše se škodou. Za stravu se muselo mnoho dát,
tak byl člověk hned hotový se vším. A to trvalo dlouho, ta
drahota, takže lidu víc než polovina z každé obce chodila
po ptaní. K tomu přišly velké daně, i z hlavy a všelijaké,
Obr.15: Nová bankovka
jaké se jen mohly vymyslet – tu z řemesla, tu z výdělku,
třeba se to projedlo, vše se muselo zaplatit. Tak mnozí lidé přišli na mizinu. Drahota
trvala až do žní roku 1812.“
11)Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška.
Nyní uloženy v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín.
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Zprávy od judistů
Lošáková a Hanzelka přivezli medaile ze Slovenska
Druhý říjnový víkend se závišičtí žáci zúčastnili mezinárodního turnaje GRAND PRIX
ve slovenské Povážské Bystrici. Mezi mladými judisty z Čech, Slovenka, Polska,
Maďarska a Rakouska se vůbec neztratili
a dokázali zde prát o medailové příčky.
V kategorii starších žáků bojoval ve váhové
kategorii do 46 kg Filip Hanzelka. První zápas
vyhrál na držení, ale ve druhém těsně podlehl
v prodloužení, a tak se musel k bojům o medaile
propracovávat v opravách. Tady si poradil
nejprve se Slovákem Kuvíkem na ippon.
V rozhodujícím utkání paknakonec zvítězil
nad Gulášem, rovněž ze Slovenska, na wazari
a zaslouženě si vystoupal na stupně vítězů
pro bronzovou medaili.
Svého druhého zástupce mělo závišické judo mezi děvčaty ve váze do 57 kg. Mladší
žačka Anna Lošáková rovněž prokázala dobrou formu, a taky ona si vedla
v mezinárodní konkurenci výborně. Ve čtyřech zápasech jen jednou okusila hořkost
porážky a nakonec si domů odvezla skvělou stříbrnou medaili za druhé místo.
V sobotu 17. 10. si dali dostaveníčko nejmladší
benjamínci na turnaji ve Štramberku. Pětice
závišických zástupců si vedla se střídavými
úspěchy. Vojtěch Honeš (35 kg), Metoděj
Tomeček (39 kg) a Tomáš Horák (53 kg) obsadili shodně třetí místa. Daniel Socha (35 kg)
a Daniel Jahn (30 kg) končili pátí.
zleva: Vojtěch Honeš, Metoděj Tomeček,
Tomáš Horák

Radek Rýpar je mistr České republiky
Vrchol judistické dorostenecké sezóny letos připadl na sobotu 7. listopadu. V tento den
se sešli naši nejlepší dorostenci a dorostenky, aby v litoměřické sportovní hale poměřili
své síly na mistrovství České republiky a rozhodli, kdo bude letošním šampiónem.
Závišické judo má v této věkové kategorii pouze jednoho kandidáta, ale o to větší je
jeho kvalita. Však taky do tohoto turnaje vstupoval jako celkový vítěz kvalifikačních
turnajů českého poháru. Jediným problémem závišického judisty byla jeho váha.
21

Zpravodaj/prosinec 2015
Do startu závodu bylo nutno podstoupit drsné martýrium redukce hmotnosti. Přísný
nepopulární dietní režim bylo nutno nasadit několik týdnů dopředu. Vše se ale nakonec podařilo, a cílová váha 50 kg byla v den turnaje skutečně dosažena. Rozlosování
dorostenců v této váze nebylo vzhledem k úrovni
tohoto turnaje až tak důležité, protože následný
pavouk se favority jen hemžil. Na Radka Rýpara
vyšel v prvním kole jeho tréninkový sparing partner Daniel Šimek ze sousedního oddílu Judo
Beskydy Frýdek Místek. Tohoto soupeře si
s přehledem pohlídal a po sérii útoků bodoval nejprve na wazari, juko a znovu wazari, což znamenalo vítězství na ippon před časovým limitem.
V semifinále se pak utkal s výborným Lukášem
Kremlou z Teplic. Nervózní zápas, který měl vítěze posunout k boji o zlato, začal lépe závišický
judista, když si po bleskově provedeném chvatu
seoinaga připsal vedení na wazari. Ve druhé polovině utkání pak znovu bodoval stejnou technikou rovněž na wazari a zaslouženě se
dostal do vytouženého finále. K němu se do utkání o zlato připojil vítěz z druhé strany pavouka Jan Svoboda z Litoměřic. Ostře sledovaný zápas měl bouřlivou atmosféru, když domácího Svobodu hnala k vítězství celá litoměřická hala. Po začátečním
oťukávání a čekání na chybu soupeře, zaútočil několikrát po sobě závišický borec
svým oblíbeným chvatem uči mata. Tyto ataky
byly sice bez bodového ohodnocení, ale rozhodčí
udělili domácímu judistovi trest za pasivitu. Tím
se duel oživil a oba borci se snažili strhnout
vítězství na svou stranu. Minutu před koncem
zaútočil Radek Rýpar levým de aši harai a rukama dotáhl soupeře na bok. Bylo z toho juko
a bodové vedení v zápase. Poslední minuta
před závěrečným gongem byla infarktová
a nekonečná. Příznivci závišického borce fandili
pro udržení vedení, strana domácích hnala zase
Svobodu do zvratu. Gong ale nakonec přišel
včas, na skóre se nic nezměnilo, a tak mohla propuknout nezměrná radost v celém moravském
táboře fandů. Radek Rýpar zaslouženě vybojoval titul šampióna České republiky
v kategorii dorostenců ve váze do 50 kg a z krásného severočeského města na Labi si
odváží jak zlatou medaili, tak spoustu nezapomenutelných zážitků.
Libor Kahánek
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ROBINSON-FISHING TACKLE s.r.o.
Vladimír Řihák
Závišice 227

OBJEDNÁVKY KAPRŮ PŘIJÍMÁME DO 20.12.2015, ŠTIKY OBJEDNEJTE NEJPOZDĚJI DO 15.12.2015.

Již tradičně nabízíme možnost objednání živých vánočních KAPŘÍKŮ, ŠTIK A AMURŮ.
Samozřejmostí je u nás zabití, případně vykuchání a porcování.
Jako NOVINKA budou uzené ryby PSTRUH a TOLSTOLOBIK. V nabídce budou i hlavy a vnitřnosti.
Objednávky realizujte na telefonním čísle 733 184 481 nebo osobně na níže uvedené adrese naší firmy v Závišicích.
Prodej bude uskutečněn ve dnech 17.12. 2015 - 23.12.2015 a to od 10.00-16.00hodin. Těšíme se na vaše objednávky.

aneb II. tradiční kapří zabíjačka

Závišický vánoční KAPR

Zpravodaj/prosinec 2015

Placená inzerce

Zpravodaj/prosinec 2015

Placená inzerce

Zpravodaj leden 2016 bude v prodeji od 5. 1. 2016.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 12/2015 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 12. 2015, IČO 00600709,
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Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla
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